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به جهان NFTها
خوش آمدید
همــواره

قــدم

برداشــتن روی لبــه
تکنولــوژ ی عالو هبــر

ویـژهنامـه ( NFTتوکنهـای یبتا)

هیجانــات مختــص
بــه خــود چالشهــای
ناشــناختهای نیــز بــه

همــراه داشــته اســت .شــناخت اینکــه NFTهــا
دقیقـ ً
ـا در کجــای جهــان فنــاوری پــا گذاشــتهاند،
مــا را بــه ســمت دانشــی میبــرد کــه بــه آگاهــی
از چیســتی ،ویژگــی و کاربردهــای آن ملــزم

میشــویم؛ بــه جهــان NFTهــا خــوش آمدیــد.

پشت پرده NFT
پــس ا ز آ شــنا یی

بــا ســاز و کارهــای

بیر و نــی N F Tهــا

وقــت آن اســت تــا
بــه پشــتپرد ه ایــن

فنــاوری برویــم و بــا

میزبانــان و ارائهدهنــدگان ایــن دســته از توکنها

آشــنا شــویم .حــال بــا کســب اطالعــات بــه
ســراغ بــازار پــر ســروصدای ایــن روزهــای NFT

رفتــه و در آخــر یــاد میگیریــم چگونــه توکــن
اختصاصــی خــود را ســاخته و در معــرض فــروش
بگذار یــم.

ایجاد توکن بـیتا
در بسرت ققـنـوس
ا کنــون کــه تــا

آســتانهی خلــق یــک
توکــن بیتــا پیــش

رفتهایــم ،ایــن ســؤال
بهوجــود میآیــد کــه

آیــا میتــوان از بســتر

ایجاد شــده توســط ققنــوس بــرای خلق و انتشــار

ایــن توکنهــا اســتفاده کــرد؟ بــا یــک توضیــح
جامــع بــه بررســی ویژگیهــا و ظرفیتهــای
موجــود در شــبکه ققنــوس پرداختــه و نگاهــی به

فرآیندهــای متعــارف میاندازیــم.

گزارش تصویری رونمایی از توکن بیتا
به عنوان اولین توکن  NFTشبکه ققنوس
در سالن فردوسی کتابخانه ملی
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آنچه در ویژهنامه  NFTخواهید خواند:
به جهان NFTها خوش آمدید
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پـشـت پـــرده NFT

9

ایجاد توکن بـیتا در بسرت ققـنـوس
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به جهان NFTها
خوش آمدید

همــواره قــدم

صاحب امتیاز:
شرکت فناور یهای اطالعاتی و مالی توزیع شده یکتا ققنوس پارس

بر د ا شــتن
در

ویـژهنامـه ( NFTتوکنهـای یبتا)

لبــهی

تکنو لــو ژ ی

عال و ه بــر
هیجا نــا ت

مختــص بــه

خــود چالشهــای ناشــناختهای نیــز داشــته

اســت .شــناخت اینکــه NFTهــا دقیقــاً در کجای
جهــان فنــاوری پــا گذاشــتهاند ،مــا را بــه ســمت

دانشــی میبــرد کــه مــا را ملــزم بــه آگاهــی از

ن میکنــد؛ بــه
ی و کاربردهــای آ 
چیســتی ،ویژگــ 
جهــا ن N F Tهــا خــو ش آ مد یــد .

پشت پرده NFT
پــس

از

آشــنایی بــا

مدیر مسئول:

سید ولی اهلل فاطمی اردکانی

ســاز و کارهای

بیرونــی NFT
هــا وقــت آن

اســت تــا بــه

پشـتپردهی ایــن فنــاوری برویــم و بــا میزبانــان

و ارائهدهــدگان ایــن دســته از توکنهــا آشــنا
شــویم .حــاال بــا کســب اطالعــات به ســراغ بــازار

پــر ســروصدای ایــن روزهــای  NFTمیرویــم و در

آخــر یــاد میگیریــم چگونــه توکــن اختصاصــی
خــود را ســاخته و بــه فــروش بگذاریــم.

بهره وری از NFT
در بسرت ققنوس

مدیر هنری :احمد عظیمی

ویراستار :یداهلل نعمتی

تهیه شده در آکادمی ققنوس

ا کنــون کــه
تــا آســتانهی
خلــق یــک

 NFTپیــش
ر فته ا یــم ،
ایــن ســؤال
بهوجــود میآیــد کــه آیــا میتــوان از بســتر
ایجاد شــده توســط ققنــوس بــرای خلق و انتشــار
ایــن توکنهــا اســتفاده کــرد؟ بــا یــک توضیــح

جامــع بــه بررســی ویژگیهــا و ظرفیتهــای
موجــود در شــبکه ققنــوس میپردازیــم و

آدرس :تهران – کاووسیه – میدان کوشیار – خ شهید خلیل زاده – پالک 28
پست الکترونیکAcademy@kuknos.ir :

مروری بر دنیای نوین و منحصربهفرد توکنهای بیتا (توکنهای غیرمثلی)

به جهان NFTها خوش آمدید
در مطلــب پیــش رو ابتــدا اشــارهای بــه مفهــوم ابتدایــی  NFTخواهیــم داشــت ،ســپس بــرای برقــراری
ارتباط بیشــتر بــا زمینههــای فعالیــت ایــن پدیــده نوظهــور ،نگاهــی اجمالی بــه کاربردهــای ایــن فناوری
نویــن در صنایــع مختلــف کــرده و آنــگاه میــزان رشــد چشــمگیر ایــن عرصــه در ســالهای اخیــر بررســی
و مســیر پیشــرفت ایــن زیرســاخت نوپــا مــرور میشــود .بــا افزایــش محبوبیــت و فراگیــری اســتفاده
از ایــن نــوع توکنهــا ،طیــف گســتردهای از عالقهمنــدان بــه ایــن عرصــه وارد شــده و تمایــل خــود را
بــه خلــق ایــن دســته از آثــار و فــروش  NFTهــای شــخصی خــود نشــان دادهانــد .در ادامــه ســاختارها
و اســتانداردهای موجــود بــرای ســاخت و فــروش یــک  NFTمــورد بحــث قــرار گرفتــه و چالشهــا و
فرصتهــای موجــود آن بیــان میشــود.

 NFTچیست؟

کســری دهقــان

کارشــناس آکادمــی
ققنــوس

| | kuknos.ir

تاکنــون تمامی شــناخت مــا از توکنهــا ،محدود
بــه توکنهــای قابــل تعویــض (Fungible
 )Tokensبــود کــه بــه اختصــار آنهــا را توکــن
مینامیــم .امــا طیــف دیگــری از توکنهــا وجود
دارنــد کــه توکنهــای بیتــا (Non Fungible
 )Tokensیــا  NFTنــام دارنــد NFT .هــا تــا اواخر
ســال  ۲۰۱۷تنهــا  ۱درصد از ســهم بــازار ارزهای
دیجیتــال را بــه خــود اختصــاص داده بودنــد؛ امــا
بــا گســترش حوزههــای فعالیتشــان بــا ســرعتی
چشــمگیر ســهم خــود را از ایــن بــازار نوظهــور،
افزایــش دادنــد.
بــرای دســتیابی بــه فهمــی عمیقتــر از ایــن دو
اصطــاح میتــوان بــا ارائــه یــک مثــال درک
بهتــری از تفاوتهــای موجــود ایــن دو پدیــده
پیــدا کــرد .تصــور کنیــد شــما یــک کتــاب
ارزشــمند قدیمــی را کــه در کتابخانــه شــخصی
خــود نگهــداری میکنیــد ،بــه یکــی از دوســتان
خــود قــرض دادهایــد .حــال شــما چــه انتظــاری
داریــد؟ بهطــور واضح انتظــار شــما در درجــه اول
ایــن اســت کــه دوســتتان همــان عنــوان کتــاب
را بــه شــما بازگردانــد و در درجــه بعد شــما انتظار
داریــد ،دقیق ـ ًا همــان جلــد کتابــی کــه شــما بــه

