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سرعت پیشرف تهاي دنیاي امروز در زمینه فناوري نوین بسیار زیاد و گسـترده است. 
روزي که سینما و تلویزیون ظهور کردند، بشــر تصـــور نم یکرد پس آن گوش یهاي 
هوشمندي اختراع شوند و نقش کلیدي در زندگی بشـر ایفا کنند و همه امور زندگی از 
بانک و تلفن و... در آن صورت پذیرد، مدت زیادي از گوش یهاي هوشمند نگذشته بود 
و مردم بر این باور بودند که شـــاید زمان طوالنی نیاز اســـت تا یک فناوري جدید، 
فناور يهاي موجود را پشــت سر بگذارد اما پدیده متاورس یک دنیاي کامال جدید و 

متفاوت را پیش روي بشر امروز قرار داده است.
متاورس از مه مترین واژگانی است که به فرهنگ لغات فناورانه وارد شده است و روزانه 
اخبار تازه و جالب توجهی در خصوص آن منتشـر م یشود. دنیایی که کاربران در آن به 
شکل آواتار در یک محیط س هبعدي و فضاي ابري با یکدیگر در تعامل هستند. متاورس 
یک دنیاي دیجیتالی مجازي اسـت که جنب ههاي واقعی خاص خود را دارد، هوی تفردي، 
توک نهاي دیجیتال، ارزهاي رمزنگار يشده و حضـور فزاینده محصـوالت، همه و همه از 

ویژگ یهاي این دنیاي دیجیتالی است.
امروزه رسان هاي نیســــت که به متاورس نپردازد. براي متاورس، آینده و انتهاي آن 
تصوري وجود ندارد که این جهان عجیب و پیچیده به کجا پیش خواهد رفت. در واقع 

متاورس جهانی است که واقعیت و دنیاي مجازي را ادغام م یکند.
متاورس به کاربران اجازه م یدهد انواع اشــــیا مثل زمین و ... را ایجاد کنند، بخرند، 
بفروشـند و از همه مه متر در آن سـرمای هگذاري کنند. همچنین کاربران م یتوانند به 
خاطر فعالیتی که در متاورس انجام م یدهند شــناخته شــوند و پاداش و دســتمزد 

مقدمه
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دریافت کنند.
متاورس مفهومی است که هر روز بیش از گذشته تحقق و پیشرفت آن را شاهد هستیم. 
دنیاي نوینی که از محدوده اینترنت کنونی فراتر رفته و دنیاي منحصرب هفردي را ایجاد 

نموده است.
از آنجا که تاثیرات این دنیاي جدید غیر قابل انکار اسـت. سـعی بر آن اسـت در این 
گزارش به متاورس و تاریخچه، چیستی، اقتصاد، نق شهاي دولتی و شرکتی، چال شها و 

در نهایت باز يهاي متاورس پرداخته شود.
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2 متاورس از کلمات متا به معناي ماورا و یونیورس به معناي دنیا، ایجاد شـده اســت. 1
متاورس در واقع ادغام فناور يهاي پیچیده و رو به رشـــد، خالقیت در ایجاد و کنترل 
پول، حم لونقل، سرگرمی، تحصیالت، مدیریت پروژه، تجارت، بانکداري، روابط جهانی، 
پزشکی، آزمایشـگا ههاي علمی، سیاس تگذاري، باز يهاي جنگی، استراتژ يهاي جنگی، 

نظریه بازي، مهندسی، برنام ههاي رفاهی، توسعه شهري و... محسوب م یشود.

به بیان ساده م یتوان متاورس را دنیاي دیجیتال نوینی دانست که به زودي در سراسر 
دنیا گســترده م یشود و افراد از طریق محتوا، دنیاي جدیدي را م یسازند. متاور سها 
جها نهاي س هبعدي دیجیتالی هســتند که به کاربران و کســـ بوکارها فرص تهاي 

ب یپایانی براي انتقال دارای یها و خدمات در دنیاي واقعی م یدهند.

متاورس را م یتوان به عنوان یک فضــاي مجازي چندکاربره در زمان واقعی تعریف کرد 
که در آن افراد در سراسر جهان م یتوانند از طریق یک شبکه به هم متصـــــــل شوند، 
شخصـیتی اجتماعی براي خود خلق کنند و به مبادله ارزش (در قالب دارای یهاي مجازي) 

بپردازند. در متاورس، آواتارها در نقش کاربران حضور داشته و م یتوانند به موقعی تهاي 3
گوناگون رفته و به امور مورد نظــر کاربــران بپــردازند. این جهان مجازي از طـــریق 
هدســ تواقعیت مجازي، عین کهاي واقعیت افزوده، گوشــ یهاي هوشــمند، رایان ههاي 
شخصی و کنسـو لهاي بازي قابل تجربه است. در نهایت متاورس م یتواند محلی باشد که 
در یک محیط مجازي و آنالین کار، بازي، آموزش و یادگیري، خـرید و ارتباط با دیگـران 

صورت م یپذیرد.

متاورس چیست؟

1. Meta
2. Universe
3. Avatar
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تاریخچه

نام متاورس اولین بار در رمانی به نام سقوط برف مطرح شـد. این رمان علمی-تخیلی 
در سال 1992 منتشـر شد. نیل استیونسـن نویسـنده این کتاب، از واژه «متاورس» به 
عنوان فناوري جایگــزین اینتــرنت نام بـــرد. او در این کتاب واقعیت مجازي را در 

» در واقع ب هعنوان ایده 1 آیند هاي نزدیک جایگزین اینترنت دانست. رمان «سقوط برف
اولیه متاورس امروز اسـت. ریچارد گاریوت نیز در ســال 1985 براي اولین بار لغت 2

«آوتار» را مطرح کرد؛ اما تاریخچه شک لگیري متاورس را م یتوان مبتنی بر سه نسـل 
از وب به شرح زیر در نظر گرفت.

وب 1.0
4 در سال 1989 وب توسـط تیموتی جان برنرز- لی ابداع شـد، در پی این پدیده نوین 3

ـ هها و بایگان یها بود را تبدیل به  وب، همه تالش کردند محتوایی که در کاغذها، پوشــ
محتواي دیجیتالی کنند. این حرکت با ســرعت زیادي صــورت گرفت به طوري که 
کاربران در زمان کمی امکان دسترسی به انبوهی از اطالعات را پیدا کردند و میلیو نها 
صفحه حاوي اطالعات مختلف ایجاد شد که امروز در دسترس همه قرار دارد و با یک 
جســـتجوي ساده، پاسخ بســــیاري از سواالت را م یتوان در اینترنت یافت. فرایند 
دیجیتالی شـدن داد هها و اطالعات همچنان با شــتاب ادامه دارد و در آینده نیز ادامه 

خواهد داشت.

1. Snow Crash
2. Richard Garriott 
3. Web
4. Timothy John Berners-Lee

وب 2.0

در طول زمان کاربران با حجم زیاد اطالعات مواجه شــــدند که به نوعی یک چالش 
محسوب م یشد و در بلندمدت این مشـکل افزایش یافت و براي آن باید را هحلی پیدا 
م یشـد. بر این اســاس بود که «نر مافزارهاي مبتنی بر وب» ایجاد و به کمک کاربران 
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آمدند. نر مافزارهاي مبتنی بر وب محیط وبسـای تها را از صفحاتی ساده به چندبعدي 
تبدیل نمودند که ارتباطات میان فردي و گروهی توسط آ نها ممکن شـد. شـبک ههاي 
اجتماعی به سرعت ایجاد شدند و مورد اسـتقبال شـدید کاربران قرار گرفت. در واقع 
وب 2.0 را م یتوان شامل نر مافزار يهایی که روي اینترنت قرار گرفتند، تعریف نمود؛ 
و در واقع وب بستري شد که م یتوان نر مافزارهاي گوناگون را بر اساس آن گسـترش 

داد تا کاربران بدون نیاز به نصب، به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

وب 3.0

ویژگی اصـلی وب 3.0 هوشـمند بودن آن اسـت. بر اسـاس پی شبین یها، در آینده نه 
چندان دور، رایان هها محتواي وب را درك خواهند کرد و نســـبت به آن فهم خواهند 
داشت که در این صورت جســـتجو و حرکت اطالعات سرعت بیشــــتري م ییابد. 
نر مافزارها توانایی شـاخت افراد، رویدادها و ارتباط آ نها را خواهند داشـت. ارتباطات 
ـ ههاي وب  متقابل اطالعات و قابلیت دسترسی به آن با هر دستگاه ارتباطی از مشـخص
3.0 است. وب 3.0 به طور خالصه نسـل بعدي اینترنت و یک تغییر پارادایم به سمت 

اینترنت نامتمرکز است.
3 2 ، هوش 1 ، واقعیت افـزوده ، واقعیت مجازي وب 3.0 با فناور يهایی نوین همچون بالکچین
6 5 مصنوعی و ای دههایی همچون متاورس و توک نهاي غیر قابل معاوضه (ا نا فتی) تعریف 4

م یشـود. وب 3.0 توســط این فناور يها، دید کاربران را به اینترنت کامال تغییر م یدهد. 
متاورس، جهان مجازي است که کاربران در آن فعالی تهاي جهان واقعی را با هزینه کمتر 
و با همان حس واقعی و از راه دور م یتوانند تجربه کنند. متاورس براي سیســــتم مالی و 
شناخت هویت از بالکچین استفاده م یکند. در واقع متاورس م یتواند بخشــی از وب 3.0 

باشد و تمامی ویژگ یهاي مهم وب 3.0 را دارا است.
1. Blockchain
2. Virtual Reality/Vr
3. Augmented Reality/Ar

4. Articial Intelligence
5. Metaverse
6. Nft
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1. Netscape
2. Facebook
3. Decentraland

در نهایت، شکل 1 به نقل از Grayscale Research تفاو تهاي کلیدي این سه 
نسل را ترسیم م یکند.

