
  
  

  
  

   به نام خدا  

          
  همه چیز درباره 

  متاورس 
  

  
  
  
  
  
  
  

  :مؤلف

  هندوآبادي  مجید ذاکر



  

  
 همه چیز درباره متاورس : كتاب عنوان        

                 

 مجید ذاکرهندوآبادي :  مولف   
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
مهدیه مخبري  :رویراستا  
فرنوش عبدالهی :صفحه آرايي    
داریوش فرسایی :طراح جلد   
  اول: چاپنوبت  
 1401: تاريخ نشر  
 صدف :چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  1200000: قيمت 
 978-622- 218- 595- 4: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
        ٢٢٠٨٥١١١- ٦٦٤١٠٠٤٦تلفن: -١٢٥١پالك  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com  

  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  .شغلی و علمی جدید فرصت ،یک دیباگران هرکتاب
   .تهران دیباگران کتاب فروشگاه همراه،یک هرگوشی

  دارید.  دسترسی ما کتابهاي به ایران جاي هر دیباگران،در سایتهاي از طریق
                                     

 

  Zaker Hinooabady, Majid-1354ذاکر هندوآبادي، مجید،:سرشناسه
 همه چیز درباره متاورس/ عنوان و نام  پدیدآور:

  مولف: مجید ذاکر هندو آبادي.
 1401تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 

  :مصور،ص 146مشخصات ظاهري:
 978-622-218-595-4شابک: 

 146-143یادداشت: کتابنامه:ص. فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
 *Metaverseمتاورس   :موضوع
 NFTs(Tokens) ان اف تی ها موضوع:

 QA  9/76رده بندي کنگره: 
 8/006 رده بندي دیویی:

  8951940شماره کتابشناسی ملی:
 



 3  تعریف متاورس                        /  1فصل                            1بخش     
  

  

  فهرست مطالب
  

 10 ............................................................................... متاورس چیست؟:  1بخش 

 11 ..................................................................................تعریف متاورس/  1فصل 
 11 ...................................................................................... چیست؟ متاورس -1-1
 15 ..................................................................................... متاورس تاریخچۀ -1-2
 16 ......................................................................................... 3.0 وب ظهور -1-3
 18 ...................................................................... جهانی اقتصاد در متاورس جایگاه -1-4
 20 ..................................................................... متاورس گیري شکل هاي چارچوب -1-5
 21 ......................................................................................... متاورس آیندة -1-6

 24 .............................................................................کاربردهاي متاورس/  2فصل 
 24 ............................................................................................. وکار سبک -1-2
 28 ................................................................................................ آموزش -2-2
 30 ............................................................................................... بازاریابی -2-3
 31 ........................................................................................ میعمو خدمات -2-4
 33 .............................................................................................. بانکداري -2-5
 36 ........................................................................................... انیانس منابع -2-6
 36 ........................................................................................... فروشی خرده -2-7
 38 ......................................................................... گردشگري و تفریحات ورزش، -2-8
 40 ............................................................................ساختمان و معماري طراحی -2-9

 42 ............................................................................ هاي متاورس ستون:  2 بخش

 43 .................................................................. بالکچین و ارزهاي دیجیتال/   3فصل 
 43 ....................................................................................... فنی اصطالحات -3-1
 44 ......................................................................... کند؟ می کار چگونه بالکچین  -3-2
 47 .................................................................. عمومی و خصوصی کلیدهاي و والت -3-3
 50 ................................................... دارد؟ متاورس در کاربردي چه و چیست دیجیتال ارز -3-4
 52 ............................................................ کنیم؟ استفاده و تهیه را دیجیتال ارز چگونه -3-5
 54 ............................................................................... چیست؟ هوشمند قرارداد -3-6
  55 .....................................................................متاورس در هوشمند قرارداد کاربرد -3-7

  



 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران               همه چیز درباره متاورس                   4
  

