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ات زمین مجازی توانند در این جهان، قطعاست، کاربران می (VR) بعدی و واقعیت مجازیدیسنترالند، پتلفرم جهان سه 

 .خریداری کنند NFT را به شکل توکن

 
بزرگتوانای از  یکی  دیجیتال شخصی  جهان  ایجاد  ویژگیی  پلتفرمترین  و  گیمینگ  صنعت  توسط  که  است  های  هایی 

ی جذاب ی این ایدهها گیمر در سراسر دنیا شیفته اختیار کاربران قرار گرفته است، با وجود اینکه میلیون   متاورس در

 .جرایی نشده استاند اما حفظ حق مالکیت و پولی کردن آن هنوز به درستی اشده

خوشبختانه، بازی مجازی غیرمتمرکزی به نام دیسنترالند با ترکیب ساخت جهان دیجیتال، ارزهای دیجیتال و ساختار  

ی سطحی جدید از جهان مجازی و گیمینگ  ، وارد این چالش شده و توانسته به گیمرها امکان تجربه DAO مدیریت

های تصویری، جلسات و رود دنیای مجازی دیسنترالند در آینده بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد و تماسبدهد. انتظار می

 ها در این دنیا برگزار شود.کنسرت 

اندازی لت باربادوس اعالم کرد که قصد دارد سفارتی مجازی را در پلتفرم دیسنترالند راه، دو۲۰۲۱جالب است بدانید در 

از  خواهید بیشتر با دیسنترالند، نحوهکند. اگر می ی خرید زمین در آن و کابردهای دیگرش آشنا شوید، با این مقاله 

 زومیت همراه باشید. 

https://www.zoomit.ir/tech/373968-what-is-decentralized-autonomous-organization/
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 ی دیسنترالند تاریخچه 

تبان اوردانو تأسیس شد. قبل از انتشار این پلتفرم،  های آریل ملیچ و اس، توسط دو آرژانتینی به نام۲۰۱۵دیسنترالند در 

نهایت کنترل دیسنترالند به کاربران منتقل    سازندگان آن سازمان خودمختار غیرمتمرکز یا دائو را تأسیس کردند تا در

 .شود

ی کرد. در  آورمیلیون دالر جمع   ۲۶، این پروژه بیش از  ۲۰۱۷دیسنترالند در   (ICO) ی کوینی اولیه در جریان عرضه

با افزایش    ۲۰۲۱دالر بود. در    ۰٫۰۲دالر و توکن مانا حدود    ۲۰زمان عرضه، ارزش هر قطعه از زمین در دیسنترالند حدود  

 .رفتها، هر قطعه از زمین دیسنترالند به قیمت بین شش هزار تا صد هزار دالر فروش میNFT محبوبیت

 چیست؟  (Decentraland) دیسنترالند

است و قصد دارد به اولین   اتریوم معنی زمین یا دنیایی غیرمتمرکز، جهانی مجازی مبتنی بر بالک چیندیسنترالند به  

توانند به خلق کردن، تجربه کردن  یشود. در این دنیا، کاربران مجهان مجازی تبدیل شود که توسط کاربران کنترل می

هایی  های خود بپردازند. رابط کاربری در دیسنترالند مانند بازیو همچنین کسب درآمد از محتوای دیجیتال و اپلیکیشن

 .است Second Life محبوبی چون ماینکرفت یا

زمین مجازی در دیسنترالند،   بندی کرده است، هر قطعههای مجازی خود را به صورت قطعاتی دسته دیسنترالند زمین 

ها را خریداری ، این قطعه زمینMANA توانند با استفاده از توکننام دارد. کاربران می LAND است و   NFT توکنی

 .کنند

LAND  ،MANA و DISTRICTرا به خرید و  ، جنبه اکثر زمانشان  از دیسنترالند هستند، کاربران  های مهمی 

 .گذرانندبعدی مجازی میها و کاوش در دنیای سهی داراییتوسعه 

 

https://www.zoomit.ir/economics/371193-what-is-ethereum-ether/
https://www.zoomit.ir/economics/368354-what-is-a-non-fungible-token-nft/


 

5 
 

 ی زمین مجازی در دیسنترالند تصویری از نقشه 

اند و تا  در یک گروه قرار گرفته ای از قطعات زمین مجازی است که با هم  یا بلوک، مجموعه DISTRICT منظور از

 .تر شودخرید و فروش آن آسان

 

