
 

 

 آموزش ساخت بازی در بالکچین 
ای دیجیتال و بالکچین، تعداد فراوانی از کاربران به دنبال راهی برای ورود به  این روزها با داغ شدن دنیای ارزه

دهد و کاربردهای  این عرصه و کسب سود بیشتر از آن هستند. دنیای بالکچین به رشد و توسعه خود ادامه می 
 روز در حال افزایش است. این تکولوژی بی حد و مرز روزبه

کند تا تغییر و تحوالت جدیدی در خود به وجود  ل دور نمانده و تالش می صنعت بازی بالکچینی نیز از این تحو
با سرعت نور، رو به جلو در حال حرکت است و هم اکنون نوبت به آن رسیده که در این   تکنولوژی بالکچینبیاورد. 

 های بالکچینی را نیز همراه خود سازد.راه پرشکوه و سرشار از رشد، صنعت بازی

و آمد به این صنعت هستند و  های جدید در حال رفت  رینان و توسعه دهندگان بازی و پلتفرمها، کارآفپروژه
های خالقانه ایجاد نمایند. به دلیل اهمیت فراوان و های دلخواه خود در بالکچین را با ایدهخواهند بازی می

  زش ساخت بازی در بالکچینآمومحبوبیت زیاد این موضوع، قصد داریم در این مطلب از وبالگ کیف پول من به 
، پس  بالک چین چیستهمراه با مزایا و نکات مهم جهت ماندگاری آن بپردازیم. در ادامه شما نیاز دارید تا بدانید 

 همراه ما باشید. 
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 های بالکچینی آشنایی با بازی

ای از موفقیت دنیای بالکچین و ارزهای دیجیتال است.  های بالکچین با رشد انفجاری خود نمونه بازیصنعت 
های دیجیتالی شوند.  شود تا کاربران بتوانند با انجام بازی، صاحب داراییاستفاده از فناوری بالکچین باعث می 

های اند و شرکت نی از مخاطبان مواجه شدههای بالکچینی به قدری جذاب هستند که با استقبال تعداد فراوابازی
های متعدد بالکچین پیاده  ها را برای ساخت بازی های آنزیادی قصد دارند افراد توانایی را استخدام کرده تا ایده

 سازی کنند. 

ها، اند قبل از رشد سایر پروژههمچنین گیمرها و سرمایه گذاران متعددی وجود دارند که تصمیم گرفته 
های بالکچینی، شاهد نوعی بیزینس هستیم که بر خالف بعضی از ای خود را خلق کنند در این نوع بازیهپروژه

های آن،  های در بازی بالکچین و قابلیتها صرفا هدف سرگرم کننده ندارند؛ بلکه با استفاده از برخی آیتم بازی
 توان کسب درآمد کرد.می

 چگونه می توان یک ارز دیجیتال ساخت؟ مطلب پیشنهادی : 

ها در ساخت بازی بالکچینی به یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و غیره متصل هستند و  البته این آیتم 
دالیلی است که باعث شده تا   ها و کسب درآمد از آن یکی ازارزش مخصوص به خود را دارند. فروش این آیتم 

 ها باشند و به آن عالقه زیادی نشان دهند. مخاطبان صنعت گیمینگ، به دنبال کشف و ساخت این بازی

 
 توانید ساخت بازی بالکچین را شروع کنید؟چگونه می

ن وجود دارد هایی برای شروع آ ها را دارید، راههای بالکچین قصد ساختن آن اگر شما هم پس از آشنایی با بازی
 پردازیم: ها میکه در ادامه به آن 

 ( SDKهای توسعه نرم افزار )استفاده از کیت 

( و یک ارائه دهنده شخص ثالث  SDKهای توسعه نرم افزار )توانید از کیت می های بالکچینساخت بازیبرای 
های بالکچین را سازگار با پروتکل در  شوند برنامه های توسعه نرم افزار باعث میاستفاده نمایید. این کیت
 بالکچین خاص ایجاد کنید.

ها برای برطرف کردن الزامات مورد نیاز استفاده کرد  توان از آن اند که می ای طراحی شدهگونه ها بهاکثر این کیت 
های  های رایج برای توسعه اپلیکیشن توانید از نرم افزارها و کتابخانهسترش داد. می و از این طریق بالکچین را گ

dApp های بالکچین نیز محافظت نمایید. تری کرده و در کنار افزایش امنیت آن، از سایر قابلیتها استفاده آسان 
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 بازی خود را از ابتدا کد نویسی کنید!

