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 ییاج ناونع هب ناوتیم ار سرواتم.دزادرپیم یناهج یداصتقا یاهتیلاعف رد سرواتم هوقلاب مهس یسررب هب هلاقم نیا

 ینیـشناج ناونع هب دناوتیم تعنـص نیا .دوـش یقلت راک لحم ناونع هب دارفا یـضعب یارب ای و یمرگرـس ،تراجت یارب

 تیلاعف یارب سرواتم یروانف .تـسا زکرمتمریغ یاههمانرب و نیچکالب یروانف رب ینتبم هک دور رامـش هب تنرتنیا یارب

 ناکما ،روهظون یاهیروانف زا هدافتـسا نودب هک ارچ دوب دهاوخ نیچکالب یروانف هتبلا و لاتیجید یاهزرا دنمزاین دوخ

  .دسریم رظن هب راوشد رایسب یزاجم ناهج کی داجیا

 

 ؟تسیچ سرواتم

 قفاوت فیرعت چیه هک یلاح رد .دوــشیم هتفرگ رظن رد تنرتنیا نیــشناج ناونع هب یرایــسب طــسوت سرواتم هزورما

 هک تـسا لاتیجید یاهاـضف زا یاهدرتـسگ هکبـش ناونع هب نآ روـصت یاههار زا یکی ،درادن دوجو سرواتم زا یاهدـش

 نیاربانب و دنتسه لماعت لباق و هتسویپ مه هب هک تسا یبیکرت و یزاجم ،هدوزفا تیعقاو رد یدعب هس تایبرجت لماش

 کی رد هک یرگید دارفا اب و دینک شواک نآ رد و داجیا دیناوتیم ار اـضف نیا .دینک تکرح اهنآ نیب یتحار هب دیناوتیم

 دای »هتفای مــسجت تنرتنیا« کی ناونع هب ،اه سرواتم زا یخرب .دینک لماعت ،دنرادن رارق امــش رانک رد یکیزیف یاــضف

 هب دوخ شیامن هحفـص قیرط زا ًافرـص و دنراد »روـضح« تایبرجت رد ًاعقاو هک دننکیم ساـسحا دارفا نآ رد هک دننکیم

  .دننکیمن هاگن تایبرجت
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 نیا ،دننکیم مهارف ار تنرتنیا هب یــسرتــسد هک ییاههاگتــسد و تنرتنیا اب لماعت هک تــسا ینعم نیا هب لاور نیا

 هب ار ندرک تبحـص عقوم تاراـشا و تاکرح لماـش یطابترا یاهتلاح و دـشاب رتیعیبط رایـسب هک دنراد ار لیـسناتپ

 سرواـتم ،نیا رب هوالع .دـنوـــشیمن دودـحم ندرک پـیاـت هـب اـهنت دارفا هـک یروط هـب ،دـهدیم یاـج دوخ رد ادـــص هارمه

 ،یعامتجا تالماعت دننام( مینکیم تکرـش اهنآ رد رـضاح لاح رد ام هک دـشاب ییاهتیلاعف مامت ًابیرقت نابزیم دناوتیم

 .دزاسیم نکمم زین ار اهتیلاعف زا یدیدج عاونا و )هریغ و اوتحم دیلوت ،دیرخ ،یمرگرس ،یریگدای ،راک

 ،ریخأت و ثکم هنوگ چیه نودب موادم هبرجت کی سرواتم دوریم راظتنا ،تـــسا یگژیو نیدـنچ یاراد سرواـتم موهفم

 و اهراک و بـسک نآ رد هک دـشاب هدرتـسگ یرازاب سرواتم دوریم راظتنا نینچمه و  ،.دـشاب ربراک دودحمان دادعت لماـش

 سرواتم هک دوریم راظتنا تیاهن رد و ،.دننک دیلوت دیدج تایبرجت و اوتحم و دننک تکرـــش اهتـیلاـعف رد هنادازآ ،دارفا

 اوتحم ،یلاتیجید یاههتــشاد ،اهمتیآ ،اههداد لماعت تیلباق« و دریگبرب رد ار یکیزیف یایند مه و لاتیجید یایند مه

 .دهد هئارا یاهداعلاقوف تروص هب ار »هریغ و

 

 یتح ای نامزاس ای تکرش کی یاـضف ای لوـصحم ،سرواتم« :دنکیم زیامتم ار سرواتم هک تـسا یزیچ یراکمه تیلباق

