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 Today, because of the development of the blockchain concept, various types of 

uses of this technology can be seen. Non-fungible tokens are a type of asset which 

can be created and traded using blockchain technology, assets which can be traded 

with notable safety on a decentralized database. Non-fungible tokens have also 

become o ne of the inseparable parts of Metaverse, which has attracted numerous 

investors recently. Because of the explosive growth of Web3 and entering the huge 

companies into this area for buying and selling assets using Non-fungible tokens in 

2022, an unavoidable concept called NFT has appeared. A concept that plays a 

significant role in today's business world. In this paper we tried finding the 

economic opportunities and challenges made by NFTs by reviewing the basic and 

technical elements of this technology and then the commercial factors that 

determine NFTs' place as a new type of asset in the market. 
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 شبکه این از بکارگیری انواع در بیشتر هرچه وسعت و تنوع شاهد چین بالک های شبکه توسعه با امروزه 

 شبکه این از استفاده با که هستند هایی دارایی انواع از یکی تعویض غیرقابل های توکن ، هستیم ها

،دارایی هایی که با امنیت قابل توجه در بستری  فروخت البته و خرید ، کرد ایجاد را ها آن میتوان

 ذیر پنا جدایی بخشی به همچنین 2۲21سال  در تعویض غیرقابل های غیرمتمرکز معامله میشوند، توکن

 گسترش با اند، شده بدلکه اخیرا تعداد قابل توجهی سرمایه گذار به خود جذب کرده،  متاورس، از

 دارایی خرید و حوزه این به بزرگ های کمپانی ورود والبته 2۲22 سال در وب سه افزون روز و انفجاری

 اجتناب مفهومی که است، شده سبب ها آن توسط معاوضه غیرقابل های توکن بر مبتنی مختلف ها  ی

  ، کند خود آن از معادالت این از را تامل قابل نقشی و گذاشته وجود عرضه به پا تی، اف ان نام به ناپذیر

 فاکتور بررسی سپس و بررسی فنی آن ها، ها تی اف ان ماهیت معرفی با ابتدا شده سعی مقاله این در

فرصت ها و چالش های  از  تکنولوژی در روابط تجاری و بازار،های تعیین کننده در نقش آفرینی این 
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 مقدمه

 دارایی برای 1چین بالک در شده ثبت حق ان اف تی یک

چیز با  هر میتواندیک توکن غیر قابل تعویض  .است دیجیتال

 آهنگ، یک ویدیو، یک تصویر، یک ؛ماهیت دیجیتال باشد 

 شما عالقه مورد بیسبال  بازیکن دیجیتال تجارت کارت یک

 لباس یک یا مجازی، زمین از شده رمزگذاری قطعه یک ،

شما که آن را هنگام گشت و  شخصیت مجازی برای مجازی

ان اف تی ها . گذار و کشف زمین مجازی ش به تن میکند

 ی مخصوص خودشانها 2عمدتا از طریق مارکت پلیس

بوده است که شاهد  2۲21معامله میشوند و در اوایل سال 

مایکل ) .افزایش انفجاری محبوبیت این بازار ها بوده ایم

 (2۲22، 3داولینگ

 شکل به دیجیتال ویژه هنری یک اثر ،2۲21 مارس 11 در

میلیون دالر  91 معادل مبلغی تعویض به قابل غیر توکن یک

این اثر خلق شده توسط . (2۲21،  4کریستی)فروخته شد 

میتواند به راحتی در اینترنت ازادانه  0بیپلارتیستی به نام 

پس چرا مبلغ پرداخت . توسط هرکسی در دسترس قرار بگیرد

؟ احتماال به  شده برای این دارایی دیجیتالی زیاد بوده است

ان اف . این خاطر که این اثر خاص یک ان اف تی بوده است

تی ها مبتنی بر بالکچین هستند توکن هایی که بطور ایمن 

حقوق مالکیت را به دارایی های دیجیتالی ترسیم میکنند 

بدون  زکه البته بازدیدکنندگان موزه نی)مشابه یک اثر فیزیکی 

ان اف تی راهی . (کنند دیدن ها ها میتوانند از آن ثارمالکیت آ

برای نشان دادن مالکیت یک اثر بصورت دیجیتال است 

 (2۲21و داولینگ، 9انته)