او تحویــل دادهایــد بــه شــما بازگردانــده شــود.
بــه دلیــل ارزشهــای شــخصیای کــه آن جلــد
کتــاب بــرای شــما داشــته اســت ،بازپسگیــری
یــک نمونــه چــاپ شــده دیگــر از آن کتــاب را
قبــول نداریــد.
ایــن نمون ـهای واقعــی از داراییهــای غیــر مثلی
در دنیــای واقعــی بــود؛ امــا در مــورد داراییهــای
قابــل تعویــض ،شــما چنیــن انتظــاری را از فــرد
مقابــل خــود نخواهیــد داشــت .بــرای مثــال
هنگامیکــه شــما یــک اســکناس پنجــاه
هزارتومانــی را بــه فــردی قــرض میدهیــد.
هنــگام دریافــت وجــه قــرض داده شــده ،هیــچ
دلیلــی بــرای دریافــت همان اســکناس پیشــین
نمیبینیــد .در مثالــی دیگــر هنگامــی کــه شــما
تصمیــم بــه خــرد کــردن یــک اســکناس ده
هــزار تومانــی گرفتهایــد ،آن اســکناس را در ازای
دریافت پنــج اســکناس دو هــزار تومانــی تحویل
میدهیــد و ارزش ریالــی ایــن دو بــا یکدیگــر
یکســان اســت.
بــا ظهــور سیســتمهای رایانــهای بانکــی،
داراییهــای قابــل تعویــض دیجیتــال پدیــد
آمدنــد .بــه نحــوی کــه هنــگام جابهجایــی
پــول از فــردی بــه فرد دیگــر ،صرفـ ًا محاســباتی
در رابطــه بــا اعــداد و ارقــا ِم موجــود در
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اگــر بــه دنبــال ریشـههای
اولیــه  NFTبرویــم بــا
مفهومــی ابتدایــی بــه
نــام ســکههای رنگــی
( )Colored coinآشــنا
میشــویم .ایــن ســکهها
مبتنــی بــر بال کچیــن
بیتکو یــن بــو د ه و
قیمتــی برابــر بــا یــک
ساتوشــی (کمتریــن واحد
بیتکویــن) د ا شــتند .
ایــن ســکهها بــا NFT
امــروز ی شــباهتهای
زیــادی داشــتند
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حسابهایشــان انجــام شــده و پــول دیگــر
در شــکل فیزیکــی خــود جابهجــا نمیشــود.
در ســال  2009میــادی بــا پدیــدار شــدن
نخســتین رمــزار ِز مبتنــی بــر بالکچیــن بــه
نــام بیتکویــن ،دنیــای داراییهــای دیجیتــال
غیــر مثلــی پــا بــه عرصــه جدیــدی گذاشــت.
در ســال  2017میــادی ،مفهومــی جدیــد بــه
حــوزه بالکچیــن وارد شــد کــه ســعی داشــت
ارزش ذاتــی داراییهــای حقیقــی را بــه دنیــای
رمزارزهــا وارد کنــد .اینگونــه فصــل جدیــدی در
دنیــای تجــارت الکترونیــک آغــاز شــد.
 NFTدر واقــع یــک دارایــی دیجیتــال رمزنگاری
شــده اســت کــه مقــداری مشــخص از یــک
واحــد ارزی در کیف پــول دیجیتــال شــما را بیان
میکنــد .معمــو ًال قیمتــی شــناور داشــته و بــا
نوســانات بازار و تغییــرات عرضه و تقاضــا قیمت
گــذاری میشــود .بــا گذشــت زمــان کاربردهای
بیشــتری از ایــن پدیــده نوظهــور وارد حوزههــای
گوناگــون شــد کــه در ادامــه بــه برخــی از آنهــا
پرداختــه میشــود.
آنچه NFTها را خاص میکند
•کمیابــی :ســازندگان  NFTبــه هــر مقــدار که
دوســت داشــته باشــند ،میتواننــد از توکــن خــود
تولیــد کننــد امــا از ایــن مســئله نیــز آگاه هســتند
کــه بخــش مهمــی از قیمــت یــک  NFTرا
کمیــاب بــودن آن شــکل میدهــد؛ پــس تمایــل
چندانــی بــه تکثیــر توکنهــای خــود نداشــته و
بــا حفــظ انحصــار توکــن خــود تــاش میکننــد
قیمــت تولیــدات خــود را افزایــش دهنــد.
•اصیــل و غیــر قابــل جعــل بــودن:
توکنهــای  NFTمبتنــی بــر فنــاوری
بالکچیــن بــوده و تغییــر ســاختار یــک توکــن
و جعــل آن بــر بســتر فنــاوری دفتــر کل توزیــع
شــده ناممکــن اســت.
•غیــر قابــل تقســیم :باوجــود اینکــه ایــن
ویژگــی یــک امــر الزامــی نیســت امــا اکثــر
 NFTهــا بــه شــما اجــازه تقســیم توکــن خــود
بــه واحدهــای کوچکتــر را نمیدهنــد .بــه
عبارتی شــما یــا کل یــک اثــر هنــری را خریداری
میکنیــد یــا هیــچ اقدامــی انجــام نخواهیــد داد.
•یکتایــی :ایــن مــورد مهمتریــن ویژگــی
یــک  NFTاســت .هــر  NFTدارای یک ســربرگ
از اطالعــات ثابــت اســت کــه یکتــا بــودن آنهــا
را اثبــات میکنــد .بــه ایــن ویژگــی میتــوان بــه
چشــم گواهــی اصالــت نــگاه کــرد.
•قابلیــت انتقــال :برخــاف ســایر توکنهای
قابــل معاوضه کــه بــا یکدیگــر مبادله میشــوند.
توکنهــای  NFTدر بســترهای خاصــی قابــل
مبادلــه هســتند؛ اگرچه کــه میــزان قیمــت آنها
رابطــه مســتقیمی بــه منحصربهفــرد بودنشــان دارد.

