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 کسب درآمد از متاورس چگونه است؟

خوبی برای کسب درآمد و  تواند منبع متاورس دنیای جدیدی است که به کمک فناوری بالک چین ایجاد شده و می
دهد. برای این که در  های زیادی برای کسب درآمد ارائه می حتی سرمایه گذاری باشد. این دنیای جدید، پتانسیل

دنیای متاورس به کسب درآمد بپردازید، مهم نیست چه کسب و کاری دارید یا مشغول چه کاری هستید.  
توانید در چنین دنیایی به عنوان  کند و حتی می راهم میمتاورس دنیایی است که کسب درآمد را برای همه ف

های  اینفلوئنسر نیز فعالیت کنید. در شرایط فعلی ایران، کسب درآمد دالری از طریق ارزهای دیجیتال، یکی از راه
های مختلفی در اختیار شما ای جدید، فرصترو برای بهبود وضعیت زندگی است. متاورس به عنوان حوزه پیش 
دهد تا بتوانید به این هدف دست پیدا کنید. در این مقاله از کیف پول من ما را همراهی کنید تا  میقرار 

 اطالعات جامعی در حوزه کسب درآمد از متاورس به دست آورید. 

 آشنایی مختصر با متاورس 

و مفهوم این   قبل از این که وارد رمز و رازهای کسب درآمد از متاورس شویم، بهتر است با ساختار، کابردها
دنیای جدید آشنا شوید. متاورس یک دنیای مجازی است. این دنیای مجازی به شکل سه بعدی ایجاد شده و  

شود. امنیت و  های بالک چین پشتیبانی می توانید به آن متصل شوید. متاورس بر روی شبکه توسط اینترنت می 
 اند. بالک چین امکان پذیر شدههای فناوری های متاورس با استفاده از قابلیت دیگر ویژگی 

متاورس از دو کلمه متا و یونیورس تشکیل شده که متا به معنی فرا و یونیورس به معنی جهان است. ترکیب  
کند، به طور  آورد. مفهومی که عبارت متاورس القا می این دو کلمه، عبارت متاورس یا فراجهان را به وجود می

توانید تمامی کارهای  ست. متاورس شبیه دنیای واقعی طراحی شده و می کامل در واقعیت نیز قابل مشاهده ا
روزمره خود را در این دنیا انجام دهید. البته متاورس کامال به این نقطه دست نیافته و هنوز راه نسبتا زیادی در  

 .توان انجام دادکنیم، اکثر کارها را میهای اولیه که امروزه مشاهده میپیش دارد. در متاورس
حال متاورسی را تصور کنید که به طور کامل بتواند جایگزین دنیای واقعی شود؛ در چنین دنیایی هر کاری که  

توانید انجام دهید. متاورس در دل دنیای مجازی، جهانی را خلق کرده تا افراد از تمامی نقاط دنیا  بخواهید می 
توانید با دوستان خود  اید و می ه خود نشستهبتوانند به همه چیز دسترسی داشته باشند. فرض کنید در خان 

 وگو کنید. دیدار و گفت 
 متاورس؛ معرفی تا ورود به دنیای متاورسمطلب پیشنهادی : 
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 کاربردهای متاورس

ان برسد که تا به حال به فکر کسی خطور  با معرفی کاربردهای متاورس، شاید راهی برای کسب درآمد به ذهنت
شود، اما کاربردهای زیادی پیدا کرده و  نکرده است. متاورس با این که همچنان یک دنیای جدید محسوب می 

های ترین جنبه اند. یکی از مهم توسعه دهندگان این دنیا نیز کاربردهای مختلفی را برای این دنیا در نظر گرفته 
تواند در حوزه پزشکی و سالمتی کاربرد زیادی داشته  اورس با امکاناتی که دارد، میزندگی، سالمت است. مت

تواند در حفظ سالمتی وگو با دکتر یا بررسی عالئم حیاطی توسط تجهیزات پیشرفته، می باشد. ویزیت و گفت 
 افراد مفید باشد. 

در دوره کرونا شاهد بودیم که اکثر   رود، حوزه آموزشی این دنیا است.کاربرد دیگری که از متاورس انتظار می 
توانستند به خوبی با آموزش مجازی ارتباط برقرار کنند و کیفیت آموزش در این  آموزان و دانشجویان نمیدانش

مدت تا حد زیادی کاهش یافت. حال فرض کنید به جای طی مسافت و ورود به کالس درس، در خانه نشسته و 
تواند تجربه کاملی از  کالمه رودررو و تعامل با اساتید و دانشجویان می در هر کالس حضور داشته باشید. م

های درس واقعی را ایجاد کند. متاورس همچنین در حوزه اقتصاد انفرادی و اجتماعی نیز تاثیرگذار است.  کالس
 توان پاندمی کرونا را مثال زد.باز هم می 

هایی افت بسیار زیادی مواجه شد. در چنین زمان  در این دوره دو ساله، حوزه گردشگری و توریسم دنیا با
توان با کمک متاورس و تجهیزات مختلف، گردشگری را نیز تسهیل داد. کره جنوبی از اولین کشورهایی است  می

که برای این منظور وارد دنیای متاورس شده است. هدف اصلی کره جنوبی از ورود به دنیای متاورس، تحقق  
های گردشگری را بدین وسیله تا حد زیادی کاهش دهد. مردم  خواهد هزینه بوده و میگردشگری از این طریق 

