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DISCLAIMER   

Draf White Paper ini hanya untuk keperluan diskusi dan pra-informasi. Informasi yang tercantum di sini dapat 

berubah. Tidak ada bagian dari White Paper ini yang secara hukum mengikat atau dapat dilaksanakan, juga 

tidak dimaksudkan, sampai telah dibahas, ditinjau dan direvisi oleh dewan direksi, dewan penasehat dan 

pengacara UHIVE LIMITED. Harap jangan menyalin atau menyebarluaskan bagian mana pun dari White Paper 

ini tanpa menyertakan Disclaimer ini. Versi terakhir dari White Paper ini akan diterbitkan segera setelah 

diadopsi.   

Penawaran awal Token  (lwbih jauh disebut, "ICO") proyek yang disajikan oleh UHIVE Crypto LIMITED 

(selanjutnya, "Perusahaan") adalah operasi penggalangan dana yang tidak diatur. Ini menimbulkan beberapa 

risiko bagi pembeli, khususnya, kehilangan semua jumlah yang ditransaksikan untuk Token UHIVE.   

Anda mengakui dan setuju bahwa ada resiko yang terkait dengan pembelian, memegang, dan menggunakan 

Token UHIVE yang berhubungan dengan produk, layanan, dan platform yang dikembangkan untuk produk dan / 

atau layanan tersebut (lebih jauh, "Platform"), seperti yang diungkapkan dan dijelaskan dalam White Paper ini 

dan dalam Syarat dan Ketentuan yang tersedia di https://ico.uhive.life. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang 

resiko ini, silakan hubungi kami di support@uhive.life  

DENGAN MEMBELI TOKEN UHIVE, ANDA SECARA TEGAS MENYETUJUI DAN MENANGGUNG RESIKO INI.   

Hanya orang yang memiliki kesadaran penuh akan resiko ini yang semestinya berpartisipasi dalam ICO. 

Perhatikan, juga, bahwa ICO mengecualikan kelompok orang tertentu seperti “Orang A.S. "(dalam arti" 

Peraturan S "dari Securities Act 1933 berdasarkan undang-undang AS) dan individu swasta yang bertindak 

atas dasar non-profesional sebagai konsumen sederhana (dalam arti EU Directive 2011/83 / EU dari Parlemen 

Eropa dan Dewan 25 Oktober 2011 tentang hak-hak konsumen).  

 

HARAP DICATAT: Warga AS tidak dapat membeli Token UHIVE selama Penjualan Token 

UHIVE.   

 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada yang ditemukan, karena ini sudah tertulis 

jauh sebelumnya. 

Keaslian terbuat dari mengembalikannya ke awal.  

 

 

#Antoni Gaudí, Origin: A Novel  
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Ringkasan Pelaksanaan  
 

Dengan meningkat populasi yang aktif dan peningkatan daya tarik di jaringan sosial seluler (diperkirakan akan 

melampaui 6,2 miliar pengguna dalam setahun), dan dengan integrasi prosesor seluler yang canggih di seluruh 

perangkat, potensi yang berkembang telah berkontribusi pada pengembangan platform jaringan sosial canggih 

UHIVE.  

 

UHIVE menantang status quo, mengubah jaringan sosial dan membawanya ke era yang baru, yang 

menggabungkan kemampuan teknologi (artifical intelligence dan blockchain) dengan psikologi manusia untuk 

memberikan pengalaman yang unik, alami, dan menghibur. Komitmen kami adalah untuk meningkatkan 

interaksi individu dalam pasangan, kelompok, dan masyarakat melalui pengintegrasian pengetahuan dasar dari 

sosial dan perkembangan sosiologi , dengan teknologi blockchain canggih kami, yang telah membuka jalan bagi 

terciptanya platform sosial pertama di dunia dengan dimensi fisik.  

 

Kami mendorong batas baru jaringan sosial, yang akan memberikan lebih dari interaksi umum berbagi media 

atau komentar di halaman, itu akan memberikan cara baru bagi pengguna untuk menjelajahi dan merasakan 

informasi melalui indra mereka. Tidak seperti jejaring sosial lainnya, yang membatasi pengguna untuk mencari 

kata kunci, kata-kata yang relevan dan hashtag untuk memulai perjalanan penemuan baru untuk topik acak; 

UHIVE akan memberi pelanggan kesempatan untuk berjalan melalui ruang tanpa batas dan mengidentifikasi 

komunitas trendi yang perlu ditelusuri.   

 

Pengalaman realistis UHIVE membantu pengguna merasakan informasi dengan sensor penglihatan mereka. 

Dimensi fisik akan membantu pengguna merasakan informasi seperti ukuran komunitas, populasi dan 

keterlibatan pengguna dengan representasi visual seperti ukuran, persepsi kedalaman, skala, dan efek visual.   

 

 

JARINGAN SOSIAL YANG HIDUP MEMILIKI DUA PENGALAMAN YANG INOVATIF, 
DUNIA YANG NYATA, DAN DUNIA ABU-ABU. 

 

 

 

Dunia yang Nyata: Seperti Bumi, ini adalah jaringan beradab yang diatur oleh aturan dan peraturan yang 

diberlakukan. Identitasnya nyata, orang dapat terhubung dengan keluarga dan teman-teman mereka, dan 

bertemu orang lain. Ini adalah jaringan yang terpapar dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti politik, 

norma sosial, dan peraturan global.  



 

  

 

 

 

Dunia Abu-abu: UHIVE telah menghidupkan kembali anonimitas untuk orang-orang; dengan struktur yang 

terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain hibrida, pengguna dapat sepenuhnya anonim, apakah 

berdasarkan identitas atau lokasi. Ini adalah dunia yang menentang norma-norma sosial, peraturan politik 

eksternal, dan sepenuhnya terisolasi dari identitas Anda. Dunia ini menawarkan ruang tak terbatas untuk dihuni.   

 

UHIVE akan memperkenalkan mata uang digitalnya sendiri (Token UHIVE), yang mirip dengan emas dalam 

kehidupan nyata. Token UHIVE dapat dibagi, portabel, dapat dikenali dan, yang paling penting, langka dalam hal 

persediaannya yang  terbatas, dan relatif berlimpah untuk konsumsi dan sirkulasi. Token UHIVE akan menjadi 

mata uang perdagangan untuk produk dan layanan di kedua dunia.  

 

Teknologi A.I. kami (artificial intelligence) telah memungkinkan kami untuk mengevaluasi dunia lebih jauh 

dengan ruang, lalu lintas, keterlibatan, dan oleh afinitas penonton. Ruang (lokasi fisik) akan memiliki nilai, dan 

orang-orang dapat bertukar ruang atau menjualnya menggunakan cryptocurrency kami, seperti halnya properti 

dalam kehidupan nyata. Algoritma kami menyediakan ruang dengan nilai-nilai intrinsik, dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor nyata dan tidak nyata. Pengguna akan ingin berinvestasi di lokasi ruang  dan 

mencoba meningkatkan nilainya. Pertimbangkan contoh kehidupan nyata, di mana harga lahan bervariasi sesuai 

dengan lokasinya, aksesibilitas ke kegiatan ekonomi, fasilitas lingkungan, dan fungsi permintaan & pasokan.   

 

 



 

  

 

 

Dunia baru ekonomi digital akan segera lahir  

 

 

Dalam arti, dunia baru ekonomi digital akan segera lahir. Ketika ruang Anda tumbuh dalam ukuran penonton, 

ruang di sekitarnya menjadi area fokus yang diinginkan; pengguna akan dapat secara organik melihat ruang 

Anda dari jauh. Mengingat sifat manusia dan psikologi ketika tertarik pada pemandangan tertentu, seperti 

ketika mengemudi melalui kota metropolitan dan tempat mata Anda antrian yang sangat panjang di depan 

toko, atau bangunan menjulang tinggi berdiri keluar dari bangunan sekitarnya, penglihatan Anda memicu dan 

menyulut Anda rasa ingin tahu pikiran. Algoritma embedded akan memberikan nilai intrinsik ke ruang yang 

berdekatan karena mereka akan relatif terpengaruh. Individu dan bisnis akan menawarkan Anda uang untuk itu.  

 

Pengguna dapat berkontribusi pada ekonomi UHIVE dengan berinteraksi dengan pengguna lain, dan dengan 

memposting dan berbagi media. Menghabiskan lebih banyak waktu di jaringan akan dihargai dengan Token 

UHIVE, yang akhirnya dapat ditukar dengan mata uang global (USD, GBP, Euro, JPY, dll ...) pada platform 

pertukaran mata uang digital. Jaringan ini adalah selfsustained, dengan aliran pendapatan iklan independennya, 

yang relatif sebanding dengan jumlah pengguna aktif. Nilai Token Crypto UHIVE akan dipertahankan di awal dan 

siap tumbuh seiring waktu.   

