
 

 

 آموزش کامل ثبت نام در متاورس
( Metaverseه باشید قطعا یکی از مسائل مهمی که ذهن شما را درگیر خود کرده متاورس )اگر اخبار فناوری را دنبال کرد

در آن است. متاورس ایده چندان جدیدی نیست اما سروصدای زیادی برپا کرده و به عنوان یک فناوری   نحوه ثبت نامو 
 شود.انقالبی محسوب می 

ن انگیز متاورس، زندگی مجازی را به معنای واقعی آن تجربه  توانید با حضور و ورود به دنیای وصف ناپذیر و هیجامی
کنید. در ادامه این مطلب از وبالگ کیف  تر از آن چیزی است که فکر میساده آموزش ثبت نام و ورود به متاورسکنید. 

اد بگیریم در  را به کیف پول ی ساختن آواتار و انتقال ارزهارا شرح داده و  نحوه ورود به متاورسپول من قصد داریم 
 ادامه همراه ما باشید. 

 ( Metaverseآشنایی با متاورس )

های ویدیویی را درگیر خود  خصوص صنعت بازی ها را به( به عنوان اصطالحی جدید بسیاری از پروژهMetaverse)متاورس 
 عینک متاورسدهد تا با استفاده از کرده است. دنیای متاورس واقعیتی مجازی و سه بعدی در اختیار کاربران قرار می

 های واقعیت مجازی به تعامل با یکدیگر بپردازند.هوشمند و هدست 

های های دیگر زندگی مانند خریدهای آنالین و فعالیت در رسانه متاورس دنیای بی انتهایی است و بسیاری از جنبه 
گی مجازی خود را به همان شیوه فیزیکی  زند دنیای متاورس توانند با اتصال به شود. کاربران می اجتماعی را نیز شامل می 

 ادامه دهند و یا اثری هنر خلق کنند و کاربران مجازی را به دعوت از این اثر دعوت نمایند. 
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 نحوه وارد شدن به متاورس 

 پردازیم.برای اینکه وارد متاورس شوید باید مراحلی را طی کنید که در ادامه به شرح این مراحل می 

 بانتخاب متاورس مناس

کسب  توانید به ، انتخاب پلتفرم مناسب برای آن است. با انتخاب پلتفرم مناسب میثبت نام در متاورساولین قدم برای 
و برقرای تعامل با دیگران   خرید و فروش زمین در متاورس، ساخت آواتارها، ، خرید و فروش آیتم درآمد از متاورس

 بپردازید. 

های  ترین پلتفرم ( از محبوبAXIE INFINITY( و اکسی اینفینیتی ) Decentralized(، دسنترالند )Sand Boxسند باکس )
اشاره کرد. بهتر است در انتخاب متاورس به شهرت آن و هزینه کمتر برای تهیه   هاتوان به آن متاورس هستند که می 

ها توجه داشته باشید. اگر متاورس به میزان کافی مشهور نباشد، پس از مدتی مجبور به ترک آن  زمین و دیگر آیتم 
 هیه نمایید. ها را تها زیاد باشد در ابتدای کار امکان دارد نتوانید آنشوید و اگر هزینه آیتممی

 

 مطالعه قوانین و پذیرش آن 

 

شود قبل از ورود به آن، تمامی قوانین را به دقت مطالعه  هر متاورس قانون مخصوص به خودش را دارد و توصیه می 
 شود بدون هیچ مشکلی فعالیت خود را در متاورس آغاز نمایید. یاد بسپارید. این کار باعث می کرده و به 
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 (Crypto Walletاتصال کیف پول ارزهای دیجیتال )

و متاورس مورد نظر شما پشتیبانی کند. پس از    NFTباید کیف پول دیجیتالی داشته باشید که از  ثبت نام در متاورسبرای 
پول باید به متاورس باز گشته و کیف پول خود را به متاورس موردنظر متصل کنید. برای استفاده از  انتخاب و نصب کیف  

 های سخت افزاری باید مراحل زیر را طی کنید: کیف پول 

 وصل کرده و در کامپیوتر کلید سمت راست دستگاه را انتخاب کنید.  USBدستگاه را به پورت     •
 یوتر کلید سمت راست دستگاه را انتخاب کنید. در کامپ New Deviceعبارت     •
 رمز عبور خود را بزنید.     •
 کلمات نمایش داده شده را یادداشت نمایید.     •
 این کلمات را در کیف پول وارد کنید تا دستگاه فعال شود.     •
هایی که قصد خرید دارید را  برنامه آن دسته از ارز  Managerپس از فعال کردن دستگاه و نصب نرم افزار، از قسمت     •

 . انتخاب کنید 

 

 خرید و انتقال ارز دیجیتال به کیف پول

های معتبر مانند کیف پول من مراجعه کرده و حساب کاربری خود را ایجاد کنید. در  باید به صرافی خرید ارز دیجیتال برای 
صورت ریالی شارژ نمایید و پس از آن ارز دلخواه خود را خریداری کنید. برای انتقال ارز به  خود را به  مرحله بعدی باید اعتبار 

 کیف پول مراحل زیر را دنبال کنید: 