های مورد عالقه های واقعیت مجازی، با هزینه کمتر و با امنیت بیشتر، از مکان توانند با استفاده از عینکمی
 ت. ای از دریای کاربردهای دنیای متاورس اسخود بازدید کنند. موارد گفته شده تنها قطره

 حال که با کاربردهای متاورس آشنا شدید، زمان آن رسیده تا بتوانید از این دنیای جدید به کسب درآمد بپردازید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کسب درآمد با بازی کردن 

 

 
ها که با کمک چند  های ویدئویی تبدیل شده است. این بازیهای بازیترین حوزه، به یکی از محبوب بازی متاورس

توانند منبعی برای کسب درآمد باشند. با به  اند، در کنار سرگرمی، می فناوری مختلف حوزه بالک چین ایجاد شده
ها به نحوی طراحی ایجاد شدند. این بازی P2Eیا   Play to Earnهایی با عنوان ای متاورس، بازیوجود آمدن دنی

ها، بتوانند از بازی به درآمد برسند.  های مختلف و به دست آوردن برخی آیتم اند تا کاربران با انجام ماموریت شده
رند. هر بازی متاورسی، توکن یا کوینی مخصوص یا »بازی کن تا به درآمد برسی« قرار دا P2Eها در ژانر این بازی 

 شود. خود دارد و خرید و فروش یا انجام دیگر کارها در بازی، توسط این توکن انجام می
های متعددی را در اختیار  ها و ویژگی اند که هر کدام قابلیت های متعددی برای این کار عرضه شدهامروزه بازی

بر سر منابع گرفته تا ساخت خانه و کمک به اقتصاد یک دنیای جدید، کاربران دهند. از مبارزه کاربران قرار می
به کسب درآمد کاربران کمک  NFTهای متاورس با استفاده از حوزه ای را انتخاب کنند. بازی توانند هر تجربه می
ند هر فایل و  توانهایی می کنند، اما دقیقا چگونه؟ ان اف تی به معنای توکن غیرمثلی است. چنین توکن می

ها فرمت دیجیتالی باشند. در بازی متاورسی، هدف اصلی کاربر، به دست آوردن منابع، سکه، جم یا دیگر آیتم 
 ها یا شخصیت خود را قدرتمند کنید. توانید سالح است. با دستیابی به این منابع می 

ربران با یکدیگر به مبارزه بپردازند. مانند  ای باشد تا کاتواند دارای بخش مبارزهاز طرف دیگر، هر بازی متاورسی می
توانند به  ها میآورید. این آیتم های مختلفی را به دست می هر بازی دیگری، با برنده شدن در این مبارزات، آیتم

کنید، به استراتژی و سلیقه خودتان بستگی دارد. اگر برای ای که از آنها میشکل ارز یا منابع باشند. استفاده 
های خود را در مسیر کسب درآمد صرف  اید، بهتر است داراییهای متاورسی وارد شدهآمد به دنیای بازیکسب در 

های درون بازی که برای ارتقا شخصیت، دهکده، سفینه، سالح و دیگر تجهیزات به کار برده کنید. اکثر آیتم 
 اند.عرضه شده  NFTشود، به صورت می

های ساخته یا یافته شده را توانید آیتم لیس یا فروشگاه داخلی است که می هر بازی متاورسی دارای یک مارکت پ
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های در آن بفروشید. برای کسب درآمد از متاورس با بازی کردن، بهتر است همیشه به دنبال تجهیزات و آیتم 
های  زیتر باشد، ارزش بیشتری خواهد داشت. در این بخش بهتر است به باکمیاب بگردید. هر چه آیتمی کمیاب

M2E  .نیز اشاره کردMove to Earn  های متاورسی هستند که  یا »حرکت کن تا به درآمد برسی«، نوع جدیدی از بازی
هایی برای این که به کسب درآمد برسید، باید یک  اند. در چنین بازی به وجود آمده P2Eهای با ایده گرفتن از بازی

های در کنار حفظ سالمتی، به عنوان منبع  جام دهید. چنین بازیروی را ان حرکت ورزشی مانند دویدن یا پیاده 
 درآمد نیز مفید هستند. 

 Alien Worlds ،Axieهای توان به بازیهای متاورسی برای کسب درآمد می ترین بازی ترین و معروف از محبوب 
Infinity ،Decentraland  ،Gods Unchained  ،Illuvium ،My Neighbor Alice ،Splinterlands  وThe Sandbox  

 اشاره کرد.

 بازی های متاورسمطلب پیشنهادی : 

 خرید و فروش زمین در متاورس

 

 
ید جالب باشد که بدانید شغل خرید و فروش زمین یا ملک در متاورس نیز درآمد خوبی دارد. مانند دنیای  شا

های مهم به درآمد بسیار زیادی برسید، در دنیای توانید با فروش امالک معتبر و باارزش در مکان واقعی که می 
توان فضای یک واقعی دارد. در حقیقت می  متاورس نیز این عمل کاربرد دارد. متاورس ساختار مشابهی با دنیای

کنید،  شهر یا منطقه را در دنیای متاورس به وجود آورد. دنیای متاورس، بسته به پلتفرمی که از آن استفاده می
اند تا هر کاربر  های مساوی زیادی تقسیم شده ها به بخش دارای مساحت خاصی است. درون این دنیا، زمین 

یداری کرده و در آن ساکن شود؛ اما سکونت چیزی نیست که در این بخش به آن  بتواند یک قطعه زمین خر 
 بپردازیم. 