 

Kebutuhan manusia tidak terbatas, jaringan sosial UHIVE memungkinkan orang untuk melakukan banyak hal: 

menghasilkan uang, membangun kehidupan digital baru, menjelajahi hal-hal yang tidak pernah Anda ketahui 

ada, bersenang-senang, bersosialisasi, bertemu orang baru, dan masih banyak lagi.  

 

Desain platform yang sangat inovatif, dan dirancang dari bawah ke atas agar basis seluler dan VR siap. Rencana 

pengembangan masa depan kami perlu menghubungkan UHIVE ke sensor otak dan perangkat IoT (Internet of 

things), bagi pengguna untuk berinteraksi secara real time dan mengembangkan pengalaman yang lebih 

menarik.   

 

 

Token UHIVE adalah token yang digunakan dalam jejaring sosial baru ini, token dapat 

ditukarkan dengan mata uang lain, dan pada saatnya, itu akan memiliki nilai yang 

sangat besar, seperti emas dalam kehidupan nyata, jaringan sosial yang meniru 

kehidupan membutuhkan cara untuk menilai hal-hal dalam jaringan ini 

 



 

  

 

Visi 
 

Visi kami adalah untuk merevolusi dan memimpin jalan menuju masa depan jaringan sosial, memperkaya 

kehidupan pengguna dengan pengalaman platform sosial yang baru dan menghibur. Kami bertujuan untuk 

melampaui harapan dan berbagi kesuksesan kami dengan semua pengguna. Ambisi kami, komitmen untuk 

inovasi yang terus-menerus, dan kemampuan teknologi kami dalam lanjutan A.I. dan teknologi blockchain, 

semua membantu UHIVE meluncurkan era jaringan  sosial yang baru.    

 

Misi  
 

 

Untuk menciptakan kembali pengalaman pengguna utama dan 

menjadi jaringan sosial paling dominan di dunia.  

 

Bagaimana kami melakukannya?  

 Inovasi: Membangaun sebuah dunia baru di dalam sebuah dunia. 

 Teknologi: jaringan sosial pertama yang berdasarkan teknologi  blockchain dan A.I.  

 Aset Digital: Untuk memiliki token crypto yang sudah ada sebelumnya, token UHIVE, di mana orang akan 

memiliki banyak cara untuk mendapatkan dan membelinya.   

 Pengalaman dan Retensi: Menawarkan pengalaman unik kepada semua stakeholders untuk 

mempertahankan tren yang berkembang dalam jumlah pengguna aktif di jaringan. Nilai Token UHIVE dan 

jumlah pengguna aktif berbanding lurus.    

 Ekonomi Digital Mandiri yang Berkelanjutan: Menciptakan ekonomi yang solid, yang dapat 

mengembalikan nilai kepada semua stakehoders melalui aliran pendapatan organik. 

 

  

 

 

 

 



 

  

 

Ukuran Pasar  
 

Selama dekade terakhir, media sosial telah menjadi bagian yang dominan dalam kehidupan pengguna sehari-

hari. Dengan tren yang berkembang dari produksi telpon pintar di seluruh dunia, sejumlah besar pengguna aktif 

mengakses media sosial melalui telepon seluler. Jaringan sosial telah menjadi platform terkemuka yang 

membantu orang terhubung satu sama lain, mengarahkan pelanggan ke situs web yang diminati, meningkatkan 

lalu lintas situs web, dan visibilitas popularitas merek. 

 

UHIVE dirancang untuk menjadi jaringan sosial bagi semua orang (semua demografi tanpa batasan)  

 

 Pengguna: Siapa pun dengan perangkat seluler dan akses Internet adalah seorang pengguna yang 

potensial (6,4 miliar pengguna potensial)  
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Pelanggan Internet Seluler Mencapai 6.4 Milyar pada tahun 2019  
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 Pengembangan Aplikasi dan API  

 Iklan: Pengeluaran untuk  iklan digital di seluruh dunia, mempengaruhi pertumbuhan pemasaran, 

volume perdagangan online 

 

 Pengeluaran untuk iklan internet seluler dari 2015 hingga 2020 (dalam miliar dolar AS)  

 

Memimpin metode pongukuran keberhasilan pemasaran influencer sesuai dengan pengecer di Amerika 

Serikat pada November 2017  

 



 

  

 

Bagaimana?   

Setiap orang memiliki ketertarikan yang unik.  

Tujuannya adalah untuk mengatasi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan jaringan sosial 

yang baru dan inovatif  

 

Memberikan Kebutuhan dan Keinginan Manusia (Emosional dan 

Keuangan) 

 

Apa yang akan disediakan oleh jaringan sosial?  

 

Kesenangan  Bersosialisasi  Kelompok  Menyampaikan  Belanja  

Mendapatkan 

uang  
Menjual  Membeli  Bekerja Ruang Bisnis  

Anonimitas  Belajar  Menjelajahi  Area pribadi  Chat  

Teman   Pengalaman baru  Kebebasan  
Tidak Pernah 

Bosan  
Kepribadian 

Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

Memperkenalkan Jaringan Sosial UHIVE  
 

 

Apakah itu Dimensi Fisik UHIVE?  
 

 

Platform baru UHIVE yang inovatif memungkinkan pengguna untuk membuat & menampilkan ruang mereka 

(dinding profil) dengan alamat lokasi fisik digital di ruang dunia yang tak terbatas yang tersedia untuk dihuni. 

Anda akan dapat melakukan perjalanan, manuver, dan menjelajahi ruang tersebut dengan gerakan jari  yang 

sederhana dan mudah di layar sentuh ponsel cerdas Anda, bergerak ke atas atau ke bawah, ke kiri dan kanan 

untuk menggulir melintasi ruang yang berdekatan. Perkecil, dan semua ruang akan menyusut untuk memberi 

Anda pandangan jauh dari semua ruang yang terdaftar di alamat khusus tersebut, memperkecil lebih jauh, dan 

pengguna akan dapat melihat judul atau kategori minat. Dunia yang beradab ini terstruktur pada kategori minat 

seperti olahraga, musik, berita, mode, dll. Perbesar dan Anda akan menemukan komunitas dengan minat 

bersama, yang termasuk dalam kategori ruang angkasa. Tarik lebih jauh dan Anda akan dapat melihat dinding 

dan ruang pribadi. Mobilitas perjalanan eksplorasi seperti halnya kehidupan: ketika Anda bergerak mendekati 

ruang, itu harus diperbesar, bergerak menjauh dan benda-benda kecil relatif menyusut sampai mereka 

menghilang.  



 

  

 

 
 

 

Kami mendorong batas baru jejaring sosial, yang akan memberikan lebih dari interaksi umum dari berbagi media 

atau komentar pada halaman, kami memberikan pengguna cara baru untuk mengeksplorasi dan merasakan 

informasi melalui indra mereka. Tidak seperti jaringan sosial lainnya yang relatif satu dimensi (datar), di mana 

pengguna mencari kata kunci, kata-kata yang relevan dan hashtag untuk memulai perjalanan penemuan baru 

untuk topik acak, UHIVE memberi pengguna kesempatan untuk berjalan melalui ruang tanpa batas dan 

mengidentifikasi komunitas yang layak untuk ditelusuri. Perjalanan penemuan akan menggunakan alat bantu 

visual (ruang dengan penghuni) untuk melakukan eksplorasi ke tingkat berikutnya. 

 



 

  

 

 

 

Dimensi fisik untuk pengecer  
 

Dengan mengingat pemasaran tradisional dan lima P — place, product, price, promotion, dan people — lokasi 

fisik yang dikenal sebagai "tempat" telah sangat terdilusi di seluruh era transformasi milenium tradisional hingga 

pemasaran digital. "Lokasi, lokasi, lokasi" mungkin adalah prinsip yang paling umum dibacakan, model bisnis 

yang diterapkan saat ini memungkinkan pengguna untuk menerima pesanan, mengemas dan mengirim 

(perdagangan) tanpa perlu bertemu dengan satu pelanggan. Tren belanja online memberikan lebih sedikit 

substansi saat ini ke lokasi fisik.   

 

UHIVE akan menambahkan jenis pemasaran digital baru ke metodologi saat ini. Bayangkan sebuah bisnis online 

yang memiliki lalu lintas situs yang cukup buruk. Pemilik mungkin ingin mempertimbangkan untuk berinvestasi 

dalam pemasaran digital, baik dengan iklan berbayar untuk meningkatkan kesadaran merek, atau dengan 

melakukan kampanye promosi — atau mungkin berinvestasi dan berafiliasi dengan situs pasar dengan lalu lintas 

yang tinggi, PR, Influencer, dll. UHIVE menawarkan pendekatan tambahan untuk memilih lokasi ruang, yang 

berada di samping area dengan aktivitas yang tinggi, pembayaran sekali pakai untuk lokasi strategis akan 

menawarkan keterpaparan merek seumur hidup dan lalu lintas organik.  