 

 
ای توانید یک تیم حرفهتوانید برنامه بازی خود را کد نویسی کنید که این پروژه اندکی پیچیده است. می می

خود را ایجاد کنید، قراردادهای هوشمند را برای بررسی   حساب اتریومهای الزم را یاد بگیرید بسازید، مهارت
های مشابه بررسی نمایید، ابزارهای الزم را فراهم و نصب کنید و قراردادهای هوشمند خود را پس از  بازی

 آزمایش مستقر و اجرا نمایید. 

 Web3ایجاد ارتباط با  

توانید از موتورهای های بالکچین، امکان ادغام آن با بالکچین است. اگرچه می بازی یکی از نکات کلیدی درباره
 استفاده نمایید.  Web3های گوناگونی نیز برای تعامل با SDKها و APIتوانید از سنتی بازی استفاده کنید، اما می

در این    Dotnetهای کتابخانه  بسازید، تعداد زیادی از Godotیا   Unityاگر قصد دارید بازی بالکچین خود را در 
 های مختلف سی شارپ هستند: های زیر برای دسترسی به بالکچین کنند. چارچوبزمینه کار می 

 Nethereumاتریوم:     •
 Solanaسوالنا:     •
 C SDK# (BSC)زنجیره هوشمند بایننس     •

ه کد بازی خود در سی شارپ، برای طور مستقیم در توسعهای گوناگون، به SDKتوانید برای شروع از این می
Unity   وGodot   استفاده نمایید. برای موتورUnreal  ها از طریق صورت مستقیم با بالکچین توانید به نیز می



بدون استفاده از کد   Etherlinkerهای طرح نویسی مثل و یا حتی با استفاده از کتابخانه  C SKDچندین ++
های گوناگون مثل ساختن کیف پول، تعامل با  APIاری از عملکردها در تعامالتی داشته باشید. البته بسی

 مانند. طور یکسان باقی میها بهقراردادهای هوشمند و ارسال توکن 

 های بالکچین داشتن تعامل با داده 

این موضوع به شما بستگی دارد که به عنوان یک سازنده و توسعه دهنده بازی در بالکچین، چه اطالعاتی در 
ای که در ذهن خود دارید، بر روی بازی پیاده سازی ها یا هر ایدهها شخصیت چین ذخیره نمایید، چه آیتم بالک

 کنید. 

توانند به عنوان قرار داد می  بالکچین اتریومهای غیر قابل تعویض در یا همان توکن  NFTبه عنوان مثال 
شود، باید محتویات  به سیستم وارد می دهد که وقتی بازیکنی باشند. این موضوع نشان می  ERC721هوشمند 

 کیف پول آن بررسی شود تا تعیین گردد چه کاالیی دارد و بر اساس آن بازی کند. 

توانید قراردادهای هوشمندی ایجاد محدود شود؛ بلکه می  NFTالبته الزم نیست قرار داد هوشمند شما تنها به 
ها را برای ، تجربه، سطوح و غیره نشان دهید و این قابلیت های گوناگون مانند امتیازاتها به شکل کرده و داده

 بازی خود بنویسید. 

 
 در بالکچین نکات مهم درباره ساخت بازی

 برای ساخت بازی در بالکچین به نکات زیر دقت کافی نمایید: 

 بازی بالکچینی بسازید که مخاطبان به آن عالقه داشته باشند! 

 play toهای  مخالف بوده و خواهان بازی  های بالکچینیبازیتی با  این موضوع روشن است که گیمرهای سن 
play  و یاplay to win های ای( هستند و به بازی های رایانه)بازیplay to earn دهند؛ در  چندان رغبتی نشان نمی

 ها حس داشتن یک شغل را منتقل کند. خواهند بازی کردن به آن حقیقت این دسته از گیمرها نمی

های مستمری ارائه شود.  کنند، پاداشبازی بالکچینی بسازید که به گیمرها باتوجه به زمانی که صرف می  باید
تواند از  ها تنها با ارائه توکن به عنوان پاداش کافی نیست؛ بلکه سرگرمی و لذت مناسب نیز میالبته این پاداش 

 ها باشد.این دسته پاداش 

دهند؛ به همین دلیل  های بسیار زیاد، گیمرها را در طوالنی مدت از دست می های آسان در کنار ارائه پاداش بازی
 شود. های رایگان بیش از حد به وفاداری بلند مدت گیمرها منجر نمیها و گزینه پاداش

 

 



 از تجربه سازندگان بازی بالک چینی استفاده کنید!

