
ویـژه نامـه  NFT )توکن هـای  یب تا(

  به جهان NFTها
خوش آمدید

قــدم  همــواره 
برداشــتن روی  لبــه 
تکنولــوژی عالوه بــر 
هیجانــات مختــص 
ــای  ــود چالش ه ــه خ ب
ــه  ــز ب ــناخته ای نی ناش
همــراه داشــته اســت. شــناخت اینکــه NFTهــا 
دقیقــًا در کجــای جهــان فنــاوری پــا گذاشــته اند، 
مــا را بــه ســمت دانشــی می بــرد کــه بــه آگاهــی 
از چیســتی، ویژگــی  و کاربردهــای آن  ملــزم 
ــد. ــان NFTهــا خــوش آمدی ــه جه می شــویم؛ ب

NFT پشت پرده
یی  آشــنا ز  ا پــس 
بــا ســاز و کارهــای 
NFTهــا  بیرونــی 
وقــت آن اســت تــا 
ــن  ــت پرده   ای ــه پش ب
فنــاوری برویــم و بــا 
میزبانــان و ارائه دهنــدگان ایــن دســته از توکن ها 
ــه  ــات ب ــب اطالع ــا کس ــال ب ــویم. ح ــنا ش آش
 NFT ــر ســروصدای ایــن روزهــای ــازار پ ســراغ ب
ــن  ــه توک ــم چگون ــاد می گیری ــر ی ــه و در آخ رفت
اختصاصــی خــود را ســاخته و در معــرض فــروش 

یــم.  بگذار

تــا  کــه  کنــون  ا
ــک  ــق ی ــتانه ی خل آس
توکــن بی  تــا پیــش 
ــؤال  ــن س ــم، ای رفته ای
ــه  ــد ک ــود می آی به وج
ــتر  ــوان از بس ــا می ت آی
ایجاد شــده توســط ققنــوس بــرای خلق و انتشــار 
ــح  ــک توضی ــا ی ــرد؟ ب ــتفاده ک ــا اس ــن توکن ه ای
جامــع بــه بررســی ویژگی هــا و ظرفیت هــای 
موجــود در شــبکه ققنــوس پرداختــه و نگاهــی به 

فرآیند هــای متعــارف می اندازیــم.
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همــواره قــدم 
شــتن  ا د بر
لبــه ی  در 
ی  ژ لــو تکنو
ه بــر  و عال
ت  نــا هیجا
مختــص بــه 
خــود چالش هــای ناشــناخته ای نیــز داشــته 
اســت. شــناخت اینکــه NFTهــا دقیقــًا در کجای 
جهــان فنــاوری پــا گذاشــته اند، مــا را بــه ســمت 
ــی از  ــه آگاه ــزم ب ــا را مل ــه م ــرد ک ــی می ب دانش
ــه  ــد؛ ب ــای آن  می کن ــی  و کاربرده ــتی، ویژگ چیس

NFTهــا خــوش آمدیــد. جهــان 

NFT پشت پرده
ز  ا پــس 
آشــنایی بــا 
ســاز و کارهای 
NFT بیرونــی

ــت آن  ــا وق ه
ــه  ــا ب ــت ت اس
پشــت پرده ی ایــن فنــاوری برویــم و بــا میزبانــان 
ــنا  ــا آش ــته از توکن ه ــن دس ــدگان ای و ارائه ده
شــویم. حــاال بــا کســب اطالعــات به ســراغ بــازار 
پــر ســروصدای ایــن روزهــای NFT می رویــم و در 
ــه توکــن اختصاصــی  ــاد می گیریــم چگون آخــر ی

خــود را ســاخته و بــه فــروش بگذاریــم. 

 NFT بهره وری از 
در بسرت ققنوس

کــه  کنــون  ا
تــا آســتانه ی 
یــک  خلــق 
پیــش   NFT
 ، یــم فته ا ر
ایــن ســؤال 
به وجــود می آیــد کــه آیــا می تــوان از بســتر 
ایجاد شــده توســط ققنــوس بــرای خلق و انتشــار 
ــح  ــک توضی ــا ی ــرد؟ ب ــتفاده ک ــا اس ــن توکن ه ای

ــای  ــا و ظرفیت ه ــی ویژگی ه ــه بررس ــع ب جام

موجــود در شــبکه ققنــوس می پردازیــم و 
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ایجاد توکن بـی تا در بسرت ققـنـوس
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 NFT چیست؟

تاکنــون تمامی شــناخت مــا از توکن هــا، محدود 
 Fungible( بــه توکن هــای قابــل تعویــض
ــن  ــا را توک ــه اختصــار آن ه ــه ب ــود ک Tokens( ب

می نامیــم. امــا طیــف دیگــری از توکن هــا وجود 
 Non Fungible( ــا ــای بی ت ــه توکن ه ــد ک دارن
Tokens(  یــا NFT نــام دارنــد. NFT هــا تــا اواخر 

ســال ۲۰۱۷ تنهــا ۱ درصد از ســهم بــازار ارزهای 
دیجیتــال را بــه خــود اختصــاص داده بودنــد؛ امــا 
بــا گســترش حوزه هــای فعالیتشــان بــا ســرعتی 
ــازار نوظهــور،  چشــمگیر ســهم خــود را از ایــن ب

ــد. افزایــش دادن
ــه فهمــی عمیق تــر از ایــن دو  ــرای دســتیابی ب ب
ــال درک  ــک مث ــه ی ــا ارائ ــوان ب ــاح می ت اصط
ــده  ــن دو پدی ــود ای ــای موج ــری از تفاوت ه بهت
ــاب  ــک کت ــما ی ــد ش ــور کنی ــرد. تص ــدا ک پی
ارزشــمند قدیمــی را کــه در کتابخانــه شــخصی 
خــود نگهــداری می کنیــد، بــه یکــی از دوســتان 
خــود قــرض داده ایــد. حــال شــما چــه انتظــاری 
داریــد؟ به طــور واضح انتظــار شــما در درجــه اول 
ایــن اســت کــه دوســتتان همــان عنــوان کتــاب 
را بــه شــما بازگردانــد و در درجــه بعد شــما انتظار 
داریــد، دقیقــاً همــان جلــد کتابــی کــه شــما بــه 

مروری بر دنیای نوین و منحصربه فرد توکن های بی تا )توکن های غیرمثلی(

ــود.  ــده ش ــما بازگردان ــه ش ــد ب ــل داده ای او تحوی
بــه دلیــل ارزش هــای شــخصی ای کــه آن جلــد 
کتــاب بــرای شــما داشــته اســت، بازپس گیــری 
ــاب را  ــر از آن کت ــده دیگ ــاپ ش ــه چ ــک نمون ی

ــد. ــول نداری قب
ایــن نمونــه ای واقعــی از دارایی هــای غیــر مثلی 
در دنیــای واقعــی بــود؛ امــا در مــورد دارایی هــای 
قابــل تعویــض، شــما چنیــن انتظــاری را از فــرد 
ــال  ــرای مث ــت. ب ــد داش ــود نخواهی ــل خ مقاب
هنگامی کــه شــما یــک اســکناس پنجــاه 
ــد.  ــرض می دهی ــردی ق ــه ف ــی را ب هزارتومان
ــگام دریافــت وجــه قــرض داده شــده، هیــچ  هن
دلیلــی بــرای دریافــت همان اســکناس پیشــین 
نمی بینیــد. در مثالــی دیگــر هنگامــی کــه شــما 
ــکناس ده  ــک اس ــردن ی ــرد ک ــه خ ــم ب تصمی
هــزار تومانــی گرفته ایــد، آن اســکناس را در ازای 
دریافت پنــج اســکناس دو هــزار تومانــی تحویل 
ــر  ــا یکدیگ ــن دو ب ــی ای ــد و ارزش ریال می دهی

ــت. ــان اس یکس
بــا ظهــور سیســتم های رایانــه ای بانکــی، 
ــد  ــال پدی ــض دیجیت ــل تعوی ــای قاب دارایی ه
ــی  ــگام جابه جای ــه هن ــوی ک ــه نح ــد. ب آمدن
پــول از فــردی بــه فرد دیگــر، صرفــاً محاســباتی 
در رابطــه بــا اعــداد و ارقــاِم موجــود در 