 



 

  

 

Dimensi Fisik untuk Influencer Pemasaran 
 

UHIVE memberikan bentuk pemasaran yang berevolusi di mana influencer, blogger, dan trendsetter terfokus 

untuk mempengaruhi penonton mereka untuk menjadi pembeli yang potensial. Aset utama influencer adalah 

kemampuan jangkauan pasar mereka, dan jumlah orang (penonton) yang dapat dijangkau influencer (terutama 

melalui jejaring sosial). Influencer berfokus untuk meningkatkan jangkauan mereka kepada penonton, untuk 

secara efektif mendorong dan mengkonversikannya ke pelanggan produk atau layanan.   

Dimensi fisik menawarkan peningkatan organik dan eksponensial dalam jangkauan pasar influencer dengan 

memungkinkan pengguna yang aktif untuk dengan mudah melihat dan mengikuti ruang (komunitas) mereka 

melalui penekanan pada ukuran dan warna ruang.   

Bisnis akan dapat mengidentifikasi influencer dengan mudah untuk meningkatkan kesadaran merek mereka 

atau mengubahnya menjadi pendukung bisnis. Oleh karena itu, peluang bisnis bagi influencer meningkatkan.  

 

Dimensi Fisik untuk Bisnis dan Startup 
 

 Mengurangi biaya penelitian untuk bisnis dengan mengidentifikasi dan memberi peringkat influencer 

dalam urutan kepentingan.  

 Bisnis dapat berada dalam ruang yang berdekatan dengan pesaing mereka untuk menciptakan 

persaingan yang adil.   

 Pembentukan startup akan membutuhkan anggaran pemasaran yang relatif tinggi untuk mencapai 

volume lalu lintas pengguna yang lumayan. Berinvestasi dalam pengetauan tentang merek, kampanye 

promosi, dan afiliasi adalah salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan, pendekatan lain yang 

hemat biaya adalah berinvestasi di ruang yang berdekatan dengan ruang lalu lintas tinggi.   

  



 

  

 

Psikologi Manusia 
 

Pada pandangan pertama,jaringan  sosial tampak cukup sederhana: kegiatan sederhana termasuk 

menghubungkan orang-orang bersama untuk mencari pengetahuan, hiburan, belanja, dan kepemilikan. Namun 

setelah mempertimbangkan dengan cermat perilaku dan psikologi kognitif manusia, banyak keterbatasan yang 

mengganggu pengalaman pengguna, baik oleh faktor pengatur internal maupun eksternal. Kami butuh 

beberapa waktu untuk mengembangkan daftar dorongan, kebutuhan, dan keinginan manusia yang terbatas di 

seluruh platform pesaing.   

 

Pada akhirnya, itu semua jatuh pada apa yang diinginkan 
pengguna / kebutuhan di era digital baru.  

 

Memahami psikologi kognitif, dan proses mental yang ada di baliknya, sangat membantu untuk menyiapkan 

strategi jaringan sosial, dan desain ruang untuk interaksi yang dialami pengguna. Secara singkat, kami mulai 

dengan langkah-langkah berikut: 

 Mengatur ruang 

 Menentukan ketertarikan terhadap sebuah bidang 

 Prioritaskan berdasarkan kepentingan dan ukuran untuk ditampilkan 

 Bersemangat dan ikut terlibat 

Memenuhi kebutuhan dan keinginan emosional:  

Kebebasan 

Memilih   

Berbicara   

Mengejar Tujuan dan Mimpi 

Mematahkan Norma dan Kritik Sosial 

Sukses  
Mendapatkan /uang  

Kemampuan dan Pengetahuan  

Sosial  

menghubungkan   

Memiliki 

Memimpin   

Mewah dan Menghiburan 
Kekayaan 

Perjalanan 

 



 

  

 

Di bawah ini adalah ringkasan sederhana tentang bagaimana UHIVE akan menangani beberapa kebutuhan 
dan perilaku manusia yang umum 

 

Perilaku / Lingkungan Beradab  Abu-Abu  

Hukum yang  diberlakukan dan 

diatur 

Komunitas yang taat hukum. 

Lingkungan yang  cocok untuk segala 

usia 

-  

Ingin menjadi orang lain  -  Anonimitas 

Orang dengan minat yang sama 

cenderung berkelompok 
Komunitas yang teridentifikasi  Komunitas pribadi 

Ingin berbaur dan melihat apa yang 

dilakukan orang lain  
Bergabung dengan jutaan orang yang 

memiliki minat yang sama 

Puncak Harian yang tersembunyi 

dan obrolan  

Membeli lahan untuk investasi / nilai 

masa depan  
Peluang untuk menciptakan kekayaan, 

memesan / membeli lokasi ruang 

virtual  

TBD  

Senang bepergian dan bertemu orang 

baru  
Menjelajahi topik dan ruang baru  Perjalanan eksplorasi yang murni 

diacak 

Bekerja dan membuat uang  Menghasilkan uang melalui 

keterlibatan, peluang untuk 

memaparkan merek bisnis Anda kepada 

dunia  

Cara baru menghasilkan uang, 

akan diungkapkan nanti 

Apa yang harus dilakukan saat Anda 

bosan?  
Dirancang untuk menghibur, konten 

selalu baru dan menarik dalam 

jangkauan  

Menjelajahi Dunia Abu-abu akan 

memberikan elemen kejutan 

Terjebak dalam skala sosial tertentu Seberapa aktifkah Anda? Berapa 

banyak pengikut yang Anda miliki? 

Jawaban menententukan tingkat sosial 

Anda 

-  

 

  

 
 



 

  

 

Pengalaman Sosial yang Baru   
 

 

UHIVE akan memperkenalkan pengalaman sosial yang baru, yang akan memungkinkan pengguna untuk 

menjelajah. Anda tidak perlu memiliki teman atau mengikuti orang untuk melihat dan menemukan hal-hal 

baru, semua yang Anda lakukan adalah menjelajah, ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, memperbesar 

dan memperkecil, dengan bantuan navigasi baru dan paten kami yang tertunda. Anda akan dapat menemukan 

apa pun yang menarik dari jarak jauh dan pergi ke mana saja ketika Anda sedang ingin menjelajahi, apakah itu 

untuk bersenang-senang, olahraga, atau teknologi.  

 

 

UHIVE akan memberikan cara yang tidak terbatas untuk 

menjelajahi dan menemukan hal-hal baru  

 

Segala sesuatu di UHIVE berdasarkan psikologi manusia. Tetap di dunia yang beradab dan dijelajahi; temukan, 

posting video, foto, komentar, ikuti orang atau spasi, tambahkan teman, ngobrol dengan orang baru, dan 

lakukan banyak hal lainnya. Anda tidak akan pernah bosan, selamanya!   

 

Setiap saat, Anda dapat pergi ke Dunia Abu-Abu, yang merupakan ruang tak terbatas yang belum dipetakan, 
Anda dapat menghabiskan berjam-jam menjelajahi secara anonim dan tidak pernah mencapai akhir, Anda akan 
menemukan ruang baru setiap saat, Anda juga dapat membuat ruang anonim Anda sendiri di mana saja dan 
mulai memposting.  
 
Setiap saat, Anda dapat menemukan orang-orang untuk mengobrol menggunakan pemindai obrolan inovatif 
kami yang akan datang.  
 
Jika Anda menemukan ruang pribadi di Dunia Abu-abu, Anda dapat mengintip sebentar selama 30 detik setiap 
hari, untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya!  
Akan ada begitu banyak pengalaman yang mengasyikkan dan baru.  

Di atas segalanya, UHIVE dirancang untuk meniru kehidupan, untuk menjadi ekosistem finansial mandiri, 

dengan Token UHF baru kami, yang akan memungkinkan Anda untuk membeli barang-barang di jejaring sosial 

UHIVE. Anda akan dapat menghasilkan UHIVE ketika Anda menggunakan aplikasi; semakin banyak Anda 

menggunakannya, semakin banyak HIV yang akan Anda dapatkan, dan akhirnya Anda dapat menukarnya 

dengan mata uang dunia apa pun menggunakan platform bursa. Kami mendistribusikan bagian besar dari 

pendapatan iklan kami dengan pengguna jaringan untuk menciptakan era baru ekonomi digital, dan untuk 

menjaga nilai UHIVE terus berkembang.   



 

  

 

Apakah itu Dunia Abu-Abu?  

 

 

Sederhananya, Dunia Abu-Abu adalah sebuah ruang, di mana Anda 

dapat selalu menjelajahinya! Ini dirancang untuk menjadi tak terbatas, 

Anda tidak akan pernah mencapai akhir, itu adalah dunia yang 

sepenuhnya anonim dalam berbagai tingkat. Teknologi Blockchain 

memungkinkan kami untuk menciptakan dunia yang tidak terpantau di 

mana pun sesuatu itu terjadi.   