 «.تسا اهنآ نایم لاصتا یارب یشور هکلب ،تسین مه اب اهنآ همه

 یتارباخم یاهتخاــسریز ،الاب یربراک هبرجت هب سرواتم ،عیــسو سایقم رد یروانف یاهتفرــشیپ و یراکمه رب هوالع

 رد ،دناهتـشاد یبوخ تفرـشیپ رـضاح لاح رد اهتننوپماک نیا زا یخرب .دراد زاین نیـشام و ناـسنا یاهطبار و هدیچیپ

 تـیعقاو ،(VR) یزاـجم تـیعقاو ،(AR) هدوزفا تـیعقاو .دـنراد هـعـــسوت اـی و داـجیا هـب زاـین زونه رگید یخرب هـک یلاـح

 یاهیروانف ،(Tokens ای NFT) ضیوعت لباقریغ یاهنکوت و نیچکالب ،(XR) هتفایهعـــسوت تیعقاو ،(MR) یبیکرت

 .دنشاب سرواتم نورد رد یداصتقا و یعامتجا تیلاعف ای سرواتم تارقف نوتس دوریم راظتنا هک دنتسه یزورما یاپون

 .دـننک اـفیا سرواـتم رد لاـتیجید یاـهالاـک هـلداـبم رد یزکرم یـــشقن اـهNFT و نیچ کالب دوریم راـظتنا ،لاـثم ناونع هـب

 هدیم ناشن ار اهیروانف نیا یاهتننوپماک نیا زا هدافتسا هوحن زا ییاههنومن ریز تاکن
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 :سرواتم اب طبترم یاهیروانف زا هدافتسا یاههنومن

 هارمه نفلت قیرط زا ندرک هاـگن اـب ناربراـک نآ رد هـک ،Nintendo’s Pokémon Go بوبحم هارمه نفلت هـماـنرب •

 سکعنم هـک دـننکیم تـفاـیرد ار دوخ هـقالع دروم Pokémon ،هـتفر مه یور ریواـــصت اـب ،یعقاو یاـیند هـب دوخ

 .تسا هدوزفا تیعقاو یاهیروانف هب ناربراک لابقا هدننک

 ماجنا ار Beat Saber دننام ییاهیزاب ات دزاـسیم رداق ار ناربراک Oculus Quest 2 یزاجم تیعقاو تـسده •

 .دننک شزرو یزاجم سکوب دننام هدش یزاسهیبش یشزرو تاکرح اب ای و دنهد

 Microsoft HoloLens دنمــشوه یاهکنیع زا هدافتــسا اب رود هار زا ار زاورپ ناــسدنهم نپاژ ییاوه طوطخ •

 شهاک ثعاب ،تـسا هدـش دیلوت و هتفایهعـسوت تفاـسورکیام طـسوت هک MR دنمـشوه کنیع .دنهدیم شزومآ

 .دنرادن هنایشآ هب رفس ای دوجوم یامیپاوه یارب راظتنا هب یزاین ناسدنهم اریز ،تسا هدش شزومآ نامز

 رفن اهنویلیم تکرح هوحن ، interactive Zoom backgrounds و Google Maps بلاق رد XR یاهیروانف •

 .دنشخبیم دوبهب ار راک لحم رد هنازور طابترا یرارقرب و اهنابایخ رد

• NFTرثا کی ،لاثم یارب .دننک دمآرد بـسک دوخ درف هب رـصحنم تالوـصحم زا ات دهدیم هزاجا ناگدنزاـس هب اه 

 هب یتــسیرک جارح هناخ رد رالد نویلیم 69 دروکر تمیق هب Everydays: The First 5000 Days مان هب یرنه

 .دش هتخورف 2021 سرام رد ضیوعت لباق ریغ نکوت کی ناونع

 زرا لاـقتنا یاـههـماـنرب هارمه هـب مویرتا و نیوکتـیب دـنناـم ،نیچکالب یرواـنف رب ینتبم هدـــش یراـگنزمر یاـهزرا •

 یناهج تخادرپ یاهمتــسیــسوکا ر�غت لاح رد ،Electroneum و Coinbase Commerce دننام ،لاتیجید

 .دنتسه
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 هب هن و مه زا ادج تروـص هب اما دنتـسه هدافتـسا دروم رد رـضاح لاح رد سرواتم هیلوا یاهتننوپماک زا یخرب ،نیاربانب

 ناربراک هک روط نامه .دنراد یهجوت لباق یراجت و یعامتجا تاریثأت رـضاح لاح رد اهتننوپماک نیا  .مجـسنم تروـص