در مطلــب پیــش رو ابتــدا اشــاره ای بــه مفهــوم ابتدایــی NFT خواهیــم داشــت، ســپس بــرای برقــراری 
ارتباط بیشــتر بــا زمینه هــای فعالیــت ایــن پدیــده نوظهــور، نگاهــی اجمالی بــه کاربردهــای ایــن فناوری 
نویــن در صنایــع مختلــف کــرده و آنــگاه میــزان رشــد چشــمگیر ایــن عرصــه در ســال های اخیــر بررســی 
ــا افزایــش محبوبیــت و فراگیــری اســتفاده  و مســیر پیشــرفت ایــن زیرســاخت نوپــا مــرور می شــود. ب
ــود را  ــل خ ــده و تمای ــه وارد ش ــن عرص ــه ای ــدان ب ــترده ای از عالقه من ــف گس ــا، طی ــوع توکن ه ــن ن از ای
بــه خلــق ایــن دســته از آثــار و فــروش NFT هــای شــخصی خــود نشــان داده انــد. در ادامــه ســاختارها 
ــا و  ــه و چالش ه ــرار گرفت ــث ق ــورد بح ــک NFT م ــروش ی ــاخت و ف ــرای س ــود ب ــتانداردهای موج و اس

ــود. ــان می ش ــود آن بی ــای موج فرصت ه
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ــان ــری دهق  کس
کارشــناس آکادمــی 

ققنــوس
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حساب هایشــان انجــام شــده و پــول دیگــر 
ــود.  ــا نمی ش ــود جابه ج ــی خ ــکل فیزیک در ش
در ســال ۲۰۰9 میــادی بــا پدیــدار شــدن 
ــه  ــن ب ــر باک چی ــی ب ــزارِز مبتن ــتین رم نخس
ــال  ــای دیجیت ــای دارایی ه ــن، دنی ــام بیت کوی ن
ــدی گذاشــت.  ــه عرصــه جدی ــا ب ــی پ ــر مثل غی
ــه  ــد ب ــی جدی ــادی، مفهوم ــال ۲۰۱۷ می در س
ــه ســعی داشــت  ــن وارد شــد ک حــوزه باک چی
ــای  ــه دنی ــی را ب ــای حقیق ــی دارایی ه ارزش ذات
رمزارزهــا وارد کنــد. اینگونــه فصــل جدیــدی در 

ــد.  ــاز ش ــک آغ ــارت الکترونی ــای تج دنی
NFT در واقــع یــک دارایــی دیجیتــال رمزنگاری 

ــک  ــخص از ی ــداری مش ــه مق ــت ک ــده اس ش
ــول دیجیتــال شــما را بیان  واحــد ارزی در کیف پ
ــا  ــته و ب ــناور داش ــی ش ــواًل قیمت ــد. معم می کن
ــرات عرضه و تقاضــا  قیمت  نوســانات بازار و تغیی
گــذاری می شــود. بــا گذشــت زمــان کاربردهای 
بیشــتری از ایــن پدیــده نوظهــور وارد حوزه هــای 
گوناگــون شــد کــه در ادامــه بــه برخــی از آن هــا 

پرداختــه می شــود.

آنچه NFTها را خاص می کند
•کمیابــی: ســازندگان NFT بــه هــر مقــدار که 
دوســت داشــته باشــند، می تواننــد از توکــن خــود 
تولیــد کننــد امــا از ایــن مســئله نیــز آگاه هســتند 
کــه بخــش مهمــی از قیمــت یــک NFT  را 
کمیــاب بــودن آن شــکل می دهــد؛ پــس تمایــل 
ــر توکن هــای خــود نداشــته و  ــه تکثی ــی ب چندان
بــا حفــظ انحصــار توکــن خــود تــاش می کننــد 

قیمــت تولیــدات خــود را افزایــش دهنــد.
ــودن:  ــل ب ــل جع ــر قاب ــل و غی •اصی
وری  NFT مبتنــی بــر فنــا توکن هــای
ــر ســاختار یــک توکــن  ــوده و تغیی ــن ب باک چی
ــع  ــر کل توزی ــاوری دفت ــر بســتر فن ــل آن ب و جع

شــده ناممکــن اســت.
ــل تقســیم: باوجــود اینکــه ایــن  ــر قاب •غی
ــر  ــا اکث ــت ام ــی نیس ــر الزام ــک ام ــی ی ویژگ
ــازه تقســیم توکــن خــود  ــه شــما اج ــا ب NFT ه

بــه واحدهــای کوچک تــر را نمی دهنــد. بــه 
عبارتی شــما یــا کل یــک اثــر هنــری را خریداری 
می کنیــد یــا هیــچ اقدامــی انجــام نخواهیــد داد.
ــی  ــن ویژگ ــورد مهم تری ــن م ــی: ای •یکتای
یــک NFT اســت. هــر NFT دارای یک ســربرگ 
از اطاعــات ثابــت اســت کــه یکتــا بــودن آن هــا 
را اثبــات می کنــد. بــه ایــن ویژگــی می تــوان بــه 

چشــم گواهــی اصالــت نــگاه کــرد. 
•قابلیــت انتقــال: برخــاف ســایر توکن های 
قابــل معاوضه کــه بــا یکدیگــر مبادله می شــوند. 
ــل  ــی قاب ــترهای خاص ــای NFT در بس توکن ه
مبادلــه هســتند؛ اگرچه کــه میــزان قیمــت آن ها 

رابطــه مســتقیمی بــه منحصربه فــرد بودنشــان دارد.

•حفاظــت از حــق مالکیــت: ایــن ویژگــی 
نیز بــه نامتمرکز بــودن فنــاوری NFT اشــاره دارد 
و بدیــن معناســت کــه هیــچ مالکــی پــس از ثبت 
ــه  ــادر ب ــن، ق ــه باک چی ــداد در حافظ ــک روی ی

اعمــال هیــچ تغییــری در آن نخواهــد بــود. 

 NFT از کجا پیدا شد؟ 

ــم  ــه NFT بروی ــه های اولی ــال ریش ــه دنب ــر ب اگ
بــا مفهومــی ابتدایــی بــه نــام ســکه های رنگــی 
ــکه ها  ــن س ــویم. ای ــنا می ش )Colored coin( آش
مبتنــی بــر باک چیــن بیت کویــن بــوده و 
ــن  ــی )کمتری ــک ساتوش ــا ی ــر ب ــی براب قیمت
ــا  ــکه ها ب ــن س ــتند. ای ــن( داش ــد بیت کوی واح
ــتند.  ــادی داش ــباهت های زی ــروزی ش NFT ام

ــا هــدف جمــع آوری  ــن طــرح ب ــن ای ــده آغازی ای
ــرای  ــت. ب ــکل گرف ــال ش ــای دیجیت دارایی ه
نخســتین بار از ایــن طــرح در مقالــه ســال ۲۰۱۲ 
ــان  ــرداری شــد. در اواخــر هم ــی آســیا پرده ب یون
ســال میــادی مقالــه دیگری بــا عنــوان )کاس 

ــال( منتشــر شــد. ــات دیجیت ــدی از متعلق جدی
ــاز و  ــی متن ب ــرم مال ــک پلتف ــال ۲۰۱۴ ی در س
نظیر بــه نظیــر بــا نــام )کانتــر پارتــی( ایجاد شــد 
کــه بــا تکیــه بــر ســاختار باک چینــی، ارزهــای 
ــود را  ــه خ ــل معاوض ــات قاب ــا متعلق ــخصی ی ش
ــد.  ــتراک بگذارن ــه اش ــران ب ــا دیگ ــاخته و ب س
ــی  ــل قطع ــچ راه ح ــما هی ــی ش ــای حقیق در دنی
ــناد  ــار و اس ــل آث ــق از جع ــری مطل ــرای جلوگی ب
ــع آوری  ــه جم ــدان ب ــواره عاقه من ــد. هم نداری
ــی  ــری از خطــر جعــل نســخه های اصل ــار هن آث
ــن  ــدن ای ــود آم ــه وج ــا ب ــتند،  ام ــه داش واهم
ــد  ــک دوران جدی ــروع ی ــش ش ــرم نویدبخ پلتف
ــد از کســب  ــود. بع ــرای تجــارت الکترونیــک ب ب
ــال ۲۰۱۷  ــی در س ــر پارت ــروژه کانت ــت پ موفقی
ــم  ــوژی تصمی ــوزه تکنول ــه ح ــدان ب عاقه من
گرفتنــد فعالیــت در ایــن زمینه را شــروع کننــد. در 
ــت هال«  ســال ۲۰۱۷ »جان واتکینســون« و »م
مجموعــه خــود را بــر بســتر باک چیــن اتریــوم 
بنــا کردنــد کــه بــا نــام »کریپتوپانــک « مشــهور 
ــر  ــزار کاراکت ــامل ۱۰ ه ــه ش ــن مجموع ــد. ای ش
ــری از  ــچ دو کاراکت ــه هی ــود ک ــرد ب منحصربه ف
آن شــبیه به هــم نبودند. ایــن ۱۰ هزار شــخصیت 
مجــازی به ســرعت فروختــه شــدند و از آن زمــان 
بــا یکدیگــر معاوضــه می شــوند. موفقیت پــروژه 
ــه  ــه ب ــود ک ــان چشــمگیر ب ــک آن چن کریپتوپان
پایه هــای اســتاندارد ERC 721-در فصــل دوم به 
مفهــوم اســتانداردها خواهیــم پرداخــت- تبدیــل 
شــد. انقابــی کــه کریپتوپانک هــا در ایــن عرصه 
ــکل گیری  ــی ش ــل اصل ــد عام ــود آوردن ــه وج ب
جنبــش هنــری مبتنــی بــر فنــاوری باک چیــن 

