ﺗﻮﮐﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ) (NFTﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ﻣﯽارزد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ،ﮔﺮاﯾﻤﺰ ،ﻣﻮزﯾﺴﯿﻦ و ﻫﻤﺴﺮ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮادرش ﺑﻪ ﻓﺮوش ﭼﻨﺪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ
روی وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Nifty Gatewayﭘﺮداﺧﺖ .از ﺑﺮﺧﯽ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد وﺟﻮد داﺷﺖ و
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدی ﭼﻨﺪ ﺻﺪﺗﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎ ﻇﺮف ۲۰
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﮔﺮاﯾﻤﺰ و ﺑﺮادرش درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﮔﺰافﺷﺎن ،ﻫﺮﮐﺴﯽ )ﺑﺎ ﯾﮏ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎده( ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﯾﺎ ذﺧﯿﺮه ﯾﮏ

ﮐﭙﯽ از اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﺮﯾﺦ ،زﻣﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻇﺮ
ﺧﯿﺎﻟﯽ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ،ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺸﺘﺎق ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻮاز ﺧﺎص و
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﻮﮐﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎوﺿﻪ – ) «Non-Fungible Tokenﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر (NFT
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ آنﻫﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﺎﺑﺘﺶ ﭘﻮل دادﻧﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﻮد – و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش
آن ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ.
NFTﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ دارﻧﺪ راﻫﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮوی ﻫﻨﺮ ﻓﺮادﺳﺖ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ راک
و ﺣﺘﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻧﺒﻮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎزی  NBAﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ،
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎص ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻮﮐﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﭼﻄﻮر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

NFTﻫﺎ ﺟﻮازﻫﺎﯾﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ روی ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﯽ ﺧﺎص ،ادﻋﺎی
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﻓﺮوش آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد .اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻮازﻫﺎ در ﮔﺮوی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﮐﺎرﮐﺮدی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و دﯾﮕﺮ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل دارﻧﺪ.
ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای دﯾﺘﺎﺑﯿﺲﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﺑﻼکﭼﯿﻦﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ
اﻃﻼﻋﺎت را در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮمﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺘﺎ-ﺑﻪ-ﻫﻤﺘﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﮏ ﮐﺮدن ﯾﺎ دﺳﺘﮑﺎری آنﻫﺎ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻼﮐﭽﯿﻦﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﺪهآل ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
NFTﻫﺎ ﺑﺮای ادﻋﺎی »ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ« ﺑﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ
را ﮐﭙﯽ-ﭘﯿﺴﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯿﺎن NFTﻫﺎ و رﻣﺰارزﻫﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻮلﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺟﺎزه ﻣﻌﺎوﺿﻪ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﺿﻪ آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎ ﺑﭙﺮدازدNFT .ﻫﺎ
ذاﺗﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺮای زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﯽ ﺧﺎص را اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪNFT .ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪNFT .ﻫﺎ ﺑﺮای ادﻋﺎی »ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ« ﺑﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﮐﭙﯽ-ﭘﯿﺴﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ – ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﻓﯿﻠﻢ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ  JPEGﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ دﯾﺠﯿﺘﺎل دﯾﮕﺮی.

ﭘﺲ ﮐﭙﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اورﺟﯿﻨﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

در دﻧﯿﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺧﻮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در
ﺗﻤﺎم دوران ﺑﺎ ﮐﭙﯽ ،ﭘﯿﺴﺖ و ادﻏﺎم ﻣﺤﺘﻮا ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮمﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه از ﮐﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﯾﺪ.
در ﺳﻄﺢ ﻓﻨﯽ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺎﺳﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ و آزاد ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮهای از ﺻﻔﺮ و ﯾﮏﻫﺎ از روی
اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن آنﻫﺎ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﺘﻔﺎوت در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ آن ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن
ﻧﺎم »ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ« را ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻤﺎﺷﺎ ،اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﯾﺎ ادﻏﺎم
ﻣﺤﺘﻮا از ﺳﻮی ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر از ﺳﻮی اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در ﺗﻮﺘﺮ ،ﺗﻮﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ریﺗﻮﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ارزش دارﻧﺪ
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻣﺪاوم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺎﻣﺤﺪودی از ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎ ،اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ،ﮐﭙﯽ
ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻓﻮر ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮ آن ﺳﻮار اﺳﺖ.
ﺗﯿﮏﺗﺎک ذاﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮپﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺘﻮار ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ،ورژﻧﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪی از ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﻻﯾﺘﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺗﻮﺘﺮ ،ﺗﻮﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ریﺗﻮﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ارزش دارﻧﺪ .اﺧﺒﺎر
ﺟﻌﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺠﻤﻨﺖ آنﻫﺎ از

ﻃﺮﯾﻖ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاریﺷﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ

ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ .ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻨﺪ :اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ از زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورده اﺳﺖ.
NFTﻫﺎ اﻣﺎ ﮐﺪﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﯽ ﺗﺎزه از ﮐﻨﺘﺮل را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ اﻧﻬﺪام ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ »اﻋﺘﺒﺎر« را در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ آن
ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺪودا  ۴۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،وﯾﻠﯿﺎم ﮔﯿﺒﺴﻮن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺨﯿﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ،ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی را »ﺗﻮﻫﻤﯽ
ﺗﻮاﻓﻘﯽ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن آﻧﻼﯾﻦ ،واﻗﻌﯽ
اﺳﺖ NFT .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺎزه ﻣﯽﺑﺮد :ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻘﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﻼن زﻧﺠﯿﺮه از ﺻﻔﺮ و ﯾﮏﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ از آن زﻧﺠﯿﺮه از ﺻﻔﺮ و ﯾﮏﻫﺎی دﻗﯿﻘﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 NFTﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻮﻫﻤﯽ ﻣﺸﺘﺮک از ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﯿﺎورد .ﮐﻤﺒﻮد ﺧﺮﯾﺪار ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد :ﺑﺎزار  NFTﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ زودی ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽارزد.

آﯾﺎ NFTﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ؟

ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﻘﯿﻘﯽ  NFTﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻠﻤﻮس ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻟﻘﺎن ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮای
آﻧﻼﯾﻦ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ آﺛﺎر
»ﻣﻌﺘﺒﺮ« را دارﻧﺪ اﺳﺖ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا را ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ  NFTﻫﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮا ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺠﺪدا ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
 NFTﻫﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭘﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎوﺿﻪ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ
 NFTﻫﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭘﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎوﺿﻪ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻨﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ-ﮐﺪ  NFTﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﯿﭽﮑﺲ واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  NFTﻫﺎ در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد راهﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﮐﭙﯽ و ﭘﯿﺴﺖ ﺧﻮد ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻌﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل در ازای
ﻣﺤﺘﻮا ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز آﻧﻘﺪرﻫﺎ آﺳﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮزﯾﺴﯿﻦﻫﺎ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 NFTﻫﺎ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻓﺮاوان ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا روﻧﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ،CryptoArtﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  NFTﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﮔﺮاﯾﻤﺰ ،ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ۱.۵

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺘﺮی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﺮد و  ۷۰ﺗﻦ ﮐﺮﺑﻦ دیاﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ در ارزش ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزار دﺧﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