 کاربردهای دیسنترالند

بازیدر دیسنترالند می در  پرداخت،  به کاوش  آواتار ساخت،  و  توان  تعامل  با دیگران  متعدد شرکت کرد،  رایگان  های 

توان . همچنین از دیسنترالند میدر اقتصاد این جهان مجازی شرکت کرد MANAوگو کرد یا با استفاده از توکن گفت

 بعدی نیز استفاده کرد. در آموزش، توریسم مجازی و طراحی سه

توانند برای آواتارهای خود لباس و اکسسوری خریداری  اند و کاربران میهای بسیاری در این دنیا ایجاد شدهفروشگاه

های آثار هنری، آثار  توانند در نمایشگاهرسد. هنرمندان میهای مجازی به هزاران دالر میکنند. گاهی قیمت این آیتم

NFT    کار نیز راه انداخت.  وتوان کسببگذارند. در این دنیای مجازی حتی میخود را برای بازدید یا فروش به نمایش

 کنند. های هنری با هم رقابت میها در این دنیا بر سر دست یافتن به مجموعهکلکسیون 

ها و نوازندگان به جیهای موسیقی، دیشود. در گروهها و رخدادهای اجتماعی گوناگونی اجرا میدر دیسنترالند، کنسرت

توانند در آن وجود دارد که کاربران می whac-a-mole های بازی مانند در دیسنترالند مکانپردازند.  رای برنامه میاج

 .هایی را در محیط دیسنترالند ایجاد خواهد کردآتاری ارکید نیز اعالم کرده است که بازی به بازی بپردازند. شرکت

 

 .تصویری از کنترل کاراکتر در دیسنترالند

برنامه  اسکریپت  زبان  دارای  اصل  در  میدیسنترالند  کاربران  است،  خود  سهنویسی  مناظر  بازیتوان  و  بعدی،  ها 

ی کافی متنوع است و  شده به اندازهنویسی اشارههایی در دنیای متاورس دیسنترالند ایجاد کنند. زبان برنامهاپلیکیشن 



 

6 
 

سازی مانند یونیتی  را ایجاد کرد و توسعه داد. اگر قبالً با موتور بازی توان با آن فیزیک بازی، اشیاء و صداهای مختلفمی

 .کار کرده باشید، این کارها برایتان آشنا خواهد بود

ترین تم  ، مناطقی را که دارای مناسبATLAS توانند با استفاده از ابزارهای مجازی در دیسنترالند میخریداران زمین 

بخش  ها، دکوراسیون و مناظر در دیسنترالند کاری لذتیداری کنند. ایجاد ساختمانبرای کار خود هستند، پیدا و خر

 .توانند در مناطق مختلف دیسنترالند با هم وقت بگذراننداست. کاربران همچنین می

 

 .ها و مناظر ساخته شده در دیسنترالندای از ساختمان نمونه 

تشویق می ایجاد محتواهای جدید  به  را  کاربران  کاربران میدیسنترالند  بیلبوردهایی که در  کنند.  از  استفاده  با  توانند 

 .مناطق پرترافیک قرار دارند، کاال، خدمات و رویدادهای خود را تبلیغ کنند
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 کند؟ استفاده می (VR) آیا دیسنترالند از واقعیت مجازی

 

 

طور کامل در این دنیا غرق  به VR هایدهد تا به کمک هدستای است که به کاربر اجازه میواقعیت مجازی، تجربه

 .ی واقعیت مجازی فاصله داردحال دیسنترالند تا رسیدن به تجربهشوند، بااین
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کدام از  هیچ  VRکند. کد  وب است که در تعامل با بالک چین کار می  بعدی و مبتنی برافزاری رندر سه دیسنترالند، نرم

های  عاملحاضر تنها با استفاده از کامپیوتر و در سیستمدسترس نیست، بنابراین درحال  های فعلی برای دانلود درهدست

 توان وارد این دنیا شد. ویندوز و مک می

 ایجاد تغییری امر این در است بعید و است متفاوت دیسنترالند  تجاری مدل با نیز Oculus مدل تجاری هدست مشهور

 .گیرد قرار دسترس در  دیسنترالند برای آکیولس آینده  در و شود

 در دیسنترالند  LAND و MANA هایتوکن

در بالک   ERC-721 با استاندارد NFT ، توکنی از نوعLAND .دیسنترالند اشاره شد،های مانا و لند در  قبالً به توکن

 LAND شود. هرعرضه می LAND ی توکنی از نوعوسیلهمجازی در دیسنترالند به   چین اتریوم است. هر قطعه زمین