توانید در دنیاهای مختلف متاورس صاحب یک یا چند قطعه زمین شوید. هر قطعه زمین متاورس یک شما می
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لی یا ان اف لند نام دارد. هر لند، یک توکن خاص از همان پلتفرم است. لندهای متاورس به شکل توکن غیرمث
، صاحب یک یا  خرید زمین در متاورسشوند تا هر ملک، مالک مشخص و خاصی داشته باشد؛ پس با  تی عرضه می

به جای خرید چند لند به    توانیدها میچند قطعه ان اف تی خواهید شد. جالب است بدانید در برخی متاورس 
صورت تک تک، یک استیت خریداری کنید. استیت متشکل از چند لند کنار هم بوده و مساحت بیشتری نسبت به  

ترین عامل بعد از اندازه ملک، های مختلفی بستگی دارد. اولین و مهملند دارد. قیمت هر توکن لند، به ویژگی 
های مهم شهر نزدیک  دنیای واقعی که هر چقدر ملک شما به مکان  نزدیک بودن آن به مراکز مهم است. مانند

 شود، در دنیای متاورس نیز همین عملکرد وجود دارد. باشد ارزش آن بیشتر می 
تر باشد، ارزش بیشتری خواهد  کنید به نقاط پرجمعیت و مهم دنیای متاورس نزدیکهرچه لندی که خریداری می

های معروف باشد.  خرند نزدیک ملک افراد یا شرکتکنند ملکی که می عی می داشت. به همین دلیل اکثر افراد س
خرید و فروش ملک به آینده نگری و فرصت طلبی وابسته است. برای این که در دنیای متاورس نیز بتوانید از  

م  خرید و فروش ملک به درآمد خوبی برسید، باید چنین عواملی را در نظر بگیرید. خرید ملک در یک پلتفر 
متاورسی مشخص، مانند سرمایه گذاری نسبتا بلند مدت است. باید به اهداف و آینده پروژه دقت کنید تا پلتفرم  

 متاورسی خوبی را برای خرید ملک برگزینید. 
توانید یک قطعه ها به شدت باال است و به سختی می البته قابل ذکر است که قیمت زمین در برخی متاورس

 های اصلی را خریداری کنید. بخشزمین مناسب نزدیک به 

 زمین خود را اجاره دهید!

اگر توانایی ساخت و ساز یا ارتقا زمین را دارید، بهتر است در همین ابتدا لندهای خود را نفروشید. درآمد اجاره 
  های جدید بالک چین باعث شده تا فرایندتواند جایگزین خوبی برای درآمد فروش زمین باشد. فناوری دادن می

توانید به  اجاره دادن و دریافت هزینه اجاره، بدون هیچ دردسری و به صورت خودکار انجام بگیرد؛ پس می 
راحتی از طریق اجاره دادن امالک خود به کسب درآمد بپردازید. بهتر است به این نکته توجه کنید که کمتر  

توانید هر چیزی که بخواهید را می کاربری به دنبال یک ملک ساده و بدون تشکیالت است. در دنیای متاورس
 توانید آن را ارتقا دهید. خریداری کرده یا آن را ارتقا دهید. زمین یا لند یکی از چیزهایی است که به راحتی می 

ترین کارهایی است که هر فردی های مختلف یا ارتقا بخش ظاهری زمین، از ابتدایی ساخت و ساز ساختمان 
ملک خود انجام دهد. این کار عالوه بر این که برای ملک شما خواهان زیادی جذب   تواند برای افزایش ارزشمی
افزاید. کاربران در اکثر مواقع به دنبال لندهایی هستند که  کند، در هنگام فروش نیز به قیمت آن می می

انجام دهند. اگر  بتوانند کارهای مختلفی مانند برگزاری رویداد، کنسرت، جلسات و یا تفریح و سرگرمی را در آن 
 توانید زمین خود را در اختیار دیگر کاربران قرار دهید. هایی را داشته باشد، می توکن لند شما چنین پتانسیل 

های متاورسی پیشرفته، کاربران بتوانند در چنین  در آینده قرار است با افزایش تعداد کاربران و ایجاد پلتفرم 
تی مسابقات ورزشی را تماشا کنند. حال اگر بتوانید لندهای خود را برای  دنیایی، به تماشای فیلم بپردازند یا ح

طور که گفتیم، کسب   چنین منظورهایی آماده کنید، به طور حتم درآمد خیلی زیادی کسب خواهید کرد. همان
اشد،  تر بهای شما بستگی دارد. هر چه توکن لند شما برای کاربران جذابدرآمد از متاورس به تخیل و قابلیت 

 توانید هزینه اجاره زمین خود را بیشتر کنید. مشتریان آن ملک بیشتر خواهد شد و می 

 100تا  0خرید زمین در متاورس قدم به قدم مطلب پیشنهادی : 
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 تبلیغات 