همچنین بر اسـاس شـکل 2  و به نقل از همین منبع، سـه دوره کلیدي جوامع آنالین را 
م یتوان به صورت زیر در نظر گرفت:

ن تاسکیپ که همه مردم را به یکدیگر متصل کرد.1
فیسبوك که افراد را به جوامع آنالین متصل کرد.2

دیسـنترالند یا جوامع از هم گسـسـته که افراد را به جوامع مبتنی بر دنیاي مجازي 3
متصل کرد.

(Grayscale Research,2021) 3.0 شکل 1 - ویژگ یهاي کلیدي وب 1.0، 2.0 و

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0

تعامل

رسانه

سازما ندهی

زیرساخت

کنترل

خواندن

متن استاتیک

شرک تها

رایان ههاي شخصی

نامتمرکز

خواندن-نوشتن

محتواي تعاملی

پلتفر مها

فضاي ابري و موبایل

متمرکز

خواندن-نوشتن-مالکیت

اقتصادهاي مجازي

شبک هها

بالکچین فضاي ابري

نامتمرکز

(2021 Grayscale Research,) شکل 2 - نمایش بصري تحوالت وب
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الی ههاي متاورس

جهــان متـاورس را م یتوان به یک هـرم چنـد الیه تشــبیه کرد. شکل 3 به نقـل از 
Coin98Insights، الی ههاي متاورس را تصویر کرده است.

الیه پایه: الیه اتصال اینترنت است.
الیه زیرسـاخت: اجزاي سـخت افزاري وجود دارد که به ما کمک م یکند تجربیات 
اصیلی داشته باشیم. عالوه بر اجزاي سـخ تافزاري، فناور يهاي شـک لدهی متاورس 
نیز در این الیه قرار دارند (برخی از فناور يها که م یتوان از آ نها نام برد عبار تاند از 

بالکچین، هوش مصنوعی، داد ههاي بزرگ و...).
الیه محتوا: در این الیه باز يها و برنام ههایی خواهیم داشـــت که به کاربران کمک 
م یکنند خود را در یک یا چند جهان مختلف غرق کنند تا زند هترین تجرب هها را داشته 

باشند.
متاورس واقعی: این آخرین الیه اسـت، وقتی الی ههاي پایی نتر تا حدي توسـعه پیدا 

کنند، یک متاورس واقعی خواهیم داشت.

(Coin98Insights, 2021) شکل 3 - الی ههاي متاورس
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همچنین برابر شــــکل Park & Kim (2022) ، 4 مولف ههاي کلیدي متاورس را بر 
اساس سه دسته سخ تافزار، نر مافزار و محتوا تقسیم م یکنند.

قطعات سخ تافزاري
(دستگا  ههاي فیزیکی

و حسـگرها)

مؤلف ههاي متاورس

محتوا
(سناریو و داستان)

مؤلف ههاي نر مافزاري
(تشخیص و رندرینگ)

ارزیابی
سناریو

جمعیت
سناریو

تولید
سناریو

پیوند و
گسترش
هویت

چندوجهی

مد لسازي
شخصیت
عـامل

بازنمایی
محتواي

چندوجهی

رندر
حرکت

ترکیب
صدا و
گفتـار

تولید
صحنه
و اشیا

تشخیص
صدا و
گفتـار

تشخیص
صحنه
و اشیا

دستگاه
ورودي

غیردستی

دستگاه
ورودي
مبتنی

بر دست

نمایشگرهاي
روي سر

Park & Kim (2022) شکل 4 - مولف ههاي متاورس
الی ههاي متاورس

در گزارش نیوزو سال 2021، موضوعات کلیدي در رابطه با متاورس معرفی شد هاند 1
(شکل 5 ).

1. Newzoo

(Newzoo, 2021) شکل 5 - موضوعات کلیدي در متاورس

بازي
به عنوان
پلتفرم محتواي

ایجاد شده
توسط کابران

ادغام
دنیاي مجازي

و فیزیکی

آواتار و
هویت پایدار

ابر و
مقای سپذیري

هوش مصنوعی
و تولید محتواي

روی هاي

قابلیت
همکاري و
استانداردها

مبادله P2P و
NFT نامتمرکز

موضوعات
کلیـدي
متاورس
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بازي به عنوان پلتفرم

افــزایش میــزان فعالی تهاي اجتماعــی غیــر بازي که در باز يها اتفاق مــ یافتد. 
رویدادهاي اجتماعی مثل جش نها، رویدادهاي رسمی و...

محتواي ایجاد شده توسط کاربر

متاورس براي مقیا سپذیري مؤثر نیازمند ایجاد جامع هاســت؛ از این رو ابزارهایی 
درون بازي و بدون کد براي ساد هسازي این فرآیند در آن توسعه یافته است.

ادغام دنیاي مجازي و فیزیکی

ـ هبرداري  مکا نها، شهرها و اشیایی واقعی که به صورت دیجیتالی با نســـبت 1:1 نقشــ
ش دهاند. همچنین مُد مجازي که م یتوان آن را با استفاده از واقعیت افزوده آزمایش کرد. 
بهبود لنز یا عینک واقعیت افزوده، رشد فناور يهاي غوط هوري براي واقعیت مجازي و... .

به شــــکل خاص، واقعیت ترکیبی به ترکیب کردن دنیاي فیزیکی و دنیاي مجازي 1
م یپردازد و یا در واقع به بیان بهتـر این فناوري از تـرکیب واقعیت افـزوده و واقعیت 
مجازي ایجاد شده اسـت. واقعیت مجازي و واقعیت افزوده که پایه و اسـاس واقعیت 
ترکیبی را تشـکیل م یدهد، هرچه در واقعیت مجازي وجود دارد مشـابه نمونه واقعی 
آن است؛ اما در فناوري واقعیت مجازي، محیط مجازي به دنیاي واقعی کاربر اتصـال 
ندارد. واقعیت ترکیبی تعامل س هبعدي میان انسـان و رایانه و محیط را ایجاد م یکند. 
در واقعیت افزوده،شیء دیجیتالی در دنیاي فیزیکی قرار م یگیرند؛ مانند هولوگرا مها؛ 
اما در واقعیت مجازي، دنیاي فیزیکی حذف و محو م یشــود، ماننــد هدســ تهاي 
واقعیت مجازي که براي بازي اسـتفاده م یشـود. در واقع، واقعیت ترکیبی، ترکیبی از 
این دو است؛ به عبارتی تجربیاتی که از واقعیت افزوده وارد واقعیت مجازي شوند. در 
این مدل واقعیت هم م یتواند در قالب هولوگرامی در دنیاي واقعی قرار گیـرد، گویـی 
که آن شیء حضـور فیزیکی دارد و هم در شکل آواتار به دنیاي مجازي وارد شود و با 
1. Mixed Reality
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آواتارهاي دیگر در تعامل باشـد. واقعیت ترکیبی مجموع هاي از تجربیاتی اسـت که از 
واقعیت افزوده وارد واقعیت مجازي میشــــوند. متاورس به واقعیت مجازي محدود 
نم یشود. دسترسی به آن به وسـیله ابزارهاي واقعیت افزوده یا هر وسـیلهاي که براي 
اتصـال به اینترنت استفاده م یشود، امکا نپذیر خواهد بود. واقعیت افزوده این امکان را 
فراهم م یکند تا بخ شهایی از متاورس در دنیاي واقعی هم نشــــــان داده شوند. در 
متاورس فضـاهاي مجازي به شکلی طراحی م یشوند که حتی بدون استفاده از هدست 

بتوان به سادگی به آن دسترسی داشت.
آواتار و هویت پایدار

مفهوم یک هویت دیجیتالی پایدار که دارای یهاي دیجیتال منحصـرب هفردي مانند مُد، 
زمین، هنر را جم عآوري م یکند و از آ نها م یتوان در باز يهاي مختلف اســتفاده یا با 
آ نها تعامل داشت. اهمیت و پیچیدگی روزافزون آواتارهاي دیجیتال براي نمایش در 
جها نهاي مجازي، با دارایـ یهاي دیجیتال مـرتبط، مانند حیوانات خانگــی، زمین، یا 

وسایل نقلیه.

ابر و مقیا سپذیري

شبیه ساز يهاي پایدار در مقیاس بزرگ
گسـترش دسترسی و ورود به متاورس از طریق تجرب ههاي پیوستن فوري که نیازي 

به دانلود یا نصب ندارند.
افزایش همزمان جمعی از 100 شرک تکننده در هر قطعه/نمونه تا بیشتر از 10000

باز يهایی که بدون محدودیت قدرت پردازش در ذهن طراحی شد هاند.

مبادله نظیر به نظیر و ا نا فتی

مالکیت واقعی و دائمی اقالم دیجیتال منحصــــرب هفردي که م یتوانند خارج از بازي 
وجود داشته باشند و خرید/فروش/معامله شوند.
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هوش مصنوعی و تولید محتواي روی هاي

آواتارها و شخصــی تهاي غیر بازیکن غنی و پویاي هوش مصــنوعی، امکان تعامل و 
تأثیرگذاري بر رفتار را از طریق ورودي جامعه ایجاد م یکنند:

تولید خودکار سریع نقش هها، دنیاها و عناصر دیگر، به ویژه در جها نهاي باز
ایجاد و شبی هسازي/تجسم در زمان واقعی

انسـا نهاي دیجیتالی بیش از حد واق عگرایانه که با موقعی تهاي زمان واقعی سازگار 
شده و قادر به خواندن حاالت احساسی هستند.

