
 بازی استپن چیه و چطور میشه ازش کسب درآمد کرد؟ 

 به شما حقوق بدن؟  یکی زیف  تیفعال ی تا حاال شده برا

 ن یرو از دست ند  دتون یهنوز نشده، ام اگر

  یبرا  یاست که محصوالت و خدمات متنوع پتو یبازار کر د یجد  ش یحرکت کن و درآمد کسب کن، ن یهایباز

 . فعال نگه دارد  یکیزی پاداش به کاربران دارد تا آنها را از نظر ف

 باور کرد؟  شه یخوبه، که نم انقدر

 م یکن  یباهم بررس  د ییایب

 ست؟ یخب، حرکت کن و درآمد کسب کن چ اریبس

کن و درآمد کسب   یباز « و »کن یحرکت کن و بازحرکت کن و درآمد کسب کن محصول دو کانسپت »  

 .« استکن

شنا به کاربران   ایو  یدندو  ،ی دوچرخه سوار  ،یرو ادهیمثل پ یکامل انجام دادن حرکات ورزش   یها برافرم پلت نیا

 .کنند ی پرداخت م تالی ج یارز دخود،  

»حرکت   یهاآن در اپ ی تایشده و د یریگاندازه  ت،ی فعال یهاابیرد ایو  لیموبا  قیاز طر یورزش  یهاتیفعال

 . تا پاداش گرفته شود شود، ی کن و درآمد کسب کن« آپلود م

 افتد؟ یم یبه شما پاداش داده شود، حاال چه اتفاق  شنیکیاپل  یکه توکن بوم  میکن فرض

معامالت درون   یاز آنها برا  توانی ارزش خواهند داشت و م یواقع  ی ایها در دنتوکن  نیا آل، ده یحالت ا در

 . تبادل کرد تالی جید  یارزها ریبتوان آنها را با سا ا ی استفاده کرد یابرنامه 

 د؟یقدم گذاشتن آماده ا یبرا

 .میاندازیبنگاهی ، استپن ی عنی»حرکت کن و درآمد کسب کن«   یباز  نیبه مشهورتر د ییایب

که شما فکر   کرینه، اون مدل اسن .رند یبگ  کریدارند اسن از یسالمت، کاربران ابتدا ن شنیکیاپل ن یشروع ا یبرا

 .د یکنی م

 . د یبخر سوالنا ی با توکن بوم د یتونی استپن هست که م  NFT یکرهایاسن منظور 

https://learn.bitmit.co/what-is-stepn/


از شدت   یسطوح متفاوت یکه هر کدام برا  trainer و  walker،jogger،runner  .مدل دارند  ۴ کرهایاسن نیا

 . اند شده  یطراح  تنسی و سطح ف نیتمر

  ر یکاربر تاث دارد که بر نحوه درآمد   یمنحصربفرد  یها ی ژگ یو jogging مناسب کریمثال اسن یبرا  کر،یاسن هر

 .گذار است

 . Resilience  و  Efficiency  ،Luck ،Comfortدارد  یمشخصه اصل 4هر کفش  یطور کل  به

در حال   گر ید ی ژگیو دو و  .در حال حاضر فعال هستند  Resilience و Efficiency یهای ژگیتنها و  البته

 . توسعه هستند 

 . میکنی م  یموجود را بررس  یژگ یدو و ع یسر یلیخ

در هر   GST توکنهر چقدر باالتر برود مقدار درآمد کسب شده شما به شکل .است م یمستق Efficiency یژگیو

 . رودی هم باال م دن یبار دو

 .کرد م یخواه یمختصر بررس  یل یاستپن را خ ی رژان ستمیس 

 Efficiency  به نام یاصه یبه خص مایمستق durability ( بسته استیداری)پا. durability کریمصرف اسن  

بر نرخ   گری، مشخصه د Resilience .شودی استفاده، مقدار آن کاسته م  شیبا افزا  و  رد یگی شما را اندازه م

 . گذاردی م ر یتاث durability یدگیپوس 

 . نترییپا یدگیاست با نرخ پوس  یمساو  شتر یب Resilience نیبنابرا

 کند؟ یچگونه کار م استپن

تناسب   یدنیمثل لوازم پوش  .کند ی شما استفاده م  یهاحرکات و قدم  ی ابیرد  یبرا لیموبا GPS از شنیکیاپل نیا

 . fitbit اندام

  ک یشما  قهیدق ۵بعد از هر  ؛د یرفته باش   رونیاز سوپر مارکت ب د یخر ی برا ای یصبحگاه یدو   یبرا د یکن فرض 

  یاستپن رو  البته  و د یآور ی را بدست م GST یهاتوکن ند یفرآ ن یو در ا د یارا مصرف کرده  ی باز ی واحد از انرژ

 . گذاردی م ت یمحدود  یانرژ ستم یبا استفاده از س  دو قه یدق  ۱۰۰مقدار درآمد شما در 

به   که داخل بازی به دست آوردید رو  GSTبرای دریافت سود نقدی از بازی استپن، باید توکن های   ”

  “م کنید.اقدا USDCبرای فروش و تبدیلش به نید و سپس تبدیل ک GMTتوکن  

https://bitmit.co/price/GMT
https://bitmit.co/price/GMT
https://bitmit.co/price/GMT


  کرهایهم از اسن یو مقدار دهد ی مصرف روزانه به کاربران ارائه م  ی برا ی انرژ یکم  یمقدار شنیکیاپل ،اًاساس 

 .رند یبگ  توانند ی م

 .دهد ی به کاربران م یشتر یبهتر، انرژی ب یکرهایاسن نیبنابرا

  به  شودی درآمد متوقف م   ریگاما اندازه  د،یبه ورزش خود ادامه ده  د یتوانی م د،یرس  انیشما به پا یانرژ  کهیزمان

 .د یکنی نم افت یدر یکه تا روز بعد پاداش  ی معن نیا

  ف یضع نترنت یو ا GPS مثال  یبرا .بر درآمد شما اثرگذارند  زین  یگرید  یذکر است که پارامترها انیشا بعالوه 

 .به صفربرساند  ایکه ممکنه پاداش شما را کم کند و  لیموبا

 NFT ها والبته توکن  . قرار دارد  ، استپن هنوز در مرحله بتا(2022ماه مه سال ) دئو یو ن یا هی زمان ته در

 . اند شده  یاندازراه کرهایاسن

 .واقعا گران است  کرش یاسن یهاست که کفشا نیاستپن ا عیب بزرگ 

از درآمد   ی مالک درصد بزرگتر یول  . د یاجاره کن گانیجفت کفش را به را  کی د یتوانی آپشن دارد که م کی  البته

 . داردی شما را بر م


