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کوین ایران بزرگترین پایگاه خبری فارسی زبان در  
شده و پلتفرم حوزه فناوری بالکچین، ارزهای رمزنگاری 

های مرتبط با بالکچین است. این وب سایت در سال 
هدف  اتوسط بابک جلیلوند و آرش محبوب، ب ١٣٩٢

اطالع رسانی، آموزش و مشاوره به جامعه فارسی زبان 
ارزها راه اندازی شد و اولین مقاله آن  رمزعالقه مند به 

بیت کوین »دى ماه همان سال، با عنوان  ١۴در 
کوین ایران از معرفی  هدف  .ر گردیدمنتش« چیست؟

این فناوری ایجاد محیطی پژوهشى و آموزشى در 
راستاى استفاده صحیح از این فناوری جهت ارائه 

 .تسهیالت و رفاه به جوامع فارسی زبان است
www.coiniran.com 
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 ارز ها در دنیای بازی و سرگرمی چین و رمز تکنولوژی بالک

چین به دنیا عرضه می شود. حتما پیش از این نیز  هر روزه شاهد آن هستیم که موارد استفاده جدیدی از تکنولوژی بالک
چین در کشاورزی، حوزه انرژی و هم چنین دنیای هنر شنیده اید. صنعت بازی ها نیز با داشتن  های بالک کاربرد درباره

 کارگیری روزافزون آن است.ه بسیار و سرمایه گذاران بزرگ از این فناوری عقب نمانده و در صدد بطرفداران 

 
Source 

 

میلیارد دالر ارزش دارد، یعنی مارکت بازی  50چین بر مارکتی که بیش از  در این مقاله قصد داریم به تاثیر تکنولوژی بالک
کوین ها، بپردازیم. هم چنین نمونه هایی از پروژه های شرکت های بزرگ و بازی های این صنعت را برای شما خواهیم آورد. با 

 همراه باشید. ایران
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https://ambcrypto.com/ceo-of-bitguild-explains-the-concept-of-cryptocurrency-in-the-gaming-industry/
https://ambcrypto.com/ceo-of-bitguild-explains-the-concept-of-cryptocurrency-in-the-gaming-industry/
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 استفاده می کنند چین در زمینه پرداخت فرم هایی که از فناوری بالک پلت

دارند، صنعت بازی ها نیز از این قاعده  ینسبتا کند با کاربرد سخت و گران همانند صنایع دیگر که روش های سنتی پرداختیِ
مستثنی نیست. این امر می تواند موجب تقسیم ناعادالنه و ایجاد اکوسیستم مخربی برای ثروت شود؛ چرا که باعث می شود 

 های کالنی به جیب بزنند. واسطه گران و فروشندگان بسیاری از ناکارآمدی روش های سنتی سود

رزی، نگرانی ها در این زمینه تا حدود زیادی رفع می گردد؛ چرا که چنین پرداخت هایی همانند با وجود پرداخت های رمز ا 
 پرداخت های خرد درون اپلیکیشنی باعث می شود که پول مستقیما از گیمرها به توسعه دهندگان بازی برسد.  

 
Source 

بازی می توانند به جای انتشار یک  چین هم چنین به توزیع بازی ها ارزش می بخشد؛ به این صورت که توسعه دهندگانِ بالک
به دست مصرف  متمرکز به صورت مستقیم بازی در فروشگاه متمرکزی مثل اپ استور، این بازی ها را از طریق یک بازار غیر

 معمول فروش کنندگان برسانند. بدین ترتیب با حذف یک واسطه گر متمرکز، توسعه دهندگان تنها مقدار کمی از هزینه های
 را پرداخت خواهند کرد. 

می باشد. هدف این پروژه رسیدن به جایگاهی است که به تنها  GameCreditsیکی از مثال های چنین سیستم پرداختی، 
نام دارد که با استفاده از آن می توانید  GAMEارز این پروژه  سیستم پرداختی صنعت بازی های آنالین تبدیل گردد. رمز

متمرکز  ن یک فروشگاه اپلیکیشن غیرهم چنی GameCreditsپرداخت های بازی ها و یا خرید های درون بازی را انجام دهید. 
 درصد سود حاصل از فروش اپلیکیشن ها را مستقیما به توسعه دهندگان بازی ها پرداخت می کند.  90دارد که  GPlayبه نام 

 
Source 

 

 

http://www.coiniran.com/
https://apiko.com/blog/accept-cryptocurrency-payments-the-feature-for-your-b2b-b2c-marketplace/
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 ها و بازی های آنالین رمز ارز

میان جوانان جوامع مختلف طرفداران زیادی دارند؛ این  ،امروزه شاهد آن هستیم که بازی های آنالین کامپیوتری و موبایل
. به همین دلیل است که هرگونه به کارگیری ارز های دیجیتال در عرصه بازی صادق استارز ها نیز  موضوع برای حوزه رمز

ارز ها نیز  ه استفاده از آن ها می کند و از سوی دیگر به گسترده شدن جامعه رمزاز یک سو افراد را تشویق ب ،های آنالین
 کمک می کند. 