•حفاظــت از حــق مالکیــت :ایــن ویژگــی
نیز بــه نامتمرکز بــودن فنــاوری  NFTاشــاره دارد
و بدیــن معناســت کــه هیــچ مالکــی پــس از ثبت
یــک رویــداد در حافظــه بالکچیــن ،قــادر بــه
اعمــال هیــچ تغییــری در آن نخواهــد بــود.
 NFTاز کجا پیدا شد؟
اگــر بــه دنبــال ریشــههای اولیــه  NFTبرویــم
بــا مفهومــی ابتدایــی بــه نــام ســکههای رنگــی
( )Colored coinآشــنا میشــویم .ایــن ســکهها
مبتنــی بــر بالکچیــن بیتکویــن بــوده و
قیمتــی برابــر بــا یــک ساتوشــی (کمتریــن
واحــد بیتکویــن) داشــتند .ایــن ســکهها بــا
 NFTامــروزی شــباهتهای زیــادی داشــتند.
ایــده آغازیــن ایــن طــرح بــا هــدف جم ـعآوری
داراییهــای دیجیتــال شــکل گرفــت .بــرای
نخســتین بار از ایــن طــرح در مقالــه ســال ۲۰۱۲
یونــی آســیا پردهبــرداری شــد .در اواخــر همــان
ســال میــادی مقالــه دیگری بــا عنــوان (کالس
جدیــدی از متعلقــات دیجیتــال) منتشــر شــد.
در ســال  ۲۰۱۴یــک پلتفــرم مالــی متنبــاز و
نظیر بــه نظیــر بــا نــام (کانتــر پارتــی) ایجاد شــد
کــه بــا تکیــه بــر ســاختار بالکچینــی ،ارزهــای
شــخصی یــا متعلقــات قابــل معاوضــه خــود را
ســاخته و بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد.
در دنیــای حقیقــی شــما هیــچ راهحــل قطعــی
بــرای جلوگیــری مطلــق از جعــل آثــار و اســناد
نداریــد .همــواره عالقهمنــدان بــه جمــعآوری
آثــار هنــری از خطــر جعــل نســخههای اصلــی
واهمــه داشــتند ،امــا بــه وجــود آمــدن ایــن
پلتفــرم نویدبخــش شــروع یــک دوران جدیــد
بــرای تجــارت الکترونیــک بــود .بعــد از کســب
موفقیــت پــروژه کانتــر پارتــی در ســال 2017
عالقهمنــدان بــه حــوزه تکنولــوژی تصمیــم
گرفتنــد فعالیــت در ایــن زمینه را شــروع کننــد .در
ســال « 2017جان واتکینســون» و «مــت هال»
مجموعــه خــود را بــر بســتر بالکچیــن اتریــوم
بنــا کردنــد کــه بــا نــام «کریپتوپانــک » مشــهور
شــد .ایــن مجموعــه شــامل  10هــزار کاراکتــر
منحصربهفــرد بــود کــه هیــچ دو کاراکتــری از
آن شــبیه به هــم نبودند .ایــن  10هزار شــخصیت
مجــازی بهســرعت فروختــه شــدند و از آن زمــان
بــا یکدیگــر معاوضــه میشــوند .موفقیت پــروژه
کریپتوپانــک آنچنــان چشــمگیر بــود کــه بــه
پایههــای اســتاندارد -ERC 721در فصــل دوم به
مفهــوم اســتانداردها خواهیــم پرداخــت -تبدیــل
شــد .انقالبــی کــه کریپتوپانکهــا در ایــن عرصه
بــه وجــود آوردنــد عامــل اصلــی شــکلگیری
جنبــش هنــری مبتنــی بــر فنــاوری بالکچیــن
بــود.
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بعــد از آن نوبــت کریپتوکیتیــز بــود تــا بعــد از
کریپتوپانکهــا تبدیــل بــه یــک پــروژه موفــق
در حــوزه  NFTهــا شــود.
 Cryptokittiesیــک بــازی خالقانــه بــا هــدف
جم ـعآوری یــک ســری گربــه خــاص و جــذاب
بــود کــه قابلیــت جمـعآوری و زاد و ولــد داشــتند.
هرکــدام از ایــن گربههــا شــکلی کام ـ ً
ا متفاوت
داشــتند و متعلــق بــه کاربــر بودنــد.
ایــن پــروژه بــا جــذب ســرمایهای  ۱۲٫۵میلیــون
دالری توســط یــک شــرکت اســتارتاپی بــه نــام
« »Dapper Labsموفــق بــه همــراه ســازی
افــکار عمومــی شــد و توجهــات بســیاری را بــه
خــود جلــب کــرد .در زمــان نــگارش ایــن متــن،
گرانقیمتتریــن گربــه ایــن بــازی  390هــزار
دالر قیمــت داشــت.
در همیــن ســال ،پــروژه  Decenterlandیــک
پــروژه غیرمتمرکــز مبتنــی بــر بالکچیــن
اتریــوم بــود کــه بــه شــما اجــازه خریــد محیطــی
مجــازی و ســهبعدی بــه ابعــاد  ۱۰متــر در ۱۰
متــر را مـیداد تــا بازیکنــان بتواننــد آنچنــان که
دوســت دارنــد ایــن محیــط را شخصیســازی
کــرده و دســت بــه ساختوســاز و اکتشــافات
مهیــج بزننــد.
حــال بــا فراگیــری NFTهــا مواجهایــم2021 .
ســالی اســت که همــه از  NFTصحبــت میکنند
و هرکــس به نحوی جــذب این بــازار نوظهــور در
عرصــه تکنولــوژی شــده اســت .فرقــی نمیکند
شــما طرفــدار آثــار هنــری دیجیتــال باشــید یــا
موســیقی راک ،مهــم ایــن اســت کــه  NFTهــا
بــرای شــما آن چــه را کــه بایــد فراهــم میکنند.
چنــدی پیــش مؤســس و مدیرعامــل توییتــر،
«جک دورســی» اولیــن توییــت خــود را در قالب
یــک  NFTبــرای فــروش گذاشــت کــه ایــن اثر
با قیمــت  2.9میلیــون دالر در پلتفــرم Valuables
بــه فــروش رســید.
چــرا NFTهــا بــا وجــود نوپایــی،
بــاارزش هســتند؟
بــه لطــف پدیــد آمــدن NFTهــا فعالیــن ایــن
عرصــه میتواننــد بــا حــذف واســطههایی
چــون حراجیهــای داخلــی و بینالمللــی آثــار
خــود را بــه طــور مســتقیم بــا مخاطبیــن خــود
بــه اشــتراک گذاشــته و بدیــن ترتیــب بــه طــرز
چشــمگیری ســهم شــخصی آنهــا از فــروش
آثارشــان افزایــشیابــد.
همچنیــن ســازندگان  NFTمیتواننــد حــق
تألیــف را در آثــار خــود لحــاظ کننــد تــا بدیــن
ترتیــب بــا فــروش چندبــاره اثــر خــود بتواننــد،
همچنــان درصــدی از مبلــغ فروشهــای ثانویــه
را کســب کننــد کــه ایــن یــک ویژگــی بســیار
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مهــم اســت.
بــه طــور مثــال در بازیهــای کامپیوتــری
نیــز شــاهد کاربردهــای پرتعــداد صنعــت NFT
هســتیم .بــه صورتــی کــه هــر بازیکــن بــا
کســب نتایــج الزم و رســیدن بــه ســطح امتیازی
مشــخص ،موفــق بــه دریافــت تعــدادی آیتــم
مشــخص بــا ویژگیهــای منحصربهفــرد و از
پیــش تعییــن شــده خواهد شــد کــه ایــن آیتمها
دارای ارزش درون برنام ـهای هســتند .بهنحــوی
که دیگــر کاربــران آن بــازی حاضــر بــه پرداخت
وجــه نقــد بــرای دریافــت ایــن آیتمهــا هســتند.
حــال کاربرانــی کــه موفــق بــه کســب ایــن
آیتمهــا درون بــازی شــدهاند میتواننــد اقــدام
بــه فــروش دســتاوردهای خــود در بــازار درون
برنامــهای کننــد .تــا دیگــر بازیکنــان در ازای
پرداخــت مبلغــی معیــن ،آیتمهــای مذکــور را
خریــداری کننــد.
 NFTدر کجا استفاده میشود؟
باتوجــه بــه اینکــه در دنیــای توکنهــا بیشــتر
بــا تجــارت الکترونیــک در ابعــاد بینالمللــی
ســروکار داریــم ،قابلیــت انتقــال فیزیکــی آثــار
فروختــه شــده بســیار ســخت و پیچیــده اســت.
از همیــن رو توجــه ابتدایــی و اصلــی فعالیــن این
حــوزه معطــوف بــه آثــار هنــری دیجیتــال شــد.
بــا گذشــت زمــان دایــره فعالیــت کاربــران ایــن
حــوزه تــا جایــی گســترش یافــت کــه امــروزه
فعالیــن ایــن عرصــه ،ارائــه آثــار خــود را محــدود
به حیط ـهی از پیــش تعیین شــدهای ندیــده و هر
اثــری کــه قابــل تبدیلشــدن بــه یــک شناســه
دیجیتــال اســت را روانــه ایــن بــازار میکننــد.
از جملــه مهمتریــن حوزههــای کاربــردی ایــن
صنعــت عبــارت اســت از:
• هنــر دیجیتــال ( )Digital artماننــدRarible ، :
 Async Art ، KnownOrigin ، Super rareو ...
هنرهــای دیجیتــال اولیــن صنایعــی بودنــد کــه
بهصــورت گســترده و ســازمانیافته وارد عرصــه
 NFTبــرای ایجــاد یــک رابطــه مســتقیم میــان
تولیدکننــدگان اثر و خریــداران آن شــدند .یکی از
دالیلی کــه ایــن شــاخه از هنرهــا زودتــر از دیگر
رقیبــان خــود وارد این عرصه شــدند ،مشــکالت
متعــددی بــود کــه فعالیــن ایــن عرصــه بــا
ق تألیف
موضوعاتــی همچــون کپــی رایــت و حـ 
آثــار خــود داشــتند.
گرانتریــن اثــر فروختــه شــده ایــن بــازار متعلق
بــه مایــک وینکلمــان بــا نــام هنــری بیپــل،
هنرمنــد اهــل ایالــت متحــده آمریکاســت .نــام
ایــن اثــر «هــر روز ۵۰۰۰ :روز نخســت» اســت
و شــامل  ۵۰۰۰تصویــر ایجــاد شــده توســط این
هنرمنــد بــرای مجموعه خــود با نــام «هــر روز»

