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ــن  ــاره ای ــروب درب ــه از مدی ــن مقال ــده ای دارد؟ در ای ــه آین ــت و چ ــاورس چیس مت

ــراه باشــید. ــا هم ــا م ــم ب ــت مــی کنی ــه صــورت کامــل صحب موضــوع ب

ــازه تریــن مفهومــی کــه امــروزه در بیــن مــردم بســیار رواج پیــدا کــرده متــاورس  ت

ــه  ــت ب ــتفاده از اینترن ــا اس ــم ب ــر بخواهی ــر اگ ــال حاض ــت. در ح )Metaverse( اس

دنیــای مجــازی دسترســی داشــته باشــیم، بــه نمایشــگر گوشــی موبایــل و یــا صفحــه 

کامپیوتــر و لــپ تــاپ محــدود هســتیم. امــا متــاورس ایــن محدودیــت هــا را کنــار 

ــه  ــی ک ــرد. از زمان ــد ک ــنا خواه ــکان آش ــر از م ــی فرات ــا دنیای ــما را ب ــته و ش گذاش

ــام داد، بحث هــا و مناظره هــا  ــا تغییــر ن ــوان مت ــه عن ــوک شــرکت خــود را ب فیس ب

ــه ســه  ــوم نزدیــک ب ــن مفه ــاورس در حــال انجــام اســت. ای در مــورد چیســتی مت

ــه یــک  ــی ب ــه طــور ناگهان ــروزه Metaverse ب ــا ام ــه وجــود دارد. ام دهــه اســت ک

موضــوع پرطرفــدار تبدیــل شــده اســت. بــا ادامــه متــن همــراه شــوید تــا بــا دنیــای 

فــوق العــاده جــذاب و دوســت داشــتنی متــاورس و آینــده آن آشــنا شــوید.

 

1



دنیای متاورس چیست؟ متاورس چه آینده ای دارد؟

www.modireweb.com

 

متاورس چیست؟

ــار در داســتان هــای علمــی تخیلــی  متــاورس اصطالحــی اســت کــه بــرای اولیــن ب

ابــداع شــد، ترکیبــی از پیشــوند »meta« بــه معنــای فراتــر و »universe« بــه معنــای 

جهــان اســت؛ یعنــی فراتــر از جهــان. متــاورس اولیــن بــار توســط نیــل استفنســون 

در رمــان دیســتوپیایی خــود یعنــی تصــادف برفــی در ســال 1992 در ادبیــات اســتفاده 

شــد. در ایــن کتــاب، متــاورس بــه عنــوان تکامــل نهایــی اینترنــت ارائــه شــده اســت؛ 

نوعــی واقعیــت مجــازی کــه در آن هــر تعامــل مجــازی مــی توانــد تأثیــر مســتقیمی 

بــر دنیــای واقعــی نیــز داشــته باشــد.
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پاســخ بــه »متــاورس چیســت؟« ســاده نیســت؛ در حــال حاضر هیــچ کس نمــی داند 

کــه در آینــده چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد. متــاورس یــک شــبکه انبــوه مقیاس پذیــر 

ــل تعامــل از جهان هــای مجــازی ســه بعدی ارائه شــده در زمــان واقعــی اســت  و قاب

ــدودی از  ــیار نامح ــداد بس ــط تع ــداوم توس ــان و م ــور همزم ــه ط ــد ب ــه می توان ک

کاربــران بــا حــس حضــور فــردی تجربــه شــود.

متــاورس بــه جهــان هــای مجــازی مشــترکی اشــاره دارد کــه در آن زمین، ســاختمان و 

حتــی نــام هــا را مــی تــوان خریــد و فــروش کــرد، اغلــب بــا اســتفاده از ارز دیجیتــال. 

در ایــن محیــط هــا افــراد مــی تواننــد بــا دوســتان خــود پرســه بزننــد، از ســاختمان 

هــا دیــدن کننــد، کاالهــا و خدمــات بخرنــد و در رویدادهــا شــرکت کننــد.