Ini seperti ruang kami, belum dipetakan dan tidak dikenal, Anda dapat 

pergi dan membuat ruang di mana saja, tidak akan ada yang 

menemukannya, kecuali jika pengguna menemukannya secara 

kebetulan, atau Anda telah membagikan lokasi anda dengan mereka.  

Orang secara alami cenderung untuk berkelompok satu sama lain, dan 

pada waktunya, daerah-daerah tertentu akan diketahui untuk 

kepentingan tertentu.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Dunia Di Dalam Sebuah Dunia  
 

Terinspirasi oleh acara hiburan TV sci-fi dan film seperti "The Matrix" dan "West World", UHIVE mengambil alih 

untuk mengubah fiksi menjadi kenyataan. Pengguna akan dapat terhubung dan mengambil bagian dalam dunia 

yang memungkinkan aktivitas tanpa batas, anonimitas yang diatur dan tidak diatur. Pembebasan pikiran, 

berbicara, konten, praktik, dan bahkan ,mempresentasi diri sendiri adalah elemen penting dalam pengalaman 

sebagi pengguna dunia abu-abu. Negara-negara maju menawarkan kepada pengguna kesempatan untuk 

melepaskan diri dari batas-batas sosial dan membumbui kehidupan sehari-hari mereka dengan pengalaman-

pengalaman yang baru.   

 

 

Kehidupan di multiverse berarti kemungkinan tanpa batas 



 

  

 

Hadiah dan Gaji Bagi Pengguna  
 

Jaringan sosial dirancang karena satu hal tujuan, untuk memberikanya kembali kepada pengguna!  

Kami ingin membagikan sebagian besar dari pendapatan iklan kami dengan para pengguna kami, dalam rangka:  

 Menciptakan loyalitas   

 Mendorong orang untuk tinggal lebih lama di aplikasi 

 Mempromosikan token UHIVE  

 Meningkatkan pertumbuhan organik, karena masyarakat akan memberi tahukan kepada semua teman 

dan keluarga mereka   

 Menciptakan ekonomi yang berkelanjutan  

Semua hal di atas akan meningkatkan nilai Token UHF dari waktu ke waktu   



 

  

 

Apa Yang Membuat Platform UHIVE Berbeda?  
 

 

Ide UHIVE unik dan berbeda dari jaringan sosial saat ini, ia mendekati pengguna dengan pengalaman yang 

menarik  

 

 Dimensi fisik baru yang inovatif, memungkinkan pengguna menjelajahi ruang dengan cara yang lebih 

intuitif   

 Dunia abu-abu, dimana semua hilang, tempat di mana pengguna dapat menjadi anonim sepenuhnya  

 Ekonomi yang baru dan sepenuhnya mandiri  

 Berdasarkan tahun penelitian psikologi manusia, dengan tujuan menangani kebutuhan manusia  

 Dibangun dari awal untuk mendukung virtual reality   

 Jaringan sosial pertama yang dikendalikan oleh teknologi A.I.  

 Sistem blockchain hybrid baru, yang menggunakan hal  terbaik dari kedua dunia tersebut (terpusat dan 

terdesentralisasi)  

 

   



 

  

 

Teknologi UHIVE   
 

Aplikasi Backend  
 

 

Tim yang mengerjakan aplikasi backend (dirancang dengan data besar dalam maksud) memiliki pengalaman 

hebat dalam membangun infrastruktur backend dengan data besar, dengan aplikasi yang terbukti sukses selama 

15 tahun terakhir   

Aplikasi ini akan didasarkan pada backend AWS Amazon, untuk keamanan, daya tahan dan kinerja global yang 

cepat; Sistem ini akan memanfaatkan banyak CDN untuk pengiriman konten dan kemampuan streaming yang 

lebih cepat.   

Kami merancang dunia menjadi tak terbatas, tanpa batasan, dan dapat diperluas setiap saat ke lebih banyak 

dunia; tidak akan ada batasan dalam struktur backend, dan sistem akan mencapai pengalaman waktu nyata 

dekat.   

 

   



 

  

 

UI (User Interface)   
 

Kuncinya adalah kesederhanaan  

Aplikasi ini sangat mudah digunakan (bahkan lebih mudah dan lebih pintar dari Facebook atau Instagram), tetapi 

dengan cara yang baru dan inovatif bagi orang-orang untuk menjelajahi Dunia Beradab dan Abu-abu  

Ruang pengguna memiliki wall, seperti Facebook dan Instagram, tetapi dengan cara inovatif untuk menjelajahi 

ruang lain, cukup dengan menjelajahi lingkungan dengan swipe yang sederhana.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

Artificial Intelligence   
 

 

UHIVE dibangun menggunakan A.I. teknologi (Artifical Intelligence), layaknya, tetapi tidak terbatas pada:  

 

Teknologi pendeteksi wajah  

 

Segera setelah Anda mengunggah foto ke platform, 
teknologi akan mulai memindai dan mendeteksi 
semua wajah dalam foto, membuat gambar mini 
khusus untuk mereka. Foto baru apapun yang 
cocok dengan wajah orang itu, akan dihubungkan 
ke wajah itu, jadi setiap kali Anda mengetuk 
gambar wajah, Anda akan melihat semua foto 
orang ini.  

 

Teknologi pendeteksi objek  

Sebuah fitur yang menggunakan artificial intelligence untuk membantu Anda menemukan foto oleh objek yang 
muncul di dalamnya. Cari frasa seperti 'cup', 'telepon', 'teman' atau 'pernikahan', dan teknologi kami akan 
segera menyajikan hasil yang relevan. Ini akurat dan cepat. Fitur ini akan menganalisis objek dalam gambar yang 
diposting dalam grup publik untuk membuatnya dapat ditelusuri & ditemukan pengguna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

Streaming video dan teknologi analisa video  

 

 

Dengan teknologi pendeteksi video kami, semua video 

Anda akan dianalisa untuk Anda:  

 Deteksi objek, adegan, dan aktivitas  

 Pengenalan wajah  

 Analisis wajah: wanita, pria, bahagia, sedih, 

tersenyum, dll.  

 Pengenalan selebriti  

 

 

 Mendeteksi konten yang tidak aman untuk foto, video, dan postingan  
 

Kami akan membantu mengidentifikasi konten yang 

berpotensi tidak aman atau tidak pantas di seluruh 

gambar, video, dan postingan, dan memberikan label 

terperinci yang memungkinkan Anda mengontrol 

secara akurat apa yang harus ditampilkan, dan 

melaporkan konten yang mencurigakan.  

 

Pendeteksi konten ini hanya akan tersedia di Dunia 

yang Beradab, karena Dunia Abu-abu akan menjadi 

dunia yang terbuka dan tidak diatur. 

 

 

Tokenisasi Postingan   
Mesin A.I. kami  mengidentifikasi istilah atau topik yang relevan dari koleksi postingan pengguna di jaringan. Ini 

akan mengidentifikasi topik yang paling umum dalam koleksi dan mengaturnya dalam kelompok, dan kemudian 

menunjukkan topik yang saat ini sedang disebutkan atau paling banyak dibahas.  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Analisis sentimen  

 

Mesin A.I. akan selalu bekerja untuk mengidentifikasi 

dan mengkategorikan opini yang diekspresikan dalam 

postingan, untuk menentukan apakah sikap penulis 

terhadap topik tertentu, produk, dll adalah positif, 

negatif, atau netral. Ini akan menampilkan infografis 

atau diagram yang menunjukkan reaksi masyarakat 

umum terhadap masalah atau topik tertentu. 

 

Analisis dan deteksi perilaku   

 

UHIVE akan menggunakan teknologi buatan untuk 

mendeteksi interaksi antar ruang, menganalisis dan memahami semua yang diposting ke jaringan, termasuk 

semua wajah, gambar, objek, dan video (seperti pikiran super jenius dalam kehidupan nyata). 

Ini akan memberi UHIVE keuntungan yang sangat besar dan akan meningkatkan pengalaman pengguna secara 

besar-besaran.    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

Mode Blockchain Hybrid 
 

 

Kami akan memperkenalkan mode blockchain hybrid baru yang memungkinkan pengguna untuk sepenuhnya 

menjadi anonim, dengan membayar biaya yang kecil menggunakan Token UHIVE (semua pengguna akan 

memiliki Token UHIVE dalam jaringan).  

Biaya ini akan mencakup biaya jaringan untuk menyimpan data dalam sistem blockchain, mode blockchain 

hybrid akan menjadi unik untuk jaringan ini dan sepenuhnya anonym. 

 
 

 

  



 

  

 

Aplikasi Seluler (iOS and Android)  
 

 

Jaringan akan dirilis dalam dua tahap, yang pertama adalah Token UHive, dan yang kedua adalah jaringan itu 

sendiri dengan aplikasi seluler. Jaringan sosial ini hanya dapat diakses melalui perangkat seluler Android dan 

iOS, dan antarmuka aplikasi yang akan sangat mudah digunakan, cepat, efisien, dan menghibur (aplikasi sedang 

dikembangkan pada tahap ini).  