 2021ســالی اســت کــه
همــه از  NFTصحبــت
میکننــد و هرکــس
بــه نحــوی جــذب ایــن
بــازار نوظهــور در عرصــه
تکنولــوژی شــده اســت.
فرقــی نمیکنــد شــما
طرفــدار آثــار هنــر ی
دیجیتــال باشــید یــا
مو ســیقی ر ا ک  ،مهــم
ایــن اســت کــه  NFTهــا
بــرای شــما آن چــه را کــه
بایــد فراهــم میکننــد
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میشــود .در  11مــارس  ۲۰۲۱بخشــی از ایــن اثر
در حراجــی کریســتینز بــا قیمــت  ۶۹٫3میلیــون
دالر فروختــه شــد کــه آن را بــه گرانتریــن
اثــر خریــداری شــده توســط توکنهــای NFT
تبدیــل کــرد .همچنیــن عنــوان ســومین اثــر
هنــری گرانقیمــت خلــق شــده توســط یــک
هنرمنــد زنــده بــه ایــن اثــر داده شــد.
• موســیقی دیجیتــال ( )Digital music
ماننــد InfiNFT ، Mintbase :و ...
در مــاه مــارس  ۲۰۲۱گروهــی موســیقی راک
 Kings of leonاولیــن آلبــوم موســیقی را در قالب
فنــاوری  NFTروانــه بــازار کــرد کــه بــا قیمــت
 ۷۶۶٫۴اتریــوم معــادل  ۱٫۴میلیــون دالر بــه
فــروش رســید.
•ا مــا ک و مســتغال ت مجــا ز ی
(  : )Virtual real estateما ننــد
 Cr yptovoxels،Decentralandو …
• پوشــیدنیهای واقعیــت مجــازی (VR
)wearables
• داراییهــای مربــوط بــه بــازی (Gaming
 :)assetsماننــد Axie Infinity، Sorare، Gods
 Unchainedو…
در فوریــه ســال  2021بــازی رایانــهای Axie
 Infinityبهتنهایــی خبــر از ثبــت رکــورد فــروش
 1.5میلیــون دالری برای یکــی از عناویــن درون
برنامــهای خــود داد.
• بلیت رویدادها  /رســید حضــور و غیــاب (Event
)tickets / Attendance receipts
• توکــن ســازی کاالهــای لوکــس (Tokenized
)luxury goods
• منابع کتابخانهای و میراث مستند
قیمت بازارNFTها در مقایسه با
دیگر رمزارزها
بــازار  NFTبــه طــرز چشــمگیری در ســالهای
اخیــر رشــد داشــته اســت و همیــن رشــد نشــان
از اهمیــت بــاالی جایــگاه ایــن عرصــه در آینده
بــازار رمزارزهــا دارد .ارزرش ایــن بــازار بــا
رســیدن بــه عــدد  250میلیــون دالر در ســال
 2020میــادی حاکــی از رشــد ســه برابــری
ارزش ایــن بــازار در ایــن ســال بــود کــه خــود به
تنهایــی نویــد آینــدهای درخشــان را میدهــد.
بــه همیــن ترتیــب در ســه مــاه نخســت ســال
 ،2021این بازار گــردش مالــی  200میلیون دالر
را تجربــه کــرد کــه رقــم قابــل توجهــی نســبت
بــه آمارهــای پیشــین خــود محســوب میشــد.
در حــال حاضــر NFTهــا در نقطــه عطفــی مهم
بــه ســر میبرنــد و شــواهد موجــود خبــر از
انفجــاری قریبالوقــوع در بــازار توکنهــای
 NFTمیدهــد .بهتازگــی ایــن بــازار مــورد
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توجــه بخشــی از اقتصاددانــان هــم قــرار
گرفتــه اســت تــا جایــی کــه آنهــا ایــن
فناوری نویــن را از جملــه بازارهــای آیندهدار
میداننــد.
محبوبیت NFTها برای مردم و
هنرمندان
گســترش محبوبیــت کریپتوکیتیزهــا در بــازه
ســالهای  2017تــا  ،2021منجــر شــد تــا
اکنــون توجــه بســیاری از افــراد بــه ایــن حــوزه
جلــب شــود ،لــذا ســال  2021بــه نوعــی ســال
شــکوفایی ایــن دنیــای پــر از شــگفتی اســت.
باتوجــه بــه ورود عالقهمنــدان بیشــمار بــه
ایــن حــوزه ،پلتفرمهــای تــازهای بــر بســتر
بالکچیــن اتریــوم شــکل گرفــت کــه هــدف
همگــی آنــان ایجــاد یــک ســاختار غیرمتمرکــز
بــرای تبــادل توکنهــای  NFTبــود .بــر همیــن
اســاس تقاضــای ایجــاد اینگونــه توکنهــا
افزایــش یافــت تــا جایــی کــه در ماهــای
نخســتین ســال  2021معامالت چشــمگیری در
بــازار ایــن توکنهــا انجــام شــد.
بــرای مثــال در مــاه فوریــه « 2021لبــرون
جیمــز» بسکتبالیســت مشــهور آمریکایــی
فیلمــی از پرتابهــای بــه یادماندنــی خــود را بــه
فــروش گذاشــت کــه بــا قیمــت  208هــزار دالر
خریــداری شــد .در حــوزه موســیقی الکترونیــک
نیــز یــک آلبــوم کــه متعلــق بــه هنرمنــدی بــا
نام مســتعار  3LAUبــود بــا قیمــت  11.6میلیون
دالر فروختــه شــد کــه در نــوع خــود بیســابقه
بــود .یکــی از جدیدتریــن ایــده پردازیهــای
دنیــای  NFTکــه توســط مــارک کوبــان (یکــی
از ســرمایهگذاران موفــق آمریکایــی) صــورت
گرفتــه ،جمــعآوری بلیتهــای مســابقات
ورزشــی بــا قابلیــت شخصیســازی بــرای هــر
فــرد اســت.
فعالیــن ایــن عرصــه در مــاه مــارس 2021
گــردش مالــی بــاالی  200میلیــون دالر را
ثبــت کردنــد کــه معــادل نیمــی از گــردش
مالــی کل ایــن حــوزه در تمامــی ادوار پیشــین
خــود بود هاســت .باتوجــه بــه افزایــش
روزافــزون فراگیــری NFTهــا بهویــژه در
زمینــه هنــر ،موســیقی ،فیلــم و ورزش کــه
محبوبیــت ویــژهای در میــان جوانــان دارد،
ایــن پدیــده در حــال تبدیــل شــدن بــه یکــی
از شــریانهای اصلــی آگاه ســازی میــان
اقشــار گوناگــون جامعــه شــده اســت .بــا انفجار
رســانهای شــکلگرفته در ایــن فنــاوری ،دور
از ذهــن نیســت کــه ایــن صنعــت بــه یکــی از
پرســودترین تجارتهــای الکترونیــک در آینده
تبدیــل شــود.