 60 ...............................................................  تی) اف هاي غیرمثلی (ان توکن/  4فصل 
 60 ................................................................................ چیست؟ غیرمثلی توکن -4-1
 61 ......................................................................................... تی اف ان تاریخ -4-2
 62 ............................................................................ متاورس در تی اف ان کاربرد -4-3

 67 ....................................................................... افزودهواقعیت مجازي و /  5فصل 
 AUGMENTED REALITY(......................................................... 67( افزوده واقعیت -5-1
 VIRTUAL REALITY( ............................................................ 68( مجازي واقعیت -5-2
 70 ................................................................... افزوده و مجازي هاي واقعیت تفاوت -5-3
 MIXED REALITY( ............................................................ 70( ترکیبی هاي واقعیت -5-4
 71 ................................................................................. افزاري سخت ابزارهاي -5-5

 79 ............................................................. هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء/  6فصل 
 79 ...............................................................................چیست؟ مصنوعی هوش -6-1
 81 ................................................................................. چیست؟ اشیاء  اینترنت -6-2
 82 .................................................... متاورس در اشیاء اینترنت و مصنوعی هوش کاربرد -6-3

 87 ............................................................................... متاورس متمرکز:  3 بخش

 88 ...................................................................... متاورس متمرکز چیست؟/  7فصل 
 88 ................................................................................ متمرکز متاورس تعریف -7-1
 89 .................................................................. متمرکز متاورس در مالکیت و اقتصاد -7-2
 GAME ENGINE(................................................................... 90( بازي موتورهاي -7-3

 94 ......................................................................هاي متمرکز معرفی پروژه/  8فصل 
 94 ........................................................................................ (متا) بوك فیس -8-1
 96 .......................................................................................... مایکروسافت -8-2
 EPIC GAMES( .............................................................................. 100( اپیک -8-3
 ROBLOX( .............................................................................. 101( روبالکس -8-4

 103 ........................................................................ متاورس غیرمتمرکز:  4 بخش

 104 ............................................................... متاورس غیرمتمرکز چیست؟/  9فصل 
 104 .......................................................................... غیرمتمرکز متاورس تعریف -9-1
 105 .......................................................................... متاورس در مجازي مالکیت -9-2
 108 ................................................................................... متاورس در زندگی -9-3

 110 ........................................................... هاي متاورس غیرمتمرکز پروژه/  10فصل 
 DECENTRALAND( .................................................................. 110( دیسنترالند -10-1
 THE SANDBOX( .................................................................... 113( سندباکس -10-2
 SOMNIUM SPACE( ................................................................... 117( سومنیوم -10-3
 CRYPTOVOXELS( .............................................................. 118( واکسلز کریپتو -10-4



 5  تعریف متاورس                        /  1فصل                            1بخش     
  

 118 ................................................................................... نوپا هاي متاورس -10-5
 PLAY TO EARN( ....................................................... 120( درآمد کسب براي بازي -10-6
 122 ................................................................ ها متاورس توسعۀ براي هایی پروژه  -10-7
 123 ....................................................................... ها متاورس ارزیابی معیارهاي -10-8

 125 ..................................................................... وکار در متاورس کسب:  5 بخش

 126 ....................................................................... ها در متاورس چالش/  11فصل 
 126 ..................................................................................... هویت مدیریت -11-1
 127 .............................................................................. ها متاورس بین تعامل -11-2
 129 .................................................................... خصوصی حریم و ایمنی امنیت، -11-3
 130 ................................................................................. ها داده سازي ذخیره -11-4
 131 .................................................................................فنی هايزیرساخت -11-5
 134 .............................................................................پرداخت و مالی خدمات -11-6
 136 ................................................................................... دارایی و مالکیت -11-7
 137 ................................................................. حکمرانی و قضایی حقوقی، مسائل -11-8
 138 .................................................................. حضور در متاورسفرایند /  12فصل 
 138 ....................................................................... ها ظرفیت و ها قابلیت ارزیابی -12-1
 139 ..................................................................... متاورسی خودشناسیِ اول: قدم -12-2
 140 ...................................................................... متاورس در حضور راهبردهاي -12-3
 140 ............................................................................... راهبردي پیشنهادات -12-4
 143 ........................................................................................................ منابع