کند. دنیای متاورس به نحوی  است که هر روز بیشتر از روز قبل توسعه پیدا می تبلیغات و بازاریابی دنیای بزرگی
طراحی شده تا افراد به راحتی بتوانند از این عنصر استفاده کنند. تبلیغ و افزایش فروش، کاربر یا حتی اعتبار، 

دو بخش دارد. شما توانید در متاورس انجام دهید. تبلیغات در متاورس، یکی از بهترین کارهایی است که می 
توانید یا فرد تبلیغ کننده باشید، یا فردی که نیاز به تبلیغ دارد. برای منظور اول، نیاز است تا مکانی برای می

رسیم. زمین یا توکن لند  ترین اجزای دنیای متاورس میتبلیغ در دست داشته باشید. بار دیگر به یکی از اصلی
 هید داشت. چیزی است که برای این امر نیاز خوا

تواند ارزش آن را های پرجمعیت و اصلی متاورس، می طور که گفتیم، نزدیک بودن زمین شما به بخش همان
افزایش دهد؛ اما دلیل این امر چیست؟ یکی از دالیل افزایش ارزش ملک با این عمل، کاربرد تبلیغاتی ملک است.  

توانید از زمین خود به کسب  جاره یا فروش آن نیز می اگر زمین شما پتانسیل خوبی برای تبلیغات دارد، بدون ا
ای تواند به عنوان پلتفرمی نوین، دریچهتر از حال خواهد شد و می درآمد بپردازید. متاورس در آینده، محبوب 
توانید بنرهای توانند از این دنیا استفاده کنند. شما می ها نیز میبرای افزایش فروش یا کاربر باشد. بازاریاب 

هایی ها و برندهای مختلف را در زمین خود نصب کرده و به مقدار دلخواه خود از چنین شرکت بلیغاتی شرکت ت
 هزینه دریافت کنید. 

دهند. با گزینش  وجه دیگر تبلیغات برای کسب درآمد نیز مربوط به افرادی است که درخواست تبلیغات را می 
اربران زیادی را به سمت رسانه خود هدایت کنید. شما در  توانید کهای مناسب و لندهای پربازدید، می مکان

توانید ویدئوهای یوتیوب را نیز در ملک خود قرار دهید. برای کسب درآمد از راه تبلیغات دنیای متاورس حتی می 
  توانید خود را تبلیغای مینیاز نیست حتما کسب و کارهای دیگران را تبلیغ کنید. شما با هر کسب و کار و حرفه 

توانید ویدئوهای کانال یوتیوب خود را در چنین  کرده و کاربران زیادی را به سمت خود بکشانید. حتی می 
کنند، مطلع هایی تبلیغ کرده و باعث افزایش بازدید آن شوید. افرادی که در این شبکه فعالیت می پلتفرم 

دارد. تبلیغ، محدود به یوتیوب یا    هستند که افزایش بازدید ویدئو رابطه مستقیم با مقدار درآمد کسب شده
های دیگر را در اختیار کاربران قرار سایت نیست. متاورس امکان تبلیغ پیج اینستاگرام، تیک تاک و تمامی پلتفرم

 داده است.

 فروش آثار هنری و دیجیتالی 

آن نیز آشنایی   هایاید، حتما با دنیای ان اف تی و فروش مجموعهاگر به دنبال کسب درآمد از متاورس آمده
ای فروخته شوند. برخی  های فوق العادهاند به قیمت های ان اف تی توانسته های اخیر، مجموعهدارید. در سال 

میلیون دالر ارزش پیدا کرده و راه درآمد خوبی برای سازندگان خود ایجاد  10های ان اف تی، بیش از مجموعه
ن اف تی، تنها تعدادی فروشگاه وجود دارد که کاربران زیادی از آن  های اها و فروشگاهاند. در بین پلتفرم کرده

کنند. امروزه ساخت و فروش مجموعه ان اف تی، مانند قبل سودده نیست، مگر این که بتوانید  بازدید می
مجموعه خود را به خوبی تبلیغ کرده و در معرض دید عموم قرار دهید. ان اف تی یک توکن غیرقابل معاوضه 

ها دارای فرمت صوتی، تصویری،  تواند دارای هر فرمت دیجیتالی باشد. امروزه اکثر ان اف تیمی  است که
 ویدئویی، متنی و حتی فایل سه بعدی هستند. 

توانید از فروش ان اف کنید یا آهنگسازید، میاگر هنرمند آثار دیجیتالی هستید، در زمینه عکاسی فعالیت می 
یای متاورس، فضایی است که تمامی افراد حاضر در آن، با دنیای ان اف تی و  تی به کسب درآمد بپردازید. دن 

ها در مکانی که همه با ارزش اثر شما آشنا  ارزش آنها آشنا هستند. تبلیغات در چنین دنیایی و فروش مجموعه 



تاورس به فروش  های خود را در دنیای متوانید ان اف تی برد. شما نیز میباشند، احتمال فروش آثار را باال می
توانید یک گالری هنری ایجاد کنید یا از آن  تر به آن پرداختیم، می طور که پیش گذاشته به درآمد برسید. همان 

بهتر، آثار ان اف تی خود را در مراکز پربازدید در معرض دید عموم قرار دهید. احتمال فروش آثار به قیمت زیاد در  
 چنین فضایی بیشتر خواهد بود. 