ــود.  ب

 اگــر بــه دنبــال ریشــه های 
اولیــه NFT برویــم بــا 
مفهومــی ابتدایــی بــه 
نــام ســکه های رنگــی 
)Colored coin( آشــنا 
ــکه ها  ــن س ــویم. ای می ش
مبتنــی بــر بالک چیــن 
و  ه  د بــو یــن  بیت کو
قیمتــی برابــر بــا یــک 
ــن واحد  ــی )کمتری ساتوش
 . شــتند ا بیت کویــن( د
 NFT ایــن ســکه ها بــا
امــروزی شــباهت های 

زیــادی داشــتند
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ــد از  ــا بع ــود ت ــز  ب ــت کریپتوکیتی ــد از آن نوب بع
ــروژه موفــق  ــه یــک پ کریپتوپانک هــا تبدیــل ب

ــود. ــا ش ــوزه NFT ه در ح
ــا هــدف  ــه ب ــازی خاقان Cryptokitties یــک ب

جمــع آوری یــک ســری گربــه خــاص و جــذاب 
بــود کــه قابلیــت جمــع آوری و زاد و ولــد داشــتند. 
هرکــدام از ایــن گربه هــا شــکلی کامــًا متفاوت 

داشــتند و متعلــق بــه کاربــر بودنــد.
 ایــن پــروژه بــا جــذب ســرمایه ای ۱۲٫۵ میلیــون 
دالری توســط یــک شــرکت اســتارتاپی بــه نــام 
»Dapper Labs« موفــق بــه همــراه ســازی 
ــه  افــکار عمومــی شــد و توجهــات بســیاری را ب
خــود جلــب کــرد. در زمــان نــگارش ایــن متــن، 
ــزار  ــازی 39۰ ه ــن ب ــه ای ــن گرب گران قیمت تری

ــت.  ــت داش دالر قیم
ــک  ــروژه Decenterland  ی ــال، پ ــن س در همی
پــروژه غیرمتمرکــز مبتنــی بــر باک چیــن 
اتریــوم بــود کــه بــه شــما اجــازه خریــد محیطــی 
ــر در ۱۰  ــاد ۱۰ مت ــه ابع ــه بعدی ب ــازی و س مج
متــر را مــی داد تــا بازیکنــان بتواننــد آن چنــان که 
ــازی  ــط را شخصی س ــن محی ــد ای ــت دارن دوس
ــافات  ــاز و اکتش ــه ساخت وس ــت ب ــرده و دس ک

ــد. ــج بزنن مهی
ــم. ۲۰۲۱  ــا مواجه ای ــری NFTه ــا فراگی ــال ب ح
ســالی اســت که همــه از NFT صحبــت می کنند 
و هرکــس به نحوی جــذب این بــازار نوظهــور در 
عرصــه تکنولــوژی شــده اســت. فرقــی نمی کند 
شــما طرفــدار آثــار هنــری دیجیتــال باشــید یــا 
موســیقی راک، مهــم ایــن اســت کــه NFT هــا 
بــرای شــما آن چــه را کــه بایــد فراهــم می کنند.  
ــر،  ــل توییت ــس و مدیرعام ــش مؤس ــدی پی چن
»جک دورســی« اولیــن توییــت خــود را در قالب 
یــک NFT بــرای فــروش گذاشــت کــه ایــن اثر 
 Valuables با قیمــت ۲.9 میلیــون دالر در پلتفــرم

بــه فــروش رســید.

چــرا NFTهــا بــا وجــود نوپایــی، 
ــتند؟  ــاارزش هس ب

ــن  ــن ای ــا فعالی ــدن NFTه ــد آم ــه لطــف پدی ب
عرصــه می تواننــد بــا حــذف واســطه هایی 
ــار  ــی آث ــی و بین الملل ــای داخل ــون حراجی ه چ
ــن خــود  ــا مخاطبی ــه طــور مســتقیم ب خــود را ب
بــه اشــتراک گذاشــته و بدیــن ترتیــب بــه طــرز 
ــروش  ــا از ف چشــمگیری ســهم شــخصی آن ه

ــد. ــش  یاب ــان افزای آثارش
همچنیــن ســازندگان NFT می تواننــد حــق 
ــن  ــا بدی ــد ت ــاظ کنن ــود لح ــار خ ــف را در آث تألی
ــد،  ــر خــود بتوانن ــاره اث ــروش چندب ــا ف ــب ب ترتی
همچنــان درصــدی از مبلــغ فروش هــای ثانویــه 
ــک ویژگــی بســیار  ــن ی ــه ای ــد ک را کســب کنن

ــت. ــم اس مه
بــه طــور مثــال در بازی هــای کامپیوتــری 
 NFT ــت ــداد صنع ــز شــاهد کاربردهــای پرتع نی
ــا  ــن ب ــر بازیک ــه ه ــی ک ــه صورت ــتیم. ب هس
کســب نتایــج الزم و رســیدن بــه ســطح امتیازی 
ــم  ــدادی آیت ــت تع ــه دریاف ــق ب مشــخص، موف
ــرد و از  ــای منحصربه ف ــا ویژگی ه ــخص ب مش
پیــش تعییــن شــده خواهد شــد کــه ایــن آیتم ها 
ــه ای هســتند. به نحــوی  دارای ارزش درون برنام
که دیگــر کاربــران آن بــازی حاضــر بــه پرداخت 
وجــه نقــد بــرای دریافــت ایــن آیتم هــا هســتند. 
ــن  ــب ای ــه کس ــق ب ــه موف ــی ک ــال کاربران ح
ــدام  ــد اق ــده اند می توانن ــازی ش ــا درون ب آیتم ه
ــازار درون  ــود در ب ــتاوردهای خ ــروش دس ــه ف ب
ــان در ازای  ــر بازیکن ــا دیگ ــد. ت ــه ای کنن برنام
ــور را  ــای مذک ــن، آیتم ه ــی معی ــت مبلغ پرداخ

ــد. ــداری کنن خری

NFT در کجا استفاده می شود؟

ــتر  ــا بیش ــای توکن ه ــه در دنی ــه اینک ــه ب باتوج
ــی  ــاد بین الملل ــک در ابع ــارت الکترونی ــا تج ب
ــار  ــال فیزیکــی آث ــت انتق ــم، قابلی ســروکار داری
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 
ــروزه  ــه ام ــت ک ــی گســترش یاف ــا جای ــوزه ت ح
فعالیــن ایــن عرصــه، ارائــه آثــار خــود را محــدود 
به حیطــه ی از پیــش تعیین شــده ای ندیــده و هر 
اثــری کــه قابــل تبدیل شــدن بــه یــک شناســه 
ــد. ــازار می کنن ــن ب ــه ای ــت را روان ــال اس دیجیت

ــن  ــردی ای ــای کارب ــن حوزه ه ــه مهم تری از جمل
صنعــت عبــارت اســت از:

 Rarible ، :ــد ــال )Digital art( مانن ــر دیجیت • هن
Async Art ، KnownOrigin ، Super rare و ...  