 

Pengalaman pengguna untuk kedua aplikasi akan intuitif dan sederhana;jarinagn ini akan memiliki wall seperti 

Instagram dan Facebook, tetapi dengan inovasi unik, dan tingkat integrasi psikologi manusia yang tinggi dengan 

dimensi fisik.  

 

 

     

 



 

  

 

VR (Virtual Reality) Siap   
 

 

Dibangun dari awal untuk menjadi VR yang siap (opsional untuk pengguna), dunia jaringan sosial dirancang dari 

bawah ke atas untuk mengadopsi pengalaman VR, mempertahankan antarmuka yang mudah sesuai untuk 

semua pengguna.   

 

 Mejelajahi semuanya dengan headset VR Anda  

 Mejelajahi ruang dan dunia disekitar Anda  

 Melihat Video dan foto menggunakan VR  

 Memposting, mengomentari dan berbagi dalam sebuah pengalaman yang baru 

 

 

 

 

  



 

  

 

Teknologi yang Terintegrasi    
 

 

Terinspirasi oleh teknologi yang mutakhir, artifical intelligence, dan era untuk mewujudkan impian menjadi 

kenyataan. Pengalaman bertahun-tahun tim kami dalam pengembangan smart system yang canggih dan dengan 

komitmen kami untuk kehidupan pengguna yang berdampak positif, menjadikan proyek UHIVE sebagai 

tantangan yang dapat dicapai.   

Kemampuan teknis UHIVE dan pengalaman yang luas terdiri dari pengetahuan teknis yang luas yang diperoleh 

dalam pengembangan produk dan Platform lainnya   

 Infrastruktur AWS Amazon   

 Mesin A.I  

 oOpenface 

oTensorflow 

o Teknlogi pelatihan mesin A.I dalam rumah 

 oSentimen A.I  

oPerilaku A.I  

 Teknologi blockchain dan jaringan Ethereum  

 Database data yang besar/ Elasticsearch   

 

 

Pengembangan API 
 

Platform akan menyediakan (dalam tahap tiga), satu set lengkap API dan SDK untuk setiap integrasi dan 

pengembangan pihak ketiga, API akan memungkinkan jaringan dan aplikasi lain untuk memanfaatkan teknologi 

jaringan dan terhubung ke akun pengguna  

 

Merek Dagang yang Paten  
 

 

Kami sedang berupaya mematenkan semua desain dan konsep unik jaringan, dan bagaimana keduanya, Dunia 

yang Beradab dan Dunia Abu-abu terintegrasi, melindungi semua ide, konsep, dan fitur baru  

 

 



 

  

 

Minimum Viable Product (MVP)    
 

 

Kami bertujuan untuk memiliki versi beta pada bulan Oktober tahun ini, aplikasi ini akan tersedia untuk 

perangkat iOS dan Android, dan backend akan mendukung teknologi dunia yang beradab dan abu-abu. Token 

UHIVE dapat diperdagangkan di platform pertukaran ketika Aplikasi Beta dirilis 

Aplikasi ini akan mendukung eksplorasi pada dimensi fisik, wall pengguna, postingan pada wall, menambahkan 

teman, berkomentar, menjelajah dan berbagi foto, streaming video, obrolan langsung, dan masih banyak lagi.  

 

 

   



 

  

 

Ekonomi Token UHIVE  (Keuangan)  
 

 

Pertumbuhan Nilai Token UHive  
 

 

UHIVE, sebagai jaringan sosial, memiliki potensi besar untuk pertumbuhan organik yang tinggi. Aplikasi ini 

dirancang untuk mendorong orang untuk menggunakannya dan tetap tinggal, yang akan meningkatkan nilai 

seumur hidup pengguna, akibatnya meningkatkan nilai Token UHF dari waktu ke waktu.  

 

 

 

  

Pertumbuhan 

pengguna 

Lebih banyak waktu 

yang dihabiskan 

untuk aplikasi 
 

 

Peningktan nilai 

hidup pengguna 

(LVT) 
 

   

Peningkatan nilai 

token UHIVE  

T otal users and  UHIVE  Token  Value Over  T ime  

 

$0.003  

$0.40 

$2.00 

$3.80 

$7.00 

 $- 

 $1.000 

 $2.000 

 $3.000 

 $4.000 

 $5.000 

 $6.000 

 $7.000 

 $8.000 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

N
ila

i U
H

IV
E

  (
U

SD
) 

Pengguna AKtif (Jutaan) 

Nilai Token (USD) 

Nilai Token  (USD) 

Total pengguna dan Nilai Token UHIVE Seiring Waktu 



 

  

 

Prakiraan Cap Pasar Token  
 

 

Proyeksi konservatif kami untuk nilai Token UHIVE melawan kapitalisasi pasar menetapkan cryptocurrency kami 

dalam daftar 10 besar di antara semua crypto lainnya dalam lima tahun.  

 

 

 

Mengapa Membeli Token UHIVE?   

  

 Berdasarkan ide yang sangat unik dan solid (empat tahun dalam R & D).  

 ekonomi yang sepenuhnya mandiri (menggunakan teknologi blockchain)  

 Lima puluh persen dari pendapatan iklan jaringan sosial akan didistribusikan di antara pengguna aktif 

setiap minggu  

 Tim yang besar dan sangat berbakat dengan pengalaman global yang luas dan memiliki banyak kisah 

sukses 

 Berbasis dan diatur di London , Inggris  

 Ini adalah bagian dari jaringan sosial yang baru, ketika orang bergabung dan mulai menggunakan 

jaringan, nilai Token UHIVE akan meningkat dalam skala yang besar. 
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Mengapa ini adalah ICO yang Berbeda?  
 

 

Tidak seperti ICO lainnya, produk datang sebelum adanya 

cryptocurrency.  

 

 Kami telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam pembuatan jaringan sosial digital baru (UHIVE) 

dengan berbagai ide dan teknologi yang inovatif. Ini akan mengikuti perilisan Token UHIVE, yang akan 

digunakan sebagai mata uang utama untuk membantu semua transaksi digital dan membangun 

landasan perdagangan yang solid dalam ekonomi digital UHIIVE.  

 UHIVE unik karena tidak bergantung pada pihak ketiga mana pun untuk menggunakan token (seperti 

pengecer, dokter gigi, toko, atau lembaga keuangan pemerintah).  

 Ketika jumlah pengguna jejaring sosial bertambah, nilai token pasti  meningkat juga.  

 Di baliknya adalah tim yang sangat terampil dengan rekam jejak yang sukses dalam pengembangan 

produk.  

 

 Emas dan Token UHIVE  

 

Manusia telah menggali sekitar 200 miliar gram (7 miliar ons) emas sejak ditemukan.  

Seperti halnya kehidupan, UHIVE akan memiliki cryptocurrency sendiri, itu disebut Token UHIVE. Dengan itu, 

orang dapat berdagang di dalam dan di luar aplikasi (pada awalnya akan memiliki nilai yang rendah, jadi ini 

menjadi saat yang tepat bagi orang untuk bergabung dan mendapatkannya).  

Mata uang akan seperti emas di Bumi (bahan mentah), kami akan menerbitkan sekitar 80 miliar token, 

pengguna akan menggunakannya untuk membeli di jaringan sosial, ditambah perdagangan, atau membeli 

secara anonim di Dunia Abu-abu, atau bahkan menukarnya dengan mata uang asli (USD, Euro, GBP).  

Saat dirilis, 20 miliar Token UHive akan dirilis ke publik sebagai ICO, dan sisanya akan disediakan di aplikasi untuk 

penggunaan internal dan rilis untuk pertukaran platform segera., Kami memperkirakan bahwa semua 80 miliar 

UHives akan dirilis sepenuhnya, setelah kami mencapai 100 juta pengguna di jaringan sosial    

Token akan tersedia juga untuk perdagangan di Internet, dan untuk penggunaan instan pada jaringan sosial  

 

Seperti yang kita ketahui, nilai emas telah meningkat selama bertahun-tahun dengan permintaan 

dan peningkatan populasi Bumi; hal yang sama akan terjadi dengan UHIVE dan UHive Token, dengan 

lebih banyak pengguna, lebih banyak permintaan, dan lebih banyak nilai untuk UHive Token  



 

  

 

Nilai emas pada kehidupan nyata dari waktu ke waktu (100 tahun terakhir):  

 

  



 

  

 

Ekonomi UHIVE 

  
Kami merancang UHIVE untuk menjadi sebuah ekonomi yang sepenuhnya mandiri, Sama seperti dalam 

kehidupan, diatur oleh penawaran dan permintaan. Karena permintaan meningkat dengan lebih banyak 

pengguna di sistem, akibatnya nilai Token UHIVE akan meningkat.  