 را پیدا کنید.  depositیا  receiveکیف پول خود را باز کرده و گزینه      •
 آدرس عمومی خود را کپی نمایید.     •
 شوید.  Walletد قسمت در سایت صرافی وار     •
 را انتخاب کنید.  Withdrawگزینه     •
 را انتخاب کرده و ارز دلخواه خود را برگزینید.  Cryptoدر صورت درخواست نوع دارایی     •
 نوع شبکه انتقال را انتخاب کنید. هر شبکه کارمزد خود را دارد.    •
 ول انتخاب کنید. ارز دیجیتال موردنظر خود را برای ارسال به کیف پ    •
 شوید. رو می روبه Seccurity Verificationدر مرحله نهایی برای تایید با بخشی به نام     •

 

 

 

 

 

 

 

https://kifpool.me/


 ساختن آواتار 

 

از چهره و بدن شما باشد و یا  تواند برگرفته است. این آواتار می ثبت نام در متاورسهای ترین بخشاز جذاب ساخت آواتار
این است که به عنوان مثال شما یک مدل مخصوص   محدودیت ساخت آواتاراز موارد فانتزی و کمدی الهام بگیرد. تنها 

های توانند آیتم مو در نظر دارید اما ساخت چنین مدلی در متاوس ممکن نیست. طراحان متعددی وجود دارند که می
 احی کنند. خاصی برای آواتار شما طر 

 متاورس چیست؟ مطلب پیشنهادی : 
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 ورود به متاورس 

کنید احتماال البی متاورس است که به  ای که مشاهده میتوانید وارد متاورس شوید و اولین منظرهاکنون به سادگی می 
های عمومی توانید به مکان کند. در این مرحله می تان میبه درون متاورس راهنمایی آموزد وهای اولیه را میما آموزش 

 بپردازید.  سعه متاورس توآشنایی بیشتری داشته باشید تا به راحتی به  ساختار متاورسوارد شوید و بتوایند با 

 های محبوب متاورس آموزش ثبت نام در پلتفرم

 آموزیم: های محبوب متاورسی را می در ادامه آموزش ثبت نام در برخی پلتفرم 

 ( Sand Boxآموزش ثبت نام در متاورس سند باکس )

 برای ثبت نام در متاورس سند باکس مراحل زیر را انجام دهید: 

 بروید.  Metaverse  Sand Boxسایتبه وب     •
 یا همان ورود به سیستم در گوشه سمت راست کلیک نمایید.   Sign Inبر روی دکمه     •
 کیف پول خود را متصل کنید.     •
 نام کاربری، شناسه ایمیل و رمز عبور خود را وارد کنید.     •
 یا ایجاد در سمت چپ کلیک نمایید.   Createبر روی     •
 کنید و با اطالعات کاربری خود وارد شوید.   سند باکس را باز    •

 ( Decentralandآموزش ثبت نام در متاورس دسنترالند )

 برای ثبت نام در متاورس دسنترالند مراحل زیر را انجام دهید:

 بروید.  Decentralandبه سایت     •
 در گوشه راست باال کلیک نمایید.  START EXPLORINGبر روی دکمه     •
( را Play using your Wallet( با با استفاده از کیف پول خود )Play as a guestدو گزینه بازی به عنوان مهمان ) یکی از    •

 انتخاب نمایید. 
 اگر با ساتفاده از کیف پول را انتخاب کرده باشید، کیف پول خود را وصل کنید.     •
 شوید. ود به سیستم به متاورس دسنترالند منتقل می اگر بازی به عنوان مهمان را انتخاب کرده باشید، بدون ور     •

 ( AXIE INFINITYآموزش ثبت نام در متاورس اکسی اینفینیتی )

 مراحل زیر را انجام دهید: AXIE INFINITYبرای ثبت نام در متاورس  

 بروید.  AXIE INFINITYابتدا به سایت     •
 در سمت راست باال کلیک کنید.   Play Nowبر روی بنر      •
 ها انتخاب کنید. را برای ذخیره دارایی Roninکیف پول      •
 خریداری کنید.  Axies 3برای شروع بازی باید     •
 در این مرحله باید اکانت بازی خود را با ارائه ایمیل و رمز عبور خود راه اندازی کنید.     •
•    AXIE INFINITY  ،را دانلود کرده و وارد برنامه شوید. این بازی برای ویندوزmacOS اندروید و ،Ios   .قابل دسترسی است 
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 دنیای بی انتها و هیجان انگیز متاورس همراه با ثبت نام آسان

بسیار ساده   های متاورسثبت نام در پلتفرم های بسیار زیادی دارد. متاورس دنیای شگفت انگیز مجازی است که پلتفرم
توانید با انتخاب پلتفرم دلخواه خود و ثبت نام در آن، فعالیت خود را در دنیای متاورس آغاز  بوده و مراحل کمی دارد. می

 ها مشغول شوید. کرده و به کسب درآمد و سایر فعالیت 

های محبوب آن پرداختیم.  و نحوه ثبت نام در پلتفرم  آموزش نحوه ورود به متاورسدر این مطلب از وبالگ کیف پول به 
توانید سایر مقاالت  های متاورس بسیار زیاد است. بنابراین می باید به این نکته توجه داشته باشید که تعداد پلتفرم

وبالگ کیف پول من درباره دنیای متاورس را مطالعه کرده و سواالت خود درباره دنیای متاورس را در قسمت کامنت و  
 ترین زمان پاسخگوی این سواالت باشیم. گذارید تا در سریع نظرات با ما در میان ب

 