                                                           
1 Blockchain 
2 Market Places 
3 Michael Dowling 
4 Christie’s 
5 Beeple 
6 Lennart Ante 

 نشان راان اف تی  عبارت جستجو  گوگل ترند های داده

شباهتی به اوج خود  هیچ تقریباً 2۲21 ژانویه تا که دهدمی

.ندارد

                                                           
7 Google Trend 
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  (7279اوایل ) «توکن غیر قابل تعویض»با ذکر ( چاپ، آنالین، تلویزیون)شمارش هفتگی پوشش خبری  -9شکل  

 

 به ان اف تی خبری های رسانه عالقه حاضر حال در

. 1شکل دهد در می نشان را توجهی قابل رشد همچنین

 تراکنش یک درباره اخبار رشد باان اف تی  بازار در تجارت

 ،2۲21 مارس  1 تا معامالت حجم. دارد مطابقت معروف

 از دالر میلیون 2۲۲اما  ،زده میشوند تخمین دالر میلیون 44۲

 .ه استبود مارس  1 به منتهی ماه یک در فقط  فروش این

 (2۲22مایکل داولینگ، )

 بالک فناوری از قبل ها مدت ها ان اف تی ایده که حالی در

 ( 1،2۲21پروتوس). داشت وجود چین

 یک که است فناوری اولین و زیربنایی ، فناوری 2کوین بیت

 ارائه دیجیتالی برداری نقشه برای امن غیرمتمرکز زیرساخت

 مبنایی چین بالک فناوری تعویض قابل غیر مقادیر. دهد می

( همتا به همتا) انتقال و برداری برای نقشه شفاف و امن

  (2۲2۲ ،4استینمنتز). هستند 3اینترنت طریق از مقادیر

 نشان که هایی داده ذخیره برای چین بالک خاص، طور به

 استفاده هستند حقوق سایر یا یک دارایی مالکیت دهنده

 برای را مناسبی زیرساخت فناوری این این، بر میشود عالوه
                                                           
1 Protos 
2 Bitcoin 
3 Internet    
4 Steinmetz 

 قرارداد های هوشمند ،فراهم میکند هوشمند قراردادهای

 های منطق 9وناتوماسی امکان که هستند هایی 0اسکریپت

 .کنند می فراهم را تجاری

 که زمانی ، 2۲1 سال اواخر در بازار اولیه رشد دنبال به

 بازار اندازه کرد، پیدا جهانی محبوبیت  یزکیت کریپتو مجموعه

 آمریکا دالر هزار 9۲ روزانه میانگین با 2۲2۲ سال اواسط تا

 بازار ،2۲2۲ جوالی شروع با .ماند ثابت تاملی  قابل طور به

 مبادالت کل حجم و است کرده تجربه را چشمگیری رشد

 2۲21مارس  در آمریکا دالر میلیون 1۲ از بیش با روزانه

و  0متیو نادینی) .شد قبل ماه 0 از تر بزرگ برابر 10۲و رسید

 (2۲21 دیگران ،

 زیادی توجه تعویض قابل غیر های توکن اخیر، های سال در

 جلب خود به علمی جوامع در هم و صنعتی جوامع در هم را

 طور به ساعته 24 معامالت حجم گزارشات قبط .اند کرده

 ،1است آمریکادالر  4،012،149،114 ملی ارز بازار در متوسط

 رمزنگاری ارز بازار کل ساعته 24 معامالت حجم که حالی در

                                                           
5 Script 
6 Automation 
7 Cryptokitties 
8 Nadini 
9 Data source from Coingecko (May, 2021)   
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 راه نقدینگی حجم .است آمریکا دالر ۲۲10۲1 341۲1 شده