گســتر ش محبو بیــت
کریپتوکیتیزهــا در بــازه
ســالهای  2017تــا ،2021
منجــر شــد تــا اکنــون
توجــه بســیاری از افــراد
بــه ایــن حــوزه جلــب
شــود ،لــذا ســال  2021بــه
نوعــی ســال شــکوفایی
ایــن دنیــای پــر از شــگفتی
اســت

| ویژهنامه | NFT

پـشـت
پـــرده
NFT

| | kuknos.ir

بزرگترین میزبانان  NFTدر جهان
•اتریوم
اصلیتریــن و بزر گتریــن میزبــان NFTهــا
اتریــوم اســت کــه ســهم بســیار قابلتوجهــی
از ایــن بــازار ( 90درصــد) را بــه خــود اختصــاص
داده اســت و روزانــه بــر تعــداد توکنهــای NFT
موجــود بــر ایــن بســتر افــزوده میشــود .اتریــوم
بــا فراهمســازی اســتانداردهای متعــدد ،آمــاده
پذیــرش NFTهــای گوناگــون اســت کــه از جملــه
مهمتریــن ایــن اســتانداردها میتــوان بــه مــوارد
زیــر اشــاره کــرد:

 :ERC721 •1ایــن اســتاندارد اولیــن و
شناختهشــدهترین اســتاندارد موجــود بــر پایــه
اتریــوم اســت کــه اغلــب عالقهمنــدان ایــن
حــوزه NFT ،را بــا ایــن اســتاندارد میشناســند.
میتــوان از پــروژه کریپتوکیتیــز کــه پیشتــر
از آن یــاد کردیــم بــه عنــوان یــک پــروژه موفــق
مبتنــی بــر اســتاندارد  ERC721یــاد کــرد .طبــق
ســاختارهای ایــن اســتاندارد مالکیــت هــر توکــن
روی یــک آدرس ذخیرهســازی میشــود .ایــن
توکــن قابلیــت انتقــال از فــردی بــه فــرد دیگــر
را نیــز دارد .ایــن دســته از توکنهــا بــا اســتفاده
از زبــان برنامهنویســی ســالیدیتی نوشــته
میشــو ند .
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 :ERC1155-2اتریــوم با همکاری تیــم ENJIN
کــه خــود بالکچینــی بــرای توســعه توکنهــای
 NFTاســت ،اســتاندارد جدیدی بــه نــام ERC1155
را تولیــد کــرد کــه قابلیــت ســاخت توکنهــای نیمــه
مثلــی ( )Semi fungibleرا داشــت .بــه عنــوان مثال در
یــک بــازی کامپیوتــری اگــر از یــک آیتــم چندیــن
عــدد موجــود باشــد بــه کمــک ایــن اســتاندارد قــادر
خواهیــم بــود کــه ایــن آیتمهــا را میــان آدرسهــای
مختلفــی از کاربــران توزیــع کنیــم .درصورتیکــه در
اســتاندارد  ERC721چنیــن امکانــی وجــود نداشــت.

•ایاس ()EOS

برخــاف تصور عمــوم کــه بــاور دارنــد تمامــی NFT
هــا در دنیــای بالکچیــن اتریــوم خالصــه میشــود
امــا میزبانهــای دیگــری هــم بــرای ایــن توکنهــا
وجــود دارد .از معروفتریــن میزبانهــای دیگــر
میتــوان بــه  EOSاشــاره کــرد .ایــن بالکچیــن
در ابتــدا بــا هــدف رقابــت بــا اتریــوم وارد ایــن عرصــه
شــد و بــه همیــن منظــور اقــدام بــه حــذف کارمــزد
از تراکنشهــای خــود کــرد .همچنیــن وعــدهی
ســرعت چنــد برابــری در پــردازش تراکنشهــا را
نســبت به ســایر رقیبان خــود داد کــه موجب اســتقبال
کاربرانــش شــد .ایــن بالکچیــن بــا ورود خــود بــه
عرصــه NFTهــا رقابــت خــود بــا اتریــوم را وارد فــاز
جدیــدی کــرد.

• پولکادات ()POLKADOT

بالکچیــن پولــکادات بــ ه عنــوان نســل ســوم
بالکچینهــا شــناخته میشــود .پولــکادات اخیــراً
تصمیــم بــه ورود بــه زمینــه توکنهــای  NFTگرفته
و بــه همیــن منظــور قــراردادی بــه ارزش  19میلیون
دالر بــا تیــم  ENJINمنعقــد کــرده اســت .پروژههای
متعــددی آمادگــی خــود جهــت همــکاری بــا ایــن
بالکچیــن را از پیــش اعــام کردهانــد.

•بایننس ()BINANCE

بایننــس نیــز کــه پیشتــر آن را یــک صرافــی
آنالیــن در حــوزه رمزارزهــا میشــناختیم ،اقــدام
بــه توســعه فعالیتهــای خــود روی توکنهــای
 NFTکــرده اســت .بایننــس نیــز شــبکههای
میزبانــی متعــددی بــرای توکنهــای خــود معرفــی
کــرده اســت کــه از جملــه مهمتریــن آنهــا
میتــوان بــه  BEP721و  BEP1155اشــاره کــرد.

•COSMOS

یکــی دیگــر از بالکچینهایــی کــه اقــدام بــه
فعالیــت در حــوزه  NFTها کــرده اســتCOSMOS ،
اســت که بــه نســبت دیگــر پلتفرمها ســاختار نســبت ًا
متفاوتــی بــرای تأییــد اطالعــات توســط کاربــران
خــود دارد بــا ایــن حــال از تمامــی ویژگیهــای یــک
پلتفــرم میزبــان پشــتیبانی میکنــد.
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• از دیگــر بال کچینهــای موجــود میتــوان
 Tron، Tezos، Dapper labs،WAXو  ...را نــام بــرد.

بازارهای عمده عرضه NFT
عالوه بــر اینکــه پلتفرمهــای میزبــان متعــددی برای
توســعه توکنهــای بیتــا وجــود دارد ،پلتفرمهایــی
نیــز بــرای اشــتراک ایــن توکنهــا وجــود دارد .ایــن
پلتفرمهــا همچــون بازارهایــی دیجیتــال بــرای
تجــارت NFTهــا هســتند .ایــن بازارهــا بــا فراهــم
کــردن بســتری مناســب ،محیطــی امــن را بــرای
خریــداران و فروشــندگان مهیــا کردهانــد.
از جملــه سرشــناسترین ایــن بازارهــا میتــوان
بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 :OpenSeaیــک بــازار پیشــرو در عرصــه NFT
اســت کــه در زمینــه کاالهــای کلکســیونی و هنــری
فعالیــت میکنــد .توکنهــای موجــود در ایــن
بــازار مبتنــی بــر میزبانــی اســتانداردهای ERC721
و  ERC1155هســتند و در حــال حاضــر ایــن بــازار،
بزرگتریــن بــازار غیرمتمرکــز بــرای کاالهــای
دیجیتــال اســت .در ایــن مــدل بازارهــا بعــد از اینکــه
شــما توکــن مــورد نظــر خــود را خریــداری میکنیــد،
مالکیــت و گواهی اثبــات شــما در حافظــه بالکچین
ذخیــره شــده و هیــچ فــردی قــادر بــه دزدیــدن یــا
حــذف ایــن اثــر از کیــف پــول شــما نخواهــد بــود.
الکــس اتــاال (  )Alex Atallahو دویــن فینــزر
( )Devin Finzerپلتفــرم  OpenSeaرا در ژانویــه ۲۰۱۸
بنیانگــذاری کردنــد کــه تاکنــون بیــش از  4میلیون
دالر ســرمایه جــذب کــرده اســت.
 :Raribleپلتفــرم  Raribleنیــز بازاری مشــابه برای
خریدوفــروش کاالهــای دیجیتــال اســت کــه ســعی
در توســعه بــازار NFTهــا دارد .ایــن بــازار در تــاش
اســت تــا بســتر الزم بــرای افــرادی کــه دانــش برنامه
نویســی ندارنــد فراهــم کنــد تــا بتواننــد بــدون نیــاز به
داشــتن ایــن دانــش اقــدام بــه فــروش آثــار خــود کنند
(چگونگــی ســاخت NFTهــا در ادامــه بیان میشــود).
 :M i n t a b l eبــا ز ا ر  Mintableکــه بــا
ســرمایهگذاری مــارک کوبــان تأســیس شــد تمرکــز
اصلــی خــود را بــر بــازار نوپــای هنرهــای دیجیتــال
گذاشــت و فعالیــت اصلــی ایــن شــرکت در جهــت
کســب اعتمــاد عالقهمنــدان ایــن حــوزه بــود.
خریــداران و فروشــندگان در این بــازار بدون داشــتن
دغدغــه مســائل حــق نشــر و حــق تألیــف ،کــه
پیشتــر اصلــی تریــن مشــکل ایــن صنعــت بــود،
اقــدام بــه فعالیــت در ایــن بــازار کردنــد.