پس از ورود موج عظیمی از انواع مختلف کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و موبایل های هوشمند که به کاربر اجازه می داد بازی های 
سابق خود را تا حدود زیادی از دست دادند. امروزه شاهد  مختلف آنالین را تجربه کند، کنسول های بازی قدیمی محبوبیت

را بررسی خواهیم کرد که  بازی هاچین بر بازی های آنالین هستیم و در ادامه چند نمونه از این  های بالکتمرکز استارت آپ
تر برای یی که در زیر آورده شده اند، بیشپیش تر در مقاله ای مجزا به آن ها پرداخته است. دقت کنید که بازی ها کوین ایران

افرادی است که به جنبه ماینینگ و کسب درآمد از بازی ها در کنار لذت بردن از آن فکر می کنند. البته این را هم اضافه 
بسیار ناچیز است و نمی توان به  ،ارز دیگری که از این گونه بازی ها به شما تعلق می گیرد مقدار بیت کوین یا هر رمز کنیم که

 آن ها به چشم منبع درآمدی نگاه کرد! 

  

 (نیکو تیب استخراج ساز هیشب)  Bitcoin Mining Simulator یباز. 1

 به دیتوان یم شما یباز نیا در. باشد یم Bitcoin Mining Simulator یباز ها، رمز ارز نهیزم در جالب یها یباز از یکی
 .دیبرسان فروش به بازار متیق به را آنها ن،یکو تیب استخراج از پس و ردهک هیته را( Rig) ییها گیر یمجاز صورت

 افتیدر و استخراج نیکو تیب یکاف تعداد به دیشد موفق که آن از پس. شود یم شروع ساده افزار سخت چند با ابتدا در یباز
 Android عامل ستمیس دو هر یرو بر BMS یباز. دیینما یداریخر را( Mining Farm) استخراج مزرعه کی دیتوان یم د،یکن
 .است موجود iOS و

  

 
Source 

http://www.coiniran.com/
https://coiniran.com/coverfeature-cryptocurrency-games/
https://coiniran.com/coverfeature-cryptocurrency-games/
http://www.coiniran.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.alexplay.miner
https://itunes.apple.com/us/app/bitcoin-mining-simulator/id1257909712?mt=8
https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/06/MiningSIMO-1392x661.jpg
https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/06/MiningSIMO-1392x661.jpg
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 Bitcoin Evolution یباز. 2

می باشد؛ به این صورت که با بازی کردن می توانید به صورت مجازی به یک   Bitcoin Millionaireاین بازی مشابه نرم افراز 
شوید. در این بازی شما کسب و کار بیت کوینی خود را شروع خواهید کرد. همچنین با تاسیس مراکز نهنگ بیت کوین تبدیل 

 .استخراج، می توانید بیت کوین های استخراج شده را به فروش برسانید

 
Source 

 Bitcoin Miner: Clicker Game افزار نرم. 3

 را نیکو تیب استخراج ندیفرآ BM افزار نرم. است موجود iOS یرو بر تنها شود، یم گفته زین BM آن به که جذاب یباز نیا
 یلوکس لوازم دیتوان یم دیا کرده استخراج یباز در که یمجاز یها Bitcoin از استفاده با شما. کند یم یساز هیشب شما یبرا
 .دیکن یداریخر را هستند دسترس از دور یواقع یایدن در که

 را خود استخراج مرکز دیتوان یم شما یباز نیا در. دارد ی نسبت به بازی های فوقمتفاوت یِکاربر رابطاین بازی هم چنین 
 .نمایید استخراج نیکو تیب یمجاز صورت به و سیتاس

 
Source 

 

http://www.coiniran.com/
https://itunes.apple.com/us/app/bitcoin-evolution-run-capitalism-firm-become-billionaire/id1063094102?mt=8
https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/06/Evolution-1392x575.jpg
https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/06/Evolution-1392x575.jpg
https://itunes.apple.com/us/app/bitcoin-miner-clicker-game/id1354451117?mt=8
https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/06/MinerClick-1392x735.jpg
https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/06/MinerClick-1392x735.jpg
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 Crypto Rider یباز. 4

 طرفداران بازی های ماشین سواری، این بازی مختص شماست!

مسیر حرکت ماشین ها بر اساس نمودار   Crypto Riderبازی یک بازی رانندگی دو بعدی است که جنبه طنز نیز دارد. در این 
  Superflyموجود می باشد و توسط شرکت بازی سازی ayGoogle Pl این بازی در .های برتر طراحی شده است رمز ارزقیمت 

 (DASH) ، دش(ETH) ، اتریوم(BTC) هایی همچون بیت کوین رمز ارزماشین ها با نام   Crypto Rider ساخته شده است. در

تا  ماییدننام گذاری شده اند. از ابتدا ماشین بیت کوین در دسترس است. می بایست توسط آن، امتیازاتی را جمع آوری  …و
شما می توانید با سایر کاربر ها رقابت از جذابیت های دیگر این بازی این است که  .بتوانید قفل سایر ماشین ها را باز کنید