 ارز بازار کل% 1.3 ، تی اف ان به مرتبط تسویه های 

 خود به (ماهه 0 ) کوتاه دوره چنین در را شده رمزنگاری

 فروش با اولیه گذاران سرمایه .است داده اختصاص

 به برابری هزار بازده فرد، به منحصر دیجیتالی های مجموعه

 ان اف تی در با مرتبط بازار ، (2۲21 می ) در .آورند می دست

 افزایش  (2۲2۲ ژانویه ) آن از قبل سال یک با مقایسه

 فروش کل تعداد خاص، طور به .است داشته توجهی قابل

 به کامل فروش برای شده خرج مبالغ مجموع و است 21 20

،  اولیه بازار فروش کل تعداد .رسد می دالر 3403۲94109

 ثانویه فروش تعداد که حالی در میده، نشان را 14۲ 1 عدد

 پول مجموع ترتیب، همین به .است 0001  (کاربر به کاربر )

دالر  00190311۲ با برابر بازار اولیه فروش در استفاده مورد

 12039 به بازار فعال های پول کیف این، بر عالوه .است

 با .است افزایش حال در باال سرعت با هم هنوز که رسد، می

 شد زده تخمین میلیون 12 ها ان اف تی فروش تعجب، کمال

 افزایش میلیون 34۲ به ماه دو عرض در اما  (2۲2۲ دسامبر )

درصدی که عمال همچیز  3۲۲اختالفی  . (2۲21 فوریه ) یافت

 ان که شود می باعث آوری سرسام پیشرفت چنین .را تغییر داد

 به را آن برخی حتی یا و شود تبدیل جنون یک به تی اف

و  1کین ونگ) .کنند توصیف دیجیتال های دارایی آینده عنوان

 (2۲21و همکاران، 

علی رغم توجه روز افزون و انفجاری به حوزه ان اف تی و 

با این عنوان، هنوز مطالعات  2۲22حتی نام گذاری سال 

در حضور و . علمی کافی در این باره صورت نگرفته است

توسعه فرصت های فراوان درون این تکنولوژی نوین شکی 

در این حوزه و اما نیاز به بررسی مو شکافانه تر . نیست

شناسایی فرصت ها و چالش های ایجاد شده در بازار های 

در این مقاله . مختلف متاثر از این تکنولوژی، احساس میشود

سعی شده با استفاده از اطالعات موجود و مطالعات علمی 

                                                           
1 Qin Wang 

پژوهشگران فعال در ان اف تی ، این چالش ها و فرصت ها 

 .را هدف قرار دهیم

 مبانی نظری

تازگی  با توجه به ان اف تیمتخصصان و پژوهشگران حوزه 

گستردگی این مبحث و جوانب مختلف آن به بخش های  و

ارگیری این تکنولوژی پرداخته اند و محدودی از ماهیت و بک

عمدتا از نتیجه گیری کلی راجع به آن پرهیز کرده و به ارائه 

فا آن در تحقیقات خود اکت مختلف گزارش هایی از جوانب

، همچنین بخش قابل توجهی از منابع مورد استفاده کرده اند

در این مقاله به طور خاص مقوله ان اف تی را مورد بررسی و 

هش قرار نداده اند و ما با استفاده از از بخش های پژو

مختلفی از پژوهش ها هول محور بالک چین، اسمارت 

تیجه کانترکت و رمزارز به داده های مورد نظر خود برای ن

در ادامه این بخش، به . گیری در حوزه ان اف تی پرداخته ایم

 .ها میپردازیمنظرات آن 

 2۲21آنته و داولینگ طی بخشی از تحقیقات خود در سال 

ان اف تی ها را دارایی هایی مبتنی بر بالکچین تعریف 

توکن هایی که بطور ایمن حقوق مالکیت را به دارایی  ،کردند

که البته )ه یک اثر فیزیکی های دیجیتالی مشاب

بازدیدکنندگان موزه نیز بدون مالکیت آثار ها میتوانند از آن ها 

ان اف تی راهی برای نشان دادن . ترسیم میکنند( دیدن کنند

و داولینگ، 2انته) .مالکیت یک اثر بصورت دیجیتال است

2۲21) 

به ترتیب در سال های  4و جی بنسون 3جی بنتاز تحقیقات 

 مهم پروژه چند جریان میتوان نتیجه گرفت در 2۲21و  2۲14

 رمزنگاری(  و سندباکس 9، فلو0دیسنترالند) تی اف ان

                                                           
2 Lennart Ante 
3 Benet, J. 
4 Benson, J. 
5 Decentraland 
6 Flow 
7 Sandbox 
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1هش"
 توکن با فایل، از کپی یک جای به شناسه، عنوان به "

