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تو این بازی کاربران می توانند زمین مجازی را در قالب توکن های رمزنگاری خریداری ، بفروشند ، تجارت کنند و از آن استفاده 

 کنند و سپس آن زمین را هرطور که می خواهند تزئین و ارائه دهند. 

 

 ن برای فروشگاه های آنالین ، گالری های هنری و مکانهای پاتوق مجازی استفاده میکنند.مردم از آ



 

به عنوان یک سیستم آواتار ، مجموعه های خود و ابزارهای بیشتری را ارائه می دهد تا به کاربران  Decentralandفراتر از آن ، 

مناسب تبدیل  Metaverseقصد دارد روزی به یک  Decentralandاجازه دهد فضای خود را برای خودشان بسازند. در واقع ، 

 یک فضای مجازی مشترک جمعی که در آن واقعیت فیزیکی و فضای مجازی به هم متصل و همپوشانی دارند.  -شود 

 

 ابتدا با استفاده از لینک زیر به سایت این بازی میرید



/https://decentraland.org 

به طور  در اینجا میتونید انتخاب کنید که به عنوان یک مهمان قصد مشاهده بازی رو دارید یه به طور جدی میخواید بازی کنید .

سازی کنید و مشخصاتش رو به دلخواه شخصی مثال ما به عنوان مهمان شروع به بازی میکنیم . میبایستی کاراکتر خودتون رو 

 انتخاب کنید . 

  

بعد از ساخت کاراکترتون اسمی رو براش انتخاب کنید و ایمیلی رو برای خودتون انتخاب کرده و بنویسید . و در نهایت وارد 

 بازی بشید. برای تعویض نگاه بازی از 

 ار رو انجام بدیدکیبورد میتونید اینک Vاول شخص به سوم شخص با استفاده از حرف 

https://decentraland.org/


 

با استفاده از تونل موجود در بازی وارد دنیای اصلی بازی میشید . در این بازی میتونید تفریح کنید سینما و کافی شاپ برید . خونه 

رو در بخرید و اون رو مرمت کنید . یا خونه ای رو به طور کامل از اول بسازید به دلخواه خودتون . میتونید معامالت و ترید هاتون 

 ساختمان بورس انجام بدید 

 

 

 

 

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان  
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