عنوان ارزی دیجیتال مانا به  در اتریوم است. ERC-20 مانا خریداری کرد. مانا توکنی با استاندارد  ۱۰۰۰توان با  را می

های دیجیتال در  ، خرید خدمات و آیتمMANA طراحی شده است. کاربرد دیگر LAND برای خرید و فروش قطعات

 .پردازیمتر این دو توکن میادامه به بررسی کاملدیسنترالند است. در 

 چیست؟ LAND توکن

لَند توکن  کاربرد  و  ب (LAND) قیمت  آن  نزدیکی  به  توسعه بستگی  دارد.  پرطرفدار  مراکز  توکنه   دهندگان محتوا 

LAND شوند، سپس محتوای خود را در ای زمین در دیسنترالند میکنند و بدین ترتیب صاحب قطعهرا خریداری می

گیرند. قطعات زمین دیسنترالند تعداد محدودی  کنندگان خود در ارتباط قرار میکنند و با دنبالاین محیط ایجاد می

 .شودها ساخته نمیند و همانند امالک در دنیای واقعی، تعداد بیشتری از آن دار

، با افزایش تقاضا، قیمت (بیت کوین های مجازی به فروش روند، با کمیاب شدن )همانندپس اگر زمانی تمام این زمین

 .با قیمت نزدیک به یک میلیون دالر به فروش برود امر باعث شده که یکی از همین قطعات رود. همیننیز باال می

https://www.zoomit.ir/product/list/vr/oculus/
https://www.zoomit.ir/bitcoin/
https://www.zoomit.ir/economics/371926-digital-land-decentraland-sells-913k-dollar/
https://www.zoomit.ir/economics/371926-digital-land-decentraland-sells-913k-dollar/
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 .تصویری از آواتارهای کاربران در دنیای متاورس دیسنترالند

و ارجاع به فایلی را که حاوی توضیحات محتوا است، در خود  y و  x ، مشخصات مالک، مختصاتLAND هر توکن

 .کندذخیره می

 

 

 ها در دیسنترالند چگونه است؟ ی زمیننقشه 

ی ی دیسنترالند مشخص شده است. نقشهفردی است که مختصات آن روی نقشه بهمنحصر  NFT هر قطعه زمین، توکن

ها )با رنگ خاکستری شود که شامل خیابانقطعه زمین می  ۹۰،۶۰۱نام دارد، حاوی   Genesis City دیسنترالند که

تیره(رنگ(، میدانکم کاربران )خاکستری  عمومی )سبز(، زمین  روشن( و محلههای قابل، زمینهای  ها  خریداری )آبی 

 .)بنفش( است
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میدان با رنگ   ۹جنسیس شامل    توان در آن تغییری داد. شهربعضی از مناطق با رنگ خاکستری، جاده هستند که نمی

ها دارای تم خاص خود هستند.  شود، هر کدام از این میدانی کاربران دیسنترالند اداره میسبز است که توسط جامعه

 .شوندنام دارد و کاربران جدید برای بار اول در آن ظاهر می Genesis Plazaمیدانی که در مرکز نقشه قرار دارد، 

اند اما قطعات آبی  ی نقشه برای فروش قرار داده نشدهدر مالکیت کاربران است و در هنگام مشاهدهزمین خاکستری تیره،  

هایی هستند که برای کاربران خاص  اند. مناطق بنفش نیز، محلهرنگ در فروشگاه دیسنترالند برای فروش گذاشته شدهکم

 .ها وجود داردآناند، مثالً مراکز مد و فشن که امکان ساخت مغازه در طراحی شده

امالک واقعی، زمین بیشتر میهمانند  باشند،  های زمین در ترین قطعهارزند. گرانهای مجازی که دارای مکان بهتری 

 .های پرطرفدار باشند هایی هستند که به مکان ظاهر شدن بازیکنان یعنی جنسیس پالزا یا نزدیک جادهدیسنترالند، آن 

 -۱۵۰و از    کلیک، در جایی دیگر از نقشه ظاهر شوند. مختصات قطعات زمین به شکل شبکه   توانند تنها با یککاربران می

است که در شمال غربی از مرکز نقشه قرار  (  - ۷،  ۱۵کند، برای مثال مختصات یه زمین به صورت ) تغییر می+  ۱۵۰تا  