 و فروش آن NFTآموزش ساخت  پیشنهادی :مطلب 

 سفارشی سازی ظاهر آواتارها 

 

 

توانید ظاهر آواتار آواتارها نماینده افراد در دنیای متاورس هستند. هنگامی که به متاورس ورود کردید، می 
ده که افراد خود را بسته به سلیقه خود تغییر دهید. نفوذ مد و فشن در دنیای امروزی به قدری پیشرفت کر 

های اجتماعی و دنیای مجازی نیز ظاهر خوبی داشته باشند. در آینده نزدیک که  خواهند حتی در شبکهمی
توانند با هر ظاهری در این دنیا حاضر شوند، تاثیر مد و فشن بیشتر از  متاورس پیشرفت خواهد کرد و همه می 

ها و برندهای بزرگ مد دنیا وارد جهان ش، شرکت ها پیپیش خود را نشان خواهد داد؛ به همین خاطر از مدت
 اند تا کاربران خود را افزایش داده و برند خود را تبلیغ کنند. متاورس شده 

توانید ظاهر آواتار خود را به طور کامل شخصی سازی کنید. اگر در زمینه مد و فشن فعالیت  در متاورس می 
ورس تبدیل شوید. اگر این کار را به خوبی انجام دهید، به طور  توانید به یک طراح لباس در دنیای متادارید، می

توانید  توانید از متاورس به کسب درآمد بپردازید. شما میحتم کاربران و مشتریان زیادی جذب خواهید کرد و می
ت کار با ها را طراحی و عرضه کنید. تنها الزمه این کار، مهار در متاورس، کفش، مو، لباس، شلوار و دیگر پوشیدنی 

ترین نرم افزارهایی است که برای طراحی دیجیتالی  یکی از ابتدایی  Adobe Illustratorنرم افزارهای طراحی است. 
  CLO 3Dتر عمل کنید، بهتر است به سراغ نرم افزارهایی مانند خواهید کمی تخصصیشود. اگر میاستفاده می 
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 بروید که مخصوص طراحی لباس است. 
 Digitalizationهایی مانند  وزه به قدری پیشرفت کرده و نزد کاربران محبوب شده که پلتفرم دنیای متاورس امر 
Fashion Industry  توانید با  اند تا مد و فشن را در بین کاربران متاورس ترویج دهند. شما میبه وجود آمده

و به فروش برسانید. راه های طراحی شده را وارد دنیای متاورس کرده هایی، لباس عضویت در چنین پلتفرم 
تواند به شکل ان  کنید می هایی که طراحی میتوانید در پیش بگیرید، ادامه راه قبلی است. لباس دیگری که می 

ها و توانند لباسهای شما فروخته خواهند شد و حتی کاربران می اف تی نیز باشد. بدین طریق به راحتی لباس 
به فروش برسانند. در این صورت، شما به عنوان سازنده، کارمزد خاصی را  های خریداری شده را دوباره اکسسوری

 دریافت خواهید کرد. 
های محبوب و دارای  اند. دیسنترالند یکی از متاورسهای متاورس، مارکت پلیسی برای این کار تهیه کرده پلتفرم 

 دهد.ازی آواتارها را میهای مد و لباس است که به کاربران امکان شخصی سترین فروشگاهیکی از بزرگ

 ساخت بازی در متاورس

ها یک تواند مشابه یک دنیای واقعی یا یک بازی باشد. امروزه اکثر متاورسشوید می متاورسی که وارد آن می 
های دیگری خلق کنند. بله  شود که کاربران بتوانند درون یک بازی، بازیتر می بازی هستند. متاورس زمانی جذاب 

های ترین جنبه ها و دنیاهای متاورسی فعالیت کنید. یکی از اصلیید به عنوان یک بازی ساز در بازی توانشما می
متاورس، جنبه تفریحی و سرگرمی آن است. به طور حتم افراد زیادی هستند که از متاورس برای تفریح استفاده  

های متاورس محدودیتی ندارد، رمی ها و سرگشود. بازی کنند و در آینده به تعداد این افراد افزوده میمی
های سنتی دنیای واقعی و وارد کردن مخصوصا زمانی که هر فرد بتواند بازی جدیدی را بسازد. ایده ساخت بازی

 ساز و محبوب افراد بازی ساز است. های پول آنها به متاورس، یکی از ایده
یکی   دیسنترالنددهد. امکان بازی سازی را میهای متاورسی است که به کاربران روبالکس یکی از اولین پلتفرم 

توانید در آن با ساخت بازی به درآمد دست پیدا کنید. با ساخت بازی در  های معروف است که می دیگر از متاورس 
فروش برسانید یا حتی در ازای بازی کردن کاربران، از آنها   دنیای متاورس، بازی خود را به قیمت بسیار زیادی به

هزینه دریافت کنید. ساخت بازی با استفاده از موتورهای مختلف، نیاز به سیستم عامل قدرتمندی دارد و شاید  
( یکی از جدیدترین عناوین مطرح شده در متاورس است.  RENDERاین مشکل اولیه کاربران باشد. پروژه رندر )

 کند. های بالک چین و متاورس کمک میبه توسعه و ساخت بازیرندر 
های خود را طراحی کرده کند تا به کاربران کمک کند بازی رندر از قدرت پردازشی کاربران فعال در آن استفاده می