از آنجایــی کــه متــاورس دائمــًا در حــال توســعه اســت، هــر احتمالــی وجــود دارد کــه 

تــا زمانــی کــه بــه واقعیــت تبدیــل شــود، بســیار بزرگتــر و غوطــه ورتــر از آنچــه امــروز 

ــاورس، احســاس  ــده مت ــم. کیفیــت تعییــن کنن ــه کنی تصــور مــی شــود، آن را تجرب

حضــور خواهــد بــود؛ مثــل اینکــه شــما دقیقــًا بــا شــخص دیگــری یــا در مکانــی دیگــر 

هســتید. احســاس حضــور واقعــی در کنــار شــخص دیگــری، رویــای نهایــی فنــاوری 

اجتماعــی اســت. یکــی از موضــوع هــای جالــب در مــورد متــاورس ایــن اســت کــه 

ــه  ــی ک ــد، جای ــه کنن ــی را تجرب ــازی بی پایان ــای مج ــد دنی ــازه می ده ــردم اج ــه م ب

ــار  ــا اســتفاده از آوات ــای آن را ب ــط روی ــه فق ــد ک ــی را انجــام دهن ــد کارهای می توانن

داشــتند.
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کاربردهای متاورس

امــروزه مفهــوم دنیــای مجــازی همــه گیــر شــده و محبوبیــت زیــادی در بیــن تمامــی 

ــرور  ــور و م ــای عب ــت ه ــل محدودی ــه دلی ــا ب ــن روزه ــت. ای ــرده اس ــدا ک ــراد پی اف

کرونایــی و تغییــرات بــه وجــود آمــده در سیاســت هــای کاری، افــراد بیشــتری هــم 

بــرای گذرانــدن اوقــات بیــکاری هــم بــرای انجــام امــور کاری و مالــی خــود از وب و 

فضــای اینترنــت اســتفاده مــی کننــد. متــاورس طیــف گســترده ای از واقعیــت هــای 

ــی را  ــای اجتماع ــرم ه ــا و پلتف ــازی ه ــا ب ــه ت ــل کار گرفت ــای مح ــازی، از ابزاره مج

ــن اســتفاده  ــالک چی ــاوری ب ــد از فن ــرد. بســیاری از پلتفرم هــای جدی ــر مــی گی در ب

ــر  ــا غی ــض )NFT( ی ــل تعوی ــای غیرقاب ــال و توکن ه ــای دیجیت ــد و از ارزه می کنن
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مثلثــی اســتفاده می کننــد و امــکان ســاخت، مالکیــت و کســب درآمــد نــوع جدیــدی 

ــد. ــم می کنن ــز را فراه ــال غیرمتمرک ــی دیجیت از دارای

از جملــه کاربردهــای متــاورس مــی تــوان بــه امــکان مالقات هــای مجــازی و قرارهــای 

ــن،  ــد آنالی ــردن، خری ــد از بازی ک ــب درآم ــازی، کس ــوزش مج ــرد. آم ــاره ک کاری اش

ــا  گردشــگری و ســفر، کنســرت و جشــن ها و تفریــح، مالکیــت دیجیتــال و تعامــل ب

رایانــه از دیگــر کاربردهــای ایــن دنیــای مجــازی دیدنــی و جــذاب اســت. بــه لطــف 

متــاورس دیگــر الزم نیســت بــرای کار بــه محیــط فیزیکــی خاصــی برویــد؛ محــل کار 

شــما در همــان متــاورس اســت. عینــک هــای واقعیــت مجــازی در دنیــای متــاورس 

مــی توانــد کاربردهــای متفاوتــی داشــته باشــد. از جملــه ایــن کاربردهــا مــی تــوان به 

احــراز هویــت، بــه خاطــر ســپردن نــام همــکاران، پروژه هایــی کــه قبــاَل کار کــرده ایــد 

و ... اشــاره کــرد. در متــاورس عینــک هــای واقعیــت مجــازی می¬توانــد جایگزیــن 

گوشــی هــای هوشــمند و لــپ تــاپ هــا شــود. 

 

انواع متاورس

متــاورس را مــی تــوان بــه طــور کلــی بــه دو نــوع پلــت فــرم مجــزا تقســیم کــرد. 

اولیــن مــورد ســاخت یــک متــاورس مبتنــی بــر بــالک چیــن، بــا اســتفاده از NFT و 

ــه  ــد Decentraland و The Sandbox ب ــی مانن ــال اســت. پلتفرم های ارزهــای دیجیت
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مــردم اجــازه می دهنــد قطعه هــای مجــازی زمیــن را خریــداری کننــد و محیط هــای 

خــود را بســازند.