تمــام آنچــه بــرای ســاخت NFT
نیــاز اســت
ابتــدا بایــد بررســی کنیــم کــه چــه آثــاری را
میتــوان بــه یــک  NFTتبدیــل کــرد .امــروزه

هــر چیــز قابــل تصــوری قابــل تبدیــل شــدن بــه
 NFTاســت .بــه دلیــل نوظهــور بــودن ایــن صنعت
و عــدم وجــود قوانیــن محدودکننــده در ایــن حرفه،
صنایــع بیشــماری را میبینیــم کــه روزانــه کاال
و خدمــات خــود را بــه ایــن دســته از توکنهــا
تبدیــل میکننــد؛ از تبدیــل اولیــن پیــام توییتــر
توســط مؤســس آن تــا هنرهــای دیجیتــال و حتــی
دســتورهای پخــت محرمانــه غــذا.

• اما برای ساخت یک  NFTبه چه
ابزاری نیاز است؟

بــدون داشــتن دانــش باالیــی از بــازار رمزارزها هم
میتــوان اقــدام بــه ســاخت توکــن اختصاصــی
خــود کــرد .در مرحلــه نخســت ،بــه داشــتن یــک
کیــف پــول دیجیتــال و مقــداری ارز دیجیتــال
اتــر ( )ETHنیــاز اســت .پــس از ســاخت کیــف
پــول شــخصی خــود کــه مراحــل آن بهراحتــی
قابــل انجــام اســت ،بایــد کیــف پــول خــود را بــه
بــازار NFTای کــه در نظــر داریــد متصــل کنیــد.
برای افــراد تــازهکار در ایــن عرصــه ،بــازار Rarible
پیشــنهاد میشــود.

• آمــوزش اتصــال کیــف پــول بــه
بــازار Rarible

ابتــدا وارد ســایت شــده و از گوشــه بــاال ســمت
راســت ،گزینــه  Connectانتخــاب شــود.
در صفحــه بعــد اگــر Rainbowیــا MetaMask
اســتفاده میشــود ،گزینــه WalletConnect
انتخــاب و اگــر از  Coinbaseاســتفاده میشــود،
روی  WalletLinkکلیــک شــود.
در ایــن مرحلــه کــد QRروی صفحــه نمایــش
داده میشــود .بــا اســتفاده از اپلیکیشــن کیــف
پــول ،ایــن کــد اســکن شــده ســپس اتصــال
ولــت بــه  Raribleتاییــد شــود.
حــاال تمــام ابــزار الزم بــرای ســاخت و فــروش
اولیــن  NFTدر دســترس اســت.

میخواهم برای خودم NFTبسازم
 .1ســاخت یــک اثــر دیجیتــال بــرای :NFT
تمامــی فروشــگاههای  NFTهــر تصویــر و فایــل را با
فرمتهای  PNG، JPG، TXT ،MP3و  GIFپشتیبانی
میکننــد و همــه ایــن فرمتهــا قابلیــت تبدیــل بــه
 NFTرا دارنــد .بنابرایــن کاربــر قــادر خواهــد بــود کــه
هــر چیــز ارزشــمندی بــا قابلیــت خریدوفــروش را بــه
فرمتهــای بــاال تبدیــل کنــد و بــرای فــروش در
بازارهــای  NFTقــرار دهــد .در بــاال بــه برخــی از ایــن
فروشــگاهها اشــاره شــد.
 .2مشــخصکردن قیمــت محصــول و
بارگــذاری در فروشــگاه مــورد نظــر :در
ســایت  Raribleابتــدا روی گزینــه  Createدر
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آمــوزش اتصــال کیــف
پــول بــه بــازار Rarible
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2

گوشــه بــاال ســمت راســت کلیــک کنیــد .ســپس
ایــن فروشــگاه از کاربــر دربــاره نــوع محصــول
ســؤال خواهــد پرســید( .اینکــه محصــول بــه
صــورت تکــی یــا مجموعــه اســت) .پــس از
طــی کــردن ایــن مراحــل کاربــر بایــد کارمــزد
محصــول خــود را بپــردازد و بعــد از چنــد لحظــه
محصــول او در فروشــگاه قــرار خواهــد گرفــت.
 .3محصــول تولیــدی منتظــر دریافــت
قیمتهــا ی پیشــنها د ی ا ز ســو ی
متقاضیــان باشــد :بعــد از اینکــه محصــول
در صفحــه فروشــگاه قــرار گرفــت ،قیمتهــای
پیشــنهادی بررســی شــده و محصــول بــه
باالتریــن قیمــت عنــوان شــده ،فروختــه شــود.

چگونگیتعیینقیمت یکاثرNFT
.1در پاســخ بــه ایــن مســئله میتــوان گفــت
کــه پاســخ و راهــکار مشــخصی بــرای تعییــن
قیمــت یــک اثــر وجــود نــدارد .همانگونــه کــه
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قیمتگــذاری آثــار هنــری در دنیــای حقیقــی هــم
از خــارج از ایــن قاعــده نیســت و بخــش زیــادی از
قیمــت یــک اثــر هنــری را پیشــینه فرهنگــی و
ســابقه اجرایــی خالــق اثــر تعییــن میکنــد.
 .2مســئله دیگــری کــه در تعییــن قیمــت یــک
محصــول ،اثــر باالیــی میگــذارد ،میــزان
کمیابــی آن اثــر اســت .هــر چقــدر اثــر شــما دســت
نیافتنیتــر باشــد ،متقاضیــان بهــای باالتــری
بــرای محصــول پرداخــت میکننــد.

.2از دیگــر مشــکالت بــه وجــود آمــده در دنیــای
 NFTهــا میتــوان بــه ســهولت پو لشــویی
در ایــن عرصــه اشــاره کــرد .بهنحــوی کــه
افــراد بــرای بخشــیدن یــک وجهــه قانونــی بــه
امــوال غیرقانونــی خــود اقــدام بــه خریــد ایــن
محصــوالت میکننــد؛ هرچنــد حراجیهــای
فیزیکــی هــم بــا ایــن مســئله در دنیــای حقیقــی
روبــهرو هســتند و ایــن نگرانــی مختــص بــه
دنیــای  NFTنیســت.

مصائب ساخت و فروش یک NFT

آنچه گفته شد...

 .1در مرحلــه نخســت میتــوان بــه دریافــت
کارمــزد بــاال توســط شــبکه اتریــوم بــرای
ارائــه یــک محصــول اشــاره کــرد کــه گاهــی
ایــن کارمــزد تــا قیمــت یــک اتریــوم پیشــروی
میکنــد .ایــن بــدان معناســت کــه هزینــه
کارمــزد ایجــاد  NFTمیتوانــد از ارزش خــود
محصــول پیشــی بگیــرد.

بعــد از آشــنایی مقدماتــی بــا دنیــای NFTهــا،
امکان شــروع فعالیــت در ایــن بــازار نوظهــور وجود
دارد .بهطــور یقیــن چالشهــای ناشــناختهای در
ایــن مســیر پدیــدار خواهد شــد امــا تنهــا آگاهــی از
اصــول اولیــه اســت کــه میتوانــد خطــرات موجــود
را بــه حداقــل کاهــش داده و مســیر پیشــرفت و
ســودآوری را همــوار ســازد.