 

 
 

 

  



 

  

 

Bisnis  

 

 Bisnis akan membeli iklan dengan meminta produk, layanan, atau ruang mereka, seperti yang mereka 

lakukan di semua jaringan sosial.  

 Bisnis dapat menjual layanan dan produk dan membayar komisi kepada UHIVE 

 Bisnis dapat memberi imbalan kepada pengguna dengan Token UHIVE sebagai upaya pemasaran untuk 

mendorong pengguna agar lebih aktif didalam ruang mereka.   

Pengguna  

 

 Pengguna akan menerima Token UHIVE secara gratis ketika mereka menghabiskan waktu di aplikasi, dan 

secara aktif terlibat, misalnya, jika mereka memposting foto atau video atau mengikuti orang. Apa pun 

yang mereka lakukan di dalam aplikasi, mereka akan dibayar untuk itu; kami akan memberikan sebagian 

besar dari pendapatan iklan kami kepada para pengguna kami.   

 Pengguna dapat membeli  ruang untuk lokasi dan visibilitas yang lebih baik.   

 Pengguna dapat sepenuhnya menjadi anonim jika mereka membayar sejumlah kecil Token UHIVE (data 

mereka akan disimpan di sistem blockchain)  

 Pengguna dapat membeli sesuatu dari direktori bisnis   

 

UHIVE   

 Akan bertindak sebagai bendahara dan pengendali sistem untuk mempertahankan dan mengontrol nilai 

Token UHIVE dari fluktuasi yang tidak menentu  

 Akan membayar imbalan bagi pengguna karena lebih aktif dan menghabiskan waktu didalam jaringan 

sosial  

Exchange Cryptocurrency (Dunia Luar)  
 

 Memungkinkan pengguna untuk menukarkan Token UHIVE mereka dengan mata uang fiat 

(USD, Euro, GBP, dll.) 

 bisnis dan pengguna dapat membeli Token UHIVE disini 

 

Era ekonomi digital baru, Pengguna akan dibayar dengan imbalan 

(gaji) untuk waktu yang mereka habiskan dalam keterlibatan dan 

kegiatan 

 



 

  

 

Pengguanaan Token   
 

Tokens will be used within the UHIVE social network in the following ways:  

 Membeli sesuatu dalam jaringan   

 Promosi dan iklan  

 Membayar layanan   

 Orang akan mendapatkan insentif berbayar (seperti gaji dalam kehidupan nyata), ketika mereka menjadi 

lebih sosial dan interaktif dalam jaringan setiap minggunya 25% dari pendapatan iklan jaringan sosial 

akan didistribusikan di antara pengguna aktif. Ini akan menciptakan nilai dalam jaringan, karena orang 

dapat mengambil Koin UHIVE dan menukarnya dengan mata uang apa pun di dunia nyata. Setiap Token 

UHive yang dibayarkan kepada pengguna juga akan dikompensasikan dengan membelinya dari platform 

bursa untuk menjaga nilai Token UHIVE seimbang   

 Menjual / membeli dan menawar untuk ruang yang unik   

 Membayar untuk akses ke ruang pribadi   

 Setiap transaksi dalam jaringan UHIVE akan dibuat menggunakan Token UHIVE 

 Program dan penghargaan referral  

 

Penjualan, Pasokan, dan Distribusi  Token 
 

Apa yang mewakilinya Token utility 

Ticker token UHIVE (HVE)  

Periode Pra Penjualan Token 15 Juli - 15th Oktober 2018 

Periode Crowd Sale Token 29 Oktober - 11th Februari 2018 

Harga Jual Token Penjualan Pribadi: Hubungi kami 

Crowd Sale: $ 0,003 

  

  

Total Pasokan 

Pasokan Token terkunci di (Pasokan Maks): 80 miliar   

Yaitu:  

•       20% Private Sale dan bonus 



 

  

 

 
•       30% Crowd Sale dan bonus 

 

•       1,25% untuk program akuisisi bounty dan pengguna 

 
•       25,75% Hadiah Keterlibatan Pengguna 

 

•       3% tim dan pensehat 

  

  20% platform iklan dan e-commerce UHIVE sistem 

Soft Cap  

We don’t need soft cap as we are beyond this phase 

For more info visit: https://www.uhive.life/kb/why-

uhivedoesnt-have-a-soft-cap/ 

Hard Cap  $75,000,000  

 

Ketika ambang batas hard cap tercapai, penjualan token akan berakhir.  

 

Distribusi akan dilakukan melalui kontrak pintar. Dana yang dikumpulkan akan digunakan 

untuk peluncuran platform, mengintegrasikan promosi token dan keuangan, serta 

pemasaran. Bergantung pada jumlah yang naik, kami dapat menjalankan proyek kami pada 

beberapa level.  

 

Token UHIVE akan dirilis ke platform exchange ketika aplikasi 

beta dirilis, mendorong pengguna untuk bergabung dengan 

platform dan meningkatkan nilai Token UHIVE  

 

Setelah penjualan token berjalan, semua distribusi token yang lebih terpusat akan dilakukan dengan 

mengorbankan dana, yang diisi ulang dengan pembayaran biaya.   

Harga akan ditentukan sesuai dengan kutipan pasar. Selain itu, akan diperhitungkan bahwa penjualan 

tambahan membuat kelebihan pasokan, dan oleh karena itu memberikan resiko penurunan penawaran 

didalam pasar. Metode distribusi harus benar-benar mengurangi risiko ini untuk melindungi hak-hak 

pembeli pertama Token UHIVE (misalnya, dengan mendistribusikan token selama jangka waktu yang 

lebih lama).  

  



 

  

 

 

Penelitian dan Pengembangan  Kami ingin berinvestasi pada pengembangan platform dan 

menciptakan pengalaman baru, memastikannya sederhana 

dan mudah digunakan  

PEmasaran & PR  Kami akan berinvestasi dalam pemasaran untuk 

mempromosikan jaringan sosial ke 

Milenium dan generasi muda   

Biaya Operasoinal  Ini adalah bagian besar dari proyek dan membutuhkan 

investasi untuk membuat semuanya berjalan lancar  

Perluasan Jaringan  Sistem harus halus dan super cepat, dan itu membutuhkan 

investasi dalam teknologi backend  

Cadangan  Cadangan mata uang asing akan disimpan sebagai sebuah 

 ketentuan yang mengatur.  



 

  

 

Prosedur Pembelian Token  
 

Untuk menjadi salah satu pembeli pertama UHIVE kami, Anda perlu membeli Token UHIVE dengan melakukan 

transaksi mata uang ETH, BTC, atau Fiat   

Untuk setiap transaksi, Anda perlu membuat akun, mengisi informasi pribadi Anda, mengunggah ID Anda 

(Kebutuhan KYC), dan persetujuan yang tidak boleh lebih dari beberapa menit.   

Setelah disetujui, Anda dapat membeli Token UHIVE  

• Jika Anda membeli dengan menggunakan ETH: Anda perlu mentransfer ETH ke alamat kontrak cerdas 

kami, dan saat itu juga kami akan mentransfer Token UHIVE ke dompet Anda, ini sangat sederhana dan 

instan  

• Jika Anda membeli dengan menggunakan BTC, Anda perlu mentransfer ke alamat yang unik dan dibuat 

secara otomatis untuk akun Anda, dan setelah kami menerima BTC, kami akan mentransfer Token 

UHIVE kepada Anda (Biasanya dibutuhkan 10 menit tetapi kadang-kadang mungkin diperlukan hingga 24 

jam)  

• Jika Anda membeli dengan menggunakan Fiat (USD, Euro, GBP, dll.) Anda akan diberikan link, dan itu 

akan membawa Anda ke gateway pembayaran untuk memasukkan info Anda dan menyelesaikan 

pesanan Anda, setelah pesanan Anda berhasil diselesaikan, Anda akan mendapatkan email konfirmasi 

pembelian, dan Token UHIVE akan ditransfer kepada Anda pada akhir penjualan keramaian  

Harap dicatat bahwa Anda TIDAK boleh melakukan transaksi menggunakan dompet yang tidak kompatibel 

dengan ERC20 atau akun pertukaran cryptocurrency, karena itu berpotensi menyebabkan Anda kehilangan 

kendali atas token yang seharusnya Anda dapatkan.  

 

Keterbukaan dan Transparansi Pemeliharaan  
 

 

 

  ExtensiChrome         Dompet Online  Membutuhkan Instalasi 

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memulai dompet Ethereum Anda, silakan periksa bagian bantuan kami 

di situs web kami untuk panduan langkah demi langkah.  

                        



 

  

 

Skema Bonus Penjualan Token 

 

UHIVE ICO menawarkan lebih banyak lagi. Skema bonus ganda tertanam dalam periode penawaran token awal, 

yang mempertimbangkan waktu pembelian, volume dan referensi. Pemilik UHIVE akan memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan tiga bonus jika persyaratan yang ditetapkan terpenuhi.   

