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ابداع شد و مورد توجه عالقمندان 2014بنیانگذار اتریوم در سال Gavin Woodایده ای که توسط •
.ارزهای دیجیتال قرار گرفت

Public Blockchainsراهی برای غیر متمرکز سازی اینترنت مبتنی بر •

، تامین مالی DAOsایده ای برای تحقق وسیع مفاهیمی چون سازمان های خودمختار غیر متمرکز •
NFTو انواع توکن های غیر قابل معاوضه Oauth، اعالم هویت خود مختار DeFiغیر متمرکز 

نیاهای ایده ای برای گسترش امنیت داده ها ، مقایس پذیر نمودن زیرساخت های گرافیکی مورد نیاز د•
متاورسی 

WEB 3.0 Presents  

...نظرات دیگری هم در مورد آن بیان شده است WEB 3.0همزمان با بزرگنمایی 

...  یتبه نقل قول از ایالن ماسک ، بیشتر به یک بازی از جنس بازاریابی، نزدیک است تا یک واقع•
 WEB 3.0نویسنده کتاب زنجیره بلوکی و معماری های نوین ، Kevin Werbachیا به نقل قول از •

...آنقدر ها هم که گفته می شود غیر متمرکز نیست و بیشتر به یک شعار نزدیک است
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؛4Gبرابر بیشتر به نسب فناوری نسل چهارم 100تا 10نرخ داده ای بین •

هزار برابر پهنای باند بیشتر؛1000تا •

برابر پوشش بیشتر دستگاه ها و ماشین های متصل؛100تا •

مصرف انرژی کمتر سمت دستگاه ها و تجهیزات متصل؛•

میلی ثانیه؛1تاخیر در ارسال داده تا •

•...



www.dpag.ir

New-Radio

NG-Core

است که در سمتNFV , SDNاما آنچه که به دنبال آن هستیم قابلیت های 
NG-Core فراهم می آیند و زمینه ساز ظهور اپراتورهای نسل جدید می شود...

NFV SDN

برای یک اتصال متاورسی حداقل
100Mbps پهنای باند الزم است

1.Connect to the 
Metaverse from 
anywhere

2.Smaller 
hardware form 
factor

در متاورس، تجربه اتصال
در لبه تجهیزات کوچک و
سبک، بسیار مهم است

3. Remote rendering
د شبکه دسترسی پهن بان

نسل پنج، رندرینگ از راه 
دور با تاخیر بسیار کم را 

مهیا می سازد

4. Extending our Reality 
در دنیای واقعی، از خدمات واقعیت افزوده

استفاده کنید تا اتصال دنیای مجازی و
واقعی پررنگ شود

Low Latency Slice of  5G

به عنوان مثال ساخت اپراتور
مجازی ارائه دهنده خدمات 

واقعیت افزوده

ن دارنده شبکه ارتباطی په•
باند نسل پنجمی

پلتفرم های متاورسی•
های NFTپشتیبانی از •
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ورس آمده سایبرپانکی نیست، متامتاورس یک رمان علمی تخیلی به سبک 
...است 

متا سیتی ها
متاورس سازمانی
متاورس نظامی 
متاورس صنعتی

...

همه چی برای ساخت یک متاورس مهیا است

5Gپهنای باند به کمک فناوری 

Edge Computing  و مراکز دادهHPC

تاخیر کم
پردازنده های گرافیکی قوی

همزادهای دیجیتال برای فرار از فضای انیمه طوری متاورسی
 Cognitiveالگوریتم های پیشرفته و بلوغ فناوری هایی چون 

Computing

NFT

Decentralizationتفکر 

مدل های حکمرانی متاورسی 
...



• Metaverse Governance

• Metaverse Economy

• Metaverse Mobile Virtual Network Operator 

ای بر بستردنیاهای متاورسی؛e-Commerceزمانی برای ساخت پلتفرم های نوپدید •

می؛ زمانی مناسب برای ساخت اپراتوری های قدرتمند متاورسی و رقیب جدی تمامی کسب و کارهای مبتنی بر اقتصاد پلتفر•

؛GRDPو خلق تولیدات ناخالص منطقه ای Local Governanceزمانی برای ایجاد حاکمیت های محلی •

نظیر سازمان های DLTزمانی برای ساخت سازمان های نوپدید با حاکمیت های الگوریتمی برگرفته از هوش مصنوعی و •
Decentralized Autonomous Organization؛



ساخت اپراتورهای 
مجازی بر بستر 

فناوری و زیرساخت 
5Gهای 
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....به عنوان مثال اپراتورهای مجازی گردشگری هوشمند ، سالمت ، شهرهای هوشمند 

...نیست 5Gاپراتوری که هدف آن ارائه خدمات پهن باند 

...کسب و کار آن فروش سیم کارت و خدمات پایه مخابراتی نیست 

فروش خدمات پایه مخابراتی به کمک مدل های بازی وارسازی رخ می دهد، خصوصا
...در مدل های بازاریابی دیجیتال اکوسیستم های متاورسی 

ایجاد یک تجربه متفاوت از معارفه محصول و فروش آن به مشتری ها

شخصا فروش نه بر بستر برنامه های کاربردی و برنامه های تحت وب، بلکه دقیقا و م
...در دنیاهای متاورسی و به شیوه بازی وارسازی های متاورسی 

اپراتوری با زیرساخت های الزم و تیم توانمند برای ساخت پلتفرم های همزادهای
...دیجیتال با هدف ورود به بازارهای تخصصی و خصوصا متاورس های صنعتی 

...یزیکی اپراتوری با حاکمیت سازمانی متاورسی حتی بدون نیاز به داشتن ساختمان ف

...و ارزهای دیجیتال NFTاپراتوری با مدل معامله گری نوپدید برگرفته از قواعد 

می دهد ، اما مجازی است و کل ساختار و حاکمیت و 5Gاپراتوری که سیم کارت 
...حتی کسب و کارش بروی فضای متاورسی است 



نکته مهم این است که 
سکی ، بازی متاورسی با ایده پردازی هایی متفاوتی چون نوروتیک ایالن ما
وگلی و متاء زاکربرگی ، متاورس سازمانی مایکروسافتی و عینک هوشمند گ
اهای دیگران بازیگران شروع شده است اما برنده کسی است که خلق دنی

محقق کند چرا که در نهایت WEB 3.0فعلی را بر بستر ایده پردازی 
ل شود مشتری تصمیم می گیرد با چه ابزاری به دنیای متاورسی خود متص

...
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Deloitte launches Dimension10 Studio to 
build metaverse experiences with AR, VR, 
IoT and 5G
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محقق کند چرا که در نهایت مشتری تصمیم WEB 3.0برنده کسی است که خلق دنیاهای فعلی را بر بستر ایده پردازی 
...می گیرد با چه ابزاری به دنیای متاورسی خود متصل شود 

...به یک الزام تبدیل شده است Deloitteفهمی که 
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