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رمزارز

فناوری

رمزارزها هم کامال غیرمتمرکز
نیستند

متاورس و ساخت اقتصادی جدید

رمزارزها همیشه به غیرمتمرکز و غیرقابل رصد بودن مشهور
بودهاند اما اخیرا پژوهشی که به سفارش «آژانس پروژههای
پژوهشــی پیشــرفته دفاعی»(دارپا) صورت گرفته نشان
میدهد چند «مرکزیت ناخواســته» در بالکچین به ظاهر
غیرمتمرکز ،پیدا شده است.
دن گوئیدو ،مدیرعامل  ،Trail of Bitsشرکتی که در حوزه
تحقیقات امنیت نرمافزاری فعال اســت و مطالعات مذکور
را به ســفارش دارپا انجام داده ،در این رابطه گفته که چون
میگویند بالکچین غیرمتمرکز و تغییرناپذیر اســت ،پس
عموما فرض بر این است که واقعا همینطور است.
به گزارش انپیآر ،وی در ادامه عنوان میکند توان رمزارز
در دست افراد و ســازمانهایی تراکم پیدا میکند که پول
بیشتری داشــته باشــند؛ امری که درست مشــابه سایر
ساختارهای فعال در حوزه سرمایهداری است.
شرکت  Trail of Bitsمشــکل اساسی بالکچین را تحت
عنوان «مرکزیتهای ناخواســته» توصیف کرده اســت؛
حالتی که یک شــخص یا نهاد قادر اســت این ساختار به
اصطالح غیرمتمرکز را عمیقا تحت تاثیر قرار دهد .طوری
که شخص حتی میتواند ســوابق مالکیت را به سود خود
دستکاری کند.
بــا اســتناد بــه گــزارش  ،Trail of Bitsتنها 3شــرکت
خدماتدهنده اینترنــت کنترلکننده 60درصد از ترافیک
شبکه بیتکوین هســتند ،بدین ترتیب این شبکه ممکن
است با حمله سایبری به یکی از این ISPها به شدت دچار
اختالل شود؛ این امر حتما الزم نیست از سوی هکرها باشد
ش از اندازه میتواند نسبت به انجام
و هر کسی با دسترسی بی 
آن اقدام کند.

اگر جزو عالقهمندان به تکنولوژی هستید یا زمان زیادی را
صرف بازی آنالین میکنید ،احتماال تاکنون به عبارت متاورس
برخورد کردهاید .متاورس شــبکهای اســت که جنبههایی
از شــبکه اجتماعی ،بازی آنالین ،واقعیت افــزوده ،واقعیت
مجــازی و رمزارزها را با یکدیگر ترکیــب میکند تا کاربران
را قادر ســازد بهطور مجازی با یکدیگر تعامل داشته باشند.
عبارت متاورس از ترکیــب 2واژه « » metaبه معنای ماورا
و « »verseیعنی جهان تشــکیل شده اســت .متاورس از
جهانهای سهبعدی( )3Dمتعددی تشکیل شده است که در
آن نسخههای دیجیتالی افراد میتوانند با یکدیگر در تعامل
بوده و از محلــی به محلی دیگر جابهجا شــوند .متاورس که
توسط بسیاری به عنوان «آینده اینترنت» از آن یاد میشود،
میتواند سرگرمی فراتر از بازی آنالین ارائه کند.
متاورس یا واقعیت مجازی

هدستهای متاورس؛ ازرؤیا تا واقعیت

مارک زاکربرگ با رونمایی از چند نمونه اولیه ولی تکمیل نشده هدستهای واقعیت مجازی قصد دارد رقابت برای متاورس را سختتر کند
اینترنت

پزشکی

شروع واکسیناسیون کرونا
برای کودکان بیشتر از 6ماه

زهرا خلجی

روزنامهنگار

شرکت متا یا همان فیسبوک سابق قصد دارد امسال
برای تحقیق و توســعه فناوریهای واقعیت مجازی
و افــزوده ازجمله عینــک یا هدســت کامپیوتری،
10میلیارد دالر هزینه کند .به گزارش سی ان بیسی،
مارک زاکربرگ ،مدیرعامل متا با افشــای بسیاری
از نمونههای اولیه و ناتمام هدســت ساخته شده در
آزمایشگاههای این شرکت ،نشان داد که متا تا چه حد
در مسیر رسیدن به هدف خود پیشرفت کرده است.
با این حال گروهی هنوز به تغییر جهان با متاورس با
شک و تردید نگاه میکنند.
هدف بزرگ زاکربرگ