 

Tingkat Periode Pembelian: Program Bonus untuk Menghargai Pemilik Awal Token  

 

Tanggal Bonus  

29 Oktober - 26 November +20%  

27 November - 26 Desember +15%  

27 Desember - 21st Januari +10%  

22 Januari -11 Februari +5%  

 

Nilai Pembelian: Program Bonus untuk Memberi Hadiah kepada pembeli dalam jumlah besar.  

  

Jumlah Bonus  

Untuk pembelian $500,000 atau lebih +20%  

Untuk pembelian $100,000 atau lebih +10%  

Untuk pembelian $25,000 atau lebih 
+5%  

Untuk pembelian $5,000 atau lebih +2%  

  

 



 

  

 

Program Referral:  
 

 

Program referral dirancang untuk menjadi situasi yang menguntungkan baik bagi referrer maupun yang 

referred. Mengundang orang ke halaman ICO dan kedua pihak akan mendapatkan bonus setara dengan 5% dari 

nilai pembelian referral.   

 

Bonus Referrer  5% 

Bonus  Referred  5% 

 

* Untuk dibagikan kepada kedua belah pihak pada periode penutupan ICO..  

 

 

Daftar Exchange Cryptocurrency  

 

 

Setelah menyelesaikan kampanye penjualan token dan menyiapkan versi alfa dari aplikasi jaringan UHIVE, token 

dapat dengan mudah dibeli atau dijual di berbagai pasar mata uang cryptocurrency dalam beberapa bulan ke 

depan. Jumlah pertukaran pasar akan tumbuh dengan peningkatan perputaran perdagangan platform dan 

permintaan pengguna dari berbagai negara. Tim kami berencana untuk memperkenalkan Token UHIVE ke lebih 

dari 12 pasar pertukaran mata uang cryptocurrency internasional. Ini akan memungkinkan untuk bertukar Token 

UHIVE untuk salah satu dari cryptocurrency cairan (BTC, ETH).  

 

Daftar Exchange and ICO Amerika Serikat  

 

Dengan peraturan baru yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk penerbitan cryptocurrency, 

fokus kami beralih ke perilisan platform dan aplikasi Alpha untuk memungkinkan peluncuran token crypto di 

pasar Amerika Serikat. Hanya dengan begitu warga Amerika akan dapat membeli token dengan harga pasar 

melalui platform pertukaran apa pun.  

Upaya kami terfokus pada perilisan aplikasi, dan untuk mematuhi semua persyaratan dan peraturan hukum 

yang ditetapkan dari SEC, untuk menjadikan komunitas Amerikamenjadi  bagian dari kesuksesan.  

 



 

  

 

Monetisasi dan Pendapatan   
 

Model pendapatan jaringan sosial UHIVE terdiri dari lima sumber utama. Seperti jaringan sosial lainnya 

(Facebook, Instagram, dll.),iklan adalah sumber pendapatan yang dominan. Namun demikian, aliran pendapatan 

baru dan unik diadopsi dengan model bisnis UHIVE, yang terikat untuk menambah nilai ekonomi digital UHIVE. 

 

 

Iklan  

 

 

Seperti kebanyakan jaringan sosial, iklan akan menjadi sumber pendapatan utama. Dengan hubungan 

proporsional langsung antara jumlah pengguna dan pendapatan, nilai Token UHIVE akan dengan cepat 

meningkat.  

Pendapatan Pemasaran:  

 Iklan swadaya  

 IklanAPI  

 Perjanjian iklan  

 Pencarian terhadap pihak ketiga  

 

 

Token UHive  

 
 

Sepanjang kurva pertumbuhan dari basis data pengguna dan ekonomi digital, penggunaan dan 

penggunaan Token UHIVE dalam ekonomi memantapkan peningkatan yang konstan dalam nilai tukar 

token. Jumlah rata-rata token per pengguna relatif terbatas dan akan menjadi lebih langka seiring 

pertumbuhan masyarakat UHIVE. Dengan pertimbangan keamanan canggih yang tertanam dalam 

teknologi blockchain kami, dan peningkatan permintaan, nilai tukar akan meningkat. Ekonomi digital 

dapat dipertahankan sendiri, porsi khusus dari pendapatan akan diinvestasikan kembali dalam Token 

UHIVE untuk mengatur dan mempertahankan kurva pertumbuhan. Oleh karena itu, peningkatan 

kepercayaan pembeli, dan pengembalian yang bermanfaat bagi pemilik crypto UHIVES, menjadi tujuan 

utama kami.     

  

 
 



 

  

 

Komisi Nilai Ruang  

 
 

Inovasi dimensi fisik jaringan menciptakan peluang perdagangan baru di ruang-ruang di antara pengguna:  

 Membeli ruang yang berdampingan sebagai investasi jangka panjang.   

 Tinggitingkat perdagangan pada ruang lalu lintas  yang ada diantara pengguna dan bisnis.  

 

 Perdagangan ruang dinamis akan dikenakan komisi platform.  

 

 

API Siap  

 
 

Platform UHIVE secara modular dibangun untuk memungkinkan integrasi API di masa yang akan datang dengan 

pengembang dan penyedia layanan.  

 

   



 

  

 

Roadmap 

2015

• Ide Kerja dimulai.

• Meneliti jejaring sosial dan psikologi manusia.

2016

• Bekerja pada Ekosistem Keuangan.

• Mengerjakan konsep Gray dan perilaku dunia.

2017

• Bekerja pada integrasi Hybrid Blockchain dengan dunia Grey.

• Menambahkan ekosistem Cryptocurrency.

• Mulai bekerja dengan A.I. Teknologi dan Persiapan prototipe.

• Mulai bekerja di UHIVE Token.

Q3  
2018 

• Memulai penjualan pribadi.

• Perluasan tim dan kerjakan rilis beta untuk Aplikasi iOS dan 
Android.



 

  

 

 

 

Q4  
2018

• Lepaskan versi Beta di dunia.

Q1  
2019 

• Tarik Aplikasi Final secara global.

• Lepaskan token UHIVE di pasar mata uang cryptocurrency.

Q3  
2019

• Masukkan China dengan Mitra di Penyedia Cloud dan ISP terbesar di 
Cina (Dunia Baru untuk China).

• Luncurkan Platform Iklan Versi 1.0 kami.

Q4
2020

• Rilis edisi Xbox dan PS4, tempat orang dapat menjelajahi jaringan 
sosial.

• Pembaruan Platform.

• Sambungkan ke Smart TV dan banyak Perangkat IoT baru

• Pembaruan Platform.



 

  

 

Anggota Tim 
 

 

Muayyad memiliki 25 tahun pengalaman antara menulis kode, R & D dan mengelola perusahaan 

perangkat lunak. Ia mendirikan Genie9 (Genie-soft) pada tahun 2005 sebagai perusahaan berbasis rumah 

di mana ia menciptakan perangkat lunak pertama untuk mengatasi kebutuhan perangkat lunak 

pencadangan yang hilang di pasar. Pada tahun 2008 ia memperluas perusahaannya dan sejak itu Genie9 

telah berkembang secara global untuk menjadi salah satu pemimpin dalam perangkat lunak Cadangan 

Windows dan Cloud Backup.  
Muayyad memiliki gelar dalam bidang Arsitektur. Dia dikenal sebagai Guru API Windows C ++ / WIN 

dengan pemikiran konseptual yang mendalam; yang merupakan kemampuan yang ia kembangkan dan 

ditingkatkan melalui gelar Arsitekturnya. Kami menciptakan Zoolz Intelligent Cloud yang memanfaatkan 

kekuatan Artificial Intelligence untuk memahami semua yang Anda lempar; dokumen, file, video, foto, 

musik, dokumen yang dipindai dan banyak lagi - dan secara otomatis menganalisis dan menyusun data 

Anda.  
Telah bekerja pada ide Jaringan Sosial UHIVE selama 4 tahun, UHIVE akan Memperkenalkan Jaringan 

Sosial Pertama di Dunia Dengan Dimensi Fisik dan Teknologi Blockchain, Menggabungkan teknologi 

dengan psikologi manusia untuk memberikan pengalaman pengguna baru yang luar biasa dan unik. 

 

PhD di bidang Ekonomi Lebih dari 10 tahun dalam konsultasi keuangan, pemenang "100 produk 

terbaik dari Rusia", "Keuangan Rusia 2007", "Keuangan Rusia 2008".  

Malaikat bisnis, 15 startup dalam portofolio (bidang-bidang seperti konstruksi, konsultasi keuangan, 

real estate, IT, teknologi tinggi).  

Pakar ICOBench, anggota aktif komunitas crypto. 