سیستم  توانید با استفاده از قدرت پردازشی قیمت نیاز ندارید و می و بسازند. بدین وسیله شما به تجهیزات گران
های خود را توسعه دهید. همچنین با عضو شدن در رندر، قدرت سیستم خود را در اختیار  دیگر کاربران، پروژه

های خود را توسعه دهند. با اشتراک گذاری قدرت دستگاه  دهید تا آنها نیز بتوانند پروژهدیگر کاربران قرار می 
 اند راهی برای کسب درآمد باشد. توخود، پاداش دریافت خواهید کرد و همین عمل نیز می 

برای ساخت بازی در متاورس نیز نرم افزارها و موتورهای مختلفی وجود دارد. سندباکس یکی از پرکاربرترین  
 SANDBOX GAME MAKERهای دنیا، موتور بازی سازی خاص خود را دارد. موتور بازی سازی سندباکس، متاورس

 های جدیدی برای متاورس طراحی کنند. فاده از این برنامه، بازیتوانند با استنام دارد و کاربران می
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های این برنامه، امکان بازی سازی بدون نیاز به دانش فنی و کد نویسی است. هرچند بازی سازی  یکی از جذابیت  
دیگر   تر ازراحت  SANDBOX GAME MAKERهای خود را دارد، اما بازی سازی با و کار کردن با این برنامه نیز چالش 

 نرم افزارها خواهد بود. 

 معرفی متاورس سند باکس مطلب پیشنهادی : 

 گردشگری و صنعت توریسم 

 

 

تر هم گفتیم که کره جنوبی  ها و منابع اقتصادی هر کشور است. قبل ترین صنعت صنعت توریسم یکی از بزرگ
طراحی فضایی در دنیای متاورس، به  رو در زمینه تکنولوژی، قصد دارد تا با به عنوان یکی از کشورهای پیش 

صنعت توریسم کشور خود کمک کند. افرادی که به سفرهای عادی و واقعی عالقه دارند، شاید از این ایده  
تواند شما را به هر مکان و زمانی که  حمایت نکنند و سفرهای واقعی را به متاورس ترجیح دهند؛ اما متاورس می 

 خواهید برساند. می
های تاریخی، تفریحی، مذهبی و گردشگری به درآمد زیادی برسید. حتی اگر به  د با طراحی مکانتوانیشما می

های شما استفاده کند. به جای این که  تواند از قابلیت کنید، متاورس میعنوان یک راهنمای تور فعالیت می 
ید این کار را در دل دنیای متاورس توانهای مختلف آشنا کنید، می ها و مکان کاربران را در دنیای واقعی با واقعه

انجام دهید. بهتر است در این بخش به نکته جالب دیگری نیز اشاره کنیم. کشورهای پیشرفته قصد دارند تا در  
های جهانی و  آینده، برخی وقایع و اتفاقات تاریخی را در دنیای متاورس به تصویر بکشند. اتفاقاتی مانند جنگ 

 سط متاورس به همه نشان داده شود.تواند توحوادث طبیعی می 
توانید به  هایی فعالیت کنید. یا بهتر از آن، میتوانید به عنوان راهنما در چنین حوزهاگر به تاریخ عالقه دارید، می

هایی فعالیت کرده و به کسب درآمد بپردازید. ایجاد تورهای گردشگری مختلف و  عنوان طراح چنین پروژه
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های کسب درآمد از های بزرگ، از بهترین راهتور یا فروش چنین تورهایی به شرکت  فعالیت به عنوان مدیر
 متاورس است. 

 ساخت و فروش وکسل 

 

 

ترین بخش سازنده دنیاهای شاید برای اکثر کاربران یک واژه ناآشنا باشد. وکسل کوچک  (Voxelوکسل )کلمه 
های دنیای متاورسی است. برای درک بهتر وکسل، بهتر است پیکسل را در نظر بگیرید. وکسل به عنوان پیکسل 

دهد و قابلیت شخصی  رس را تشکیل می شود. وکسل واحدی است که دنیای متاومتاورس در نظر گرفته می
توانند برای تغییر محیط زندگی و زمین خود در دنیای متاورس، از طراحان وکسل کمک سازی دارد. کاربران می

 بگیرند. 
متاورس در ابتدا یک دنیای خالی و ساده است. برای این که زمین، محیط کاری، تفریحی و زندگی افراد ساده و 

های سازنده متاورس را تغییر داد. نرم افزارهای مخلتفی برای طراحی و توان وکسل ی کسل کننده نباشد، م
برای این منظور  VoxEditساخت وکسل وجود دارند. متاورس سندباکس، از برنامه اختصاصی خود با نام 

فرم  ترین نرم افزارهای طراحی، ساخت و ویرایش وکس در پلت کند. وکس ادیت یکی از پیشرفته استفاده می 
 کنند. های عمومی یا شخصی برای این منظور استفاده می های دیگر نیز از برنامه سندباکس است. پتلفرم 

هایی را دارید، برای کسب درآمد از  کنید و توانایی کار با چنین برنامه اگر به عنوان طراحی گرافیکی فعالیت می 
دهد، ین که زمین متاورس را تشکیل می متاورس، راه آسانی را در پیش خواهید داشت. وکس عالوه بر ا