هنرهــای دیجیتــال اولیــن صنایعــی بودنــد کــه 
به صــورت گســترده و ســازمان یافته وارد عرصــه 
NFT بــرای ایجــاد یــک رابطــه مســتقیم میــان 

تولیدکننــدگان اثر و خریــداران آن شــدند. یکی از 
دالیلی کــه ایــن شــاخه از هنرهــا زودتــر از دیگر 
ــان خــود وارد این عرصه شــدند، مشــکات  رقیب
ــا  ــه ب ــن عرص ــن ای ــه فعالی ــود ک ــددی ب متع
موضوعاتــی همچــون کپــی رایــت و حــق  تألیف 

آثــار خــود داشــتند. 
گران تریــن اثــر فروختــه شــده  ایــن بــازار متعلق 
ــل،  ــری بیپ ــام هن ــا ن ــان  ب ــک وینکلم ــه مای ب
ــام  هنرمنــد اهــل ایالــت متحــده آمریکاســت. ن
ــت  ــت« اس ــر روز: ۵۰۰۰ روز نخس ــر »ه ــن اث ای
و شــامل ۵۰۰۰ تصویــر ایجــاد شــده توســط این 
ــام »هــر روز«  هنرمنــد بــرای مجموعه خــود با ن

2021 ســالی اســت کــه 
همــه از NFT صحبــت 
هرکــس  و  می کننــد 
ــن  ــذب ای ــوی ج ــه نح ب
ــه  ــور در عرص ــازار نوظه ب
ــت.  ــده اس ــوژی ش تکنول
فرقــی نمی کنــد شــما 
طرفــدار آثــار هنــری 
دیجیتــال باشــید یــا 
ک، مهــم  ا موســیقی ر
ایــن اســت کــه NFT هــا 
بــرای شــما آن چــه را کــه 
بایــد فراهــم می کننــد
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می شــود. در ۱۱ مــارس ۲۰۲۱ بخشــی از ایــن اثر 
ــا قیمــت ۶9٫3 میلیــون  در حراجــی کریســتینز ب
دالر فروختــه شــد کــه آن را بــه گران تریــن 
 NFT ــای ــط توکن ه ــده توس ــداری ش ــر خری اث
ــر  ــومین اث ــوان س ــن عن ــرد. همچنی ــل ک تبدی
ــک  ــط ی ــده توس ــق ش ــت خل ــری گران قیم هن

هنرمنــد زنــده بــه ایــن اثــر داده شــد.
 )Digital music • موســیقی دیجیتــال )

  . . InfiNFT ، Mintbase  و . ننــد: ما
ــیقی راک  ــی موس ــارس ۲۰۲۱ گروه ــاه م در م
Kings of leon اولیــن آلبــوم موســیقی را در قالب 

ــا قیمــت  ــازار کــرد کــه ب ــه ب ــاوری NFT روان فن
۷۶۶٫۴ اتریــوم معــادل  ۱٫۴ میلیــون دالر بــه 

ــید.  ــروش رس ف
ی ز مجــا ت  مســتغا و  مــاک  ا • 

ننــد   ما  : )Vir tua l  rea l  es tate (
Cr  و … yptovoxels ،Decentra land

 VR • پوشــیدنی های واقعیــت مجــازی )
)wearables

 Gaming( دارایی هــای مربــوط بــه بــازی  •
 Axie Infinity، Sorare، Gods ماننــد :)assets

Unchained  و…

 Axie در فوریــه ســال ۲۰۲۱ بــازی رایانــه ای
Infinity به تنهایــی خبــر از ثبــت رکــورد فــروش 

۱.۵ میلیــون دالری برای یکــی از عناویــن درون 
ــود داد.  ــه ای خ برنام

 Event( ــاب • بلیت رویدادها / رســید حضــور و غی
)tickets / Attendance receipts

 Tokenized(  توکــن ســازی کاالهــای لوکــس •
)luxury goods

• منابع کتابخانه ای و میراث مستند 

قیمت بازار NFTها در مقایسه با 
دیگر رمزارزها

ــازار NFT بــه طــرز چشــمگیری در ســال های  ب
اخیــر رشــد داشــته اســت و همیــن رشــد نشــان 
از اهمیــت بــاالی جایــگاه ایــن عرصــه در آینده 
بــازار رمزارزهــا دارد. ارزرش ایــن بــازار بــا 
ــال  ــون دالر در س ــدد ۲۵۰ میلی ــه ع ــیدن ب رس
ــری  ــه براب ــد س ــی از رش ــادی حاک ۲۰۲۰ می
ارزش ایــن بــازار در ایــن ســال بــود کــه خــود به  
ــد.  ــان را می ده ــده ای درخش ــد آین ــی نوی تنهای
ــه همیــن ترتیــب در ســه مــاه نخســت ســال  ب
ــی ۲۰۰ میلیون دالر  ــردش مال ۲۰۲۱، این بازار گ
را تجربــه کــرد کــه رقــم قابــل توجهــی نســبت 
بــه آمارهــای پیشــین خــود محســوب می شــد.

در حــال حاضــر NFTهــا در نقطــه عطفــی مهم 
بــه ســر می برنــد و شــواهد موجــود خبــر از 
انفجــاری قریب الوقــوع در بــازار توکن هــای 
NFT می دهــد. به تازگــی ایــن بــازار مــورد 

ــرار  ــم ق ــان ه ــی از اقتصاددان ــه بخش توج
ــن  ــا ای ــه آن ه ــی ک ــا جای ــت ت ــه اس گرفت
ــه بازارهــای آینده دار  فناوری نویــن را از جمل

می داننــد. 

محبوبیت NFTها برای مردم و 
هنرمندان 

ــازه  ــا در ب ــت کریپتوکیتیزه ــترش محبوبی گس
ســال های ۲۰۱۷ تــا ۲۰۲۱، منجــر شــد تــا 
اکنــون توجــه بســیاری از افــراد بــه ایــن حــوزه 
ــه نوعــی ســال  ــذا ســال ۲۰۲۱ ب جلــب شــود، ل
ــت.  ــگفتی اس ــر از ش ــای پ ــن دنی ــکوفایی ای ش
ــه  ــمار ب ــدان بی ش ــه ورود عاقه من ــه ب باتوج
ــتر  ــر بس ــازه ای ب ــای ت ــوزه، پلتفرم ه ــن ح ای
ــت کــه هــدف  ــوم شــکل گرف ــن اتری باک چی
همگــی آنــان ایجــاد یــک ســاختار غیرمتمرکــز 
بــرای تبــادل توکن هــای NFT بــود. بــر همیــن 
ــا  ــه توکن ه ــاد این گون ــای ایج ــاس تقاض اس
افزایــش یافــت تــا جایــی کــه در ماهــای 
نخســتین ســال ۲۰۲۱ معامات چشــمگیری در 

ــد. ــام ش ــا انج ــن توکن ه ــازار ای ب
بــرای مثــال در مــاه فوریــه ۲۰۲۱ »لبــرون 
جیمــز« بسکتبالیســت مشــهور آمریکایــی 
فیلمــی از پرتاب هــای بــه یادماندنــی خــود را بــه 
فــروش گذاشــت کــه بــا قیمــت ۲۰8 هــزار دالر 
خریــداری شــد. در حــوزه موســیقی الکترونیــک 
ــا  نیــز یــک آلبــوم کــه متعلــق بــه هنرمنــدی ب
ــا قیمــت ۱۱.۶ میلیون  ــود ب نام مســتعار 3LAU ب
ــوع خــود بی ســابقه  ــه شــد کــه در ن دالر فروخت
ــای  ــده پردازی ه ــن ای ــی از جدیدتری ــود. یک ب
دنیــای NFT کــه توســط مــارک کوبــان )یکــی 
ــورت  ــی( ص ــق آمریکای ــرمایه گذاران موف از س
گرفتــه، جمــع آوری بلیت هــای مســابقات 
ــرای هــر  ــا قابلیــت شخصی ســازی ب ورزشــی ب

ــت. ــرد اس ف
فعالیــن ایــن عرصــه در مــاه مــارس ۲۰۲۱ 
گــردش مالــی بــاالی ۲۰۰ میلیــون دالر را 
ــردش  ــی از گ ــادل نیم ــه مع ــد ک ــت کردن ثب
ــین  ــی ادوار پیش ــوزه در تمام ــن ح ــی کل ای مال
خــود بوده اســت. باتوجــه بــه افزایــش 
روزافــزون فراگیــری NFTهــا به ویــژه در 
زمینــه هنــر، موســیقی، فیلــم و ورزش کــه 
محبوبیــت ویــژه ای در میــان جوانــان دارد، 
ــه یکــی  ــل شــدن ب ــال تبدی ــده در ح ــن پدی ای
از شــریان های اصلــی آگاه ســازی میــان 
اقشــار گوناگــون جامعــه شــده اســت. بــا انفجار 
ــاوری، دور  ــن فن ــکل گرفته در ای ــانه ای ش رس
ــه یکــی از  از ذهــن نیســت کــه ایــن صنعــت ب
پرســودترین تجارت هــای الکترونیــک در آینده 

ــود. ــل ش تبدی

محبوبیــت  گســترش 
کریپتوکیتیزهــا در بــازه 
ســال های 2017 تــا 2021، 
منجــر شــد تــا اکنــون 
توجــه بســیاری از افــراد 
بــه ایــن حــوزه جلــب 
ــه  ــال 2021 ب ــذا س ــود، ل ش
نوعــی ســال شــکوفایی 
ایــن دنیــای پــر از شــگفتی 

اســت
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بزرگترین میزبانان NFT در جهان