 برای چین بالک روی بر سپس و شده اند گذاری برچسب

 این .می شوند ثبت (شبکهکارمزد ) گاز مصرف در جویی صرفه

 اف ان به نسبت را خود  اعتماد کاربر که شود می باعث امر

 برود دست از است ممکن اصلی فایل زیرا بدهد دست از تی

 یک به است ممکن تی اف ان یک همچنین، .ببیند آسیب یا

 تواند نمی کاربر باشد، چنین اگر .کند اشاره اشتباه فایل آدرس

 دیگر، عبارت به .است تی اف ان مالک واقع در که کند ثابت

 اصلی مولفه عنوان به خارجی سیستم یک بر تکیه 

. است پذیر آسیب تی اف ان سیستم یک برای  (سازی ذخیره )

  (2۲21، 3جی بنسون( )2۲14،  2جی بنت)

در ژورنال  2۲21و همکاران در سال  4از گزارش علمی نادینی

که تمرکزش در بازار ان اف تی بود اینطور   0ژورنال نیچر

برداشت میشود که علی رغم ریسک پذیری باالی سرمایه 

گذاران و هجوم غیرمنطقی سرمایه به این حوزه درصد 

وحشتناکی از آنها سرمایه خود را از دست میدهند و دارایی 

خریداری شده توسط آن ها تحت عنوان ان اف تی نه تنها به 

د بلکه ارزش اولیه خود را نیز در بسیاری از سود دهی نمیرس

 (2۲21نادینی و دیگران ، ) .مواقع از دست میدهد

در بخش هایی از  2۲21در سال  همکارانشو  9کین ونگ

ورژن دوم گزارش علمی و فنی خود درباره ان اف تی به نتایج 

مشابهی با دیگر پژوهشگران رسیده اند و به چالش ها و 

ان اف تی پرداخته اند و از بعد امنیت  فرصت های تکنولوژی

و کارمزد شبکه، این تکنولوژی را مورد انتقاد قرار داده اند و 

در مقابل با توجه به مواردی مانند امکان فراهم آوری مزایای 

پایدار و ارائه سود های همیشگی برای هنرمندانی که آثار خود 

ای بی به فرصت هرا در این بستر برای فروش قرار میدهند 

                                                           
1 Hash 
2 Benet, J. 
3 Benson, J. 
4 Nadini 
5 Nature 
6 Nadini 

کین ونگ و همکاران، ) .بدیل این تکنولوژی پرداخته اند

2۲21) 

 

 آشنایی فنی-9

 ها  تی اف ان های فعالیت به مربوط فنی بخش،اجزای این در

از  کاربردی کامال طرح یک اساس اجزا این .دهیم می نشان را

 .دهند می تشکیل را ان اف تی

 بالکچین-9-9

ناکاموتو، ) .شد پیشنهاد   ناکاموتو توسط اصل در چین بالک 

 منطق کاری اش از آن بعنوان کوین بیت که جایی (2۲11

 الگوریتمی .(2۲19گراویس، ) (0پی او دبلیو) کند می استفاده

 شبکه یک در تراکنشی های داده سر بر توافق به رسیدن برای

 داده پایگاه یک عنوان به چین بالک .است  1متمرکز غیر

 از لیستی که شود می تعریف هم به متصل و شده  توزیع

 از استفاده با را شده حفاظت و مرتبط های داده سوابق

و دیگران،  1۲گارای) .کند می حفظ رمزنگاری های پروتکل

  11بیتکوین راه حلی را برای مشکل قدیمی بیزانسی ( 2۲1

 شبکه با وجود که (2۲11و دیگران،   12لمپرت). ارائه میکند

غیرقابل اعتماد همگی بر سر این کنندگان  شرکت از بزرگی

 گذاشته اشتراک به های داده که هنگامی .مشکل توافق داریم

 شود، تایید شده توزیع های گره اکثر در چین بالک در شده

 های داده در تغییر گونه هر زیرا شود می ناپذیر تغییر

 .کرد خواهد اعتبار بی را بعدی های داده همه شده، ذخیره

 ان های طرح در استفاده مورد چین بالک فرم پلت ترین رایج

 برای امن محیطی که (14،2۲14وود). است  13اتریوم تی، اف

                                                           
7 Nakamoto 
8 POW(Prove of work) 
9 Decentralized network 
10 Garay 
11 Byzantine generals problem 
12 Lamport 
13 Ethereum 
14 Wood 
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 این، بر عالوه .کند می فراهم هوشمند قراردادهای اجرای