گــروه دوم از متــاورس بــرای اشــاره بــه جهــان هــای مجــازی اســت، جایــی کــه افــراد 

مــی تواننــد بــرای تجــارت یــا تفریــح بــا هــم مالقــات کننــد.  Roblox، Fortnite و 

ــد. در ایــن  ــازی هســتند کــه در ایــن دســته قــرار می گیرن Minecraft، پلتفرم هــای ب

ــت و  ــه رقاب ــا ب ــد در بازی ه ــران می توانن ــن کارب ــای آنالی ــازی ه ــای ب ــرم ه پلتف

ــن بازی هــای خــود را بســازند. ــد و همچنی ــکاری بپردازن هم
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مزایا و ویژگی های متاورس

ــن  ــی دارد. در ای ــای فراوان ــی ه ــا و ویژگ ــاورس مزای ــازی مت ــای مج ــک دنی ــی ش ب

ــنا  ــازی آش ــای مج ــن دنی ــای ای ــن مزیت ه ــی تری ــن و اساس ــم تری ــا مه ــمت ب قس

ــد شــد.  خواهی

حــس حضــور کنــار ســایر کاربــران: از ویژگــی هــای خــوب متــاورس مــی تــوان بــه 

امــکان حضــور کنــار ســایر کاربــران اشــاره کــرد. بــی شــک احســاس حضــور منجــر بــه 

تعامــل بیشــتر و افزایــش کیفیــت تعامــل کاربــران بــا هــم خواهــد شــد. احســاس 

ــر  ــل کارب ــه در مقاب ــا اســتفاده از هدســت و نمایشــگرهایی ک ــاورس ب حضــور در مت

قــرار مــی گیــرد، انتقــال پیــدا مــی کنــد. 

همــکاری در متــاورس: از دیگــر قابلیــت هــای دنیــای متــاورس مــی تــوان بــه امــکان 

همــکاری همــه جانبــه اشــاره کــرد. از ایــن رو کاربــران در ایــن دنیــای مجــازی مــی 

تواننــد بــه همــه جــا ســفر کننــد و بــا یکدیگــر همــکاری کننــد. قابلیــت یکپارچگــی در 

متــاورس ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد تــا بــا داشــتن یــک آواتــار یکســان، کاربران 

بتواننــد در همــه بخــش هــا حضــور داشــته باشــند و از امکانــات آن اســتفاده کننــد. 

 

دنیــای بــی پایــان: همــان طــور کــه گفتــه شــد، متــاورس دنیایــی بســیار گســترده تــر 

و وســیع تــر از دنیــای واقعــی کــه در آن زندگــی مــی کنیــم، دارد. ایــن دنیــای مجــازی 

جــذاب محــدود بــه فضاهــای فیزیکــی نیســت و حــد و مــرزی نــدارد. 
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ــاال  ــرعت ب ــاورس، س ــی در مت ــم و اساس ــای مه ــاخصه ه ــی از ش ــاال: یک ــرعت ب س

اســت. در ایــن دنیــای مجــازی بــه جســتجو هیــچ موضوعــی نیــازی نداریــد، تمامــی 

اطالعــات بــه صــورت آنــی در دســترس تمامــی کاربــران قــرار مــی گیــرد. 

کاهــش هزینــه: یکــی از ویژگــی هــای قابــل تامــل و بــارز در دنیــای مجازی متــاورس، 

کاهــش هزینــه هــا اســت. در متــاورس هزینــه هــای فیزیکــی از جملــه هزینــه رفــت 

و آمــد، خریــد ســخت افزارهــا و نــرم افزارهــا و ســایر مــوارد حــذف خواهــد شــد.

 

همزمانــی: از دیگــر قابلیــت هــا و ویژگــی هــای ایــن دنیــای مجــازی مــی تــوان بــه 

همزمانــی اشــاره کــرد. در متــاورس امــکان برقــراری و تعامــل بــرای تمامــی کاربــران 

در سراســر جهــان بــه صــورت همزمــان در دســترس اســت. 