 .و امتیازات خود را به اشتراک بگذارید ردهک

 
Source 

 Bitcoin Bricks یباز. 5

باید رنگ های یکسان کنار هم قرار  Tetris (ست و مانند بازی های پازلیساخته شده ا  Joy Softتوسط تیم ندرویدیا این بازی
نحوه امتیاز دهی آن است. به جای آن که امتیازات بی ارزش به کاربران  Bitcoin Bricks می باشد. ویژگی جالب بازی (گیرند

ا داده خواهد شد. اگر امتیازات بیت کوین به شم 0.00000001داده شود، در صورتی که بتوانید سطری یک رنگ درست کنید، 
. موجودی بیت کوین هایی که جمع آوری کرده اید در خواهد شدبیشتر شود، اجازه برداشت به شما داده  یشما از حد مشخص

 .قسمت باالی بازی همواره نمایان است

http://www.coiniran.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SuperFlyGames.CryptoRider
https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/06/Crypto-Ride-1392x599.jpg
https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/06/Crypto-Ride-1392x599.jpg
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joysoft.bitcoinbricks
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Source 

 

و یا عبارت هایی  ،ایران بزنید کوین مقالهمند به یافتن بازی های بیشتر در این زمینه هستید کافی است سری به ه اگر عالق
خود جست و جو  App Storeو یا  Google Playرا در مرورگر،  blockchain gamesیا  cryptocurrency gamesچون 
 کنید.

 مالکیت حقیقی دارایی های مجازی را تسهیل می بخشد! ،چین فناوری بالک

دارایی های مجازی به مراتب اتفاق می افتد. فقدان اعتماد در بازار این کاالها، منجر  بازاردر حال حاضر تقلب و کالهبرداری در 
های جداگانه و متمرکز اغلب اوقات نرخ هایی اضافی را هنگامی که شما دارایی های خود را تبدیل به آن می گردد که پلت فرم

رم بازی می تواند منجر به بی ارزش شدن اموالی که شما می کنید، از شما طلب کنند. افزون بر آن، تعطیلی ناگهانی یک پلت ف
 به سختی به  دست آورده اید، شود. 

ا در مواردی برای تغییر مالکیت اموال مجازی شما هستند که البته این پروژه ه مثال هایی Enjin Coinو   Waxهای  لت فرمپ
 یات این پروژه ها بر روی آن ها کلیک کنید. دارند. برای اطالعات بیشتر از جزئی نیز با هم تفاوت هایی جزئ

 
Source 

http://www.coiniran.com/
https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/06/BitcoinBricks-1392x599.jpg
https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2018/06/BitcoinBricks-1392x599.jpg
https://coiniran.com/coverfeature-cryptocurrency-games/
https://coiniran.com/coverfeature-cryptocurrency-games/
https://coincentral.com/what-is-wax/
https://coincentral.com/what-is-enjin-coin-enj-beginners-guide/
https://coincentral.com/what-is-wax/
https://coincentral.com/what-is-wax/
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 چین: بالک مبتنی بربازی های 

 دیگر را که بر اساس تکنولوژی بالک (Collectible) پولی و ده ها بازی CryptoKittiesشاید تا کنون اسامی بازی هایی چون 
چین ساخته شده اند را شنیده باشید. به هر حال این تکنولوژی چیزی فراتر از حیوانات مجازی و بامزه این بازی ها برای این 

 صنعت به همراه دارد. 

 
Source 

 

یک پلت فرم حقیقت مجازی است که بر اساس بالکچین اتریوم شکل گرفته است. در حقیقت این  Decentralandپلت فرم 
پلت فرم یک دنیای مجازی است که شما می توانید صاحب قسمتی از آن باشید. در واقع شما با خرید قطعه ای از 

Decentraland  مالکیت خود را در شبکه اتریوم ثبت خواهید کرد. حاال شما صاحب اختیارید که در این قطعه زمین هر کاری
 مایلید انجام بدهید!

 

http://www.coiniran.com/
https://coincentral.com/what-is-enjin-coin-enj-beginners-guide/
https://coincentral.com/what-is-enjin-coin-enj-beginners-guide/
https://www.cryptokitties.co/
https://www.cryptokitties.co/
https://www.cryptokitties.co/
https://decentraland.org/
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چین و ارز های رمزنگاری شده تاثیر زیادی بر جنبه های مختلف دنیای بازی ها،  همان طور که مشاهده نمودید، فناوری بالک
اخت آن ها گرفته تا نحوه های پرداخت، گذاشته است. این تازه آغاز راه است؛ می توانیم انتظار آن را داشته باشیم از شیوه س

 که در آینده ای نه چندان دور شاهد ظهور بازی های جدیدی که از این فناوری تاثیر گرفته اند، باشیم. 

 !توجه

نمی باشد و نباید به آن   Coiniranبه نویسنده می باشند و لزوماً مربوط به  دیدگاه هایی که در این مقاله ارائه شده اند، متعلق
نسبت داده شود. داده های مربوط به بازار و ارز های رمزنگاری شده فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده اند و نباید به عنوان 

 .یرندمشاوره تجاری مورد استفاده قرار گ
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