ها، خودروها و اشیا است. به طور حتم  ها، لباس ترین عضو سازنده تمام اجزای متاورس مانند شخصیت کوچک 
توانند دنیای متاورس را تغییر دهند و ظاهر آن را عوض  اید که طراحان وکس، می شما نیز به این دیدگاه رسیده 

 تواند سود و درآمد بسیار زیادی برای شما داشته باشد. ای میو پیچیدهکنند. چنین کار هنرمندانه 
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 مشاوره برای متاورس

هرچقدر در مورد دنیای متاورس مطالعه کنید و به تماشای ویدئو بپردازید، همچنان این دنیا برای شما پیچیده 
زیادی در این دنیا فعالیت نکنید،  خواهد بود. اکثر افراد مانند شما هستند و تا زمانی که شخصا برای مدت زمان 

های مختلف آن به مهارت کافی توانید به طور کامل با متاورس آشنا شوید. اگر بتوانید در متاورس و بخشنمی
توانید به عنوان یک راهنمای متاورس به فعالیت بپردازید. به طور حتم در آینده افراد به دست پیدا کنید، می 

 ه به آنها متاورس و نحوه عملکرد در آن را آموزش دهند. دنبال کسانی خواهند بود ک
تواند یک حرکت پرریسک  های خود را دارد و میاز طرف دیگر، سرمایه گذاری و کسب درآمد در متاورس نیز چالش 

توانید افراد را در هنگام ثبت نام و سرمایه  کنید، می های اقتصادی و حقوقی فعالیت می باشد. اگر در زمینه 
ها و تجهیزات مختلف یا های مختلف یک متاورس همراهی کنید. تحلیل قیمت زمین ها و بخشدر متاورس گذاری

تواند بخشی از زمینه کاری شما باشد.  ها و کاربران برای سفارش تبلیغات می های شرکت رسیدگی به درخواست 
های کسب درآمد از متاورس جای های تبلیغاتی، زمین برای رویدادهای مختلف و غیره در این حوزهرزرو مکان

 گیرد. می

 فروش تجهیزات متاورس

 

 

ترین تجربه از یک دنیای سه بعدی در پس دنیای مجازی است. برای این که کاربران بهترین و کامل متاورس 
متاورس را به دست آورند، به تجهیزات مختلفی نیاز دارند. عینک واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، از 

شود.  نیز گفته می عینک متاورسترین تجهیزاتی است که برای این امر نیاز دارید. به چنین تجهیزاتی، ابتدایی 
برای این که متاورس را به وضوح مشاهده کنید و با دیگر اجزا و افراد به تعامل بپردازید، به تجهیزات پیشرفته و  

تر باشد، تجربه شما از متاورس نیز بد  ور ضعیف مختلفی نیاز دارید. هر چه دستگاه استفاده شده برای این منظ
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های  خواهد بود. متاورس هنوز دنیایی جدید است و تنها چند شرکت بزرگ و معروف در زمینه تولید عینک
های واقعیت مجازی و تکنولوژی پیشرفته این  کنند. به دلیل کمبود دستگاهواقعیت مجازی فعالیت می

 بسیار زیاد است.ها، قیمت چنین تجهیزاتی دستگاه
مجموعه متا به عنوان یکی از برندهای پیشرو در این زمینه، با خرید شرکتی فعال در زمینه ساخت عینک واقعیت  

تر، به تجربه کامل متاورسی کاربران کمک کند. دست یافتن به  های بهتر و ارزانمجازی، قصد دارد تا با تولید عینک 
توانید به عنوان سازنده عینک  دانش و امکانات کافی را داشته باشید، می بر خواهد بود. اگر این امر نیز زمان 

واقعیت مجازی فعالیت کنید. کاربران متاورس هر روزه در حال افزایش است و چنین تجهیزاتی، بازار بسیار خوبی  
 خواهند داشت. این تجهیزات قیمت بسیار زیادی دارند و منبع بسیار خوبی برای کسب درآمد هستند.

 معرفی بهترین برند های عینک متاورسمطلب پیشنهادی : 

 خرید و فروش ارزهای متاورس 

توان برای خرید و فروش یا ارتقا اجزا کنند. از ارز هر متاورس میهای مختلف، از ارز رایج خود استفاده می متاورس
رسند و کاربران های دیگر دنیای ارز دیجیتال، به فروش می ها و کوین تفاده کرد. این ارزها مانند توکن اس
ند و امروزه  ا، بازار خوبی را برای کسب درآمد تریدرها ایجاد کردهارزهای متاورستوانند آنها را معامله کنند. می

توانید با شناسایی  ترین و پرسودترین ارزها، ارزهای دیجیتال متاورسی هستند. شما نیز می یکی از محبوب 
 های معتبر، ارزهای آن پروژه را ترید کرده و به سوددهی برسید. پروژه

 + معرفی بهترین رمزارزهای آن   چیست؟  3وب مطلب پیشنهادی : 
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 نکات مهم کسب درآمد از متاورس

 

متاورس همچنان یک دنیای پیچیده و نوین است. برای آشنایی با تمامی ساز و کارهای دنیای متاورس، هنوز راه 
های دنیای بالک چین آشنا باشید تا بتوانید به طور کامل از متاورس دی در پیش دارید و باید با تمامی حوزهزیا