 

هوشــمندی: شــما مــی توانیــد در دنیــای مجــازی هــر آنچــه از هوشــمندی در فیلــم 

هــای علمــی و تخیلــی دیــده ایــد را تجربــه کنیــد. بــرای مثــال شــما مــی توانیــد در 

زندگــی شــخصی خــود هوشــمندی لــوازم خانگــی و کنتــرل کــردن آن هــا از راه دور را 

تجربــه کنیــد.
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محدودیت های دنیای مجازی

ــا  ــا ب ــادی دارد، ام ــای زی ــت ه ــا و مزی ــی ه ــاورس ویژگ ــه مت ــت ک ــت اس درس

محدودیــت هایــی هــم همــراه اســت. شــاید ایــن محدودیــت هــا بــرای افــرادی کــه 

دوســت دار تکنولــوژی هســتند زیــاد بــه چشــم نیایــد، امــا بــرای برخــی از افــراد مــی 

توانــد مســئله ای مهــم باشــد. اینکــه دنیــای مجــازی چگونــه زندگــی مــا را تحــت 

تاثیــر قــرار مــی دهــد، بــه مــا و نحــوه اســتفاده از آن بســتگی دارد. درســت ماننــد 

ســایر نــوآوری هــای دیگــر، برخــی از دنیــای مجــازی متــاورس بــرای چیزهــای خــوب 

و برخــی دیگــر بــرای چیزهــای بــد از آن اســتفاده خواهنــد کــرد. 

یکــی از محدودیــت هایــی کــه دنیــای مجــازی بــه همــراه دارد، از بیــن رفتــن لــذت 

هــای فیزیکــی اســت. لــذت هــای فیزیکــی از جملــه لذت بــردن از مســیر در مســافرت 
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اســت. شــما در کســری از ثانیــه در ایــن دنیــای مجــازی مــی توانیــد بــه هــر جــا کــه 

ــز کــردن  ــذت از مســیر حــذف خواهــد شــد. تمی تمایــل داریــد ســفر کنیــد، پــس ل

محــل زندگــی، لــذت تعمیــر یــک وســیله قدیمــی، بــازی کــردن بــا کــودکان و ... نیــز 

از جملــه لــذت هــای فیزیکــی هســتند کــه از بیــن خواهنــد رفــت. 

متاورس جایگزین اینترنت کنونی!

آیــا متــاورس جایگزیــن اینترنــت فعلــی خواهــد شــد؟ بســیاری از کاربــران فکــر مــی 

کننــد کــه متــاورس جایگزیــن اینترنــت کنونــی خواهــد شــد. ایــن گفتــه تا حــدی می 

توانــد درســت باشــد، چــون بــا وجــود متــاورس دیگــر بــه اینترنــت نیــازی نخواهیــم 

داشــت. تمامــی اطالعــات بــرای مــا از طریــق متــاورس در دســترس خواهنــد بــود. 

امــا بایــد بگوییــم کــه بــدون وجــود اینترنــت، آیــا دسترســی بــه متــاورس امــکان 

پذیــر خواهــد بــود؟ بهتــر اســت بگوییــم کــه اینترنــت کنونــی یکــی از زیرســاخت هــا 

و ابزارهــای ایجــاد متــاورس اســت، نــه جایگزیــن آن. البتــه مــی تــوان گفــت کــه 

ــاورس  ــه خدمــات جدیــدی در مت بســیاری از خدمــات در اینترنــت، جــای خــود را ب

خواهنــد داد. 
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متاورس محدودیت های اینترنت فعلی را حذف می کند!

دنیــای دیجیتــال مجــازی متــاورس، بســیار گســترده تر و وســیع تــر از اینترنــت کنونی 

خواهــد بــود. در ایــن دنیــای مجــازی بــی شــک اکثــر محدودیــت هایــی کــه اینترنت 

ــترس  ــون در دس ــه اکن ــی ک ــای آنالین ــرم ه ــد. پلتف ــد ش ــذف خواه ــی دارد، ح کنون

کاربــران قــرار داده شــده انــد، در ســطح خــود پلتفــرم بــه کاربــران اجــازه مــی دهنــد 

تــا حــدودی آزادانــه حرکــت کننــد. امــا امــکان تعامــل پذیــری بیــن پلتفــرم هــای 

مختلــف بــا محدودیــت رو بــه رو اســت. از خوبــی هــای دنیــای مجــازی متــاورس 

حــذف ایــن محدودیــت اســت. شــما مــی توانیــد محتــوای دلخــواه خــود را در هــر 

پلتفرمــی تولیــد کنیــد و آن را آزادانــه در سراســر ایــن دنیــای دیجیتــال توزیــع کنیــد. 
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از دیگــر تفــاوت هــای ایــن دو دنیــا مــی تــوان بــه تجربــه کــردن تغییــرات اعمــال 

ــران تغییــرات اعمــال  شــده اشــاره کــرد. در متــاورس برخــالف اینترنــت فعلــی، کارب