از سوي دیگر در متاورس شخصـی تها با هوش مصـنوعی زندگی م یکنند و در تعامل 
هسـتند. هوش مصـنوعی این توانایی را دارد که به سادگی تصـاویر حقیقی و مد لهاي 
س هبعدي از افراد را ایجاد و نوشتار را به گفتار تبدیل کند و ای نگونه شخصــــی تها با 
صداي انســانی صحبت م یکنند. هوش مصـــنوعی در متاورس محتوا، دارایی و آثار 
هنري تولید نموده و نر مافزار و فرایندهایی مورد استفاده را بهبود م یبخشد. در فصـل 

چهارم کتاب بررسی پیشــرف تها در همگرایی بالکچین و هوش مصــنوعی با عنوان 1
» آمده تـــرکیبـــی از فناور يهاي نوینــــی که با 2 «بالکچین و مالقات در متاورس

توسـع هرایان هها، نر مافزارها، ســخ تافزارها و گرافیک اســت، جهان مجازي را واقعی 
نمود هاند. این کتاب هویتی اصلی و معنایی واضح براي متاورس ارائه م یدهد که در آن 

بازارهاي خاکستري ممکن است با بازارهاي رسمی ا نا فتی جایگزین شوند.
باز يها و حال تهایی از بازي براي کسب درآمد که اقتصاد درآمدي جدیدي را ممکن 

م یسازند.
قابلیت همکاري و استانداردها:

شـامل اسـتانداردهاي فنی، راب طها و پروتک لهایی که قابلیت همکاري بین برنام هها را 
امکا نپذیر م یکنند.

1. Review Advances In The Convergence Of Blockchain And Articial Intelligence
2. Blockchain And Meet In Metavars
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دنیاي مجازي از واقعیت فراتر رفته، هوش مصــــنوعی و فناوري بالکچین همه با هم 
ادغام شد هاند. معیارهایی که متاورس را مورد بررسی قرار م یدهند:

یک جهان مجازي که یک قصه مجازي بدون نقص را تجربه م یکند.
یک جهان آین هاي که انعکا سدهنده جهان واقعی فعلی است.

یک واقعیت افزوده که ترکیبی از اطالعات افزوده در جهان واقعی را نمایش م یدهد.
یک واقعیت نگاري که اطالعات زندگی روزمره مردم را ثبت م یکند.

با رشد و توسعه فناوري، افراد بیشـــتري از متاورس استفاده خواهند کرد و در نتیجه 
اطالعات فعالی تهاي مردم در دنیاي واقعی ذخیره م یشود. اطالعات ذخیره شـده در 
متاورس ارزش واقعی و هدفمند دارد. این اطالعات اساسا مفید بوده، در متاورس رشد 
یافته و ارزش زیادتري براي آن ایجاد م یشود. براي تضـــــمین قابلیت اطمینان این 
اطالعات واقعی در متاورس بودن فناوري بالکچین ضــرورت دارد. بر این اســـاس 
م یتوان گفت از هوش مصــــنوعی براي تامین امنیت محتواي متنوع و غنی متاورس 

استفاده م یشود.
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متاورس، در باز کردن فضاها و ایجاد هویت جایگزین براي تجربیات انسانی در فضـاي 
مجازي، اهمیت روزافزونی در جهان مجازي و تداوم دنیاي دیجیتال، پیدا کرده اسـت. 
اگرچه متاورس براي بســــیاري از کاربران به عنوان یک مفهوم خیالی و یا غیرممکن 
محسوب م یشود؛ اما حقیقت این است که ما در حال حاضر در میان متاور سهاي اولیه 
زندگی م یکنیم و آینده قبل از اینکه واقعاً براي ایجاد آن آماده باشــــیم، وجود دارد. 
هما نطور که در شکل 6 مشــــاهده م یشود، این بو مسازگان به سرعت در حال رشد 

است و نوآوران و شرک تهاي بزرگ فناوري در این بو مسازگان قرار دارند.
دســـــــته اول از بازیگران حوزه متاورس با عنوان «درواز ههاي متاورس» یا در واقع 
پلتفر مهاي تعامل کاربر با جهان متاورس معرفی شـــد هاند. این بازیگران م یتوانند به 
صـورت متمرکز (مانند Fortnite) یا توزی عشـده (مانند The Sandbox) توسـعه 
داده شده باشـند. همچنین ممکن اسـت خلق ارزش روي آ نها متمرکز بر تولیدکننده 

(مانند Immersed) یا متمرکز بر بازیکن/کاربر (مانند Second Life) باشد.
سایر راهکارها نیز به پنج بخش تقســیم شد هاند که عبارت است از: 1. آواتار و هویت 
(مانند The Fabricant)، 2. رابط کاربري و غوط هوري (مانند کنسو لهاي تخصصی 
بازي)، 3. اقتصـــاد متاورس (مانند پرداخت ارزي و رمزارزي، بازارها و ا نا فتی)؛ 4. 
پلتفــر مهاي اجتماعـــی (مانند Discord) و 5. باز يهاي PtE و PtC (مانند نمونه 

(Axie Innity معروف
زیرساخ تهاي متاورس نیز به شش قسمت تقسیم ش دهاند: 1. خدمات میزبانی و پردازش 
ابري (مانند Tencent Cloud )، 2. بصــــــر يسازي و همزادسازي دیجیتال (مانند 
1. Ecosystem

 بو مسازگان متاورس: کشورها و شرک تها1
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Nvidia Omniverse )، 3. هوش مصنوعی (مانند OpenAI)، 4. زیرساخ تهاي 

توزی عشـــده (مانند Boson Protocol)، 5. فناور يهاي تبلیغات و بازاریابی (مانند 
.(Verizon مانند) و 6. زیرساخ تهاي ارتباطات (Adverty نمونه معروف

(Newzoo,2021) شکل 6 - بو مسازگان متاورس
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کشورهاي پیشرو

کشـورهاي مختلف و سازما نهاي بی نالمللی نگر شهاي متفاوتی نســبت به متاورس 
دارند؛ زیرا در سیســتم اقتصــادي متاورس، مه مترین پایه، اقتصــاد توکن مبتنی بر 
بالکچین است. بالکچین مه مترین فناوري ارز دیجیتال محســـوب م یشود. از این رو 
تحلیل سیاس تهاي کشورها و سازما نهاي بی نالمللی مختلف در خصـوص بالکچین و 
ارز دیجیتال از نظر اقتصـــــادي حائز اهمیت است. جدول 1 به بررسی سیاس تهاي 

کشورهاي مختلف با رویکردهاي مختلف براي توسعه متاورس م یپردازد.

1. Ofce Of The National Coordinator
2. Securities And Exchange Commission

(2021, Ning Et al) جدول 1 - مداخالت برخی کشورهاي پیشرو براي توسعه متاورس

اقدامرویکردکشور

آمریکا

حکمرانی

اقتصادي

، دفتر هماهن گکننده ملی فناوري اطالعات سالمت، بخشی 1 ONC مجموعه •

از وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده، ماراتن توسعه برنام ههاي 
کاربردي توسـط مراقب تهاي بهداشــتی را براي اعمال فناوري بالکچین در 

بخش مراقب تهاي بهداشتی ترتیب داده است.

کنگره آمریکا تشکیل کمیته تصمی مگیري بالکچین را اعالم کرد. •

«بیانیه پلتفر مهاي تجارت دارای یهاي رمزنگاري غیرقانونی» صــادر شــده  •

) تأیید م یکند 2 SEC) توسط کمیســیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده
که دارای یهاي رمزنگار يشـده دیجیتالی به حوزه اوراق بهادار تعلق دارند؛ اما 

ویژگ یهاي خاص و وضعیت قانونی یک ارز واقعی را ندارند.

چین

فناورانه

اقتصادي
در اکتبر 2016، وزارت صـنعت و فناوري اطالعات، «سـند توسـعه فناوري  •

بالکچین و توسعه برنام ههاي کاربردي» را منتشر کرد.
در ماه مه 2021، وزارت صـنعت و فناوري اطالعات نظرات راهنما در مورد  •

تسریع کاربرد و توسعه صنعتی فناوري بالکچین را صادر کرد.

5 در سال  G سخنگوي وزارت صنعت و فناوري اطالعات گفته است استقرار •

2020 شتاب گرفته و بیش از 600 هزار ایسـتگاه پایه جدید 5G افتتاح شده 
است. نرخ نفوذ 5G در مرحله بهبود و سریع است. تخمین زده م یشود که تا 
سال 2023، ضریب نفوذ کاربران انفرادي 5G از 40 درصد و تعداد کاربران 
5 از  G از 560 میلیون فراتر خواهد رفت و نسبت ترافیک دسترسی به شبکه

50 درصد فراتر خواهد رفت.
شوراي دولتی سند سیاسـت «اقدامات ارزیابی امنیت خدمات رایانش ابري»  •

را صادر کرده است.



نماي دور:
متاورس زمستان 1400

بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي
16

1. Global Blockchain Committee
2. Securities And Commodities Authority

اقدامرویکردکشور

اقتصاديژاپن

دولت ژاپن اولین ســـازمان صـــنعت بالکچین با نام انجمن بالکچین ژاپن  •

) و یک اتحاد تعاونی بالکچین را تاسیس کرده است.1 JBA)
در 1 آوریل 2017، ژاپن «قانون خدمات پرداخت» را تصـــویب کرد که به  •

طور رســمی بی تکوین را به عنوان یک روش پرداخت قانونی به رســمیت 
م یشـناسـد و الزامات نظارتی واضـحی را براي مبادله دارای یهاي دیجیتال و 

رمزگذاري شده تعیین م یکند.
مقامات اقتصادي ژاپن «متاورس» را تعریف کر دهاند؛ اما فعالً آن را به عنوان یک  •

شکل تجاري قطعی در نظر نم یگیرند و قصـــد دارند قوانین و دستورالعم لهاي 
توسعه را بهبود بخشـند و در تالش هسـتند تا در صنعت فضـاي مجازي جهانی 

جایگاه پیشرو داشته باشند.