هفته گذشــته ،ســازمان غذا و داروی آمریکا مجوز
اســتفاده اضطراری از واکســن کووید19-ساخت
شــرکت مدرنا را برای کودکان 6ماهه تا 17ســال و
واکسن شــرکت فایزر برای کودکان 6ماهه تا 4ساله
صادر کرد .به گزارش ســیانان ،حدود 17میلیون
کودک زیر 5ســال در سراســر آمریکا اکنون واجد
شرایط دریافت واکسن کووید19-هستند .طبق این
مجوز ،واکسیناســیون این گروه سنی آسیب پذیر از
روز گذشته در آمریکا شــروع شده است .طبق مجوز
سازمان غذا و دارو ،واکسن مدرنا در سری اول با دوز با
فاصله چهار هفته که هر دوز شامل 25میکروگرم است
به نوزادان و کودکان 6ماهه تا 5ساله تزریق میشود.
واکســن فایزر نیز میتواند بهعنوان ســه دوز اولیه
برای اســتفاده در نوزادان و کودکان 6ماهه تا 4ساله
تجویز شود .کمیته مشورتی واکسنها و محصوالت
بیولوژیکی مرتبط ســازمان غذا و دارو تشخیص داد
که مزایای هر دو واکسن به نسبت خطرات آن بیشتر
است و خاطرنشان کرد که واکسنها در بین کودکان
حاضر در آزمایشهای بالینی به خوبی مؤثر بوده است.

عدد خبر

۱۰

ایــران بــا نمایندگــی ســتاد توســعه
فناوری نانو۱۰ ،استاندارد بینالمللی
در حــوزه نانــو تدویــن كــرد کــه
محصــوالت براســاس آنهــا بــه تولیــد
خواهند رسید.
بیــش از ۷ســال اســت کــه ایــران بــا
عضویــت در کمیتــه فنــی اســتاندارد
فنــاوری نانوایــزو در راســتای تدویــن
اســتانداردهای مــورد نیــاز در حــوزه
نانــو برآمــده اســت .در کمیتــه فنــی
اســتانداردهای فنــاوری نانوایــزو،
۳۶کشــور عضــو اصلــی و ۱۸کشــور
عضو ناظر هستند.
اســاس تدویــن اســتانداردهای
بینالمللــی در ســازمان ایــزو ،اجماع
جهانی توسط کشورهای عضو است.
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گفته میشــود ســونی بــرای رقابت با
دوربین 50مگاپیکســلی ISOCELL
 GN2سامســونگ روی گوشــیهای
موبایــل ســری IMX9را بــا حســگری
۱۰۰مگاپیکسلی در دست تولید دارد.
یکــی از مدیران ســونی بهتازگی گفته
بود که دوربین گوشــیهای هوشمند
تــا ســال  2024جــای دوربینهــای
 DSLRرا خواهند گرفت .قرار اســت
این دوربین روی گوشیهای میانرده
بازار مورد اســتفاده قــرار بگیرد .طبق
گمانهزنیهای کنونی بهنظر میرسد
کــه دوربیــن گوشــیهای رد هبــاالی
آینــده اپــل هــم 48مگاپیکســلی
خواهند بود.