 ای زنجیره موتورهای حوزه این در فعال مجموعه چندین

 از پشتیبانی برای را خود چین بالک های  پلتفرم یا اختصاصی

 ها آن از برخی  کنند، می منتشر اختصاصی کاربردهای

 4فلو ،( 2۲11و دیگران ، 3هانگ) (2۲11، 2بال . ام)1هایپرلجر

، و دیگران،  ونگ) .هستند 9، فست باکس 0، ای او اس 4فلو

 (2۲21۲دیگران، 

 0اسمارت کانترکت-9-7

 هدف با (1119زابو،) 1زابو توسط اصل در هوشمند قراردادهای

 .شدند معرفی دیجیتال مذاکرات اجرای یا تایید تسریع، هدف

 چین بالک سیستم در را بیشتری هوشمند قراردادهای اتریوم

 بر مبتنی هوشمند قراردادهای . (2۲11، 1۲بانو) داد توسعه

 برای  11تورینگ کامل نوشتار های زبان از چین بالک

 روی بر انتقال تکرار اجرای و پیچیده عملکردهای به دستیابی

 استفاده نهایی سازگاری تحقق جهت  12اجماع های الگوریتم

 شرکت و آشنا نا طرفین هوشمند قراردادهای .کنند می

 را منصفانه مبادالت تا سازد می قادر را متمرکز غیر کنندگان

 یک آن بر عالوه و دهند انجام اعتماد مورد سوم طرف بدون

 طیف در کاربردی های برنامه ایجاد برای را یکپارچه روش

 که کاربردی های برنامه .کنند می پیشنهاد صنایع از ای گسترده

 بر مبتنی کنند، می عمل هوشمند قراردادهای روی بر

 حاوی که هایی حالت .هستند حالت انتقال های مکانیزم

                                                           
1 Hyperledger 
2 Bal, M 
3 Hong 
4 Flow. Project accessible: https://www.onflow.org/ (2020) 
5 Wax:worldwide asset exchange. Project Accessible: 

https://github.com/world 

wide-asset-exchange/whitepaper (2021) 
6 Fast box. Project Accessible: https://www.fastbox.cc/ 

(2021) 
7 Bal, M 
8 Smart Contract 
9 Szabo 
10 Bano, S. 
11 Turing 
12 Consensus algorithms 

 کنندگان شرکت همه توسط هستند پارامترها و ها دستورالعمل

 این اجرای شفافیت بنابراین شوند، می گذاشته اشتراک به

 بین های موقعیت همچنین، .کنند می تضمین را ها دستورالعمل

 باقی سان یک شده توزیع های گره سراسر در باید ها حالت

 ان های ابزار اکثر .است مهم آن سازگاری برای که بمانند،

 های پلتفرم بر  ها آن دقیق اجرای از اطمینان برای تی اف

کین ) .کنند می تکیه هوشمند قرارداد بر مبتنی چین بالک

 (2۲21ونگ و همکاران، 

 تراکنش ها و ادرس ها-9-9

در  اساسی از مفاهیم "تراکنش" و "چین بالک آدرس" 

 بالک آدرس یک .هستند 13 حوزه ارز های رمزنگاری شده

 تا است کاربر یک برای فرد به منحصر شناسه یک چین،

 حساب یک به شبیه که کند، دریافت و ارسال را ها دارایی

 کاراکتر از ثابتی تعداد شامل ادرس این .بانکی عمل میکند

 خصوصی و عمومی کلید جفت یک از که است الفبایی های

 کلید مالکیت باید مالک تی، اف ان انتقال برای .اند شده تولید

 یا آدرس به را ها دارایی و کند اثبات را مربوطه خصوصی

 .کند ارسال صحیح دیجیتال امضای با دیگری  های ادرس

 پول کیف یک از استفاده با معموال ساده عملیات این

 برای معامله یک ارسال عنوان به و شود می انجام  14دیجیتالی

-ای آر سی"استاندارد  در هوشمند قراردادهای کردن درگیر

   10
کین ونگ و ) .شود می داده نشان ( 2۲1،  19جاکوس)"