 لباقریغ یاهشور هب هعماج ر�غت یارب اهیروانف نیا لیــسناتپ ،دنهدیم همادا اهیروانف نیا زا هدافتــسا هب نانچمه

 هزورما هک دـشاب ییاهزیچ زا رتارف دناوتیم سرواتم یگدرتـسگ ،تدمزارد رد .دریگیم یرتـشیب باتـش اهنت ،ینیبشیپ

 رب یدیدج یاهشور هب و دنکیم داجیا دیدج لغاـشم ،دوـشیم ماغدا یتنـس یاهراکوبـسک اب ،مینک روـصت میناوتیم

 .دراذگیم ریثأت ناگدننکفرصم

 

 ؟تسیچ سرواتم و اهزرازمر ،نیچکالب نیب هطبار

 نیچکالب نیب هطبار هب یهاگن هک تــسین دب ،میدرک هئارا Metaverse زا هداــس و ییادتبا دنچ ره یریوــصت هک لاح

 رارق یناوارف یاهثحب دروم امتح تیکلام مان هب یاهلئـسم Metaverse یزاجم یایند رد .میزادنیب سرواتم و اهزرازمر

 رد ار ییاهتفرـشیپ ییاهناکم نتخاـس ای ،تازیهجت دیرخ اب نآ رد و دیاهدـش یزاب کی دراو هک دینک روـصت .دریگیم

 یایند نیا رد ار یدرف تیکلام ناوتیم هنوگچ هک تــسا نیا ،دوــشیم حرطم هک یلاؤــس لاح .دینکیم لــصاح یزاب

 ؟دناسر تابثا هب یزاجم

 

  Metaverse رد یدرف تیکلام لامعا رازبا ؛NFT یاهنکوت

 اهزرازمر رازاب رد روضح هقباس رگا .دیآیم نایم هب لاتیجید یاهزرا و نیچکالب یاپ هک تسا ییاج نامه اقیقد اجنیا

 لباقریغ یاهنکوت مان اب یسراف نابز رد هک اهنکوت نیا .دیراد ییانشآ NFT یاهنکوت موهفم اب امتح ،دیشاب هتشاد ار

 ود لاثم ناونع هب .دنتسه یلاع رایسب دربراک یزاجم یایند رد یدرف تیکلام تابثا یارب ،دنوشیم هتخانش زین ضیوعت

 یاهزرا رازاب رد NFT هدش هتخانش یاههژورپ هلمج زا (Sandbox) سکابدنس و (Decentraland) دنلارتنسید مرفتلپ

 .دنوریم رامش هب لاتیجید
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 زا هدافتـسا اب دنناوتیم یـصاخ یاهتیلاعف ماجنا یازا هب نآ رد اهرمیگ هک دنتـسه یزاب یعون مرفتلپ ود نیا عقاو رد

 لـباـق زین سرواـتم یارب موهفم نیمه اـقیقد .دـننک تـیبثت یزاـب نورد یاـهناـملا رب ار دوخ تـیکلاـم NFT یاـهنکوت

 قیرط زا ار نیالنآ و یزاـجم یاـیند نیا رد دوخ یاـهتـیلاـعف و تاـمادـقا تـیکلاـم دـنناوتیم دارفا و تـــسا هداـفتـــسا

 .دننک تابثا و یریگهر NFT یاهنکوت

 

 ؟دنراد سرواتم یایند رد یدیلک شقن لاتیجید یاهزرا و نیچ کالب یروانف ایآ

 یزاجم ناهج کی هب یکیزیف یایند زا اهنآ تیولوا ر�غت و مدرم هب هدوزفا تیعقاو هبرجت هئارا سرواتم یروانف فده

 .تسا لاتیجید یاهزرا و نیچ کالب یروانف یریگراکب مزلتسم ،فده نیا هب ندیسر اما ؛تسا

 یناهج نینچ قلخ یارب یتایح یاهتیلباق هلمج زا نیچ کالب هکبـــش یریذپانر�غت و ندوب که لباق ریغ یاهیگژیو

 دشاب رارق رگا اما ؛دوریم رامش هب جیار یدادیور اههداد ضقن و اهمتسیس ندش که ،زورما لاتیجید ناهج رد .دنتسه

 کالب .دــشاب نآ یلــصا یاهتخاــسریز زا دیاب یریذپانر�غت و تینما ،دننک تیلاعف یلاتیجید یایند کی رد مدرم هک

 وحن هـب زین ار اـههداد نیا تـینما هـکلب ،دـیآرب یزاـجم ناـهج نیا ناوارف یاـههداد شزادرپ سپ زا دـناوتیم اـهنت هـن نیچ