 

 

Pengalaman dan rekam jejak kinerja saya yang tinggi memberikan kedalaman dan keahlian yang 

diperlukan untuk meningkatkan bisnis klien saya dan melaksanakan peluncuran penggalangan dana 

yang sukses. 

Sebagai anggota lama dari komunitas dan saat ini pemimpin industri (purna waktu) saya telah 

membantu mengumpulkan jutaan dolar dalam pendanaan untuk berbagai start-up blockchain.  

Saya bukan ahli teknis Blockchain, namun; Kehadiran saya di komunitas sejak 2013 memungkinkan 

saya untuk memberikan solusi khusus kepada klien untuk membantu mereka mencapai tujuan 

strategis mereka. Bidang utama keahlian saya adalah dalam membimbing tim proyek menggunakan 

model penilaian kerja fungsional yang menyediakan kejelasan informasi kepada investor rata-rata. 

Jaringan jangka panjang saya memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan sebuah proyek 

prospektus kepada para investor net worth, baik secara individu maupun kelompok. 

Saya berdedikasi untuk memberikan saran terbaik kepada tim pendiri, perusahaan, dan dana tentang 

cara mengoptimalkan pelaksanaan pendanaan sambil menavigasi komunitas dan pengawasan yang 

semakin kompleks.  



 

  

 

 

Jillian telah memegang posisi senior dengan perusahaan PR global di Sydney, Singapura, London dan 

Dublin. Dia adalah PRO dari Iona Technologies (perusahaan pertama Irlandia yang mengapung di 

NASDAQ). 

Dia mengubah hukum di Irlandia pada tahun 2014 dan merupakan mantan kandidat Parlemen Eropa 

(sebagai independen). Dia adalah jurnalis lepas dengan CryptoCoin. News, The Irish Independent dan 

The Irish Times. Dia memiliki acara radio sendiri di DublinCityFM. Pekerjaan pertamanya setelah lulus 

dari Trinity College adalah sebagai analis sistem dengan JPMorgan. Dia adalah penasehat sejumlah 

ICO, telah dinobatkan sebagai Crypto Queen oleh In Zero Conferences dan terdaftar di 50 wanita 

paling berpengaruh dalam blockchain rollcall 

 

Seorang Pengusaha, penjual dan spesialis pemasaran dengan hasrat untuk 

Cybersecurity. 

Gerald Hahn adalah CEO dan pendiri Softshell, di mana ia menciptakan 

pendekatan baru untuk perusahaan Cybersecurity internasional untuk berhasil 

memasuki pasar Eropa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Ditambah lebih dari 20 anggota tim dan penasehat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  



 

  

 

  

Masa depan Zoolz Intelligent pada data cloud, itu 

adalah data awan cerdas pertama di dunia dan 

dibangun pada teknologi A.I, mengintegrasikan 

kemampuan terdepan yang baru seperti pengenalan 

wajah,  deteksi objek, analisis video dan transkrip, 

dan banyak lagi 

 

 

       

  

   

  

Zoolz adalah solusi global pertama yang mengadopsi 

penyimpanan dingin dengan backup Tribrid, yang telah 

mengamankan jutaan data rumah dan bisnis seluruh 

dunia 

 

c  

       

   

  

  

Genie9 adalah  penyedia software backup dan cloud 

yang telah memenangkan penghargaan. Sejak tahun 

2001, perusahaan telah beralih dari kekuatan ke 

kekuatan, mengembangkan beragam produk 

keluarga, yang saat ini melindungi data lebih dari 3 

juta pengguna di seluruh dunia. 

   

 

 

 

   

 

Prestasi dan Mitra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikasi G Cloud melindungi lebih dari 5 juta pengguna  

  G Cloud APP  di seluruh dunia, ini adalah aplikasi cadangan Android dan 

                                              iOS gratis yang sederhana dan aman, melindungi semua         

                                                                                                   data pengguna di Could  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

 

Keamanan  
 

Kredensial yang beragam dari tim UHIVE, pengalaman dengan jutaan pengguna dan latar belakang yang kuat 

dalam kepatuhan keamanan menetapkan tolok ukur baru dalam hal keamanan jaringan sosial. Protokol 

keamanan state-of-the-art tanpa kompromi, banyak diintegrasikan ke dalam platform untuk menjamin bahwa 

semua pengguna dilindungi terhadap semua jenis ancaman. Langkah-langkah kami mempertimbangkan 

ancaman terhadap identitas, profil, perangkat, lokasi pengguna, data pribadi, dan setiap transaksi atau kegiatan 

dengan Token UHIVE. Tim UHIVE berkomitmen untuk memastikan langkah-langkah keamanan pada  tingkat 

tertinggi, mencerminkan perkembangan terbaru dalam keamanan dunia maya, ditambah dengan 

perkembangan konsisten kami untuk mematuhi peraturan pemerintah seperti GDPR, HIPAA, SOX, PCI, FTC dll ...   

 

Kerahasiaan Data: 

Untuk memastikan kerahasiaan data, atau untuk mencegah data dari pengungkapan yang tidak sah, semua data 

pengguna akan dienkripsi dengan algoritma enkripsi tingkat tinggi. Semua komunikasi (layanan ke layanan, 

layanan kepada klien) akan dilindungi oleh TLS. Akses ke basis data jaringan sangat terbatas, dan semua 

kredensial akses dikelola oleh pengelola password, yang dirotasi secara tepat waktu, dengan audit konstan oleh 

A.I. mesin dan tim kami  

 

Integritas Data: Untuk memastikan integritas data, tim UHIVE akan membuat prosedur untuk melakukan 

pemeriksaan data dan fungsi sistem secara periodik untuk mengidentifikasi masalah integritas (misalnya, data 

yang rusak, kegagalan perangkat keras, kesalahan perangkat lunak, dll.).  

 

Ketersediaan Data: Untuk memastikan ketersediaan data, basis data akan dicadangkan secara berkala, dan 

pencadangan akan diverifikasi untuk dapat dipulihkan. Tim UHIVE juga akan membuat rencana bisnis yang 

berkesinambungan  (BCP) dan rencana pemulihan bencana (DRP) untuk memastikan ketersediaan layanan 

UHIVE tertinggi.  

 

Kepatuhan: Tim UHIVE akan mengadopsi teknologi dengan ketahanan keamanan tinggi, seperti menggunakan 

hosting cloud HIPAAcompliant dari penyedia layanan cloud seperti AWS. Selain itu, keamanan akan dibangun 

pada awal siklus hidup pengembangan perangkat lunak kami, memastikan arsitektur teknologi kami mengikuti 

praktik terbaik keamanan.   

 

Audit dan Sertifikasi: Audit keamanan berkala pada platform dijadwalkan akan dilakukan melalui ahli keamanan 

untuk menemukan potensi masalah. Tim kami dilatih dengan kesadaran keamanan dalam pikiran. 

 

 

  



 

  

 

Kesimpulan  
 

Sederhananya, kami menciptakan jaringan sosial baru, sebuah konsep yang telah kami kerjakan selama empat 

tahun terakhir, mulai dari ide, melalui riset dan pemeriksaan teknologi, hingga pembuatan prototipe, akhirnya 

disempurnakan dengan Token UHIVE dan  ekonomi berkelanjutan kami sendiri. Kami tahu bahwa ini akan 

menjadi pengubah permainan, karena dirancang di banyak psikologi manusia, dan dibangun dari awal dengan 

ide-ide dalam pikiran.  

Dunia Abu-abu adalah sesuatu yang baru, ini akan memungkinkan orang untuk menjadi siapapun yang mereka 

inginkan dengan cara yang mudah, dan menjelajah dengan mudah.  

UHIVE didasarkan pada penemuan dan eksplorasi. Sama seperti dalam kehidupan nyata, Anda dapat berjalan di 

sekitar tempat baru, tetapi Anda akan memiliki kemampuan untuk menjelajahi dunia dan berada di mana saja 

secara instan, dan menjelajah dengan mudah, seperti mengunjungi sebuah kota baru. Anda akan selalu 

menemukan dan menemukan hal-hal baru.  

Dan akhirnya, seperti segala sesuatu dalam hidup, tidak ada yang dijamin, tetapi kami berkomitmen untuk mulai 

bekerja untuk membawa jaringan sosial digital yang lebih kuat dan komprehensif ke dunia, dan kami tahu 

bahwa nilai Token UHIVE akan terus meningkat karena lebih banyak pengguna bergabung!  

   



 

  

 

Lampiran A  
 

Link yang berguna:  

Video penjelasan (4:30 mnt) 

https://youtu.be/5MuX48GpBAM 

 

Video suara yang lebih menjelaskan(6:00 mnt) 

https://youtu.be/5BjAjkwvTjc 

 

Demo Aplikasi 

https://youtu.be/WCJmopbKY5Q 

 

 

 

https://youtu.be/5MuX48GpBAM
https://youtu.be/5BjAjkwvTjc
https://youtu.be/WCJmopbKY5Q