کره جنوبی

دولت کره امیدوار است بتواند نقشی پیشرو در صنعت متاورس ایفا کند. این  •

دولت قصد دارد تا سال 2022، 9.3 تریلیون وون را به تسریع تحول دیجیتال 
و پرورش صـنایع جدیدي مانند متاورس و همچنین کمک به شــرک تهاي 
کوچک و متوسط و شرک تهاي سرمای هگذاري خطرپذیر در ساخت بالکچین 

اختصاص دهد.

انتظار م یرود در ســـال 2025، 2.6 تریلیون وون براي متاورس، بالکچین و  •

سایر فناور يها هزینه شود. از سال 2022 تا 2025، پلتفرم متاورس توسـعه 
یافته توسط شرک تهاي کر هاي به طور کامل پشتیبانی م یشود.

دفتر فناوري و اسـتانداردهاي کره در تالش اسـت تا به رهبر فناوري جهان در  •

متاورس تبدیل شود. ل یشیان گهونگ، رئیس دفتر فناوري و استانداردهاي کره 
در نشسـت آنالین گفت که دولت کره از هر شرکتی که بخواهد استانداردهاي 

فنی در این زمینه تدوین کند، حمایت الزم را انجام خواهد داد.

وزارت آموزش کره جنوبی در حال تبلیغ دروس متاورس اســــــت. دفتر  •

آموزش سئول گفت که دور ههاي مربوطه را در این شهر باز م یکند تا درهاي 
دنیاي متاورس را به روي 2100 دان شآموز مدارس ابتدایی و متوســطه باز 
کند. کیم انبی، مدیر دفتر آموزش سـئول، گفته اســت: «با را هاندازي کالس 
درس علوم خالق مبتنی بر متاورس، واقعیت مجازي و هوش مصـــنوعی را 
ارائه مـ یدهیم و تمام تالش خود را مـ یکنیم تا به مـرکــز آموزش علمــی 

یکپارچه تبدیل شویم».

اقتصادي

حکمرانی

فناورانه

آموزشی

» را تأسـیس کرد. در ســال 2 در سـال 2016، دبی «کمیته جهانی بالکچین •

2017، دولت دبی اعالم کرد که امکردیت، یکی از شرک تهاي تابعه اقتصاد 
دبی، با یک اســـتارتاپ آمریکایی براي ایجاد یک ارز دیجیتال رمزگذاري 

شده به نام emCash همکاري خواهد کرد.
در اواخر ســال 2020، ســازمان اوراق بهادار و کاالهاي امارات متحده عربی  •

) تصمیم رئیس این سازمان در سال 2020 در مورد تنظیم دارای یهاي 26 SCA)
رمزنگار يشده را صادر کرد.

 Blockchain Summit  در اکتبـر 2021، دولت دبـی میـزبان اجالس •

خواهد بود، یک ابتکار سودمند متقابل براي گذر از اقتصاد رمزنگاري تنظیم 
. Metaverseشده به

اقتصادي امارات
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1. Mobile Broadband Forum
2. Meta

اقدامرویکردکشور

بانک مرکزي امارات نقشـــه راه برنام هریزي براي دوره 2023-2026 را  •

براي تحقق عملیات و تبدیل امارات متحده عربی به یکی از ده کشــور برتر 
جهان براي تحول دیجیتالی بخش مالی اعالم کرد.

اقتصادي
امارات

فناورانه
)، مدیـر عامل 1 MBBF در دوازدهمین مجمع جهانی پهناي باند تلفن همراه ( •

کمیســیون ارتباطات SAAMENA امارات متحده عربی اظهار داشت که 
همه کشورهاي خلیج فارس شبک ههاي تجاري5G  را منتشر کرد هاند.

شرک تهاي کلیدي

رقابت در دنیاي متاورس یک رقابت بسیار سریع است و شرک تهایی که همگام با آن 
نباشند به طور قطع با شکست مواجهه خواهند شد. از این رو شرک تها به سرعت و هر 
یک به طریقی در دنیاي متاورس ورود کرد هاند. برخی از مه مترین این شــرک تها به 

شرح زیر ارائه شد هاند.

شرک تهاي کلیدي
فیســـبوك که اخیرا نام هولدینگ خود را به متا تغییر داده یکی از پیشــــگامان در 2

متاورس است. زاکربرگ مدیرعامل فیسبوك متاورس را یک پلتفرم چندالیه م یداند 
و معتقد است متاورس به گون هاي نیست که یک شرکت ب هتنهایی اقدام به ساخت آن 
کند. در واقع، زمین  هاي فراهم م یشود که شرک تهاي گوناگون بتوانند برنام ههاي خود 
در متاورس توسعه دهند. همچنین او تاکید دارد که متاورس از جنبه سـاختار عملیاتی 
بسیار شبیه فیسبوك است؛ به این ترتیب که پلتفرم اصلی را فیسـبوك ارائه م یدهد و 
شرک تها م یتوانند در آن حضـــور یابند و به توسعه اپلیکیشـــ نهاي خود بپردازند. 
فیســبوك در اکتبر 2021 اعالم کرد د ههزار نفر از کل اتحادیه اروپا را طی یک دوره 
پن جساله استخدام خواهد کرد تا یک متاورس بسازد. همچنین فیسبوك با چند شرکت 

دیگر در قالب یک کنسرسیوم، فعالیت مشترك بر متاورس را شروع کرد هاند.
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مایکروسافت1

در حال حاضر فناوري الزم براي توسعه متاورس را در قالب Spatial Anchors و 
Remote Rendering دراخـتــیار دارد. Spatial Anchors خدمت بــین 

پلتفرمی اختصــاصی توسع هدهندگان است که براي آ نها این امکان را فراهم م یکند 
که توسـط اشــیائی که در طول زمان موقعیت خود را در دســتگا ههاي مختلف حفظ 
مـ یکنند، تجـرب ههاي مبتنـی بـر واقعیت تـرکیبـی ایجاد کند. به کمک این خدمت، 
توسـع هدهندگان م یتوانند برنام ههایی را طراحی کنند که نقاط در دســترس و دقیق 

ـ هبرداري و تعیین و بازیابی کنند. 2 هدس تها، دستگا ههاي آ يا واس و اندروید را نقشــ
ب هاین معنی که افرادي که در یک موقعیت مکانی قرار دارند، م یتوانند از بـرنام ههاي 

چندکاربر ه مبتنی بر واقعیت ترکیبی استفاده کنند.

همچنین Remote Rendering  هما نطورکه از نامش مشــــــخص است، به 
توسع هدهندگان این امکان را م یدهد تا مد لهاي س هبعدي پیچیده را از فضــاي ابري 
رِندِر کنند و آ نها را در گوش یهاي هوشمند و هدس تها جریان دهند. با استفاده از این 
خدمت، امکان تجربه باکیفیت واقعیت ترکیبی حتی با دستگا ههاي AR ک ممصــرف و 

اقتصـــــــاد يتر فراهم م یشود. قبال هم مایکروسافت شرکت اکتیویژن بلیزارد را 3
خریداري کرد که یکی از بزرگترین خریدها در صنعت باز يهاي دیجیتال به حسـاب 
م یآید. با این معامله، مایکروسافت اعالم کرده که اکتیویژن در ساخت اینترنت نسل 

بعدي به مایکروسافت را همراهی م یکند.

1. Microsoft
2. iOS
3. Activision Blizzard
4. Roblox

روبالکس4

روبالکس یک شرکت باز يسازي آمریکایی است که در سال 2004 تاسـیس شـد و 
اکنون بر ســـاخت جها نهاي متاورس تمرکز دارد. روبالکس داراي باز يهایی مانند 
Meepcity و Bloxburg اسـت که بازیکنان را قادر م یســازد خان ههاي مجازي 
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اپیک گیمز 1

اپیک گیمز شـرکت آمریکایی توسـع هدهنده باز يهاي دیجیتال اسـت که در ســال 
Fortnite  1991 تاسیس شـد. این شـرکت بازي و موتورهاي باز يسـازي همچون

و Unreal  را ارائه داده است. این شرکت در رقابت متاورس جزء پیشگامان است و 

بر ساخت یک پلتفرم متاورس تمرکز دارد که در آن افراد بتوانند با یکدیگر صـحبت 
کنند یا با برندها ارتباط بگیرند. اپیک گیمز به تازگی و اواخر ســــال 2021 میالدي 

عالمت تجاري اپیک گیمز متاورس را ثبت کرده که به احتمال زیاد نســخه اپیک از 2
متاورس است. در آپریل 2021، اپیک گیمز اعالم کرد که یک میلیارد دالر در پروژه 
متاورس خود سرمای هگذاري کرده که 200 میلیون آن را سازنده کنسول پل یاستیشن، 

سونی، پرداخت نموده اسـت. سـونی در سـال 2020 نیز، 250 میلیون دالر در بازي 3
Fortnite و موتور باز يســـازي Unreal ســـرمای هگذاري کرد. تیم ســـوئینی 4

مدیرعامل وقت مجموعه در زمان اعالم این خبر گفت: استودیوي انیمیشــــ نسازي 
اسپایر اعالم کرد که اپیک گیمز در این استودیو سرمای هگذاري کرده است. در نتیجه 5

همکاري این دو، موتور باز يسازي Unreal در انیمیشـ نهاي اسپایر استفاده م یشود 
تا تجرب ههایی متاورس خلق شود.

بسازند و کارهایی مانند یافتن شغل و جستجوي ماجراجویی در دنیاي مجازي را انجام 
دهند. هدف اصلی روبالکس ایجاد یک پلتفرم اجتماعی است که در آن افراد بتوانند با 
هم معاشرت کنند. تجربیات مجازي س هبعدي که روبالکس قصـد ارائه آن را دارد به 

یک تجربه واقعی نزدیک خواهد بود.

