
احتماال این روز ها اسم متاورس رو همه شنیدید . بیاین امروز یکم بیشتر راجبش بدونیم و اخباری که این مدت هول محورش 

به معنی جهان تشکیل شده یونیورس به معنی فراتر ومِتا خوب متاورس از دو واژهبوده رو بررسی کنیم.

 () کتاب سقوط برفی نیل استیفنسن توبار  اولینمیده . این واژه برای رو  "فراتر از جهان"که در کل معنی 

و یا فیلم  . به احتمال زیاد شما این دنیا رو تو فیلم های ازش نام برده شدمیالدی  ۱۹۹۲در سال 

ت واقعی و اینترنت ، مجازیفضای  ترکیبی از این دنیا قعدر وااگه ندید پیشنهاد میکنم حتما از دستشون ندید .  هم دیدید. 

عه. مارک زاکربرگ سازنده ی این برنامه چندی   روز ها این کلمه رو بیشتر میشنویمعلت اینکه این  استافزوده

 یسازشبکه ندهینسل آ میتونه و متاورس هکنیافراد استفاده م نیارتباط ب برقراری یبرا یاز فناورشرکت ما ) پیش اعالم کرد 

و  از جمله  ی هارو به متا تغییر داد و توکن و به همین دلیل حتی اسم کمپانی  (باشه یاجتماع

. دو تا مسئله اصلی متاورس که باعث  ارزششون افزایش پیدا کرد که در نتیجشهم به این اخبار واکنش مثبت نشان دادند  

کسی نتونه نسخه کامل و واقعیش رو بسازه حضور داشتن و همینطور تعامل پذیر بودنه.. یعنی شما وقتی داری تو  شده تا به اینجا

یه دنیای دیگه بازی میکنی به طور کامل حس کنی که واقعا در اونجا قرار داری و داری وقتت رو تو اون دنیا میگذرونی نه اینکه 

افراد قادر به استفاده از ابزار تعامل پذیر بودن هم به این معنیه که  مثل یک فیلم سرگرم کننده باشه که فقط به تماشاش نشستی .

اسلحه ی مورد عالقتون تو بازیه پابجی رو میتونید تو بازیه کانتر و داراییشون تو تمامی دنیای متاورس هستند . یعنی مثالشما 

کنید . تو روز ها گذشته شرکت های بزرگی مثل مایکروسافت و نایک هم اعالم کردن که قصد پیوستن به  ببرید و ازش استفاده

برنامه های متاورسش و نایک با استخدام یک طراح به عنوان بخشی از  متاورس رو دارن . مایکروسافت با بروزرسانی 

و بنیاد صرافی کوکوین  خبر گذاری معروف  کفش مجازه قدم های اول رو برای ورود به این دنیا برداشتن .

هم جز دسته از شرکت های معروفی هستند که دفاتر مرکزیشون رو تو دنیای متاورس بالک توپیا احداث  بلکچینی 

بیت کوین میلیون  سطح مختلف داره به نشانه ی مجموع عرضه ی  کردن  . در این بین صرافی کوکوین ساختمان مرکزیش 

حرف آخر اینکه دنیای و به نظر میرسه که بقیه ی تیم های ساخت محتوا مثل پلی گان و آوا النچ رو هم تو خودش جا بده .

دیجیتال با سرعت شگفت انگیزی در حال پیشرفته . پس با افزایش اطالعاتتون از دنیای جدید عقب نیافتید.

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا
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