•اتریوم

اصلی تریــن و بزرگ تریــن میزبــان NFTهــا 
اتریــوم اســت کــه ســهم بســیار قابل توجهــی 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــد( را ب ــازار )9۰ درص ــن ب از ای
 NFT ــای ــداد توکن ه ــر تع ــه ب ــت و روزان داده اس
ــوم  ــود.  اتری ــزوده می ش ــن بســتر اف ــر ای ــود ب موج
بــا فراهم ســازی اســتانداردهای متعــدد، آمــاده 
پذیــرش NFTهــای گوناگــون اســت کــه از جملــه 
ــوارد  ــه م ــوان ب ــتانداردها می ت ــن اس ــن ای مهم تری

ــرد:  ــاره ک ــر اش زی

پـشـت 
 پـــرده
N F T

ولیــن و  رد ا ندا یــن اســتا ERC721•1: ا
ــه  ــر پای ــود ب ــتاندارد موج ــده ترین اس شناخته ش
اتریــوم اســت کــه اغلــب عاقه منــدان ایــن 
ــند.  ــتاندارد می شناس ــن اس ــا ای ــوزه، NFT را ب ح
می تــوان از پــروژه کریپتوکیتیــز کــه پیش تــر 
از آن یــاد کردیــم بــه عنــوان یــک پــروژه موفــق 
مبتنــی بــر اســتاندارد ERC721 یــاد کــرد. طبــق 
ســاختارهای ایــن اســتاندارد مالکیــت هــر توکــن 
روی یــک آدرس ذخیره ســازی می شــود. ایــن 
ــرد دیگــر  ــه ف ــردی ب ــال از ف ــت انتق ــن قابلی توک
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــته از توکن ه ــن دس ــز دارد. ای را نی
لیدیتی نوشــته  مه نویســی ســا نا ن بر بــا ز ز ا

 . ند می شــو
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 ENJIN ــوم با همکاری تیــم ERC1155-2: اتری
ــای  ــعه توکن ه ــرای توس ــی ب ــود باک چین ــه خ ک
 ERC1155 اســت، اســتاندارد جدیدی بــه نــام NFT

را تولیــد کــرد کــه قابلیــت ســاخت توکن هــای نیمــه 
مثلــی )Semi fungible( را داشــت. بــه عنــوان مثال در 
ــن  ــم چندی ــک آیت ــر از ی ــری اگ ــازی کامپیوت ــک ب ی
عــدد موجــود باشــد بــه کمــک ایــن اســتاندارد قــادر 
خواهیــم بــود کــه ایــن آیتم هــا را میــان آدرس هــای 
ــم. درصورتی کــه در  ــع کنی ــران توزی مختلفــی از کارب
اســتاندارد ERC721 چنیــن امکانــی وجــود نداشــت.

)EOS( ایاس•
NFT برخــاف تصور عمــوم کــه بــاور دارنــد تمامــی
هــا در دنیــای باک چیــن اتریــوم خاصــه می شــود 
ــرای ایــن توکن هــا  امــا میزبان هــای دیگــری هــم ب
وجــود دارد. از معروف تریــن میزبان هــای دیگــر 
ــن  ــن باک چی ــرد. ای ــاره ک ــه EOS اش ــوان ب می ت
در ابتــدا بــا هــدف رقابــت بــا اتریــوم وارد ایــن عرصــه 
ــه حــذف کارمــزد  ــدام ب ــن منظــور اق ــه همی شــد و ب
از تراکنش هــای خــود کــرد. همچنیــن وعــده ی 
ــا را  ــردازش تراکنش ه ــری در پ ــد براب ــرعت چن س
نســبت به ســایر رقیبان خــود داد کــه موجب اســتقبال 
ــه  ــا ورود خــود ب ــن ب ــن باک چی ــش شــد. ای کاربران
ــاز  ــوم را وارد ف ــا اتری ــت خــود ب عرصــه NFT هــا رقاب

ــرد.  ــدی ک جدی

)POLKADOT( پولکادات •
باک چیــن پولــکادات بــه  عنــوان نســل ســوم 
ــراً  ــکادات اخی ــود. پول ــناخته می ش ــا ش باک چین ه
تصمیــم بــه ورود بــه زمینــه توکن هــای NFT گرفته 
و بــه همیــن منظــور قــراردادی بــه ارزش ۱9 میلیون 
دالر بــا تیــم ENJIN منعقــد کــرده اســت. پروژه های 
ــن  ــا ای ــددی آمادگــی خــود جهــت همــکاری ب متع

ــد.  ــام کرده ان ــش اع ــن را از پی باک چی

)BINANCE( بایننس•

بایننــس نیــز کــه پیش تــر آن را یــک صرافــی 
ــدام  ــناختیم، اق ــا می ش ــوزه رمزارزه ــن در ح آنای
ــای  ــود روی توکن ه ــای خ ــعه فعالیت ه ــه توس ب
NFT کــرده اســت. بایننــس نیــز شــبکه های 

میزبانــی متعــددی بــرای توکن هــای خــود معرفــی 
کــرده اســت کــه از جملــه مهم تریــن آن هــا 
ــرد. ــاره ک ــه BEP721 و BEP1155 اش ــوان ب می ت

COSMOS•

یکــی دیگــر از باک چین هایــی کــه اقــدام بــه 
 COSMOS ،ها کــرده اســت NFT فعالیــت در حــوزه
اســت که بــه نســبت دیگــر پلتفرم ها ســاختار نســبتًا 
ــران  ــات توســط کارب ــد اطاع ــرای تأیی ــی ب متفاوت
خــود دارد بــا ایــن حــال از تمامــی ویژگی هــای یــک 

ــد.  ــتیبانی می کن ــان پش ــرم میزب پلتف

• از دیگــر باک چین هــای موجــود می تــوان 
Tron، Tezos، Dapper labs،WAX  و ... را نــام بــرد.

NFT بازارهای عمده عرضه

عاوه بــر اینکــه پلتفرم هــای میزبــان متعــددی برای 
ــی  ــود دارد، پلتفرم های ــا وج ــای بی ت ــعه توکن ه توس
ــن  ــن توکن هــا وجــود دارد. ای ــرای اشــتراک ای ــز ب نی
پلتفرم هــا همچــون بازارهایــی دیجیتــال بــرای 
ــم   ــا فراه ــا ب ــن بازاره ــتند. ای ــا هس ــارت NFTه تج
ــرای  ــن را ب ــی ام ــب، محیط ــتری مناس ــردن بس ک

ــد. ــا کرده ان ــندگان مهی ــداران و فروش خری
ــوان  ــا می ت ــن بازاره ــناس ترین ای ــه سرش از جمل

ــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:  ب
 NFT ــه ــرو در عرص ــازار پیش ــک ب OpenSea: ی
اســت کــه در زمینــه کاالهــای کلکســیونی و هنــری 
فعالیــت می کنــد. توکن هــای موجــود در ایــن 
 ERC721 ــتانداردهای ــی اس ــر میزبان ــی ب ــازار مبتن ب
ــازار،  ــن ب ــر ای ــال حاض ــتند و در ح و  ERC1155 هس
بزرگ تریــن بــازار غیرمتمرکــز بــرای کاالهــای 
دیجیتــال اســت. در ایــن مــدل بازارهــا بعــد از اینکــه 
شــما توکــن مــورد نظــر خــود را خریــداری می کنیــد، 
مالکیــت و گواهی اثبــات شــما در حافظــه باک چین 
ــا  ــدن ی ــه دزدی ــادر ب ــردی ق ــچ ف ــده و هی ــره ش ذخی
ــود.  ــول شــما نخواهــد ب ــف پ ــر از کی ــن اث حــذف ای
Alex Atallah( و دویــن فینــزر   الکــس اتــاال )
)Devin Finzer( پلتفــرم OpenSea را در ژانویــه ۲۰۱8 
بنیان گــذاری کردنــد کــه تاکنــون بیــش از ۴ میلیون 

دالر ســرمایه جــذب کــرده اســت. 
Rarible: پلتفــرم Rarible نیــز بازاری مشــابه برای 
خریدوفــروش کاالهــای دیجیتــال اســت کــه ســعی 
ــاش  ــازار در ت ــن ب ــا دارد. ای ــازار NFTه ــعه ب در توس
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 می شــود(.
Mintab کــه بــا  l e ر  ا ز بــا :Mintable
ســرمایه گذاری مــارک کوبــان تأســیس شــد تمرکــز 
اصلــی خــود را بــر بــازار نوپــای هنرهــای دیجیتــال 
ــن شــرکت در جهــت  ــی ای ــت اصل گذاشــت و فعالی
کســب اعتمــاد عاقه منــدان ایــن حــوزه بــود. 
ــازار بدون داشــتن  خریــداران و فروشــندگان در این ب
ــه  ــف، ک ــق تألی ــر و ح ــق نش ــائل ح ــه مس دغدغ
ــود،  ــت ب ــن صنع ــن مشــکل ای ــی تری ــر اصل پیش ت