مرجان محمدتقی

زاکربرگ روی آینده شرکت شبکه اجتماعی خود که
بر واقعیت مجازی و ورود کاربران به دنیای تولید شده
توسط کامپیوتر و واقعیت افزودهای که اشیای تولید
شده توسط کامپیوتر را در دنیای واقعی نشان میدهد،
شرط بسته است .سال گذشته ،این شرکت نام خود را
به متا تغییر داد تا تأکید بیشتری روی دنیای متاورس
داشته باشد .متاورس دنیای مجازی است که زاکربرگ
تصور میکند مردم بهزودی زمان زیادی را از طریق
عینکهای کامپیوتری پیشرفته در آن سپری خواهند
کرد .اگر زاکربرگ موفق شود کامپیوترهایی که روی
سر قرار میگیرند را به یک وسیله معمول تبدیل کند،
متا یک جریان درآمد جدید از فروش ســختافزار
خواهد داشــت .متا در آخرین اعــام درآمدی خود
گفت که تغییرات اخیر در حفظ حریم خصوصی اپل
در آیفون میتواند 10میلیارد دالر درآمد از دســت
رفته برای آنها در ســالجاری به همراه داشته باشد؛
زیرا توانایی شرکت در هدف قرار دادن تبلیغات برای
مخاطبان دقیق را مختل میکند.

است و براساس برآوردها هدست Quest 2با قیمت
299دالر78 ،درصد از کل فروش هدستها را در سال
2021بهخود اختصاص داده است ،اما در مجموع تنها
11.2میلیون هدست واقعیت مجازی در طول سال
فروخته شد که این آمار به نسبت فروش گوشیهای
هوشمند یا لپتاپ و تبلت بسیار پایین است.
با این حال ،سرمایهگذاران در مورد دور شدن متا از
تجارت اصلی تبلیغات و برنامهها تردید دارند .در سال
2022بهدلیل ترس از افزایش هزینهها ،افزایش رقابت
از سوی  TikTokو اثرات تغییر حریم خصوصی آیفون
اپل که مانع از تبلیغات موبایلی شد ،ارزش سهام آنها
تاکنون بیش از 53درصد کاهش یافته است .نمایش
هدست جدید هم کمک چندانی به آرام کردن فضا
نکرد و سهام متا باوجود افزایش گسترده سهامهای
فناوری ،باز هم بیش از 4درصد کاهش یافت.
نمایش زاکربرگ

زاکربرگ در جریان نمایش هدست واقعیت مجازی
جدید شــرکتش گفت که متا در حال توسعه نسل
بعــدی نمایشــگرهای واقعیت مجازی اســت که
بهگونهای طراحی شدهاند که تجربه کافی واقعبینانه
را برای کاربران فراهم کنند تا حضور در اتاق با سایر
افراد مجازی را درک کنند .نمایشگرهای فعلی وضوح
پایینی دارند و نمیتوان آنهــا را برای مدت طوالنی
روی سر گذاشت .زاکربرگ درباره تالشهای واقعیت
مجازی این شــرکت گفت :طولی نخواهد کشید که
صحنههایی واضح و کامل را در کمال وفاداری برای

کاربران خلق کنیم .با خلق چنین وســیلهای ،کاربر
جای اینکه همهچیز را روی صفحه نمایش تماشا کند،
حس میکند که در آن فضا حضور دارد .مسئله این
است که در مقایسه وضوح صفحهنمایشها با آنچه
چشــم ما در دنیای فیزیکی میبیند متوجه شدیم
وضوح نمایشگرها کمتر است.
در چند سال گذشته متا بهطور مرتب پیشرفت خود را
در کار روی هدستهای واقعیت مجازی و عینکهای
واقعیت افزوده به شرکا و رسانهها نشان داده است تا
سرمایهگذاران را تشویق کند این پروژه را ارزشمند
دانسته و به استخدام توســعهدهندگان و مدیران با
تجربه و با دستمزد زیاد ،در بخشهای واقعیت مجازی
و واقعیتافزوده کمک کنند .متــا در میزگردهایی
برای ارائه محصوالتش بهطور مرتب نمونههای اولیه
ناتمام را برای اســتفاده در تحقیقات نشان میدهد
که غیرمعمول بهنظر میرسید .شرکتهای سازنده
گجتها معموال دوســت دارند محصوالت را کامل و
پیش از آنکه درباره آنها با رسانهها صحبت کنند ،نحوه
تولید را ارزیابی میکنند .بهعنوان مثال ،اپل که روی
هدستهای خود کار میکند ،هرگز نمونههای اولیه
را به نمایش نمیگذارد.
زاکربرگ درباره رویکرد غیرمعمول خود گفت :این
ی شــده و
نمونههای اولیه ،مدلهای شخصیســاز 
سفارشی هستند که ما در آزمایشگاه خود ساختهایم؛
بنابراین محصوالتی نیستند که آماده ارسال باشند.
نمونههای اولیهای که تاکنون او به نمایش گذاشته
است به این ترتیب است:

رقابت اپل و متا
مکث

آینده مبهم واقعیت مجازی

دنیای واقعیــت مجازی هماکنون کوچک اســت و
درباره اینکه چقدر میتواند بزرگ شود هنوز ابهاماتی
وجود دارد .متا هماکنون بر فروش هدســت مسلط

شرکتهای متا و مایکروسافت و ســایر غولهای فناوری که برای ساخت مفهوم متاورس رقابت
میکنند ،گروهی را برای توسعه استانداردهای صنعتی تشکیل دادهاند که دنیای دیجیتال نوپای
شرکتها را با یکدیگر سازگار میســازد .این گروه در بیانیهای اعالم کرد که شرکتکنندگان در
انجمن استانداردهای متاورس شامل بسیاری از بزرگترین شرکتهای
فعال در این فضا ،از ســازندگان تراشه گرفته تا شرکتهای بازی و
همچنین نهادهای تعیینکننده اســتاندارد مانند کنسرسیوم
جهانی وب ( )W3Cهستند .با این حال ،اپل بهطور آشکاری
در این لیست غایب اســت .تحلیلگران انتظار دارند اپل
با معرفی یک هدســت واقعیت ترکیبی در سالجاری یا
ســال آینده ،تبدیل به بازیکن اصلی در مسابقه متاورس
شود .معرفی چنین دستگاهی اپل را در رقابت مستقیم با متا
قرار میدهد.

باتراســکاچ ( :)Butterscotchبرای آزمایش
نمایشگرهایی با وضوح باالتر طراحی شده است که
به وسیله آن میتوان چیزهای ریزی را تشخیص داد
که چشم انســان بهصورت طبیعی نمیتواند آنها را
تشخیص دهد .باتراسکاچ یک لنز جدید توسعهیافته
از سوی متاست که به شما اجازه میدهد تا ریزترین
سطر در جدول عالئم آزمایش چشم را بخوانید.
با این حال ،متــا میگوید که نمونــه اولیه بهدلیل
ســنگینی و حجیم بودن آن به هیچوجه قابل حمل
نبود.
 :Half Dome 3متــا حداقل از ســال 2017روی
هدست  Half Domeکار میکند تا نوعی نمایشگر
که میتواند فاصله نقطه فوکوس اپتیک هدســت را
تغییر دهد ،آزمایش کند .متا میگوید با فناوری Half
 ،Domeوضوح و کیفیت تصویــر به اندازهای بهبود
مییابد که کاربران میتوانند در هدست ،وضوحی به
اندازه نمایشگرهای رایانهای غولپیکر داشته باشند.
در جدیدترین نسخه این هدست ،قطعات مکانیکی با
لنزهای کریستال مایع جایگزین شده است.
 :Holocake 2شرکت متا میگوید این نازکترین
و سبکترین هدســت واقعیت مجازی ساخته این
شرکت و کامال قادر است هر نرمافزار واقعیت مجازی
را درصورتی که به رایانه شخصی متصل باشد ،اجرا
کند .با این حال ،بــه لیزرهای تخصصی نیاز دارد که
برای استفاده مصرفکنندگان بسیار گران هستند و
به اقدامات احتیاطی نیاز دارند.
زاکربــرگ درباره این هدســت میگویــد :در اکثر
هدســتهای واقعیت مجازی ،لنزها بسیار ضخیم
هستند و باید در فاصله چند اینچی از نمایشگر قرار
گیرند تا بهدرستی فوکوس و نور را مستقیما به چشم
هدایت کنند .در  ،Holocake 2متا عالوه بر لیزرها،
از یک لنز تخت و هولوگرافیــک برای کاهش حجم
استفاده میکند.
 :Starburstیک نمونه اولیه تحقیقاتی اســت که
روی نمایشــگرهایی با دامنه دینامیکی باال تمرکز
میکند که روشنتر هســتند و طیف وسیعتری از
رنگها را نشان میدهند .متا میگوید  HDRتنها
فناوری است که بیشــترین ارتباط را با واقعگرایی و
عمق بیشتر دارد.