1. Epic Games
2. Epic Games Megaverse
3. Sony

نایک6

نایک یک شـرکت آمریکایی کفش و پوشـاك اســت. این برند در 26 ژانویه 1964 
4. Tim Sweeney
5. Spire 
6. Nike
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تأسـیس شـد و اکنون برندي فعال در چند حوزه مختلف اسـت که کفش، پوشــاك، 
تجهیزات و خدمات ارائه م یکند. این شـرکت با همکاري روبالکس در حال آزمایش 

فناوري متاورس است. این برند دنیاي مجازي خود نیکلند را روي روبالکس سـاخته 1
است. نیکلند یک فضـاي رایگان براي جسـتجوي باز يها است. بازیکنان فرصتی براي 

امتحان کف شهاي ورزشی جدید و دویدن ماراتن در نیکلند خواهند داشت.

عل یبابا

 Yuanjing Shengsheng شرکت عل یبابا یک واحد تجاري جدید در پکن به نام
ایجاد کرده است. با این حرکت قصــد دارد ظرفیت بازي دنیاي متاورس را که آینده 
اینترنت تلقی م یشـــــود، آزمایش کند. Yuanjing Shengsheng که به طور 
انحصـاري متعلق به شرکت سرمای هگذاري عل یبابا است، تجارت اصلی خود را توسعه 
نرم افزار و خدمات اعالم کرده اسـت. با سـرمایه ثبت شــده 1.6 میلیون دالر یا 10 
میلیون یوان، این واحد جدید عالقه روزافزون علـ یبابا به متاورس را تقویت مـ یکند. 
همچنین عل یبابا، بازار ا نا فتی خود را براي حق نشـر را هاندازي کرده است. بالکچین 
کپ یرایت جدید توسط کمیته حق نسـخ هبرداري انجمن بالکچین سیچوان ایجاد شده 
است و توسع هدهندگان، نویسندگان، نوازندگان و دیگر متخصصان م یتوانند آثار خود 
را در قالب ا نا فتی بفروشند. این شرکت در ابتدایی ترین مرحله اسـت؛ اما قبالً براي 
چندین عالمت تجاري مرتبط با متاورس درخواست داده و قصد خود را براي شرکت 
 Ali Metaverse در این رقابت فناورانه اعالم کرده اســـت. اولین عالمت تجاري
خـواهد بـود؛ امـا Taobao و Dingding Metaverse نــــــیـز در حال 

پیوستن هستند.
تنسنت2

تنسنت یک شرکت چندملیتی چینی تاسیس شده در سال 1998 است که محصوالت 
و خدمات مختلفی را براي بهبود ســبک زندگی مردم ارائه م یدهد. در حال حاضــر 
1. Nikeland
2. Tencent
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دیزنی4

 دیزنی در خلق دنیاي متاورس منحصرب  هفرد خود تمرکز کرده است. این شرکت با ثبت 
یک اختراع با نام شـبی هســاز دنیاي مجازي، به دنیاي متاورس وارد شــد. این فناوري 
موجب م یشــود پار كهاي دیزنی قابلی تهاي واقعیت مجازي براي بازدیدکنندگان را 
داشته باشـند. دیزنی همچنین در تالش اسـت که بتواند دنیاي فیزیکی و دیجیتال را به 

ـارت الکترونیکــي، اینتـرنت و پرداخت را  تنسنت خدمات تجارت الکترونیـك، تجـ
ارائه م یدهد. این ارائ هدهنده خدمات چندگانه از طریق شرکت سازنده بازي تایم یاستدیو 1

روي متاورس متمرکز شده است. تنسنت با داشتن برخی از شرک تهاي برتر زیر مجموعه 
خود، دقیقاً از طریق بخش توسعه بازي خود تنســـنت گیمز بر استراتژي متاورس تمرکز 

خواهد کرد.

1. LG
2. Samsung
3. Decentraland
4. Disney

ا لجی2

شرکت ا لجی سـرمای هگذاري عظیمی در ادغام متاورس و فناوري ایجاد کرده اسـت. 
شوراي ویژ هاي را براي جســـتجوي ابداعات نوین و فرص تهاي کاري ایجاد کرده تا 
تمام واحدهاي این شرکت را براي کشــــف فناور يهاي آینده بر پایه دگرگون یهاي 

دیجیتال متحد سازد.
سامسونگ3

شرکت کر هاي سامسونگ، کار روي پروژ ههاي متاورس را آغاز و براي شروع پروژ ههاي 
خود، پلتفرم واقعیت مجازي دیسـنترالند را انتخاب کرده است. سامســونگ با افتتاح 44

یک فروشگاه مجازي در این بازي به متاورس پیوست. سامســونگ در معرفی نســـل 
بعدي فناوري رَم خود اعالم کرد که این قطعه براي دستگا ههاي موبایل ساخته شده؛ اما 
م یتواند در گوشـ یهاي هوشـمند آینده و همچنین در سـرورها، اتومبی لها و «متاورس» 

استفاده شود.
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 یکدیگر متصل و امکان داستا نسرایی بدون مرز را در متاورس دیزنی فراهم کند.
نوکیا1

هر زمان که اطالعات دیجیتال با دنیاي واقعی ترکیب م یشـــوند، در جایی در طیف 
فناور يها که به عنوان واقعیت ترکیبی شناخته م یشـوند، قرار م یگیرید. نوکیا معتقد 
ـ ههاي آنالین با عک سهاي  است وقتی اطالعات دیجیتال حذف شود (از تقویت نقشــ
دنیاي واقعی یا رســان ههاي دیگر گرفته تا تعامل با یک بازي دیجیتال) و دنیاي واقعی 

نمود پیدا کند، مرز بین واقعیت و دنیاي مجازي از بین م یرود.
منچستر سیتی2

باشگاه منچسترسیتی و سونی شریک جدید او شروع به ساخت نسخه مجازي استادیوم 
اتحاد کرد هاند که مرکز اصـلی تیم در متاورس خواهد بود و امکان تماشـاي باز يها را 3

در یک محیط فراگیر متاورس براي طرفداران این تیم ایجاد م یکند.

1. Nokia
2. Manchester City
3. Etihad Stadium
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متاورس یک اقتصـاد باز و منصـفانه را با پشـتیبانی بالکچین فراهم م یکند. کاربران و 
کســــ بوکارها م یتوانند دارای یها و خدمات دنیاي واقعی را به یک محیط نامتمرکز 
مجازي منتقل کنند. متاورس م یتواند فرص تهاي ارزشـمند زیادي را براي هنرمندان 
و تولیدکنندگان محتوا، افرادي که دورکار هســـــتند و از کال نشهرها فاصله دارند و 
افرادي که به صــورت آنالین در کال سها شــرکت م یکنند به همراه آورد. توســط 
ابزارهایی مثل عین کهاي واقعیت مجازي در آینده میتوان به صـورت مجازي در یک 
محیط کار یا کالس درس در کنار سایر افراد حضـور یافت؛ در حالی که این محیط کار 
یا کالس درس ممکن است اصال در دنیاي واقعی وجود نداشته باشـد و افرادي که در 
مح لهایی زندگی م یکنند که در آن فضایی براي تحصـیل یا تفریح وجود ندارد توسط 

متاورس از این محدودی تها عبور خواهند کرد.
اقتصــادهاي دنیاي مجازي در بازارهاي نوظهور با ترکیبی پیچیده از کاالها، خدمات و 
دارای یهاي دیجیتال در حال توسعه هســـتند که ارزشی واقعی را براي کاربران ایجاد 
م یکنند. جها نهاي متاورس اولیه وب 3.0 معموالً روي پلتفر مهاي محاسباتی بالکچین 
(الیه اول) ســاخته شـــد هاند و تعداد زیادي از آیت مهاي درون بازي که م یتوانند در 

بالکچین معامله شوند در آن مشارکت دارند.
کاربرانی که این اقالم را خریداري م یکنند شـــروع به ســـاختن یک تجربه تجارت 
الکترونیکی جدید م یکنند. نمون ههایی از فعالی تهاي تجاري محبوبتر در دیسـنترالند و 

دیگر اقتصادهاي دنیاي مجازي امروزه عبار تاند از:
2 : مانند سـاتِبیز را هاندازي شـد هاند که به مالکان اجازه م یدهد هنر 1 گالر يهاي هنري

دیجیتالی مبتنی بر ا نا فتی خود را در حراج یهاي هنري به نمایش بگذارند و بفروشند.

اقتصاد متاورس

1. Art Galleries
2. Sotheby's
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: کسـ بوکارهاي رمزنگاري مانند بایننس و سایر دفاتر مرکزي دیجیتالی 1 دفاتر تجاري
را در متاورس ایجاد کر دهاند که در آن کارمندان م یتوانند مالقات و همکاري کنند.

تبلیغات: بیلبوردهاي دیجیتالی توسط صاحبان موجودی تها ساخته شده است تا در 
ازاي پرداخت هزینه براي بازیکنان بازي تبلیغ کنند.

سال نهاي موسیقی که در آن نوازندگان موسیقی م ینوازند و کنسرت برگزار م یکنند.

تخمی نهاي رشد اقتصادي

زندگی اجتماعی و باز يهاي ما در حال همگرایی هسـتند و یک اقتصـاد مصـر فکننده 
کاالهاي مجازي وسیع و با رشـد سـریع ایجاد م یکنند. شـکل 7 بیانگر تخمین افزایش 
درآمد دنیاي باز يهاي مجازي از 180 میلیارد دالر در ســال 2020 به 400 میلیارد 

دالر در سال 2025 است.