11

ایجاد توکن بـیتا
در بسرت ققـنـوس

12

مهمتریــن پرسشــی کــه بایــد بــه آن پاســخ
داده شــود ایــن اســت کــه آیــا در بســتر
ققنــوس امــکان ایجــاد و تبــادل توکــن
بیتــا وجــود دارد یــا خیــر؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال ،اصلیتریــن
بحثــی کــه با یــد بر ر ســی شــو د ،
ویژگیهــای یــک توکــن بیتــا موجــود
روی یــک پلتفــرم اســت.
ویژگی های توکن بیتا چیست؟
در ادامــه بــه بیــان اصلیتریــن ویژگیهــای ایــن
دســته از توکنهــا پرداختــه میشــود.
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کمیابی

ســازندگان توکنهــای بیتــا بــه هــر مقــدار
کــه دوســت داشــته باشــند ،میتواننــد از توکــن خــود
تولیــد کننــد امــا از ایــن مســئله نیــز آگاه هســتند کــه
بخــش مهمــی از قیمــت یــک توکــن بیتــا را
کمیــاب بــودن آن شــکل میدهــد؛ پــس تمایــل
چندانــی بــه تکثیــر توکنهــای خــود نداشــته و بــا
حفــظ انحصــار توکــن خــود تــاش میکننــد قیمت
تولیــدات خــود را افزایــش دهنــد.

اصیل و غیر قابل جعل بودن

توکنهــای بیتــا مبتنــی بــر فنــاوری بالکچیــن
بــوده و تغییر ســاختار یــک توکن و جعــل آن بر بســتر

اصیل و غیر قابل جعل بودن

توکنهــای بیتــا مبتنــی بــر فنــاوری بالکچیــن
بــوده و تغییــر ســاختار یک توکــن و جعــل آن بر بســتر
فنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده ناممکن اســت.

غیر قابل تقسیم بودن

باوجــود اینکــه ایــن ویژگــی یــک امــر قانونی نیســت
امــا اکثــر توکنهــای بیتــا بــه شــما اجــازه تقســیم
توکــن خــود بــه واحدهــای کوچکتــر را نمیدهنــد.
بــه عبارتــی شــما یــا کل یــک اثــر هنــری را میخرید
یا هیــچ اقدامــی انجــام نخواهیــد داد.

یکتایی

ایــن مــورد مهمتریــن ویژگــی یــک توکــن
بیتاســت .هــر توکــن بیتــا دارای یــک ســربرگ
از اطالعــات ثابــت اســت کــه یکتــا بــودن آنهــا را
اثبــات میکنــد .بــه ایــن ویژگــی میتــوان بــه چشــم
گواهــی اصالــت نــگاه کــرد.
قابلیت انتقال

برخــاف ســایر توکنهــای قابــل معاوضــه کــه بــا
یکدیگــر مبادلــه میشــوند .توکنهــای بیتــا در
بســترهای خاصــی قابــل مبادلــه هســتند؛ اگرچــه
کــه میــزان قیمــت آنهــا رابطــه مســتقیمی بــه
منحصربهفــرد بودنشــان دارد.

حفاظت از حق مالکیت

این ویژگــی نیــز بــه نامتمرکــز بــودن فنــاوری توکن
بیتــا اشــاره دارد و بدیــن معناســت کــه هیــچ مالکــی
پس از ثبــت یــک رویــداد در حافظــه بالکچیــن قادر
بــه اعمــال هیــچ تغییــری در آن نخواهــد بود.
اکنــون بــه بررســی ظرفیتهــای موجــود بــر بســتر
شــبکه ققنــوس کــه مبتنــی بــر ویژگیهــای فــوق
هســتند پرداختــه میشــود.
• کمیابــی :شــرکت ققنــوس در نظــر دارد در
طرحهــای قابــل ســرمایهگذاری خــود کــه از
فنــاوری توکــن بیتــا بهــره میبرنــد ،اجــازه نشــر
آثــار را بــه صــورت نظیر بــه نظیــر بــر عهــدهی مالک
اثــر و مبتنــی بــر پیشفرضهــای از پیــش تعییــن
شــده صــادر کنــد .در نتیجــه روی شــبکه ققنــوس بــا
فراهمســازی ســاختاری غیرمتمرکــز ،یکتایــی آثــار
فرضــی حتمــی خواهــد بــود.
• اصیــل بــودن :هــر محصولــی کــه از طریــق
شــبکه ققنــوس وارد دنیــای توکنهــای بیتــا
میشــود ،ملــزم بــه دریافــت یــک شناســنامه
دیجیتــال خواهــد بــود کــه هرکــدام از ایــن
شناســنامهها نیــز خــود تبدیــل بــه یــک توکــن
بیتــای خــاص خواهــد شــد .بدیــن ترتیــب اصالــت
توکــن بیتــا وارد شــده در شــبکه ققنــوس تضمیــن
شــده خواهــد بــود.
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• غیــر قابــلتقســیم بــودن :همانگونه کــه در
ویژگــی کمیابی مطــرح شــد ،اجازه نشــر یــک اثر فقط
بــه صــورت نظیــر بــه نظیــر و از فــردی بــه فــرد دیگر
خواهــد بــود و مالــک اثــر اجــازه تکثیــر اثــر را نخواهد
داشــت و همچنیــن یــک توکــن بیتــا بــه واحدهــای
کوچکتــر قابــل تقســیم نیســت.

• یکتایــی :هــر اثــری کــه تبدیــل بــه توکــن بیتا

شــده و شناســنامه دیجیتال دریافــت کرده اســت ،پس
از روی دادن هرگونــه تغییــر در هر یــک از ابعــاد اثر (چه
تغییــر مالک و چــه تغییــر مفــاد قــرارداد) ایــن تغییرات
بــر بســتر دفتــر کل توزیعشــده ققنــوس ثبــت شــده و
در اختیــار تمامــی کاربران شــبکه قــرار خواهــد گرفت.
• حفاظــت از حــق مالکیــت :همانگونــه کــه
یکتایــی اثــر بــا دسترســی کاربــران بــه ایــن شــبکه
غیرمتمرکــز تضمیــن شــده خواهــد بــود ،اعمــال
هرگونــه تغییــر در شــبکه توســط یــک کاربــر بــدون
اجمــاع و تأیید ســایر کاربــران مقبــول نبــوده و زنجیره
اطالعــات بیتغییــر باقــی خواهــد مانــد.

نحوه ساخت توکن بیتا در شبکه ققنوس
• در ابتــدا مالــک اثــر طــی مراحــل زیــر درخواســت
خــود ،جهــت ســاخت توکــن بیتــا خــود را ارائــه
میدهــد:
 -1ورود کاربــر (مالــک اثــر) بــه ســامانه صــدور
شناســنامه دیجیتــال
 -2اتصال کیف پول شخصی خود به سامانه
 -3مطالعــه قوانیــن و کســب آگاهــی از تعرفههــای
کارشناســی
 -4تکمیــل فــرم مشــخصات جهــت احــراز هویــت و
تطابــق بــا اطالعــات کیــف پــول
 -5درخواســت ثبــت اثــر جدیــد جهــت دریافــت
شناســنامه دیجیتــال
 -6ارسال پیامک جهت درخواست کارشناسی اثر
 -7مراجعــه حضــوری جهــت تحویــل اثــر بــه نهــاد
مربوطــه جهــت انجــام کارشناســی
• اکنــون ســامانه مرجع بــرای تکمیــل فراینــد ،مراحل
زیــر را طــی میکنــد:
 -1احــراز هویــت کاربــر و تطبیــق بــا مشــخصات
کیــف پــول
 -2بررســی پیامــک درخواســت کارشــناس و تعییــن
وقــت بــرای مراجعــه حضــوری
 -3انجام مراحل کارشناسی اثر
 -4ارســال پیامــک بــه کاربــر جهــت تســویه تعرفــه
کارشناســی
 -5تعییــن وقــت بــرای مالــک اثــر ،جهــت دریافــت
اصــل اثــر
• در صــورت عــدم تأییــد کارشــناس و یــا عــدم توافق
طرفین ،مالــک اثــر میتوانــد درخواســت کارشناســی
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چارت فرایند ساخت یک  NFTدر شبکه ققنوس
ققنوس