 (2۲21همکاران، 

 رمزگذاری داده-9-4

 دیگر شکل به شکل یک از ها داده تبدیل فرآیند رمزگذاری 

 اساس بر اغلب ها فایل از بسیاری معمول، طور به .است

 ذخیره برای فشرده فرمتی در میشوند، رمزنگاری خود اهداف

 و کیفیت برای فشرده غیر فرمت یک در یا دیسک فضای

 کوین بیت مانند اصلی چین بالک های سیستم در .باال وضوح
                                                           
13 Cryptocurrencies 
14 Flow. Project accessible: https://www.onflow.org/ (2020) 
15 ERC-777 
16 Jacques, D. 
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1رقم دهی شانزده تایی" از ها آن ،  اتریوم و
 رمزگذاری برای "

 بازگشت مقادیر و پارامترها عملکرد، نام مانند معامله عناصر

 اف ان خام های داده که دهد می نشان این .کنند می استفاده

 که کند ادعا کسی اگر .کنند پیروی قوانین این از باید تی

 مالک اساسا است، تی اف ان بر مبتنی معنوی مالکیت دارای

 که است  "رقم دهی شانزده تایی" قالب در اصلی نسخه

 توانند می دیگران .است شده امضا( کننده تولید)خالق توسط

 ملک مالکیت توانند نمی اما کنند، کپی را خام های داده آزادانه

 که کنیم مشاهده توانیم می اساس، این بر .کنند ادعا را

/  فروش/  خرید مثال برای ) تی اف ان به مربوط های فعالیت

 همانند مرحله، چهار این در است الزم  (مزایده/  تجارت

 قرار پردازش مورد هوشمند، قراردادهای پردازش اولیه مراحل

کین ونگو همکاران، ( )2،2۲14وود) (2۲11ناکاموتو، ) .گیرد

2۲21) 

 استاندارد های توکن-9-7

 از ،ان اف تی به مربوط توکن استانداردهای ما بخش، این در

2۲3-ای آر سی" جمله
-ای آر سی" ( (2۲10  ،4فبیان) "

 210
 1100-ای آر سی"و (2۲10و همکاران، 9ویلیام) "

" 

 توکن استاندارد ترین رایج .کنیم می روشن را (2۲10، 0ویتک)

 مفهوم استاندارد این .استفاده میکنند "2۲-ای آر سی" از

 از قبل تواند می که کند می معرفی را اصالح قابل های توکن

 توکن مشابه را ها توکن استاندارد این.شود بندی دسته اتریوم

 یک . (ارزش نظر از هم و نوع نظر از هم ) سازد می دیگر های

 برابری دیگر های توکن همه با همیشه قراردادی توکن

 تا 2۲10 سال از را  (1آی سی او)  افزایش امر این .کند می

 و عمومی های زنجیره از بسیاری .کند می تحریک کنون

                                                           
1 Hex Value 
2 Wood 
3 ERC-20 
4 Fabian 
5 ERC-721 
6 William 
7 ERC-1155 
8 Witek 
9 ICO 

 چین بالک بر مبتنی مختلف 1۲غیرمتمرکز های اپلیکیشن

 به طریق این از   (12،2۲19راوال) ( 2۲10و دیگران،  11کای)

-ای آر سی" مقابل، در .یابند می دست کافی اولیه اهداف

 تعویض غیرقابل توکن استاندارد یک(2۲10،  13ویلیام) "21 

 این .است متفاوت اصالح قابل توکن از که کند می معرفی را

 دیگری توکن از تواند می که است فرد به منحصر توکن نوع

 متغیر یک دارای ان اف تی هر خاص، طور به .شود متمایز

20914یونیت"
10توکن ای دی" نام به "

 آدرس جفت و است "