1. Business Ofces

شکل 7 - رشد درآمد جوامع جهانی مجازي از سال 2020 تا سال 2025
(Grayscale Research, 2021)
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متـاورس یک فرصــــــــت درآمـد تریلیـون دالريا ز طـریق تبلیغــات، تجـارت 
ا ین تخمینها را  اجتمـاعی، رویدادهاي دیجیتـال، سخ تافزار و درآمدزاییا ست. شکل 8 
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(Grayscale Research, 2021) شکل 8 - ظرفیت متاورس جهانی به طور کلی و قابل ارجاع در بازار

 ظرفیت متاورس نشان م یدهد.

همچنین شـکل 9 ارزش کل بازار و ظرفیت بازار را در وب 2.0 در حرکت به ســمت 
متاورس، بازي و ورز شهاي الکترونیک و وب 3.0 نمایش م یدهد.
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بخ شهاي اقتصادي دنیا يهاي مجازي مبتنی بر بالکچین

شـــرک تها به دالیلی همچون کاهش هزین هها، راحتی ســـاخت، امنیت باال، کاهش 
کال هبرداري و... معموال به جاي ساخت بالکچین اختصاصی خود، توکن ایجاد م یکنند. 
توک نها نوعی دارایی دیجیتال محســوب م یشوند که قابل انتقال به سایرین و ذخیره 
ارزش هستند. در رمزارزها، توک نها آن گروه از ارزهاي دیجیتال هستند که بالکچین 
اختصـاصی خود را ندارند و از بالکچی نها یا به نوعی پلتفرمی براي ثبت تراکن شهاي 
خود استفاده م یکنند. البته ممکن است در دید کلی به هر نوع دارایی در فضــــــاي 
رمزارزها توکن گفته شـود. توک نها در گذشـته قبل از آنکه در ارزهاي دیجیتال مورد 
استفاده شوند در سیســـت مهاي رایان هاي به عنوان نوعی مجوز رمزنگار يشده مطرح 
بودند. این توک نها توسط شرک تهاي مختلف بر بســتر بالکچین شکل م یگیرند. هر 
توکن کاربري مخصــوص خودش را دارد و با توجه به اهمیت کاربرد و میزانی که در 
رسیدن به این کاربرد موفق است، داراي ارزش متفاوتی است. ایجاد توکن در بســتر 
ارزهاي دیجیتال معموال هزینه چندانی ندارد و به راحتی ساخته م یشـود. در حالی که 
ساخت بالکچین نیاز به آماد هسازي تمام امکانات را دارد -که این امر مستلزم داشتن 
افرادي با دانش قوي برنام هنویســـی است- براي ایجاد توکن آشنایی با قراردادهاي 

هوشمند بالکچین کافی است.
بر این اســـاس توکن متاورس نوعی از ارز دیجیتال اســــت که براي تراکن شها در 
متاورس مورد اســتفاده قرار م یگیرد. هر چه متاورس و زندگی در این دنیاي مجازي 
توسعه و هم هگیري بیشـتري پیدا کند این توک نها ارزش بیشــتري خواهند یافت. به 
همین دلیل براي سرمای هگذاري گزینه مناسبی هستند. کارشناسان معتقدند توک نهاي 
متاورس براي ســـرمای هگذاران درآمد و ســـود زیادي ایجاد خواهند کرد. البته این 
توک نها ریسـک زیادي نیز دارند و امکان از بین رفتن سرمایه نیز وجود دارد. در حال 
حاضر، توک نهاي متاورس مختلفی ایجاد شـده اسـت که مه مترین آ نها عبار تاند از: 
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سهام توکن شده فیسبوك، اکس یاینفینیتی، دیسنترالند (MANA)، متاورس ایندکس 
(MVI)، سـندباکس (SAND)، رادیوکاکا (RACA)، اســتار اطلس (ATLAS)، یوفو 

گیمینگ (UFO)، ردفاکس لبز (RFOX) و... .
از سوي دیگر، با توجه به اینکه فناوري بالکچین و ارزهاي دیجیتال، رشـد قابل توجهی 
یافت هاند، هر روز مفاهیم جدیدي براي آن به کار برده م یشـــــود. یکی از این مفاهیم 
ا نا فتی است. به طور مثال کاالي ارزشمندي از طریق اینترنت با قیمت بسیار مناسب 
خریداري شده و یک توکن دیجیتالی منحصــــرب  هفرد (ا نا فتی) دریافت م یشود که 
نشانگر مالکیت نسبت به محصول خریداري شده باشد. این ویژگی م یتواند بسیار مهم 
باشد. ا نا فت یها راه رسیدن به فراجهان هســتند، ارتباط نزدیکی با متاور سها دارند و 

مسائل هویتی و اجتماعی در متاورس را ساده م یکنند.
با توجه به اینکه اقتصـاد جهان متاورس به شکل عمده وابســته به توسعه فناور يهاي 
حوزه بالکچین و رمزارزها است، به نقل از Grayscale Research (2021) در 

شکل 10 بخ شهاي اقتصادي دنیاهاي مجازي مبتنی بر بالکچین تصویر شد هاند.

(Grayscale Research, 2021) شکل 10 - بخ شهاي اقتصادي دنیاهاي مجازي مبتنی بر بالکچین

دسترسی به کیف پو لهاي دیجیتال شخصی/اپلیکیش نهاي فرانت اند

عام لها

تامین مالی نامتمرکز
(DeFi)

ا نا فتی
کاالهاي مجازي مستقل

احراز هویت مستقلخدمات ابري نامتمرکزحکمرانی نامتمرکز

تجمیع کنند هها
داده

اوراکل
بازارهاي بالکچینی

واحد ارزش
پو لهاي اینترنتی

DeFi Primitives

بازارهاي بالکچینی
توک نها

استانداردها
فراداده

ا نا فتی و ا فتی ترکیبی
ا نا فت یهاي قابل تبدیل

در جهان فیزیکی

قراردادهاي هوشمند
(DAO)

چارچو بها
سازوکارهاي را يگیري

کی فپو لها
ممیز يهاي اجتماع

Staking & Slashing

مح لهاي ذخیر هسازي
پردازش

پایگا ههاي داده
APIها و کوئر يها

احراز هویت نامتمرکز
(DID)

ادعاهاي قابل بررسی
سک ههاي سازندگان

الیه قابل برنام هنویسی

الیه مبادله

شبک ههاي نظیر به نظیر
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شبک ههاي پرداخت1
اقتصـــــادهاي فراسوي وب 3.0 م یتوانند از ارز دیجیتـالی خود، مانند مانا یا ارز 2

پلتفرم اقتصـاد ابري رمزارز پایه الیه یک که روي آن ساخته شد هاند، مانند اتریوم یا 3
سوالنا استفاده کنند.4

1. Payment Networks
2. Mana
3. Ethereum (Eth)
4. Solana (Sol)
5. Decentralized Finance

6. Decentralized Governance
7. Decentralized Cloud
8. Self-Sovereign Identity
9. Creator Coins

امور مالی نامتمرکز5

وجود صـراف یهاي نامتمرکز به کاربران اجازه م یدهد تا آیت مهاي بازي را مبادله کنند؛ در 
حالی که پلتفر مهاي وا مدهی به کاربران اجازه م یدهند روي زمین مجازي خود وام بگیرند.

حکمرانی نامتمرکز6

متاورس چارچو بهاي قانونی کنترل اقتصــادهاي دیجیتال را از شرک تهاي متمرکز 
پس م یگیرد و به شــبکه جهانی از کاربران متاورس وب 3.0 اجازه م ی دهد تا قوانین 

فضاي مجازي تحت مالکیت جمعی خود را تعیین کنند.
فضاي ابري نامتمرکز7

را هح لهاي ذخیر هســازي فایل مانند Filecoin به جها نهاي متاورس وب 3.0 یک 
را هحل زیرســــاخت نامتمرکز براي ذخیره داد هها م یدهد؛ در حالی که خدم  تهایی 
مانند Livepeer زیرسـاخ تهاي رمزگذاري ویدئویی نامتمرکز را به دنیاي مجازي 

ارائه م یدهند.
احراز هویت مستقل8

داد ههاي مربوط به ســک  ههاي مجازي متعلق به خالقان محتوا ممکن اســت از دیگر 9
پلتفر مها به متاورس منتقل شود و براي امتیازدهی هویت یا اعتبار اسـتفاده شـود. این 
دنیاهاي متاورس وب 3.0 بخشی از اقتصاد ابري رمزگذار يشده به هم پیوسته بزرگتر 
هستند. این پروتک لهاي نامتمرکز با یکدیگر همکاري م یکنند و زیرساخ تهاي فنی را 

براي پشتیبانی از اقتصادهاي مجازي متاورس فراهم م یکنند.
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با توجه به پی شبین یهاي کارشناسان و متخصـــصــــان، آینده باز يهاي دیجیتال به 
خصوص باز يهاي آنالین در عصـر واقعیت مجازي ب یتردید حوز هباز يهاي متاورس 
خواهند بود. نکته مهم و جالب توجه براي بسـیاري از این باز يها این است که عالوه بر 
آ نکه بازیکنان را با چال شهاي بازي مواجه م یکنند، چال شهاي اجتماعـی جالبـی نیـز 
براي آ نها به همراه دارند. در واقع بازیکنان توسـط باز يهاي متاورس م یتوانند براي 
نخســتین بار براي خود هویت دیجیتال ملموس داشته باشند. عناصر کلیدي متاورس 
براي بازيهاي دیجیتال، متاورس فراتر از واقعیت مجازي است. رون دهاي متاورس در 

باز يسازي اغلب با چندین عنصر کلیدي مطابق شکل 11 مرتبط هستند.