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



  
  

  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

  درما همكاران تالش  است كه با "مجيد ذاكرهندوآبادي آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در

  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مصنوعی کتاب از دیدگاه متخصص هوش
  

مصنوعی مواجه هستیم که طی فقط چند سال تـأثیرات   پس از انقالبی که کامپیوتر ایجاد کرد، حاال با ظهور هوش
توان بزرگترین جهـش در   مصنوعی، را می چشمگیري بر حوزة علوم و فناوري داشته است. تحوالت متأثر از هوش

 فناوري از ابتداي تاریخ دانست. 

هـاي گرافیکـی قدرتمنـد، قابلیـت      ات، ساخت کامپیوترهایی فوق سریع با کارتها در حوزة فناوري اطالع پیشرفت
انـد و محـرك ظهـور     ذخیرة اطالعات پیشرفته، افزایش پهناي باند و تـراکنش سـریع اطالعـات را ممکـن کـرده     

 کنند. سازي می اند که جهان واقعی را با جزئیات دقیق شبیه هاي متاورسی با گرافیک غنی بوده محیط

کنند. مردمی  سریع قلمرو دیجیتال و اینترنت پرسرعت جهانی ساخته که در آن اطالعات حکمفرمایی میگسترش 
که زمانی حق انتخاب براي اتصال به اینترنت داشتند، امروزه تقریباً به طور دائم به دنیاي دیجیتال متصل هسـتند  

 کنند. ل میشان در مورد نوع جوامع دیجیتالی است که با آن تعام و حاال انتخاب

هـایی ماننـد سـالمت، تجـارت الکترونیـک،       هاي هوش مصـنوعی نیـز در حـوزه    در این میان، بسیاري از تکنیک
 شوند.  هاي کامپیوتري و البته متاورس استفاده می سازي، بازي روبوتیک، صنعت فیلم

عی اسـت کـه   مصـنو  هاي متاورس محسوب مـی گـردد. بـا هـوش     هاي زیربنایی در محیط هوش مصنوعی از پایه
هـا،   آینـد. دوقلـوي دیجیتـال کارخانـه     نما به حرکت درمی شوند و آواتارهاي انسان شهرهاي متاورسی باور پذیر می

یابند. هوش مصـنوعی راهـی طـوالنی در خلـق متـاورس در پـیش دارد و        ماشین آالت و حتی شهرها توسعه می
 ف آن در این دنیاهاي نوظهور هستم.صبرانه در انتظار مشاهده و تجربۀ نمودهاي مختل اینجانب بی

گردد که درست در بدو ظهور این مفاهیم  اتفاقی خوش یمن محسوب می "همه چیز درباره متاورس"کتاب حاضر 
  دهد. زبانان قرار می ها در جهان پیشرو، منبعی قابل اتکا در اختیار فارسی و تکنولوژي

  
 دکتر محمد خضاب                                                                                  

  دانشگاه استرالیاي جنوبی                                                                                  
                                                                                                                  

info@brainyloop.com  
https://brainyloop.com                 
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 تقدیم به حامی و همراهم

 همسرم ویدا
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  زاکربرگ: متاورس جایگزین اینترنت امروزي است.مارك 

  مقدمه مولف
از   1991آسا در حال رشد بوده است و ظهور اینترنـت در سـال    صنعت فناوري اطالعات طی چند دهۀ گذشته با سرعتی برق

تعـاملی،  شود. در این دوران، اینترنت بـا ارتقـاء از صـفحات اسـتاتیک بـه وضـعیت        محورهاي اصلی این توسعه محسوب می
  تحولی بزرگ را تجربه کرده است.