ای داشته باشد. به نظر  اربران حرفه های بالک چینی تا حدی صنعت جدیدی است و امکان دارد کصنعت بازی
کنند. این  در بالکچین، در این مسیر تنها هستند و برای اولین بار روبه جلو کاوش می  رسد سازندگان بازیمی

روز در  نکته درست است که گیمینگ در حوزه بالکچین حوزه نسبتا جدیدی است؛ اما تجربه این حوزه نیز روزبه
 ها استفاده شود.ین تجربه حال رشد است و باید از ا

 صورت پیوسته فعالیت خود را ادامه دهید!در ساخت بازی بالک چینی به 

افزایش تعداد کاربران خود را باید تا حدی افزایش دهید که مطمئن باشید سیستم شما توانایی پاسخگویی به  
های زمان  مسابقات خود، مکانیزم در پلتفرم پرورش و   pegaxyاین تعداد را دارد. به عنوان مثال پلتفرم بازی 

همتای آن در طول چند هفته، بیش از  ها بی استفاده مجدد را معرفی کرد تا مطمئن شود که ان اف تی یا توکن 
 اندازه مناسب در بازار وجود نداشته باشد. 

 در ساخت بازی بالکچینی به جای کمیت به کیفیت توجه کنید!

بررسی افزایش اعداد و ارقام به اولویت اصلی تبدیل شده و تمرکز به   های بالکچین،در صنعت رشد سریع بازی
ای در زمینه  شود تیمی از افراد حرفهجای کیفیت به کمیت رشد جامعه معطوف شده است. پیشنهاد می 

 پشتیبانی از حقوق کاربران گرد هم بیاورید تا بتوانند به شما کمک کنند. 

ای نیاز داشته باشند، به یک فرد واقعی برای هنگامی که کاربران بازی شما به پشتیبانی حرفه به این صورت 
ای وجود دارد که تیم پشتیبانی حرفه  pegaxyکنند. به عنوان مثال در بازی رسیدن به پاسخ خود مراجعه می 

اخت بازی در بالکچین است  دهند. این یک سرمایه گذاری مهم در سصورت سریع به سواالت کاربران پاسخ می به 
 آورد. ای بازی بالکچینی متمایز کرده و رضایت کاربران را به همراه میکه بازی شما را از تعداد عمده

 

 

 

 

 

 

 

 



 های خود را در ساخت بازی بالکچینی به اجرا درآورید!ایده 

  

 
های بالکچینی وجود ندارد، پس خودتان آن را بسازید! هستید که در هیچ یک از بازی اگر به دنبال عملکردی

ای در ذهن خود دارند اما از پیاده سازی آن سرباز  العادههای خارقهای بالکچینی، ایدهبسیاری از سازندگان بازی 
 زنند. می

تواند بازی شما را چندین  ته نشده، میهای بالکچینی که نظیر آن تاکنون ساخها و ساخت بازیاجرای این ایده
های، صنعت نسبتا جدیدی است و کمتری افرادی  قدم جلوتر توسعه بخشد. عالوه بر این دنیای بالکچین و بازی 

دهد تا با خیال راحت العاده هستند. تمامی این موارد دست به دست هم می به فکر ساختن یک بازی فوق 
 کچینی خود اقدام نمایید. نسبتا به عملی ایده ساخت بازی بال

 

 

 

 

 



 مزایای ساخت بازی در بالکچین

ها اشاره مزایای بسیار زیادی دارد که در ادامه به برخی از آن بازی های متاورسیساخت بازی در بالکچین، همانند 
 کنیم: می

 توسعه دهندگان بازی در بالکچین  محیطی امن و سالم برای

های بسیار قدرتمند رمزنگاری مثل کلید خصوصی و کلید عمومی برای ایمن های بالکچین از تکنولوژی پلتفرم 
ها امکان هک کردن اطالعات  کند که استفاده از این تکنولوژیهای کریپتو استفاده می کردن تراکنش توکن 

 ها را افزایش داده است.ن پلتفرم رمزنگاری را از بین برده و امنیت ای 

کند؛ چراکه در این پلتفرم یک سرور  ها خاصیت غیرمتمرکزی دارند که هک را غیر ممکن میعالوه بر این بالکچین 
های بالکچین را از بیت برده و یا دستکاری کنند. با توجه  توانند اطالعات تراکنش متمرکز وجود ندارد. هکرها نمی

توانند با خیالی آسوده در محیطی امن به  رآفرینان و توسعه دهندگان بازی در بالکچین می ها کابه این ویژگی 
 های خود بپردازند. خلق ایده