 متاورس و باز يهاي دیجیتال

(Newzoo, 2021) شکل 11- عناصر کلیدي متاورس در باز يهاي دیجیتال
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اقتصاد بازي در دنیاي متاورس

بازیکنان، باز يهاي بالکچین را از طریق ا نا فتی پیگیري م یکنند. یکی از این روندها، 
«بازي براي کســـــــب درآمد» است که عالوه بر درگیرسازي بازیکنان باز يهاي 
بالکچینی، براي آ نها ایجاد قدرت م یکند. با تکیه بر ا نا فتـ یها، بازیکنان مـ یتوانند 
در اقتصادهاي مالی بازي در متاورس مشارکت و براي ارزشی که در حین بازي اضافه 
م یکنند، جوایزي نیز دریافت کنند. باز يهاي متاورس براي کسب درآمد، منصـفانه 
هســتند؛ زیرا بازیکنان به جاي کنترل شدن توسط یک موجودیت وابســـته به بازي 
(مانند اکثر باز يهاي سـنتی)، مالکیت کامل دارای یهاي خود را به دســت م یآورند. 

برخی از مه مترین باز يهاي بالکچینی در شکل 12 مشخص شد هاند.

 (Grayscale Research, 2021) شکل 12 - برخی از باز يهاي مهم مبتنی بر بالکچین

برخی باز يهاي مشهور متاورسی
ژانر سندباکس به نوعی از باز يهاگفته م یشـود که کاربر با اسـتفاده از مواد اولیه که 1

1. Sandbox
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در بازي موجود است، ابزارهایی که الزم دارد را م یسازد و قادر م یشود با سـایرین به 
رقابت بپـردازد. این نوع از باز يها کاربـر را بــراي انجام ماموری تهاي مختلف آزاد 
م یگذارند. در این باز يها کاربر با ب هکارگیري امکانات گوناگون و برخـی از مواد اولیه 
که در نقشــه بازي قابل کشــف هســتند توانایی ساخ توساز دارد. نمونه مشــهور 

باز يهاي سندباکس، بازي ماینکرفت است که طرفداران بســـیاري در سراسر دنیا 1
دارد. برخی از نمون ههاي مورد انتظار به شرح زیر هستند:

میراندوس2
4 یک نوع بازي رایگان جهان باز با توکن خاص خود به نام ماتریوم اسـت. سـبک این 3

بازي، نق شآفرینی است. تا لحظه تدوین این گزارش، هنوز نســـخه رسمی این بازي 5
منتشر نشده و توسع هدهندگان آن براي بهبود کیفیت بازي تنها نسـخه آزمایشـی را 6

منتشــر کرد هاند. یکی از نکات جالب بازي میراندوس قابلیت درو نپرداخت با توکن 
ماتریوم است. به بیان ساد هتر در بازي میراندوس کاربران م یتوانند از یک خانه ساده 
گرفته تا ساختما نهاي بزرگ یا حتی یک شهر کامل را با استفاده از توکن اختصـاصی 
بازي خریداري کنند. جال بتر آن که کاربر با خرید یک کســــ بوکار مثل مغازه به 
صـورت دور هاي توکن دریافت م یکند. در واقع کاربران به راحتی م یتوانند در دنیاي 

مجازي این بازي سرمای هگذاري کنند تا در ادامه بازي با کمبود توکن مواجه نشوند.
آلیس همسایه من7

یک بازي چندکاربره است. توکن اختصـاصی این بازي، آلیس نام دارد و در بهار 2022 8
به صورت رسمی منتشر خواهد شد. در این بازي کاربران م یتوانند زمی نهاي خودشان 
را بســازند و آ نها را توسعه دهند، فعالی تهاي روزمره خود را انجام دهند و در محیط 
واقعیت مجازي همسای ههاي خود را مالقات کنند، به آ نها کمک کنند یا از آ نها کمک 
1. Minecraft
2. Mirandus
3. Open World
4. Materium

5. RPG: Role-Playing Games
6. Test Play
7. My Neighbour Alice
8. Multiplayer
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بگیرند. در این بازي از طریق توکن م یتوان زمین، ابـزار، آیت مهاي ارتقاي آواتارها و... 
را خریداري و عالوه بر آن از سایر امکانات بازي اسـتفاده کرد. ابزارها را مبادله کرد و 
حتـی به ازاي دریافت توکن بازي، ابـزارها را به یکدیگـر فـروخت. این بازي در حال 
حاضر رایگان نیســت و امکان آزمایش بازي تنها براي افرادي که هزینه آزمایش را 
پرداخت کرد هاند، فراهم است. البته شرکت سازنده بازي آلیس همســــایه من، ادعا 

کرده که نسخه رسمی رایگان خواهد بود.
الی ت نایت1

در اصل نسخه متاورسی بازي فورتنایت است. تفاوتی که نسـخه متاورس الیت نایت 2
دارد در پادا شها و جوایز بازي اســـت. توســـع هدهندگان الیت نایت، ارز دیجیتال 
بیتکوین را به عنوان پاداش در نظر گرفت هاند. تاریخ دقیق انتشــار نســخه رسمی این 

بازي تا زمان تدوین گزارش، اعالم نشده است.

1. Light Nite
2. Fortnite
3. Illuvium

4. Decentraland
5. Mana
6. Land

ایلوویوم3

یک نوع بازي جهان باز با سبک ماجراجویی و رایگان است که براي شـروع بازي هیچ 
هزین هاي پرداخت نم یشود؛ اما براي دریافت ا نا فت یهاي موجود در بازي باید اکانت  
  "ILV"پریمیوم و پولی وجود داشته باشد. توکن اختصاصی این بازي با نماد اختصـار ي

یا همان ایلوویوم نا مگذاري شده است.
دیسنترالند4

به عنوان یکی از محبو بترین باز يهاي متاورسـی شـناخته م یشــود که اولین بار در 
6 و لند دارد. 5 فوریه 2020 انتشار یافت. دیسنترالند دو توکن اختصـاصی با نا مهاي مانا 

این بازي در واقع یک جهان مجازي نامتمرکز اســت که در آن بازیکنان م یتوانند در 
حین بازي و فعالیت، زمین دیجیتال، آثار هنري و آیت مهایی از این دســــت را بخرند، 
بفروشـند یا حتی ایجاد کنند. همچنین زمینه الزم براي برگزاري مراســم، مهمان یها و 
نظرسنجی نیز فراهم شده است. در واقع بازي تجربه یک زیســت دیجیتالی موازي را 
براي کاربران ایجاد م یکند. با توجه به اینکه دیســـنترالند بر اساس ارتباط و تعامل با 
سایر افراد ایجاد شده، م یتوان آن را تجرب هاجتماعی در دنیاي مجازي به حساب آورد.
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پاندمی کرونا باعث شد نقش جهان وب در زندگی بشـــــر پررن گتر شود. آموزش 
آنالین که در قبل از کرونا شروع شده بود اما همواره در سـایه و کنار قرار داشـت، به 
رویکرد غالب آموزش کشــــورهاي دنیا تبدیل شد. دورکاري که مفهومی عجیب و 
غیرممکن براي بسـیاري از مدیران و کارمندان بود، مورد استقبال قرا گرفت، افزایش 
خرید آنالین و... همه در اثر این هم هگیري بود. در پی آن تقاضا براي واقعیت مجازي 
که چال شها و مســائل بســیاري را در پی داشت، افزایش یافت و موجب توسعه این 
فناوري که متاورس نماینده آن است، گردید. به هر حال ویروس کرونا حرکت بشر را 

به سمت متاورس سرعت بسیار زیادي بخشید.
در عین حال که جهان متاورس آینده فضاي مجازي را شکل م یدهد، در شرایط فعلی 
فرصــــ تها و چال شهایی را پیش روي خود دارد که در این بخش به مرور برخی از 

مه مترین آ نها پرداخته شده است.

 متاورس: فرص تها و چال شها

فرص تهاي متاورس

جنب ههایی از متاورس وجود دارد که به طور مســــتقیم و مثبت بر مشــــاغل تأثیر 
م یگذارد. یکی از آ نها ترکیب فناوري بالکچین است. بالکچین پرداخ تهاي سنتی و 
انتقال ارز را به یک فرآیند کامال دیجیتال تبدیل م یکند. انتقالی که تقریباً آنی و ایمن، 
خصـوصی و عاري از تنگناهاي نظارتی است. عالوه بر این، فناور يهایی مانند ا نا فتی  
در متاورس، تراکن شهاي آسـا نترِ دارای یهاي دیجیتال را ممکن م یســازد. واقعیت 
افزوده و مجازي نیز فضــــاهاي کاري فراگیرتري را براي کارمندان از راه دور ایجاد 
م یکند. در نهایت، کسـ بوکارها م یتوانند اطالعات بیشـتري را در مورد کاربران بر 
اساس سفارشـ یسـاز يهاي انتخابی و تجربیات ترجیحی جم عآوري کنند که م یتواند 
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خلق تجرب ههاي منحصرب هفرد

شرک تها در حال کاوش در بازاریابی و فروش در متاورس هســـــتند. از آ نجایی که 
متاورس از فناور يهاي واقعیت مجازي و واقعیت افزوده استفاده م یکند، کســ بوکارها 
م یتوانند تجارب کاربري تعاملی، شخصی و قابل تنظی متري را براي دستیابی به مشتریان 

ایجاد کنند.

براي بازاریابی اســتفاده شـــود. این ویژگ یها متاورس را به یک پلتفرم ایدئال براي 
کس بوکار تبدیل م یکند.