شــده را بــه طــور همزمــان تجربــه خواهنــد کــرد. اگــر کاربــری در متــاورس تغییــر را 

اعمــال کنــد، ایــن تغییــر دائمــی اســت و تمامــی کاربــران مــی تواننــد آن را مشــاهده 

کننــد. از دیگــر خوبــی هــای دنیــای مجــازی متــاورس مــی تــوان بــه داشــتن یــک 

ــر در  ــر کارب ــت ه ــی الزم اس ــت کنون ــای اینترن ــرد. در دنی ــاره ک ــی اش ــت اصل هوی

هــر پلتفرمــی اکانــت جداگانــه داشــته باشــد. امــا در متــاورس الزم نیســت پروفایــل 

جداگانــه بــرای اینســتاگرام، کاراکتــری در فورتنایــت و همچنیــن اکانــت ردیــت داشــته 

باشــید؛ در تمامــی ایــن پلتفــرم هــا کاربــران مــی تواننــد خــود واقعیشــان باشــند. 

شرکت های فعال در حوزه متاورس

ــام  ــه ن ــت ک ــا اس ــاورس، مت ــه مت ــال در زمین ــر و فع ــای معتب ــرکت ه ــی از ش یک

ــاورس  ــت توســعه شــبکه مت ــن شــرکت در جه ــد شــرکت فیســبوک اســت. ای جدی

هزینــه زیــادی کــرده اســت. از دیگــر شــرکت هــای فعــال در ایــن زمینــه مــی تــوان 

مایکروســافت را نــام بــرد. مایکروســافت قبــاًل در حــوزه هولوگــرام و واقعیــت گســترده 

از طریــق پلتفــرم مایکروســافت مــش فعالیــت کــرده اســت. ایــن شــرکت نــام آشــنا 

ســعی دارد دنیــای واقعــی را بــا واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده ترکیــب کنــد. 

ــاورس  ــای مت ــه دنی ــل ورود ب ــه تمای ــنا ک ــام آش ــر و ن ــای معتب ــرکت ه ــر ش از دیگ
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 )Fortnite( ــت ــازی معــروف فورتنای را دارد، اپیــک اســت. اپیــک شــرکت ســازنده ب

اســت. مدیــر عامــل ایــن شــرکت اعــالم کــرده اســت کــه تمایــل بــه توســعه متــاورس 

ــزرگ پردازنده هــای کامپیوتــری و همچنیــن پلتفــرم  ــا Nvidia، ســازنده ب دارد. انویدی

گیمینــگ رولبالکــس )Rolblox( نیــز در حــوزه متــاورس فعالیــت مــی کنــد.

 

 

واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در متاورس

واقعیــت مجــازی )VR( دنیایــی دیجیتالــی اســت کــه افــراد مــی تواننــد با اســتفاده از 

عینــک هــای مخصــوص وارد آن شــوند. بــا پوشــیدن عینــک هــای واقعیــت مجــازی 

افــراد مــی تواننــد بــا اشــیاء و کلیــه وقایــع موجــود در دنیــای مجــازی تعامــل داشــته 

13



دنیای متاورس چیست؟ متاورس چه آینده ای دارد؟

www.modireweb.com

باشــند و چیزهــای جدیــد و متفاوتــی را تجربــه کنــد. واقعیــت افــزوده )AR( همــان 

ــای  ــه دنی ــر را ب ــا کاراکت ــئ ی ــک ش ــد ی ــت، می توان ــدا اس ــمش پی ــه از اس ــور ک ط

مجــازی اضافــه کنــد.  

 

ارزهای دیجیتال و توکن در متاورس

همــان طــور کــه قبــاًل اشــاره کردیــم، در متــاورس مــی توانیــد خریــد و فــروش انجــام 

دهیــد. بــی شــک بــرای خریــد و فــروش نیــاز بــه ارز داریــد. بــه ایــن دلیــل ارزهــای 

دیجیتــال مــی تواننــد گزینــه ای مناســب بــرای خریــد و فــروش در متــاورس باشــند. 