 ایجاد قلمرو جدید برای توسعه دهندگان بازی در بالکچین 

ا از های خفن برخوردار باشید امامکان دارد شما یک سازنده و توسعه دهنده بازی با استعداد بوده و از ایده
های بازی غیرمتمرکز در محیطی با رقابت شدید و با در  ای مرتبط در صنعت بازی محروم شوید. برخی شرکت تجربه

 کنند. های فاروان فعالیت می اختیار داشتن تجربه 

هایتان  هایی برای توسعه خود و ایدهدر چنین شرکت  ساخت بازی در بالکچینخوب است برای مدتی قبل از آغاز 
 ها به دانش فنی بسیار باال نیاز دارد.وید که البته الزم به ذکر است که ورود به این شرکت مشغول ش

 های داخل بازی در بالکچین امکان ذخیره ایمن دارایی 

صورت ایمن و راحت فراهم شده  های کیرپیتو به به دلیل استقبال زیاد کاربران، امکان خرید و فروش توکن 
ر بستر بالکچین بسازید و آن را توسعه داده و به بازیکنان خود اجازه خرید و فروش  است. اگر شما بازی خود را د

کنند و برای انجام  های داخل بازی را توسط ارزهای دیجیتال بدهید، بازیکنان شما نیز احساس امنیت می دارایی
 آورند.بازی رغبت بیشتری نیز به دست می 

روز به تعداد کاربران آن افزوده گردد. یشتر شده و روزبه شود محبوبیت بازی شما ب این موضوع باعث می 
های به های دیجیتال متعددی نیز وجود دارند که به بازیکنان امکان نگهداری ارزها و توکن همچنین کیف پول 

های خود را توانند داراییها میدهند. بازیکنان با استفاده از این کیف پول دست آمده از بازی بالکچینی را می
 نگهداری کنند و یا در بازی بالکچینی از آن استفاده نمایند.
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 های بالکچین کنترل بیشتر بر بازی 

برای النچ پروژه بازی  DAppهای بالکچین هستید احتماال باید از اگر شما هم یکی از کارآفرینان ساخت بازی
د را خاموش کرده و یا بدون توافق توانید بازی بالکچینی ساخته شده خو بالکچینی خود استفاده کنید. شما نمی

شود کنترل بیشتری بر روی بازیکنان و  انجمن، بر روی بازی خود تغییراتی ایجاد کنید. این موضوع باعث می 
 تان نشوید. های مورد عالقهآینده آن داشته و دیگر شاهد خاموشی و توقف بازی

 
 ای جدید در دنیای دیجیتالهای بالکچین؛ روزنهساخت بازی

فردی در اختیار سازندگان آن قرار داده است. های بالکچینی فرصت رشد منحصربه تب و تاب موجود در عرصه بازی
های بالکچین و سازندگان آن است تا داستانی بزرگ در این دنیای هیجان این فرصت نقطه شروعی برای بازی

 انگیز رقم بزنند. 

ند که هنوز سازندگان بسیار زیادی ندارد؛ به همین دلیل  های جدیدی هستهای بالکچینی از حوزهصنعت بازی
توانید با  مشغول شوید. شما می های بالکچینیساخت بازیهای خود را عملی کرده و به توانید به راحتی ایدهمی

 کار خود را آغاز نمایید.  DAppیاد گرفتن توسعه یک بازی 

، ساخت اکانت  DAppنویسی قرارداد هوشمند و توسعه توانید با یادگیری توسعه اتریوم شامل کد  همچنین می 
تریوم خودتان، نصب ابزارهای مورد نیاز، کد نویسی قراراداد هوشمند خود، تست قرارداد هوشمند نوشته شده  

های بالکچین خود را از صفر بسازید. یکی از بازی های محبوب بر پایه بالک چین  توانید بازیو اجرا کردن آن می 
 است. بازی اکسی اینفینیتی

های گر شما باشند. همچنین بازیتوانند در این مسیر یاریصورت انگلیسی هستند، میمنابع زیادی که اغلب به 
ها را  ه ساختن این بازیهای مشابه، نحوتوانید با مشاهده سورس کد بازی بالکچین متن باز هستند و شما می

 یاد بگیرید. 

های بالکچینی را از کجا شروع کرده  در این مطلب از وبالگ کیف پول من به این موضوع پرداختیم که ساخت بازی
 و در این مسیر به چه نکاتی توجه نمایید. برای مشاهده مطالب بیشتر به وبالگ کیف پول من مراجعه کنید. 
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