ایجاد
حساب ناشر
اختصاصی برای
شناسنامه اثر

ثبت
مشخصات و
تصاویر

تنظیم مفاد
قرارداد و حساب

سامانه مرجع

انصراف
یا درخواست
کارشناسی مجدد

مالک اثر

ورود
به سامانه
صدور شناسنامه
دیجیتال

اتصال کیف
پول به سامانه
مرجع
عدم تایید

تایید

مراجعه کاربر برای
دریافت اصل اثر

مطالعه قوانین و
تعرفههای کارشناسی

ارسال پیامک
جهت پرداخت
تعرفه کارشناسی

احراز هویت
کاربر با مشخصات
کیف پول خود

ایجاد یک راه ارتباطی
میان کاربر و سامانه
کارشناسی اثر

ارسال پیامک به
مالک اثر با محتوای
«شناسنامه دیجیتال
شما آماده انتقال است»

ورود کاربر به سامانه و
انجام امضای دیجیتال

14

بررسی
درخواست
کارشناس

درخواست ثبت
اثر جدید

درخواست
پیامکی کارشناس

مراجعه حضوری

| ویژهنامه | NFT

مجــدد یــا انصــراف از ادامــه مراحــل را اعــام کند.
• در صــورت تأییــد کارشــناس و توافــق بیــن طرفیــن
ادامــه مراحــل در شــبکه ققنــوس بــ ه صــورت زیــر
انجــام میگیــرد:
 -1ایجــاد یــک حســاب ناشــر اختصاصــی بــرای
شناســنامه اثــر
 -2ثبــت مشــخصات و تصاویــر در یــک حافظــه
غیرمتمرکــز
 -3تنظیم مفاد قرارداد و صورتحساب
 -4ایجــاد یــک راه ارتباطــی رمزنــگاری شــده میــان
کاربــر و ســامانه مرجــع
 -5ارســال پیامــک بــه مالــک اثــر بــا محتــوای
«شناســنامه دیجیتــال اثــر شــما آمــاده انتقال اســت»
• کاربــر بــا امضــای دیجیتــال خــود ،انجــام تراکنــش
را نهایــی کــرده و فراینــد ســاخت توکــن بیتــا بــه
پایــان میرســد.

یک مثال عینی برای ساخت یک
توکن بیتا در دنیای حقیقی
میــراث مســتند و آثــار ادبــی ،بخشــی از گنجینههــای
گرانبهــای هــر کشــور اســت بــه همیــن دلیــل
همــواره ســازما نهای دولتــی ،عمومــی یــا
غیرانتفاعــی ،در راســتای حفــظ ایــن میــراث از
مخاطراتــی همچــون جعــل ،تحریــف و تخریــب
ســعی کردهانــد .امــروزه بــه لطــف گســترش
توکنهــای بیتــا در دنیــا ،ایــن فنــاوری میتوانــد
بــه کمــک ایــن عرصــه آمــده و دغدغههــای مهمــی
را مرتفــع کنــد .یکــی از دغدغههــای اصلــی چنیــن
ســازمانهایی متمرکــز نبــودن برخــی آثــار قدیمــی
و بــاارزش اســت بدیــن صــورت کــه ایــن آثــار
ارزشــمند در اختیــار افــراد عــادی جامعــه اســت و در
کتابخانههــای شخصیشــان نگهــداری میشــود.
بــا کمــک فنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده از ایــن
پــس میتــوان بــرای چنیــن آثــاری یــک شناســنامه
دیجیتــال صــادر کــرد ،بدیــن ترتیب مالکیت شــخص
بــر ایــن اثــر محــرز میشــود و کاربــر اثــر خــود را بــه
یــک توکــن بیتــا تبدیــل میکنــد .در ایــران نهــاد
مربوطــه جهــت پیگیــری و ثبــت ایــن دســته از آثــار
و اســناد ،کتابخانــه ملــی ایــران اســت و ایــن فراینــد
ـی غیــر انتفاعــی
بــا همــکاری ایــن ســازمان عمومـ ِ
صــورت میگیــرد.

مراحــل انجــام کار توســط کاربــر
(مالــک اثــر):
 .1ورود کاربــر بــه ســامانه ققنــوس جهــت صــدور
شناســنامه دیجیتــال
 .2کاربــر بایــد از قبــل یــک کیــف پــول ایجــاد کنــد و
آن را بــه شــبکه ققنــوس متصــل کنــد.
 .3ســپس کاربــر قوانیــن اجرایــی را مطالعــه کــرده
و از تعرفههــای کارشناســی کتابخانــه ملــی آگاه
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میشــود.
 .4فــرم مشــخصات و اطالعــات الزامی توســط کاربر
تکمیــل شــده و بــرای ســامانه فرســتاده میشــود.
 .5اکنــون کاربــر اجازه ثبــت اثر خــود را دارد و بایســتی
مشــخصات دقیــق اثر خــود را بــه ســامانه ارائــه کند.
 .6پــس از طــی کــردن ایــن مراحــل کاربــر بــه بخش
تعیین وقــت کارشناســی دسترســی خواهد داشــت.
 .7کاربــر از طریــق پیامــک ،درخواســتی بــه کتابخانه
ملــی ارســال میکنــد و آمادگــی خــود را اعــام
مــیدارد.

مراحل انجام کار توسـط کتابخانه
ملی ایران

 .1احــراز هویــت و تطبیــق مشــخصات کیــف پــول
بــا کاربــر.
 .2تعییــن وقــت بــرای مراجعــه کاربــر پــس از
دریافــت پیامــک کاربــر مبنــی بــر تعییــن وقــت
کارشناســی.
 .3آغــاز رونــد کارشناســی اثــر توســط کتابخانــه
ملــی ،بــا مراجعــه حضــوری کاربــر.
 .4پــس از انجــام مراحــل کارشناســی پیامکــی بــه
کاربــر بــرای تســویه تعرفــه کارشناســی ارســال
میشــود.
• در صــورت عــدم تأییــد کارشــناس و یــا عــدم توافق
طرفیــن ،مالــک اثــر میتوانــد درخواســت کارشناســی
مجــدد یــا انصــراف از ادامــه مراحــل را اعــام کنــد.
• و در صــورت تأییــد کارشــناس و توافــق میــان
طرفیــن

ادامــه مراحــل در شــبکه ققنــوس
بهصــورت زیــر انجــام میگیــرد:

 -1ایجــاد یــک حســاب ناشــر اختصاصــی بــرای
شناســنامه اثــر
 -2ثبــت مشــخصات و تصاویــر در یــک حافظــه
غیرمتمرکــز
 -3تنظیم مفاد قرارداد و صورتحساب
 -4ایجــاد یــک راه ارتباطــی رمزنــگاری شــده میــان
کاربــر و ســامانه مرجــع
 -5ارســال پیامــک بــه مالــک اثــر بــا
محتوای«شناســنامه دیجیتــال اثــر شــما آمــاده
انتقــال اســت»
• در انتهــای فراینــد کاربــر بــا مراجعــه بــه ســامانه امضای
دیجیتــال خــود را ارائــه و تراکنــش را نهایــی میکنــد.
اکنــون مالــک اثــر کــه فرضــ ًا از نســخهای خطــی
و ارزشــمند یــک کتــاب در کتابخانــه شــخصی
خــود نگهــداری میکــرده ،اثــر خــود را بــه یــک
توکــن بیتــا تبدیــل کــرده و همــواره قــادر بــر
اثبــات مالکیــت خــود بــر ایــن اثــر اســت .شــبکه
ققنــوس در نظــر دارد بــا پیادهســازی ســازوکارهایی
زیرســاختهای الزم بــرای انجــام معامــات نظیــر
بــه نظیــر را در شــبکه خــود فراهــم کنــد.

میراث مســتند و آثــار ادبی،
بخشــی از گنجینههــای
گرا نبهــای هــر کشــور
اســت بــه همیــن دلیــل
همــواره ســازما نهای
د و لتــی  ،عمو مــی یــا
غیرانتفاعــی ،در راســتای
حفــظ ایــن میــراث از
مخاطراتــی همچــون جعل،
تحریــف و تخریــب ســعی
کردهانــد .امــروزه بــه لطــف
گســتر ش تو کنهــا ی
بیتــا د ر د نیــا  ،ا یــن
فنــاوری میتوانــد بــه
کمــک ایــن عرصــه آمــده
و دغدغههــای مهمــی را
مرتفــع کنــد
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