ــای  ــدی از دارایی ه ــوع جدی ــی )NFTs( ن ــا غیرمثلث ــض ی ــل تعوی ــای غیرقاب توکن ه

 NFT .ــد ــت کرده ان ــاورس را تقوی ــه بخــش عمــده ای از رشــد مت مجــازی هســتند ک

ــا  ــال و ی ــای دیجیت ــالف ارزه ــر خ ــه ب ــتند ک ــردی هس ــه ف ــر ب ــای منحص ــن ه توک

اســکناس، قابلیــت جایگزینــی ندارنــد. برخــی از ایــن توکــن هــا را مــی تــوان در بــازی 

هــای آنالیــن کســب کــرد. از جملــه ایــن توکــن هــا مــی تــوان بــه مانــا، اینجیــن، 

ســندباکس و ... اشــاره کــرد. 

مطالعــه بیشــتر: ارز دیجیتالــی چیســت و چگونــه می تــوان از طریق آن ســرمایه گذاری 

؟ د کر
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مشاغل جذاب متاورس

از جملــه شــغل هــای متــاورس کــه تــا ســال 2030 وجــود خواهنــد داشــت مــی تــوان 

ــی  ــر ایمن ــده اکوسیســتم، مدی ــاورس، توســعه دهن ــز مت ــه ری ــه پژوهشــگر و برنام ب

متــاورس، ســازنده ســخت افــزار متــاورس و امنیــت ســایبری اشــاره کــرد. بــی شــک 

ــود دارد،  ــی وج ــی واقع ــه در زندگ ــی ک ــغل های ــی ش ــه تمام ــازی، ب ــای مج در دنی

نیــاز هســت. از جملــه مهمتریــن ایــن شــغل هــا مــی تــوان بــه مشــاوران متــاورس، 

توســعه دهندگان امــالک مجــازی، مشــاوران فعــال در زمینــه اجــاره خــودرو، طراحــان 

آواتــار و هــزاران شــغل دیگــر اشــاره کــرد. از ایــن رو الزم اســت شــرکت هــا اســتراتژی 

هــای خــود را بــه اقتصــاد مجــازی تغییــر دهنــد. 

از دیگــر مشــاغل ایجــاد شــده در ایــن دنیــای جــذاب و دوســت داشــتنی مــی تــوان 

ــل  ــات، وکی ــگر اطالع ــازی، پردازش ــدر مج ــوا، تورلی ــد محت ــان وب، تولی ــه کارآگاه ب

ــری را  ــار هن ــد آث ــی توانن ــران م ــرد. کارب ــر اشــاره ک ــال و هــزاران شــغل دیگ دیجیت

ــا کنســرت مجــازی را دریافــت  ــه یــک نمایشــگاه ی ــه ورود ب ــا هزین ــد ی ــه کنن مبادل

کننــد. آنهــا همچنیــن مــی تواننــد از طریــق تجــارت زمیــن کــه قیمــت آن در چنــد 

ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت، درآمــد کســب کننــد. همچنیــن کاربــران مــی 

ــازی هایــی کــه  ــه ب ــرای دسترســی ب ــران ب ــه از ســایر کارب ــا دریافــت هزین ــد ب توانن

ایجــاد مــی کننــد، کســب درآمــد کننــد.
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بهترین و محبوب ترین پروژه ها و پلتفرم های متاورس

متــاورس پــروژه هــای زیــادی دارد کــه در ایــن پــروژه هــا کاربــران در هنــگام انجــام 

ــوزه  ــا در ح ــرم ه ــا و پلتف ــروژه ه ــن پ ــد. ای ــد کنن ــد کســب درآم ــی توانن ــازی، م ب

ارزهــای دیجیتــال بســیار محبــوب هســتند و طرفــداران زیــادی دارنــد. در ادامــه بــا 

چنــد نمونــه از مهمتریــن پــروژه هــای متــاورس آشــنا خواهیــد شــد. 

 

ســندباکس )Sandbox(: یکــی از پــروژه هــای متــاورس کــه طرفــداران زیــادی هــم 

دارد، ســندباکس اســت. پــروژه ســندباکس مبتنــی بــر بــالک چیــن طراحــی شــده و 

قابلیــت هــای زیــادی دارد. از جملــه قابلیــت هــای ایــن پــروژه مــی تــوان بــه امــکان 

خریــد و فــروش و همچنیــن ادعــای مالکیــت امــوال متفــاوت اشــاره کــرد. پلتفــرم 

16



دنیای متاورس چیست؟ متاورس چه آینده ای دارد؟

www.modireweb.com

ســندباکس بســیار قابــل اطمینــان اســت و امنیــت باالیــی دارد. هزینــه بــاالی شــبکه 

اتریــوم بــرای خریــد بــالک چیــن از معایــب ایــن پلتفــرم اســت. 