ــد.  ــازار کردن ــن ب ــت در ای ــه فعالی ــدام ب اق

 NFT تمــام آنچــه بــرای ســاخت
ــاز اســت نی

ابتــدا بایــد بررســی کنیــم کــه چــه آثــاری را 
ــروزه  ــرد. ام ــل ک ــک NFT تبدی ــه ی ــوان ب می ت

ــه  ــل تبدیــل شــدن ب ــل تصــوری قاب ــز قاب هــر چی
NFT اســت. بــه دلیــل نوظهــور بــودن ایــن صنعت 

و عــدم وجــود قوانیــن محدودکننــده در ایــن حرفه، 
ــه کاال  ــه روزان ــم ک ــماری را می بینی ــع بی ش صنای
و خدمــات خــود را بــه ایــن دســته از توکن هــا 
ــر  ــام توییت ــن پی ــل اولی ــد؛ از تبدی ــل می کنن تبدی
توســط مؤســس آن تــا هنرهــای دیجیتــال و حتــی 

ــذا.  ــه غ ــت محرمان ــتورهای پخ دس

• اما برای ساخت یک NFT به چه 
ابزاری نیاز است؟

ــازار رمزارزها هم  بــدون داشــتن دانــش باالیــی از ب
ــی  ــن اختصاص ــاخت توک ــه س ــدام ب ــوان اق می ت
ــک  ــه داشــتن ی ــه نخســت، ب ــرد. در مرحل خــود ک
کیــف پــول دیجیتــال و مقــداری ارز دیجیتــال 
ــف  ــاخت کی ــس از س ــت. پ ــاز اس ــر )ETH( نی ات
ــی  ــل آن به راحت ــه مراح ــود ک ــخصی خ ــول ش پ
ــه  ــول خــود را ب ــف پ ــد کی ــل انجــام اســت، بای قاب
ــد.  ــل کنی ــد متص ــر داری ــه در نظ ــازار NFTای ک ب
 Rarible برای افــراد تــازه کار در ایــن عرصــه، بــازار

پیشــنهاد می شــود.

• آمــوزش اتصــال کیــف پــول بــه 
Rarible بــازار

ــاال ســمت  ــدا وارد ســایت شــده و از گوشــه ب ابت
ــود. ــاب ش ــه Connect  انتخ ــت، گزین راس

  MetaMask ــا ــرRainbow  ی ــد اگ ــه بع در صفح
  WalletConnect اســتفاده می شــود، گزینــه
انتخــاب و اگــر از Coinbase  اســتفاده می شــود، 

ــود. ــک ش روی WalletLink کلی
ــش  ــه نمای ــدQR  روی صفح ــه ک ــن مرحل در ای
ــف  ــن کی ــتفاده از اپلیکیش ــا اس ــود. ب داده می ش
ــال  ــپس اتص ــده س ــکن ش ــد اس ــن ک ــول، ای پ

ــود. ــد ش ــه Rarible  تایی ــت ب ول
ــروش  ــرای ســاخت و ف ــزار الزم ب ــام اب حــاال تم

ــت. ــترس اس ــن NFT  در دس اولی

می خواهم برای خودم NFT بسازم

 :NFT 1. ســاخت یــک اثــر دیجیتــال بــرای
تمامــی فروشــگاه های NFT  هــر تصویــر و فایــل را با 
فرمت های PNG، JPG، TXT ،MP3  و GIF  پشتیبانی 
ــه  ــل ب ــن فرمت هــا قابلیــت تبدی ــد و همــه ای می کنن
NFT  را دارنــد. بنابرایــن کاربــر قــادر خواهــد بــود کــه 

هــر چیــز ارزشــمندی بــا قابلیــت خریدوفــروش را بــه 
ــروش در  ــرای ف ــد و ب ــل کن ــاال تبدی ــای ب فرمت ه
بازارهــای NFT قــرار دهــد. در بــاال بــه برخــی از ایــن 

ــد.  ــاره ش ــگاه ها اش فروش
ــول و  ــت محص ــخص کردن قیم 2. مش
بارگــذاری در فروشــگاه مــورد نظــر: در 
ســایت Rarible  ابتــدا روی گزینــه Create در 
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گوشــه بــاال ســمت راســت کلیــک کنیــد. ســپس 
ــوع محصــول  ــاره ن ــر درب ــن فروشــگاه از کارب ای
ــه  ــول ب ــه محص ــید. )اینک ــد پرس ــؤال خواه س
صــورت تکــی یــا مجموعــه اســت(. پــس از 
ــزد  ــد کارم ــر بای ــن مراحــل کارب ــردن ای طــی ک
محصــول خــود را بپــردازد و بعــد از چنــد لحظــه 
ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــگاه ق محصــول او در فروش
ــت  ــر دریاف ــدی منتظ ــول تولی 3. محص
ی  ز ســو ی ا د ی پیشــنها قیمت هــا
ــول  ــه محص ــد از اینک ــد: بع ــان باش متقاضی
ــای  ــت، قیمت ه ــرار گرف ــگاه ق ــه فروش در صفح
پیشــنهادی بررســی شــده و محصــول بــه 
ــود. ــه ش ــده، فروخت ــوان ش ــن قیمــت عن باالتری

NFT چگونگی تعیین قیمت یک         اثر

۱.در پاســخ بــه ایــن مســئله می تــوان گفــت 
ــن  ــرای تعیی ــخصی ب ــکار مش ــخ و راه ــه پاس ک
ــه  ــه ک ــدارد. همان گون ــود ن ــر وج ــک اث ــت ی قیم

قیمت گــذاری آثــار هنــری در دنیــای حقیقــی هــم 
ــادی از  از خــارج از ایــن قاعــده نیســت و بخــش زی
ــی و  ــینه فرهنگ ــری را پیش ــر هن ــک اث ــت ی قیم

ــد.  ــن می کن ــر تعیی ــق اث ــی خال ــابقه اجرای س
ــک  ــت ی ــن قیم ــه در تعیی ــری ک ــئله دیگ ۲. مس
محصــول، اثــر باالیــی می گــذارد، میــزان 
کمیابــی آن اثــر اســت. هــر چقــدر اثــر شــما دســت 
نیافتنی تــر باشــد، متقاضیــان بهــای باالتــری 

بــرای محصــول پرداخــت می کننــد.

NFT مصائب ساخت و فروش یک

۱. در مرحلــه نخســت می تــوان بــه دریافــت 
کارمــزد بــاال توســط شــبکه اتریــوم بــرای 
ــی  ــه گاه ــرد ک ــاره ک ــول اش ــک محص ــه ی ارائ
ــا قیمــت یــک اتریــوم پیشــروی  ایــن کارمــزد ت
می کنــد. ایــن بــدان معناســت کــه هزینــه 
ــود  ــد از ارزش خ ــاد NFT می توان ــزد ایج کارم

ــرد. ــی بگی ــول پیش محص

ــای  ــده در دنی ــه وجــود آم ۲.از دیگــر مشــکات ب
NFT هــا می تــوان بــه ســهولت پول شــویی 

در ایــن عرصــه اشــاره کــرد. به نحــوی کــه 
ــه  ــی ب ــه قانون ــک وجه ــیدن ی ــرای بخش ــراد ب اف
ــن  ــد ای ــه خری ــدام ب ــود اق ــی خ ــوال غیرقانون ام
محصــوالت می کننــد؛ هرچنــد حراجی هــای 
ــای حقیقــی  ــن مســئله در دنی ــا ای فیزیکــی هــم ب
روبــه رو هســتند و ایــن نگرانــی مختــص بــه 

دنیــای NFT نیســت. 

آنچه گفته شد...

ــا،  ــای NFTه ــا دنی ــی ب ــنایی مقدمات ــد از آش بع
امکان شــروع فعالیــت در ایــن بــازار نوظهــور وجود 
ــناخته ای در  ــای ناش ــن چالش ه ــور یقی دارد. به ط
ایــن مســیر پدیــدار خواهد شــد امــا تنهــا آگاهــی از 
اصــول اولیــه اســت کــه می توانــد خطــرات موجــود 
ــرفت و  ــیر پیش ــش داده و مس ــل کاه ــه حداق را ب

ــازد. ــوار س ــودآوری را هم س

1

2

3

ــف  ــال کی ــوزش اتص آم
Rarible ــازار ــه ب ــول ب پ



12|  NFT   ویژه نامه |

 ایجاد توکن بـی تا 
در بسرت ققـنـوس

ــه آن پاســخ  ــد ب ــن پرسشــی کــه بای مهم تری
داده شــود ایــن اســت کــه آیــا در بســتر 
ققنــوس امــکان ایجــاد و تبــادل توکــن 

بی تــا وجــود دارد یــا خیــر؟ 
ــن  ــؤال، اصلی تری ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
 ، د شــو ســی  ر بر یــد  با کــه  بحثــی 
ویژگی هــای یــک توکــن بی تــا موجــود 

روی یــک پلتفــرم اســت. 