 .واحد به باال ۱۵دارد، یعنی هفت واحد به چپ و 

هایی با تم اژدها. هر قطعه زمین که  آب و علف تا بازیهای بییار متنوع است، از بیانظاهر قطعات زمین دیسنترالند بس

 .ها و صداها استکند که شامل تصاویر، بافتبعدی اشاره میاست، به مدلی سه NFT یک
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 های زمین مجازی کدام هستند؟ بهترین قطعه

آن که  بخرند  دیجیتالی  زمینی  دارند  تمایل  محتوا  رسازندگان  زمین  ها  قطعات  کند.  نزدیکتر  هدفشان  مشتریان  به  ا 

، خرید و فروش  اوپن سی مانند  واسط  بازارهای  سایر  یا فروشگاه اصلی دیسنترالند توان آن را درفرد بوده و میبهمنحصر 

تر هستند، زمینی که در مجاورت یک اینفلوئنسر باشد، نسبت به جاهای خلوت های شلوغ در دیسنترالند، گرانکرد. مکان

 که در آن خبری نیست، از لحاظ قیمتی تفاوت دارد. 

،  NFTشود. توکن  نمایش داده می  NFTمتر دارد و با توکنی    ۱۶متر در    ۱۶ابعادی معادل    LANDن  هر قطعه زمی

واحد داده در بالک چین است که معرف آیتمی دیجیتالی مانند عکس، موسیقی یا در این مورد، ملکی مجازی است. 

های بزرگتر باید چندین زمین  انجالب است بدانید هر چند که طول و عرض یک قطعه ثابت است و برای ایجاد ساختم

  زمین  هر برای دیگر، عواملی  و ی آنهایی در تعداد فایل و اندازهمحدودیت کنار هم را خریداری کرد اما ارتفاع وابسته به

 .است

 ت؟چیس MANAتوکن 

 

کنند. از توکن مانا  های دیجیتال زیادی از آن پشتیبانی میپولاست، بنابراین کیف ERC-20 توکنی (MANA) مانا 

توان از مانا برای مانا است. همچنین می  ۱۰۰۰معادل   LAND شود. هراستفاده می LAND برای خرید قطعات زمین

هایی برای آواتار و خدمات در دیسنترالند استفاده کرد، برای مثال برای ورود به یک کنسرت باید مقداری مانا  خرید آیتم

 .بپردازید

افراد عدد است. به علت محدود بودن حداکثر تعداد    ۲،۶۴۴،۴۰۳،۳۴۳این توکن دارای حداکثر تعداد   توکن مانا، اگر 

به خرید اقدام  مانای در LAND زیادی  یافته و در  کنند،  باال می  دسترس کاهش  با  نتیجه قیمت آن  ادامه  رود. در 

 .شویمی خرید آن آشنا میهای این توکن و نحوهپولکیف

 های دیسنترالند بهترین کیف پول برای توکن

افزاری لجر را برای اتصال امن کاربران به و کیف پول سخت متامسک اریافزسایت رسمی دیسنترالند، کیف پول نرموب

های غیرمتمرکز، کیف پول کاربران همچون حساب کاربری  متاورس مجازی خود پیشنهاد کرده است. همانند سایر پلتفرم

 .شود و نیازی به اقدامی اضافه برای الگین کردن نیستدر نظر گرفته می

https://market.decentraland.org/lands
https://opensea.io/collection/decentraland
https://docs.decentraland.org/development-guide/scene-limitations/
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ها  دهد، اما سایر سرمایهرا روی بالک چین اتریوم انجام می LAND های توکنحاضر تمام تراکنشدیسنترالند لند درحال

خریداری  پالی گان طریق اتریوم یا  توان از ها نام دارند و مختص آواتار کاربر هستند، مییا پوشیدنی Wearables را که

 .کرد

 و در پالی گان نیازمند رمزارز ماتیک (Ether) ها در اتریوم نیازمند رمزارز اترباید به یاد داشت که روش خرید دارای 

 (MATIC) از جایی  با یکدیگر سازگار هستند و امکان جابه ی دومهای الیهحل راه طریق  هستید. هر دو بالک چین 

 .ها وجود دارددارایی در بین آن

 آموزش تبدیل اتر به مانا 

ارز دیجیتال مقداری اتر خریداری  های  طریق صرافی  ابتدا کیف پول خود را با مقداری رمزارز اتر شارژ کنید. برای این کار از

 :کرده و سپس آن را به والت خود انتقال دهید. در ادامه مراحل زیر را دنبال کنید

رویوارد صفحه  .1 و  دیسنترالند شده  تنظیمات  موجودی Buy More ی  کنار  در  که  کنید   کلیک 

MANA نشان داده شده است. 