کم کردن نیکوتین برای کاهش اعتیاد به سیگار
کاهش سطح نیکوتین احتمال اعتیاد نسلهای آینده به سیگار را کاهش میدهد

ســازمان غــذا و دارو در
حال برنامهریزی اســت
ساسان شادمان منفرد
دانش
روزنامهنگار
تا شرکتهای دخانیات
را ملــزم کند تــا میزان
نیکوتین موجود در سیگارهای سنتی را کاهش دهند تا اعتیاد آنها نیز
کاهش یابد و تلفات سیگار که ساالنه جان 480هزار نفر را میگیرد نیز
از اين طریق کمتر شود.
به گزارش نیویورکتایمز ،این پیشــنهاد که ممکن است سالها طول
بکشد تا اجرایی شود ،میتواند یک شــروع دیگر در تالشهای جهانی
ضدسیگار باشــد .هماکنون تنها دو کشــور نیوزیلند و آمریکا چنین
طرحی را پیش بردهاند.
بادهای مخالف در مقابل آن شدید است .شرکتهای دخانیات پیشتر
اعالم کردهاند که هر طرحی با کاهش قابل توجه نیکوتین ،قانون را نقض
میکند و برخی از قانونگذاران محافظهکار ممکن است چنین سیاستی
را نمونه دیگری از تسلط دولت درنظر بگیرند؛ مهماتی که میتواند به
انتخابات میان دورهای سرایت کند.
هماکنون جزئیات اندکی درباره این طرح منتشر شده است ،اما براساس
اطالعیهای که در یک وبسایت دولتی ایاالت متحده منتشر شد ،یک
قانون پیشنهادی در ماه مه  ۲۰۲۳صادر میشود که در آن نظر عمومی
در مورد تعیین حداکثر سطح نیکوتین در ســیگار و سایر محصوالت
درخواست میشود .از آنجایی که مضرات مربوط به دخانیات در درجه
اول ناشــی از اعتیاد به محصوالتی است که کاربران را مکررا در معرض
سموم قرار میدهد ،سازمان غذا و دارو در اطالعیهاش آورده است که این
اقدام را برای کاهش اعتیاد به برخی از محصوالت تنباکو انجام میدهد؛
بنابراین چنین چیزی به کاربرانی که اعتیاد دارند ،توانایی بیشــتری
برای ترک میدهد .F.D.A .از ارائه جزئیات بیشــتر خودداری کرد .اما

در بیانیهای در وبسایتش ،دکتر رابرتام .کالیف ،کمیسر آژانس ،گفت:
«کاهش سطح نیکوتین به ســطوح حداقل اعتیادآور یا غیراعتیادآور،
احتمال اعتیاد نسلهای آینده به سیگار را کاهش میدهد».
طرحهای مشابهی برای کاهش اعتیاد آمریکاییها به محصوالت تنباکو
که ریهها را سیاه کرده7 ،هزار ماده شیمیایی را آزاد میکند و منجر به
ســرطان ،بیماری قلبی و بیماریهای ریوی میشود ،مورد بحث قرار
گرفته است .نیکوتین در سیگارهای الکترونیکی ،جویدنیها ،چسبها
و قرصها نیز موجود اســت ،اما این پیشنهاد بر این محصوالت تأثیری
نخواهد داشت.
میچ زلر ،مدیر پیشین مرکز تنباکوی ســازمان غذا و دارو که اخیرا
بازنشسته شده است ،میگوید« :این قانون میتواند بیشترین تأثیر را
بر سالمت عمومی در تاریخ بهداشت عمومی داشته باشد .این دامنه
و وســعتی اســت که ما در اینجا در مورد آن صحبت میکنیم ،زیرا
مصرف دخانیات همچنان عامل اصلــی بیماریها و مرگومیر قابل