 .درک دهاوخ نیمضت نسحا

 دـصقم هب هدـش ن�عت نامز رد و یـصقن هنوگچیه نودب دیاب اههداد سرواتم یروانف رد ،دـش هتفگ هک یتاکن هب هجوت اب

 یاهشنکارت .دنتـسه سرواتم زا ریذپان ادج یـشخب لاتیجید یاهزرا و نیچکالب یروانف ،لیلد نیمه هب .دنـسرب دوخ

 متـسیـسوکا نیا دارفا .دنوـش شزادرپ نکمم نامز نیرتعیرـس رد و دنـشاب نما ًالماک دیاب سرواتم یایند رد هتفرگ تروـص

 هـب تـبـــسن لـماـک داـمتعا هـتبلا و دـنهد ماـجنا هـفقو نودـب ار دوخ تالماـعت و تالماـعم یعقاو ناـهج دـنناـمه دـنناوتب دـیاـب

 .دنشاب هتشاد دوخ یاههداد تینما

 رارق مه رانک رد اب .دنـشاب یبایدر لباق دیاب اهنامزاـس و یقیقح دارفا بناج زا هتفرگ تروـص یاهشنکارت ،رگید یوـس زا

 سرواتم رد نیچ کالب یژولونکت ریذپانراکنا هاگیاج هب ناوتیم ،یریذپانر�غت و تینما ،تعرـس ریظن ییاهیگژیو نداد

 هتفر شیپ یبوخ هب زین نیچکالب یروانف زا هدافتـــسا نودب یزاجم یاهناهج هعـــسوت زورما هب ات هک دنچره .دربیپ

 هب (PayPal) لاپیپ و (Visa) ازیو ،(Mastercard) تراکرتـسم ریظن گرزب یلام تاـسـسوم ،ریخا یاهلاـس رد اما ؛تـسا

 لاتیجید یاهزرا رب ینتبم یاهتخادرپ رـضاح لاح رد .دناهدروآ یور لاتیجید یاهزرا و نیچ کالب یروانف زا هدافتـسا

 لیدبت تخادرپ یاهشور مدقم طخ هب ،رود نادنچهن یاهدنیآ رد هک تـــسین دیعب و دنتـــسه ندـــش رتجیار لاح رد

 ینابیتـشپ یارب لاح نیا اب .تـسا شرتـسگ لاح رد تعرـس هب و هعـسوت تـسد رد هژوـس کی سرواتم یروانف .دنوـش

 دنهاوخ یگنررپ و مهم رایسب شقن نیچکالب یروانف و لاتیجید یاهزرا ،یروانف نیا یاههدیا ندیسر هجیتن هب و لماک

 .تشاد
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 :سرواتم رد ناربراک تیوه تابثا یارب یرازبا ؛نیچکالب

 داـهن تراـظن تـحت دـناوتیمن لـیلد نیمه هـب .دراد زکرمتمریغ تـیهاـم ،دوـــشیم داـجیا سرواـتم طـــسوت هـک ییاـــضف

 هچ اـضف نیا رد ناربراک تینما فیلکت هک تـسا نیا ،دوـشیم حرطم هک یلاؤـس دوجو نیا اب .دـشاب هتـشاد رارق یزکرمتم

 Metaverse هـب اـپ هـک تـــسا یدارفا تـیوه زارحا ،تـــسا زاـین دروم هـک یزیچ نیلوا تـینما نیمأـت یارب ؟دوـــشیم

 .دنکیم ادیپ تیعوضوم نیچکالب هک تساجنیا .دنراذگیم

 

 

 

 Metaverse یایند رد ور نیا زا و دوریم رامــش هب اههداد یزاــسهریخذ و تبث یارب ریظنیب یرازبا نیچکالب یروانف

 تـسا نیا دریگب رارق رظن دم دیاب هک یرگید مهم هتکن .دریگیم تروـص نیچکالب رب ینتبم اهتیلاعف و تامادقا مامت

 یزاجم یایند رد تایف یاهزرا هک تـسا حـضاورپ .دننزیم اهزرازمر ،سرواتم هب طوبرم داـصتقا رد ار رخآ و لوا فرح هک

Metaverse میدرک هراـشا نآ نوماریپ هک یتاـصتخم مامت اب یزاجم یایند نیا رگا هجیتن رد .دنرادن یدربراک هنوگچیه، 

 .درک دنهاوخ ادیپ قنور NFT یاهنکوت صوصخ هب و لاتیجید یاهزرا داصتقا یزیچ ره زا شیب ،دوش ققحم