شوید.  جا میی توکن است، جابهکه پلتفرمی برای مبادله KyberSwap صرافی غیرمتمرکز سپس به .2

 .طور مستقیم اتر را به مانا تبدیل کردتوان بهدر این صرافی رمزارز، می

ای درخواستی را تعیین کرده یا مقدار اتری را که در این صرافی، پس از اتصال کیف پول، مقدار مان .3

 .را کلیک کنید Swap Now خواهید بفروشید، انتخاب کنید ومی

 .ی اتریوم بمانیدمنتظر تأیید تراکنش در کالینت صرافی و همچنین شبکه .4

 های دیسنترالند فروشگاه

های روی بالک چین پرداخت و  وجو برای داراییتوان به خرید، فروش، انتقال دارایی یا جست در فروشگاه دیسنترالند می

ها و حتی  ، پوشیدنیLAND توان قطعاتاز این طریق باعث پیشرفت بیشتر در بازی شد. همچنین در این فروشگاه می

 .های ویژه را خریداری کردنام

اوپن سی وجود دارد که کاربران میفروشگاه ، دارایی  NFT هاییتم وجو در آتوانند با جستهای واسط دیگری مانند 

 .موردنظر خود را یافته و خریداری کنند

 .بروید  Browse سایت دیسنترالند به تبهای فروشگاه، در وبی آیتمبرای مشاهده

https://www.zoomit.ir/economics/372644-what-is-polygon-matic/
https://www.zoomit.ir/economics/376235-what-application-layer-protocols/
https://www.zoomit.ir/economics/376235-what-application-layer-protocols/
https://www.zoomit.ir/economics/369295-what-are-decentralized-exchanges-dex/
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توان وجو بپردازید. از قسمت فیلتر میوجو مانند زمین، پوشیدنی یا اسامی به جستاساس یکی از معیارهای جست  بر

 .وجوی بهتری انجام دادجست 

 ها در دیسنترالندآموزش خرید دارایی 

پس از شارژ کیف پول با مانا و یافتن آیتم دلخواه مراحل زیر را انجام دهید، انجام خرید در فروشگاه دیسنترالند کار  

ها  طور مستقیم خریداری کرد ولی برای سایر آیتمتوان بهاند، میهایی را که برای فروش گذاشته شدهای است، آیتمساده

 :شده برای فروش مراحل زیر را انجام دهیدهای گذاشته آن پیشنهاد قیمتی داد. برای خرید آیتم باید ابتدا به مالک

 زمین یا آیتم موردنظر را انتخاب کرده و توضیحات آن را مشاهده کنید. برای خرید کافی است روی .1

Buy کلیک کنید. 

کنش را تأیید و منتظر تأیید آن های قبل شرح داده شده بود، تراهمانند تبدیل اتر به مانا که در قسمت .2

 .روی بالک چین بمانید

 ی پیشنهاد برای خرید آیتم در دیسنترالند نحوه

ی این دسته از اند. برای مشاهدهههایی وجود دارند که برای فروش قرار گذاشته نشدفرایند پیشنهاد قیمت برای آیتم

از باالی صفحه غیرفعال کنید. پس از یافتن آیتم موردنظر قیمتی پیشنهادی خود را برای  ON SALE یاقالم، دکمه

 .مالک ارسال کنید
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شوید. امکان تغییر   My Bids اید، از باالی صفحه وارد تبیی قیمتی که فرستادهی پیشنهادها ی همهبرای مشاهده

استفاده کنید. در این صفحه   Update یهای پیشنهادی در پلتفرم وجود داد. برای این کار کافی است از دکمهقیمت

 .توان پیشنهادهای قیمتی دریافتی را مشاهده کردهمچنین می

 در دیسنترالندای زمین ی فروش قطعهنحوه

 در باالی صفحه شوید و پس از انتخاب آیتم روی My Assets برای فروش زمین یا آیتم وارد تب  .1

Sell کلیک کنید. 

 List سپس مقدار قیمت دلخواه و همچنین زمان انقضای فروش محصول را انتخاب کنید و سپس روی .2

for Sale  شودکلیک کنید تا آیتم شما وارد فهرست فروش دیسنترالند. 