با معرفی نسل دوم اینترنـت در سـال   اند ولی  کنندگان اطالعات بوده نام داشت، کاربران تنها مصرف 1.0در دورة اول که وب 
م نـا  2.0در این دوره کـه وب   .کاربرانی که توانایی کدنویسی نداشتند نیز قادر به تولید محتوي در صفحات وب شدند 2004

  دادند. گرفت، متن، تصاویر و ویدئو محتواي قابل انتقال بر بستر اینترنت را تشکیل 
هایی مانند واقعیت مجازي و افزوده، هوش مصنوعی و بالکچـین هویـت جدیـدي     طی چند سال گذشته با ظهور تکنولوژي

  اند. براي اینترنت در حال تعریف است که نام متاورس بر آن نهاده
اي مربوط به یکی دو سال گذشته نیست و تعـابیر مختلفـی از آن در ادبیـات بـراي چنـدین دهـه        متاورس پدیدهالبته مفهوم 

  اند. سال اخیر به تدریج توسعه یافته 20هاي زیرساختی آن نیز طی  مطرح بوده است. بعالوه تکنولوژي
قال بر روي اینترنت تعریف خواهند شد و ما کند، مرزهاي جدیدي در نوع محتواي قابل انت در اینترنتی که متاورس عرضه می

 بعدي و تجربۀ عمیق در ارتباط خواهیم بود.از محدودة عکس و ویدئوي دوبعدي فراتر رفته و در بستري با محتواي سه
 بـا پیوسـتن بـه متـاورس،    بـوك سـابق)، اپـل، گوگـل و بسـیاري دیگـر        هاي فناوري همچون مایکروسافت، متا (فیس غول

انـد. اسـتفاده از واقعیـت مجـازي و افـزوده در       هاي جدید را آغاز کرده و تولید محصوالت مبتنی بر این قابلیتگذاري  سرمایه
فروشی، بازاریابی، معماري، پزشکی، گردشگري و تفریحات ورود کرده و به سرعت  هاي متعددي همچون آموزش، خرده حوزه

  .استدر حال توسعه 
درصـد   30ساعت را در متاورس خواهند بود و  1درصد از مردم دنیا روزانه حداقل  25حدود  2026در سال  ها بینی طبق پیش
  ها محصولی در این محیط عرضه خواهند کرد.  از شرکت

  اما متاورس چیست؟
هایی پیچیـده برخـورد خـواهیم     کنیم، با جمالتی کلی و واژه اگر براي یافتن تعریفی از متاورس، گوگل یا مقاالت را جستجو 

  نمایند. تر از قبل می متاورس را دورتر و غریب  درك کرد که
اي از  اند. بلکه مجموعه دلیل آن تازگی این موضوع است. نه به آن معنی که مفاهیم مربوط به متاورس به تازگی ظهور کرده

اي هستند  تبدیل به پدیدهاند و در حال هماهنگی، اتصال و  هایی که از قبل وجود داشتند در قالبی جدید گرد هم آمده فناوري
کنند و به شیوة خود  اي متفاوت به موضوع نگاه می هاي فعال در این حوزه نیز هر کدام از زاویه شناسیم. شرکت که هنوز نمی

دهندة آن را بشناسیم. بدین طریق است کـه ایـن    کنند. براي درك این پدیده باید عناصر تشکیل آیندة متاورس را ترسیم می
  شود. کند و ماهیت چند وجهی آن برایمان روشن می مان شکل پیدا می ور در ذهنترکیب نوظه

هـایی همچـون    انـد و زیرسـاخت   در این کتاب مفهوم، کاربردها و انواع متاورس از زوایاي مختلف مورد بررسـی قـرار گرفتـه   
سعی بر این بـوده تـا مطالـب،     اند. تی با مرکزیت متاورس شرح داده شده اف واقعیت مجازي، هوش مصنوعی، بالکچین و ان

هـا و   ها معرفی شوند. در تهیۀ کتاب آخرین مقاالت، گـزارش  ها در کنار چالش تصویري روشن براي خواننده بسازند و قابلیت
  اند.  ها قرار گرفته تحوالت این حوزه مبنا و مرجع نگارش و تحلیل

 اشته باشیم.به این امید که گامی هرچند کوچک در پیشرفت علمی کشورمان برد
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