پیشگیری است».
براســاس گزارش مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری ،روزانه حدود
1300نفر به دالیلی مرتبط با سیگار میمیرند .با این حال ،موانع بر سر
راه چنین طرحی بســیار زیاد بوده و ممکن است سالها طول بکشد تا
این موانع از بین بروند .برخی از طرحهایی که شــناور شدهاند نیازمند
کاهش 95درصدی میزان نیکوتین در ســیگار هســتند .کارشناسان
میگویند ،این امــر میتواند ســیگاریهای آمریکایــی را که حدود
30میلیون نفر تخمین زده میشود ،در حالت ترک نیکوتین قرار دهد
که شامل بیقراری ،مشکل در تمرکز و تحریکپذیری است و دیگران
را به جستوجوی جایگزینهایی مانند سیگار الکترونیکی میفرستد؛
آنهایی که نیکوتین را بدون اکثر مواد شیمیایی موجود در سیگارهای
قابل احتراق عرضه میکنند .کارشناسان میگویند که افراد سیگاری
مصمم ،ممکن است بهدنبال خرید سیگارهای پرنیکوتین در بازارهای
غیرقانونی یا فراسوی مرزها در مکزیک و کانادا باشند.
 .F.D.Aاحتماال باید بر مخالفت صنعــت تنباکو غلبه کند که پیشتر
شروع به اشاره به دالیلی کرده است که آژانس نمیتواند بازار 80میلیارد
دالری را تغییر دهد .حل چالشهای قانونی ممکن است سالها طول
بکشــد و آژانس امکان دارد 5سال یا بیشــتر به صنعت فرصت دهد تا
تغییرات را اعمال کنــد .تالش برای کاهش ســطح نیکوتین بهدنبال
یک قانون پیشــنهادی است که در آوریل اعالم شــد که براساس آن،
ســیگاريهایی با طعم منتول را که بهشدت مورد عالقه سیگاریهای
سیاهپوست است ،ممنوع خواهد بود .این پیشنهاد همچنین بهعنوان
یک پیشرفت بالقوه برجسته برای سالمت عمومی مورد استقبال قرار
گرفته و تاکنون دهها هــزار نظر عمومی را بهخود جلب کرده اســت.
 .F.D.Aموظف است قبل از نهایی کردن قانون ،نظرات را بررسی کرده
و به آنها رسیدگی کند.

تعریف امروز ما از متاورس مانند تعریف ما از اینترنت در دهه
 ۹۰میالدی است؛ آنجا که کارشناسان میگفتند« :در آینده
میتوانید تنها با یک خط تلفن و چند دالر هزینه در ماه کار
کنید» در آن زمان هیچ درکی از رسانههای اجتماعی ،خلق
محتوای شبکههای اجتماعی یا محیطهای اشتراکگذاری و
تجربه تجارت و پلتفرمهای ساخت پلتفرم و ...وجود نداشت.
پس توسعه متاورس هم بستگی به این دارد که براساس آن چه
چیزی را خلق کنیم .درواقع متاورس تقاطع وب ،۳بالکچین
و واقعیت مجازی است؛ ترکیب این سه عنصر است که پروژه
متا را ممکن میکند.
در طول تاریخ ،فناوری جهشهایی داشــته که اقتصادهای
نوین را پدید آورده است؛ جهش دیگری به نام متاورس در حال
وقوع و قرار اســت کارکرد همه چیز را تغییر دهد .این شبکه
به کاربران اجازه میدهــد روی پروژههای خود کار کنند ،در
مســابقات به رقابت با یکدیگر بپردازند و حتی در کنسرتها
شرکت کنند .شاید آسانترین راه توضیح نحوه کار متاورس
تماشای فیلمهای  Ready Player One، The Matrixیا
 Minority Reportباشد .در هر سه این فیلمها شخصیتها
معموال با استفاده از ابزار بسیار جدید مانند هدستهای  VRیا
عینکهای خاص در دنیایی مجازی به جستوجو میپردازند.
متاورس در اقتصاد