ــت  ــاورس اس ــای مت ــن پروژه¬ه ــی از بهتری ــی )Axie Infinity(: یک ــی اینفینیت اکس

کــه بســیاری از کاربــران دوســتدار بــازی هــای آنالیــن بــا آن آشــنا هســتند. از جملــه 

محبوبیــت هــای ایــن بــازی آنالیــن، مــی تــوان بــه کســب درآمــد در حیــن انجــام 

بــازی اشــاره کــرد. در بــازی آنالیــن اکســی اینفینیتــی، کاربــران می¬تواننــد حیوانــات 

مــورد عالقــه خــود را بــه صــورت مجــازی پــرورش دهنــد و بــا اســتفاده از آن کســب 

درآمــد کننــد. 

 

دیســنترالند )Decentraland(: یکــی دیگــر از بــازی هــای آنالیــن در متــاورس، مــی 

ــا ســاختن  ــازی کاربــران مــی تواننــد ب تــوان بــه دیســنترالند اشــاره کــرد. در ایــن ب

ســاختمان هایــی از قبیــل شــهر بــازی کســب درآمــد کننــد. ایــن بــازی بــر اســاس 

فنــاوری بــالک چیــن طراحــی شــده کــه بــه کمــک ارزهــای دیجیتــال، گیمرهــا مــی 

تواننــد درآمــد کســب کننــد. در بــازی دیســنترالند، گیمرهــا مــی تواننــد زمیــن بخرنــد 

و یــا آن را بفروشــند. بــا پــول بدســت آمــده در ایــن بــازی، کاربــران مــی تواننــد در 

بــازی فورتنایــت اســلحه خریــداری کننــد. 
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ناکاموتــو )Nakamoto(: ناکاموتــو یکــی دیگــر از بــازی هــای متــاورس اســت کــه در 

آن گیمرهــا مــی تواننــد زمیــن هــای مجــازی را خریــداری کننــد و همچنیــن آنهــا را 

بفروشــند. بــا خریــد و فــروش زمیــن در متــاورس، مــی توانیــد ســرمایه گذاری کنیــد. 

بــازی واقعیــت مجــازی Nakamoto یکــی از تازه تریــن بازی هــای متاورســی اســت. 

 

آینده متاورس

مشــخص نیســت کــه یــک متــاورس واقعــی تــا چــه حــد ممکــن اســت بــه طــور 

کامــل زندگــی واقعــی را شــبیه ســازی کنــد، یــا چقــدر طــول مــی کشــد تــا توســعه 

یابــد. بســیاری از پلتفرم هــای متــاورس مبتنــی بــر بــالک چیــن هنــوز در حــال توســعه 

ــران  ــه کارب ــاوری واقعیــت افــزوده )AR( و واقعیــت مجــازی )VR( هســتند کــه ب فن
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امــکان تعامــل کامــل در فضــا را می دهنــد. غــول حســابداری و مشــاوره PwC پیــش 

ــا ســال  ــزوده ت ــاوری هــای واقعیــت مجــازی و واقعیــت اف ــد کــه فن ــی مــی کن بین

2030 بــه اقتصــاد جهانــی 1.5 تریلیــون دالر کمــک کنــد، در حالــی کــه ایــن رقــم در 

ســال 2019 46.5 میلیــارد دالر بــوده اســت. 

جمع بندی

بــه صــورت کلــی مــی تــوان گفــت کــه متــاورس دنیــای جدیــد فــارغ از محدودیــت 

هــای اینترنــت فعلــی اســت کــه در آن هــر آنچــه بخواهیــد در دســترس شــما اســت. 

متــاورس در دنیــای دیجیتــال، وعــده ای اســت کــه تحقــق آن بســیار نزدیــک اســت. 

در ایــن دنیــای مجــازی خــارق العــاده شــما مــی توانیــد شــخصیت مــورد عالقــه خود 

ــد. در  ــه کنی ــر تجرب ــا آن کاراکت ــی را ب ــی واقع ــه زندگ ــبیه ب ــی ش ــازید و دنیای را بس

دنیــای متــاورس شــما مــی توانیــد شــغل داشــته باشــید، خریــد و فــروش کنیــد، بــا 

دوســتان خــود مالقــات کنیــد و همچنیــن در کســری از ثانیــه مســافرت کنیــد.

19