گسترش ردپاي دیجیتال

متاورس به کس بوکارها اجازه م یدهد تا در یک رسانه جدید به مشتریان دست یابند 
. افزایش تمرکز  و یک پلتفرم اضافی براي فروش محصـوالت و خدمات فراهم م یکند
بر تعامل کاربران در متاورس، کس بوکارها را وادار م یکند تا حضـور مجازي خود را 
ازنظر فروشگا هها، تجربیات منحصــــرب هفرد و رویدادها تقویت کنند. در همین حال، 
تراکن شهاي مبتنی بر ارز دیجیتال تضـــمی نکننده این است که خریدها در متاورس 
امن و سریع هستند و به مالکیت محصـول در دنیاي واقعی تبدیل م یشوند. این امر به 
کســ بوکارها حضــور آنالین بیشــتري م یدهد و را ههاي بیشـــتري براي تعامل 

مصر فکنندگان با برندهاي موردعالقه خود ارائه م یدهد.

مد لهاي افزایش درآمد

متاورس مد لهاي درآمدي جدیدي را براي مشــــاغل موجود ارائه م یکند؛ چرا که 
شرک تها دیگر محدود به دنیاي فیزیکی نخواهند بود. کســـ بوکارها در حال حاضر 
م یتوانند اقالم و تجربیات مختلفـی را مانند لباس بـراي آواتارهاي کاربـر، ا نا فتـی، 
امالك، فضاي تبلیغاتی، تجربیات فراگیر و دور ههاي آموزشی در متاورس بفروشند. با 
ادامه توســـعه متاورس، مد لهاي درآمدي جدیدي پدید م یآیند که متاورس را به 

مکانی عالی براي شرک تهایی تبدیل م یکند که به دنبال رشد هستند.
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چال شهاي متاورس1

متاورس در حال حاضر با ظرفی تهاي محدودي وجود دارد، جها نهاي دیجیتال هنوز در 
ـ  ماندازهاي کامل براي متاورس هنوز در  مراحل اولیه هسـتند. فناور يها براي ایجاد چش
ـ هها متـاورس کامل تجـربه نشود.  حال توسعه هستند و ممکـن است تا سا لهـا یا ده
همچنین بحث دسترسی وجود دارد. هنگام یکه فناوري ایجاد جنب ههاي عمی قتر متاورس 
در دسترس قرار گیرد، کس بوکارها به زیرساخ تهایی براي پشتیبانی از دنیاي دیجیتال 
نیاز خواهند داشــت. شــرک تهاي کوچ  کتري که منابع الزم براي ســرمای هگذاري و 

گسترش در متاورس را ندارند، نم یتوانند مشارکت کنند.
فقدان متخصص در این زمینه

توسعه متاورس مســتلزم داشتن مهار تهاي حرف هاي در چندین فناوري نوظهور است. 
ای نها شامل مهارت در حوزه بالکچین، رمزنگاري پیشـرفته، ارزهاي دیجیتال و واقعیت 
مجازي و افزوده م یشود. با این حال کســــــ بوکارها در حال حاضر با پذیرش سریع 
فناور يهاي ضــروري و ارتقاي مهار تهایی که متاورس م یخواهد، دســـ توپنجه نرم 
م یکنند. مشاغلی مانند توسع هدهنده و طراح متاورس در حال افزایش هسـتند و ساختن 
نمون هاي از یک جهان فیزیکی به نظر مهندسـان عمران و مکانیک نیاز دارد. تقاضـا براي 
متخصـصــان با این مهار تها بیشــتر از عرضه افراد واجد شرایط آن است که احتماالً 

انتشار عمومی متاورس را بیشتر به تأخیر م یاندازد.
نادید هگیري جزئیات

یکی از چال شهاي که در خصـوص استفاده از تجهیزات واقعیت مجازي و استفاده از آن 
وجود دارد، تجرب ههاي متفاوت استفاده از آ نها در مقایسـه با تجربه آن در دنیاي واقعی 
است. به طور مثال مصــــــــنوعی جلوه کردن آواتار افراد گوناگون که باعث م یشود 

باورپذیري دنیاي واقعی بسیار کم شود.
شخصـی تهاي باز يهاي دیجیتال معموال شباهت زیادي به انســان واقعی دارند و علت 
1. https://lucidrealitylabs.com/blog/7-challenges-of-the-metaverse
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سخ تافزار ناکارآمد

چالش دیگر، چالش سخ تافزاري است، براي درك هرچه بهتر از متاورس باید از عینک 
واقعیت مجازي استفاده کرد. یکی از انتقادات کارشناسـان به پروژه متاورس کارکردن با 
یک عینک واقعیت مجازي اســــت که براي زمان طوالنی براي کاربران ناراح تکننده 
است. این عین کها معموال سنگین هسـتند و همچنین وضوح تصــویر در این عین کها به 

اندا زهاي نیست که بتوان از آن براي تجربه کامل در دنیاي دیجیتال استفاده نمود.

آن هم زمان و دقت زیادي اســـت که طراحان براي طراحی و ایجاد آ نها صـــرف 
ـ ههاي  م یکنند. این در حالی است که آواتارها معموال به سرعت و بر اساس مشــخصـ
ظاهري کاربر ایجاد م یگردند. به همین دلیل، ممکن اســــت آواتارهاي کنونی، هیچ 
شباهتی به کاربر نداشته باشـند و یا کمترین شـباهت را داشـته باشـند. این تفاو تها 
م یتواند به کاهش حس واقعی حضــــــور در دنیاي مجازي منجر شود. ب یشک در 
جلســـات س هبعدي افراد توجهی به صحب تهاي مدیر یا استاد دانشـــگاهی که یک 

شخصیت کارتونی دارد، نم یکنند.
البته این ضـعف مورد تایید توسـع هدهندگان متاورس اسـت و آ نها باور دارند که با 
پیشــرف تهاي آینده، باورپذیري آواتارها نیز افزایش م ییابد. البته توجه به جزئیات 
هم در طراحی متاورس مهم است مثال در یک جلسـه وقتی همه دور یک میز هسـتند 
صـداي فردي که نزدی کتر اسـت باید بلندتر و واضـ حتر باشـد. در واقع توجه به این 

موارد هر چند کوچک، تجربه متاورس را به تجربه واقعی نزدی کترم یکند.

سالمت روان

متاورس م  یتواند بر ســـــالمت روان فرد تأثیر بگذارد. اعتیاد به دنیاي مجازي نه تنها 
ممکن است منجر به مشکالت روانی مانند افسردگی، اضطراب شود، بلکه به دلیل سبک 

زندگی ک متحرك باعث چاقی و مشکالت قلبی نیز م یشود.
حریم خصوصی و امنیت داد هها

متاورس عالوه بر ذخیره آدر سهاي ایمیل و رمزهاي عبور، رفتارهاي افراد را نیز ذخیره 
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ارز و پرداخت دیجیتال ایمن

متاورس به بازي محدود نیست. در واقع بازار آنالین دیگري است که میلیاردها کاربر را 
در سراسر جهان به هم متصـل م یکند. با وجود ارزهاي دیجیتال بســیار زیاد و مختلف، 
نیاز به مبادالت سریع و بدون دردسر وجود خواهد داشـت. از این رو تراکن شهاي ایمن 

مهم هستند.

 ذخیره م یکند. با وجود یک معدن داده عظیم، این فناوري باید از حریم خصــــوصی 
اطالعات و امنیت داد ههاي شخصی براي هر کاربر اطمینان حاصل کند. این مسئله به 

استراتژ يهاي امنیتی جدید نیاز دارد.

حمالت سایبري و مسئله قانو نگذاري

با دیجیتالی شدن جهان، حمالت سایبري بیشتر شده است و حتی بر فناور يهاي ام نتر 
مانند بالکچین و ارزهاي دیجیتال تأثیر م یگذارد. این حمالت بدون شـک به متاورس 
نیز کشیده خواهد شد. از آ نجایی که فناوري ایجاد متاورس هنوز در حال توسعه است، 
آســـــی بپذیر يها در آن اجتنا بناپذیر خواهند بود. بدون وجود قوانین قوي امنیت 

سایبري ب هویژه در مراحل اولیه، حمالت سایبري به متاورس منتقل م یشوند.
متاورس یک زمین بازي دیجیتال در دسـترس عموم اســت که به طور خاص بدون 
نظارت مرکزي ساخته شـده اسـت. بدون هیچ سـازمان مرکزي که قوانین را تعریف 
کرده باشد، دستورالعم لهاي کمی براي رفتار نامناسب و جرم و مسـئولی تپذیري در 

قبال اقدامات نادرست وجود دارد.
توســــــع هدهندگان متاورس هنوز اعالم نکرد هاند که آیا مقامات نظارتی در دنیاي 
مجازي وجود خواهند داشت یا خیر؛ اما با توجه به اینکه رسـان ههاي اجتماعی در حال 
حاضر شاهد جنایات مجازي هسـتند، متاورس نیز سهم خود را از قانو نشکنان خواهد 
داشت. قوانین و مقرراتی که فقط یک حساب را مسدود م یکنند کافی نخواهد بود. در 
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مسئله مالکیت

در متاورس مردم شـــروع به خرید امالك مجازي و هنرهاي مجازي م یکنند که به 
رشد دارای یها و توک نهاي دیجیتال دامن م یزند. در حالی که تقریباً همه براي خرید و 
مالکیت دارای یهاي دیجیتال در متاورس آزاد هسـتند، دو چالش بزرگ پیش م یآید: 
1. چگونه م یتوان حقوق مالکیت را براي ســازندگان دارای یهاي دیجیتال اعطا کرد  ؟ 

2. چگونه م یتوان مالکیت دارای یهاي دیجیتال در متاورس را تأیید کرد.

این خصــوص باید قوانین مناسب وضع شود؛ اما چالش مهم متاورس این است که در 
یک مکان واقعی وجود ندارد. دنیاي مجازي فراتر از مرزهاي بی نالمللی است. این بدان 
معناست که کشورها و مقامات باید حوزه قضـایی خود را براي اطمینان از فضـاي امن 

براي کاربران مشخص کنند.
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