به کسب درآمد بپردازید. البته آشنایی و درک مفاهیم جدید، بسته به حوزه کاری شما دارد و شاید اصال نیاز 
 ها و مفاهیم آشنا شوید. نباشد تا با جدیدترین فناوری

اند ست قبل از ورود و فعالیت در دنیای متاورس، از مطالبی که برای آشنایی با این حوزه تولید شده بهتر ا
استفاده کنید. وبالگ کیف پول من به عنوان یکی از بهترین مراجع برای آشنایی کاربران با جدیدترین اخبار و  

توانید از بخش  ازوکارهای متاورس میکند. برای درک بهتر مفاهیم و سهای حوزه بالک چین فعالیت می فناوری
کنید، دارای اعتبار باالیی  استفاده کنید. از طرف دیگر بهتر است متاورسی که انتخاب می وبالگ کیف پول من

های جدیدتر با  است از بالک چین ها نیز بهتر باشد تا در آینده دچار مشکل نشوید. برای کاهش کارمزد تراکنش
 کارمزد کمتر استفاده کنید.

کند و بهتر است با ریسک از طرف دیگر، امکان کاله برداری و از دست دادن سرمایه، همیشه شما را تهدید می 
 پذیری، وارد دنیای متاورس شوید. 

 بالک چین؛ معرفی، کاربرد و انواع آن مطلب پیشنهادی : 
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 چیزهایی که برای کسب درآمد از متاورس نیاز دارید

های مختلف بالک چین است. بدون  ترین الزمه کسب درآمد از متاورس، داشتن دانش کافی از حوزهاولین و مهم 
ه موفقی در کسب درآمد از متاورس توانید رادانش کافی درمورد نحوه کارکرد بالک چین و ارزهای دیجیتال، نمی 

داشته باشید. پس از این که به یک دانش اولیه از چنین دنیای جدیدی رسیدید، حال وقت ورود به دنیای بالک 
 چین و متاورس است. 

کیف پول ارز  های متاورسی در هنگام ورود، از شما یک کیف پول درخواست خواهند کرد. تمامی پلتفرم 
خود را باید به پلتفرم متاورسی متصل کنید تا اجازه ورود به متاورس را به دست بیاورید. همه کیف   دیجیتال

کنند. یکی از  ها، تنها از چند کیف پول پشتیبانی می ها قابلیت اتصال به متاورس را ندارند و اکثر متاورسپول 
شود،  های متاورسی پشتیبانی میهای ارز دیجیتال که توسط اکثر پلتفرمکیف پول  ترینترین و محبوب پیشرفته 

 متامسک نام دارد.
های بعدی، نیاز دارید تا اینترنت شما، از سرعت و پهنای باند خوبی برخوردار باشد. با سرعت اینترنت کم،  در قدم 

ها، به تجهیزاتی مانند عینک واقعیت توانید به خوبی به متاورس متصل شوید. شاید در بعضی متاورس نمی
مجازی نیز نیاز داشته باشید تا بتوانید به راحتی به کسب درآمد بپردازید. خرید عینک واقعیت مجازی در برخی  

ای برای ورود ها در ابتدا، هزینه بر باشد. در نظر داشته باشید که اغلب متاورستوانید بسیار هزینه مواقع می
تواند کارمزد ثبت نام یا مبلغ خرید زمین یا تجهیزات دیگر باشد. این هزینه شاید  ن هزینه می کنند. ای دریافت می 

های ورود به متاورس را برای اکثر کاربران زیاد باشد و به دلیل ارزش باالی دالر در ایران، توانایی پرداخت هزینه 
س، نکات مهم گفته شده را به خاطر سپرده  نداشته باشند. بهتر است قبل از ورود به دنیای کسب درآمد از متاور 

 و سپس تصمیم بگیرید. 

 سواالت متداول 

 ست؟یراه کسب درآمد از متاورس چ نیبهتر 

با    دیتوانیما شما م است، ا نیو فروش زم دی راه کسب درآمد از متاورس، خر  نی بهتر  کنند،ی کاربران تصور م اکثر
 . د یکن دا یدست پ یادیاز متاورس به درآمد ز  د،یکه دار  یهر تخصص و کسب و کار 

 د؟یدر متاورس به کسب درآمد رس نیزم دیبدون خر  توانیم ایآ

  یهابدون حضور در متاورس  دیتوانیندارد. شما م یو داشتن توکن لند بستگ دی درآمد از متاورس، به خر  کسب
مانند   ازیمورد ن زاتیتجه دی تول تواندیشما، م یروش یپ یهااز راه یکی.  دیب درآمد از آنها بپرداز مختلف، به کس

 باشد.  یمجاز  تیواقع نکیع

 متاورس چقدر است؟ درآمد

  نی کسب درآمد شما خواهد بود. ا  زانیکننده م  نیی تع  د،یکنی کسب درآمد از متاورس انتخاب م یکه برا یراه
 دالر سود باشد.  هاون یل یتا م  یاز مقدار منف توانی درآمد م

 کسب درآمد کدامند؟  یها برامتاورس نیبهتر 

  ایدن یهامتاورس نیتر جزو معروف سنترالندیپلتفرم سند باکس و د ،یمختلف متاورس یهاپلتفرم   نیب از
 . دهندیکاربران قرار م  اریکسب درآمد در اخت  یرا برا یمخلتف یهات ی هستند که قابل
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