 ویژگی های  توکن  بی تا چیست؟ 

ــن  ــای ای ــن ویژگی ه ــان اصلی تری ــه بی ــه ب در ادام
ــود.  ــه می ش ــا پرداخت ــته از توکن ه دس
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اصیل و غیر قابل جعل بودن
ــن  ــاوری باک چی ــر فن ــی ب ــا مبتن ــای بی ت توکن ه
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 توکن هــای بی تــا بــه شــما اجــازه تقســیم 
ــد.  ــر را نمی دهن ــه واحدهــای کوچک ت توکــن خــود ب
بــه عبارتــی شــما یــا کل یــک اثــر هنــری را می خرید 

یا هیــچ اقدامــی انجــام نخواهیــد داد.

یکتایی
 ایــن مــورد مهم تریــن ویژگــی یــک توکــن 
ــربرگ  ــک س ــا دارای ی ــن بی ت ــر توک بی تاســت. ه
ــا را  ــودن آن ه ــا ب ــه یکت ــت ک ــت اس ــات ثاب از اطاع
اثبــات می کنــد. بــه ایــن ویژگــی می تــوان بــه چشــم 

ــرد. ــگاه ک ــت ن ــی اصال گواه

قابلیت انتقال
ــا  ــه ب ــل معاوضــه ک ــای قاب  برخــاف ســایر توکن ه
یکدیگــر مبادلــه می شــوند. توکن هــای بی تــا در 
ــه  ــتند؛ اگرچ ــه هس ــل مبادل ــی قاب ــترهای خاص بس
ــه  ــتقیمی ب ــه مس ــا رابط ــت آن ه ــزان قیم ــه می ک

منحصربه فــرد بودنشــان دارد.

حفاظت از حق مالکیت
این ویژگــی نیــز بــه نامتمرکــز بــودن فنــاوری توکن 
بی تــا اشــاره دارد و بدیــن معناســت کــه هیــچ مالکــی 
پس از ثبــت یــک رویــداد در حافظــه باک چیــن قادر 

بــه اعمــال هیــچ تغییــری در آن نخواهــد بود. 
ــر بســتر  ــه بررســی ظرفیت هــای موجــود ب  اکنــون ب
ــوق  ــای ف ــر ویژگی ه ــی ب ــه مبتن ــوس ک شــبکه ققن

ــود. ــه می ش ــتند پرداخت هس
• کمیابــی: شــرکت ققنــوس در نظــر دارد در 
طرح هــای قابــل ســرمایه گذاری خــود کــه از 
ــازه نشــر  ــد، اج ــره می برن ــا به ــن بی ت ــاوری توک فن
آثــار را بــه صــورت نظیر بــه نظیــر بــر عهــده ی مالک 
ــن  ــش تعیی ــای از پی ــر پیش فرض ه ــی ب ــر و مبتن اث
شــده صــادر کنــد. در نتیجــه روی شــبکه ققنــوس بــا 
ــار  ــی آث ــز، یکتای ــاختاری غیرمتمرک ــازی س فراهم س

ــود.   ــد ب ــی خواه ــی حتم فرض

ــق  ــه از طری ــی ک ــر محصول ــودن: ه ــل ب • اصی
شــبکه ققنــوس وارد دنیــای توکن هــای بی تــا 
می شــود، ملــزم بــه دریافــت یــک شناســنامه 
دیجیتــال خواهــد بــود کــه هرکــدام از ایــن 
ــن  ــک توک ــه ی ــل ب ــود تبدی ــز خ ــنامه ها نی شناس
بی تــای خــاص خواهــد شــد. بدیــن ترتیــب اصالــت 
توکــن بی تــا وارد شــده در شــبکه ققنــوس تضمیــن 

ــود.  ــد ب ــده خواه ش

• غیــر قابــل  تقســیم بــودن: همان گونه 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 بی تــا بــه واحدهــای 

کوچک تــر قابــل تقســیم نیســت.

• یکتایــی: هــر اثــری کــه تبدیــل بــه توکــن بی تا 
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 توزیع شــده ققنــوس ثبــت شــده و 
در اختیــار تمامــی کاربران شــبکه قــرار خواهــد گرفت. 

ــه  ــه ک ــت: همان گون ــق مالکی ــت از ح • حفاظ
ــه ایــن شــبکه  ــران ب ــا دسترســی کارب ــر ب یکتایــی اث
ــال  ــود، اعم ــد ب ــده خواه ــن ش ــز تضمی غیرمتمرک
هرگونــه تغییــر در شــبکه توســط یــک کاربــر بــدون 
اجمــاع و تأیید ســایر کاربــران مقبــول نبــوده و زنجیره 

ــد. ــد مان ــی خواه ــر باق ــات بی تغیی اطاع
 

نحوه ساخت  توکن بی تا در شبکه ققنوس

ــر درخواســت  ــل زی ــی مراح ــر ط ــک اث ــدا مال • در ابت
ــه  ــود را ارائ ــا خ ــن بی ت ــاخت توک ــت س ــود، جه خ

می دهــد:
۱- ورود کاربــر )مالــک اثــر( بــه ســامانه صــدور 

شناســنامه دیجیتــال
۲- اتصال کیف پول شخصی خود به سامانه 

ــای  ــی از تعرفه ه ــب آگاه ــن و کس ــه قوانی 3- مطالع
ــی کارشناس

۴- تکمیــل فــرم مشــخصات جهــت احــراز هویــت و 
تطابــق بــا اطاعــات کیــف پــول

ــت  ــت دریاف ــد جه ــر جدی ــت اث ــت ثب ۵- درخواس
شناســنامه دیجیتــال

۶- ارسال پیامک جهت درخواست کارشناسی اثر
ــه نهــاد  ــر ب ۷- مراجعــه حضــوری جهــت تحویــل اث

مربوطــه جهــت انجــام کارشناســی
• اکنــون ســامانه مرجع بــرای تکمیــل فراینــد، مراحل 

ــد: ــر را طــی می کن زی
ــخصات  ــا مش ــق ب ــر و تطبی ــت کارب ــراز هوی ۱- اح

ــول  ــف پ کی
۲- بررســی پیامــک درخواســت کارشــناس و تعییــن 

ــرای مراجعــه حضــوری وقــت ب
3- انجام مراحل کارشناسی اثر 

ــه کاربــر جهــت تســویه تعرفــه  ۴- ارســال پیامــک ب
ــی  کارشناس

ــر، جهــت دریافــت  ــرای مالــک اث ۵- تعییــن وقــت ب
ــر  اصــل اث

• در صــورت عــدم تأییــد کارشــناس و یــا عــدم توافق 
طرفین، مالــک اثــر می توانــد درخواســت کارشناســی 

کمیابی
ســازندگان توکن هــای بی تــا بــه هــر مقــدار 
کــه دوســت داشــته باشــند، می تواننــد از توکــن خــود 
تولیــد کننــد امــا از ایــن مســئله نیــز آگاه هســتند کــه 
ــا  را  ــن بی ت ــک توک ــت ی ــی از قیم ــش مهم بخ
ــل  ــس تمای ــد؛ پ ــکل می ده ــودن آن ش ــاب ب کمی
ــا  ــته و ب ــود نداش ــای خ ــر توکن ه ــه تکثی ــی ب چندان
حفــظ انحصــار توکــن خــود تــاش می کننــد قیمت 

ــد. ــش دهن ــود را افزای ــدات خ تولی

اصیل و غیر قابل جعل بودن
ــن  ــاوری باک چی ــر فن ــی ب ــا مبتن ــای بی ت توکن ه
بــوده و تغییر ســاختار یــک توکن و جعــل آن بر بســتر 
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مالک اثر