متاورس یک اقتصاد کامال کاربردی دارد .این جهان سهبعدی
برای خرید ،فروش یا معامله محصوالت و خدمات از یک ارز
بومی مبتنی بر بالکچین استفاده میکند .متاورس درحالی
که از بســیاری جهات هنوز نوپا محسوب میشود ،اما بهطور
ناگهانی به یک تجارت بزرگ تبدیل شــده اســت .غولهای
فناوری و غولهای بازی مانند متا (که پیش از این فیسبوک
بود) ،مایکروسافت ،اپیک گیمز Roblox ،و دیگران ،همگی
جهانهای مجازی یا متاورسهای خــود را ایجاد میکنند.
متاورس از مجموعه وسیعی از فناوریهای مختلف ،از جمله
پلتفرمهای واقعیت مجازی ،بازیها ،یادگیری ماشینی ،بالک
چین ،گرافیک ســهبعدی ،ارزهای دیجیتال ،حسگرها و (در
برخی موارد) هدســتهای دارای قابلیــت واقعیت مجازی
استفاده میکند.
متاورس و اقتصاد دیجیتال

اینترنت فقط روشهــای جدید کار را به وجــود نمیآورد؛
متاورس ،اقتصاد دیجیتال کامال جدیدی را به ارمغان می آورد؛
شرکتهای جدید ،مشاغل جدید و نقشهای جدید .اقتصاد
سهبعدی همهجانبه در دهه پیشرو شتاب بیشتری میگیرد.
 ،IMVUیک شبکه اجتماعی مبتنی بر آواتار با بیش از 7میلیون
کاربر در ماه ،هزاران سازنده دارد که محصوالت مجازی خود را
برای متاورس (طراحی لباسها ،مد و فشن ،مبلمان ،آرایش،
موســیقی ،برچســبها ،حیوانات خانگی) تولید میکنند و
میفروشند .همانطور که امروزه در مورد شرکتهای بومی
دیجیتال صحبت میکنیم ،احتماالً شاهد ظهور شرکتهای
بومی فراجهانی خواهیم بود؛ شرکتهایی که کام ً
ال در دنیای
مجازی و سهبعدی طراحی شده و توسعه یافتهاند و همانطور
که اینترنت نقشهای جدیدی را به ارمغان آورده اســت که
20سال پیش بهسختی وجود داشت (مانند مدیران بازاریابی
دیجیتال ،مشاوران رسانههای اجتماعی و متخصصان امنیت
ســایبری) به همین ترتیب ،متاورس نیز احتماال نقشهای
جدیدی را بــه ارمغان خواهــد آورد .تصور کنیــد؛ طراحان
آواتار ،آژانسهای مســافرتی «هولوپورتینگ» برای سهولت
جابهجایــی در جهانهای مختلف مجــازی ،مدیریت ثروت
دیجیتال و مدیران دارایی و . ...متاورس در حالی که هنوز در
مراحل اولیه خود است ،اما این فناوری نوظهور فرصتی را برای
شرکتها فراهم میکند تا تعادل را در کارهای ترکیبی و از راه
دور بازنشــانی کنند تا ضمن حفظ انعطافپذیری ،بهرهوری،
خودانگیزشی ،تعامل و سرگرمی کار ،یادگیری مبتنی بر تیم و
راحتی انجام کار از خانه را به دست آورند.
متاورس و اقتصاد مشارکتی

حرکت به ســمت متاورس در ســایه اقتصاد اشــتراکی به
2دلیل منجر به تحریک مصرف و رشد آن میشود :اوال در این
شرایط فرصتهای جدید درآمدزایی ایجاد خواهد شد و شما
قادر خواهید بود از ظرفیتهای ســختافزاری و نرمافزاری
بالاستفاده خود کسب درآمد کنید؛ حتی سرمایهگذاریهای
جدید (مشابه ســرمایهگذاری در ماینرها که ۱۰سال پیش
اصال وجود نداشت) شکل خواهد گرفت که خود این موارد به
افزایش تقاضا برای کاالهای سرمایهای منجر خواهد شد .ثانیا
محصوالت جدیدی نیز سر راه شما قرار خواهد گرفت که پیش
از این نیاز به آنها را احساس نکرده بودید .البته مصرف القایی
از مسیر هوشمند شدن موتورهای جستوجو و پیشنهادهای
مصرف مبتنی بر سالیق افراد ،پیشتر شکل گرفته بود ،اما این
جریان در شرایط متاورس تشدید خواهد شد.