 .سپس تراکنش روی کالینت اتریوم تأیید کنید و منتظر تأیید شبکه بمانید  .3

ی توضیحات زمین یا آیتم توان بدون لغو فروش، قیمت را اصالح کرد، برای این منظور در صفحه می .4

 .کلیک کنید Update روی

 را منتقل کرد؟ LAND توان توکنچگونه می

ی ی زمین دلخواه را انتخاب کرده و از صفحه کلیک کنید. قطعه My Assets ی اصلی فروشگاه دیسنترالد رویاز صفحه 

 .کلیک کنید Transfer باز شده همانند تصویر زیر، روی

 

را بزنید.  Submit کند، وارد کرده وهای اتریوم و دیسنترالند پشتیبانی میدر گام بعدی آدرس والت مقصد را که از توکن

 .سپس تراکنش را روی شبکه اتریوم تأیید کرده و منتظر تأیید شبکه بمانید 

 چیست؟  (Decentraland SCENE) مناظر دیسنترالند

 توانند با خلق محیط و ابزار ها میتوانند در متاورس دیسنترالند حضور فعالی داشته باشند، آنکاربران دیسنترالند می

اند،  هایی را که کاربران ایجاد کردهانگیزتر کنند. در تصویر زیر تعدادی از محیطدلخواه، اقامت خود را در دیسنترالند هیجان

 :گویندیا منظره می SCENCE های ایجادشده توسط کاربرانمشاهده کنید. به این محیط
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ی  رد دیگری شوند و بدین وسیله تجربه ای واتوانند از منظرههر منظره در حقیقت، دنیایی در درون خود دارد. کاربران می

توان به دیگری منتقل کرد و هر ابزار بازی کردن متنوعی داشته باشند؛ اما باید توجه داشت که ابزار یک منظره را نمی

 .مختص یک منظره است

 ابزارهای ساخت مناظر در دیسنترالند

ادامه به تعدادی از   د مناظر دلخواه خود را ایجاد کنند. درتواننکاربران دیسنترالند چه با کدنویسی آشنا باشند یا نه، می

 .کنیمابزارهای ساخت منظره در دیسنترالند اشاره می

تواند بدون دانستن کدنویسی، ، ویرایشگری دراگ اند درپ است که حتی می(The Builder) بیلدر .1

 .های از قبل ساخته شده در فهرست این ابزار را ایجاد کردی وسیعی از آیتمتوان گسترهمی

دیگر .2 می Decentralized SDK ابزار  که  است  کاربرانی  مختص  که  دارد  مناظر نام  خواهند 

نویسی است و ابزاری فردی در دیسنترالند ایجاد کنند. استفاده از این ابزار نیازمند دانش برنامهمنحصربه 

هایی که در دیسنترالند ارائه شده،  شود. یادگیری این ابزار با استفاده از آموزش تخصصی محسوب می

 .پذیر استامکان

https://builder.decentraland.org/
https://builder.decentraland.org/
https://builder.decentraland.org/
https://docs.decentraland.org/content-intro/
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 های دیسنترالند کدام است؟ ترین ریسک بزرگ

ای که زمین در آن قرار دارد در آینده رو  خرید زمین مجازی در دیسنترالند همانند دنیای واقعی است. ممکن است محله 

ای دیگر تمامی ترافیک را به سمت خود جلب کند و بقیه مناطق را به شهر ارواح به نابودی و افول قرار گیرد، یا ناحیه 

 .تبدیل کند 

بدتر از این نیز زمانی است که با ظهور پلتفرمی دیگر، دیسنترالند کامالً منسوخ شود. اگرچه تعداد زمین در دنیای واقعی  

تواند توجه عموم را  تواند ساخته شود. آینده نشان خواهد داد که این فضا میدنیای مجازی مینهایت محدود است اما بی

 .به خود جلب کند یا نه

 سخن پایانی 

باز سنتی که فاقد حق مالکیت واقعی و امکان درآمدزایی است، جهشی بزرگ های جهاندیسنترالند نسبت به سایر بازی 

ای عمیق برای کاربران ها در جهانی مجازی، دیسنترالند سعی دارد تجربه ایدهشود. با ترکیب تمامی این  محسوب می

 .زایی کنند طریق بازی، درآمد ایجاد کند تا در آن بتوانند خالقیت خود را نشان دهند و از

در   شما  مینظر  پلتفرم  این  آیا  چیست؟  دیسنترالند  متاورس  یامورد  کند  پیدا  طرفدار  کاربران  میان  در  تنها    توانند 

 کاربردهای خاصی خواهد داشت؟
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