مطالعه قوانین و 
تعرفه های کارشناسی

مراجعه کاربر برای 
دریافت اصل اثر

ایجاد یک راه ارتباطی 
میان کاربر و سامانه

ارسال پیامک به 
مالک اثر با محتوای 
»شناسنامه دیجیتال 

شما آماده انتقال است« 

ورود کاربر به سامانه و 
انجام امضای دیجیتال

مراجعه حضوری

سامانه مرجع ققنوس

ورود 
به سامانه 

صدور شناسنامه 
دیجیتال

انصراف 
یا درخواست 

کارشناسی مجدد

احراز هویت 
کاربر با مشخصات 

کیف پول خود

ارسال پیامک 
جهت پرداخت 
تعرفه کارشناسی

ایجاد 
حساب ناشر 

اختصاصی برای 
شناسنامه اثر

اتصال کیف  
پول به سامانه 

مرجع

درخواست 
پیامکی کارشناس

بررسی 
درخواست 
کارشناس

تنظیم مفاد 
قرارداد و حساب

درخواست  ثبت 
اثر جدید

کارشناسی اثر

تایید عدم تایید

ثبت 
مشخصات و 

تصاویر

  چارت فرایند ساخت یک NFT در شبکه ققنوس
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مجــدد یــا انصــراف از ادامــه مراحــل را اعــام کند. 
• در صــورت تأییــد کارشــناس و توافــق بیــن طرفیــن 
ــر  ــورت زی ــه  ص ــوس ب ــبکه ققن ــل در ش ــه مراح ادام

انجــام می گیــرد:
ــرای  ــی ب ــر اختصاص ــاب ناش ــک حس ــاد ی ۱- ایج

ــر  ــنامه اث شناس
۲- ثبــت مشــخصات و تصاویــر در یــک حافظــه 

غیرمتمرکــز
3- تنظیم مفاد قرارداد و صورت حساب

ــگاری شــده میــان  ۴- ایجــاد یــک راه ارتباطــی رمزن
ــر و ســامانه مرجــع  کارب

ــوای  ــا محت ــر ب ــک اث ــه مال ــک ب ــال پیام ۵- ارس
»شناســنامه دیجیتــال اثــر شــما آمــاده انتقال اســت« 
• کاربــر بــا امضــای دیجیتــال خــود، انجــام تراکنــش 
ــه  ــا ب ــن بی ت ــد ســاخت توک ــرده و فراین ــی ک را نهای

پایــان می رســد. 

یک مثال عینی برای ساخت یک 
توکن بی تا در دنیای حقیقی 

میــراث مســتند و آثــار ادبــی، بخشــی از گنجینه هــای 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب ــور اس ــر کش ــای ه گران به
همــواره ســازمان های دولتــی، عمومــی یــا 
غیرانتفاعــی، در راســتای حفــظ ایــن میــراث از 
ــب  ــف و تخری ــل، تحری ــون جع ــی همچ مخاطرات
ســعی کرده انــد. امــروزه بــه لطــف گســترش 
ــد  ــاوری می توان ــن فن ــا، ای ــا در دنی ــای بی ت توکن ه
بــه کمــک ایــن عرصــه آمــده و دغدغه هــای مهمــی 
ــن  ــی چنی ــای اصل ــی از دغدغه ه ــد. یک ــع کن را مرتف
ــار قدیمــی  ــودن برخــی آث ــز نب ســازمان هایی متمرک
و بــاارزش اســت بدیــن صــورت کــه ایــن آثــار 
ــت و در  ــه اس ــادی جامع ــراد ع ــار اف ــمند در اختی ارزش
ــود.  ــداری می ش ــان نگه ــای شخصی ش کتابخانه ه
ــن  ــده از ای ــع ش ــر کل توزی ــاوری دفت ــک فن ــا کم ب
پــس می تــوان بــرای چنیــن آثــاری یــک شناســنامه 
دیجیتــال صــادر کــرد، بدیــن ترتیب مالکیت شــخص 
بــر ایــن اثــر محــرز می شــود و کاربــر اثــر خــود را بــه 
ــران نهــاد  ــد. در ای ــل می کن ــا تبدی یــک توکــن بی ت
ــار  مربوطــه جهــت پیگیــری و ثبــت ایــن دســته از آث
ــد  ــن فراین ــران اســت و ای ــی ای ــه مل و اســناد، کتابخان
ــی  ــر انتفاع ــِی غی ــازمان عموم ــن س ــکاری ای ــا هم ب

صــورت می گیــرد. 

ــر  ــط کارب ــام کار توس ــل انج مراح
ــر(:  ــک اث )مال

ــدور  ــت ص ــوس جه ــامانه ققن ــه س ــر ب ۱. ورود کارب
ــال ــنامه دیجیت شناس

۲. کاربــر بایــد از قبــل یــک کیــف پــول ایجــاد کنــد و 
آن را بــه شــبکه ققنــوس متصــل کنــد. 

ــرده  ــه ک ــی را مطالع ــن اجرای ــر قوانی ــپس کارب 3. س
و از تعرفه هــای کارشناســی کتابخانــه ملــی آگاه 

 . د می شــو
۴. فــرم مشــخصات و اطاعــات الزامی توســط کاربر 

تکمیــل شــده و بــرای ســامانه فرســتاده می شــود. 
۵. اکنــون کاربــر اجازه ثبــت اثر خــود را دارد و بایســتی 
مشــخصات دقیــق اثر خــود را بــه ســامانه ارائــه کند. 

۶. پــس از طــی کــردن ایــن مراحــل کاربــر بــه بخش 
تعیین وقــت کارشناســی دسترســی خواهد داشــت.

۷. کاربــر از طریــق پیامــک، درخواســتی بــه کتابخانه 
ملــی ارســال می کنــد و آمادگــی خــود را اعــام 

ــی دارد.  م

مراحل انجام کار توسـط کتابخانه 
ملی ایران

ــول  ــف پ ــق مشــخصات کی ــت و تطبی ۱. احــراز هوی
ــر. ــا کارب ب

۲. تعییــن وقــت بــرای مراجعــه کاربــر پــس از 
ــت  ــن وق ــر تعیی ــی ب ــر مبن ــک کارب ــت پیام دریاف

کارشناســی.
ــه  ــط کتابخان ــر توس ــی اث ــد کارشناس ــاز رون 3. آغ

ــر. ــوری کارب ــه حض ــا مراجع ــی، ب مل
ــه  ــس از انجــام مراحــل کارشناســی پیامکــی ب ۴. پ
ــال  ــی ارس ــه کارشناس ــویه تعرف ــرای تس ــر ب کارب

ــود. میش
• 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 
ــرد: ــام می گی ــر انج ــورت زی به ص
ــرای  ــی ب ــر اختصاص ــاب ناش ــک حس ــاد ی ۱- ایج

ــر  ــنامه اث شناس
ــه  ــک حافظ ــر در ی ــخصات و تصاوی ــت مش ۲- ثب

غیرمتمرکــز
3- تنظیم مفاد قرارداد و صورت حساب

۴- ایجــاد یــک راه ارتباطــی رمزنــگاری شــده میــان 
کاربــر و ســامانه مرجــع 

ثــر بــا  لــک ا مــک بــه ما ل پیا رســا ۵- ا
محتوای»شناســنامه دیجیتــال اثــر شــما آمــاده 

نتقــال اســت« ا
• در انتهــای فراینــد کاربــر بــا مراجعــه بــه ســامانه امضای 

دیجیتــال خــود را  ارائــه و تراکنــش را نهایــی می کنــد.
ــی  ــخه ای خط ــاً از نس ــه فرض ــر ک ــک اث ــون مال اکن
و ارزشــمند یــک کتــاب در کتابخانــه شــخصی 
ــک  ــه ی ــود را ب ــر خ ــرده، اث ــداری می ک ــود نگه خ
ــر  ــادر ب ــواره ق ــرده و هم ــل ک ــا تبدی ــن بی ت توک
ــبکه  ــت. ش ــر اس ــن اث ــر ای ــود ب ــت خ ــات مالکی اثب
ــازوکارهایی  ــازی س ــا پیاده س ــر دارد ب ــوس در نظ ققن
ــر  ــات نظی ــام معام ــرای انج ــاخت های الزم ب زیرس

ــد. ــم کن ــود فراه ــبکه خ ــر را در ش ــه نظی ب

ــار ادبی،  میراث مســتند و آث
بخشــی از گنجینه هــای 
گران بهــای هــر کشــور 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب اس
ره ســازمان های  همــوا
دولتــی، عمومــی یــا 
غیرانتفاعــی، در راســتای 
ز  حفــظ ایــن میــراث ا
مخاطراتــی همچــون جعل، 
ــب ســعی  ــف و تخری تحری
کرده انــد. امــروزه بــه لطــف 
توکن هــای  گســترش 
یــن  ، ا بی تــا در دنیــا
فنــاوری می توانــد بــه 
ــده  ــه آم ــن عرص ــک ای کم
و دغدغه هــای مهمــی را 

مرتفــع کنــد
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