 جهانی سطح در دی یتوکن ا "209یونیت" و قرارداد

 تواند می "دی ای توکن" این، بر عالوه .است فرد به منحصر

 تصاویر مانند خاص های شناسه تولید برای ورودی عنوان به

 قرار استفاده مورد کارتونی های شخصیت یا زامبی شکل به

 یک استاندارد دیگر (2۲21و همکاران،  19کین ونگ) .گیرد

( 2۲10ویتک، )  ( 1استاندارد چند توکنه) "1100-ای آر سی"

اصالح و غیرقابل اصالح را گسترش هر دو توکن های قابل 

تواند هر  کند که می یک رابط فراهم می استاندارد این .دهد می

در استانداردهای قبلی، هر  .ها را نشان دهد تعداد از توکن

در هنگام برقراری ارتباط تنها شامل یک  "توکن ای دی"

هر  "2۲-ای آر سی"به عنوان مثال .نوع از توکن ها است

 همچنین .سازد در قراردادهای جداگانه مستقر مینوع توکن را 

های غیرقابل اصالح را  گروهی از توکن  "21 -ای آر سی"

در  .کند ها مستقر می در یک قرارداد واحد با همان پیکربندی

را   "توکن ای دی" عملکرد  "1100-ای آر سی"،مقابل

توانند به طور  ها می دهد، که در آن هر یک از آن گسترش می

این  .قل انواع توکن قابل پیکربندی مختلف را نشان دهندمست

زمینه ممکن است حاوی اطالعات سفارشی خود مانند 

 .فراداده، زمان قفل، تاریخ، عرضه، یا هر ویژگی دیگری باشد

                                                           
10 Multi Token Standard 
11 Cai 
12 Raval 
13 William 
14 Unit256 
15 TokenID 
16 Qin Wang 
17 TokenID 
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جهت درک بهتری از آنجه گفته شد ارائه  در اینجا تصویری را

کین ونگ و همکاران، ) (2شکل.)دهیم ارائه می میدهیم

2۲21) 

 

 (7279و همکاران،  9کین ونگ) های توکن مرتبط با ان اف تیاستاندارد -7 شکل

 

                                                           
1 Qin Wang 
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 فرصت ها -7

بواسطه حضور و توسعه روزافزون این فرصت های ایجاد شده 

تکنولوژی و همچنین ارائه نسخه های به روز تر و کامل تر از 

ازگی اش  تحوالت عظیمی را رقم زده آن در عین خامی و ت

اند و راه حل های نوین تجاری را تقریبا در هر بخش به 

طی  همین امر سبب شده است. صورتی ویژه ارائه میکنند

بهینه تر از این  در توسعه و استفاده هر چه مدتی کوتاه

شکل گیرد، برای مثال شبکه تکنولوژی رقابتی قابل تامل 

 ه خدمات دهیکه به تازگی پا به عرص یهای بالکچین

 در با ایجاد مزایای قابل توجه رقابتی در تالش اند گذاشته اند

، سهمی از این ان اف تی ها ، خرید و فروشفرایند ایجاد 

علی رغم سلطه . رو به رشد را به خود اختصاص دهنددریای 

شبکه اتریوم، اما چالش ها و ضعف های این شبکه از جمله 

که در قسمت چالش ها بصورت ) باالبسیار  1کارمزد شبکه

به جای ( پی او دبلیو)و استفاده از  (مفصل به آن میپردازیم

که  3پروتکل هایی مانند تزوساست سبب شده  (2پی او اس)

برای عرض اندام پیدا  یفرصتبهره میبرند  (پی او اس)از 

این رقابت ها و بهینه سازی ها روز به روز از این . کنند

تکنولوژی ابزاری کارامد تر در جهت تسریع و تسهیل فرایند 

و بازار های  ی جدیدهای تجاری و همچنین توسعه نیاز ها

اله با اشاره ای در ادامه این مق. ارائه میکند جامعهجدید به 

کوتاه به سرگذشت بازار ان اف تی در سال های گذشته 

ار ها و فرایند فروش نگاهی موشکافانه تر به انواع این باز

 .خواهیم داشت

 بازار ان اف تی -7-9

 گروه سلطه تحت کامل طور به بازار ،2۲10 سال پایان تا  

، 2۲11از ژانویه  .بود 4مجموعه کریپتوکیتس ویژه به و هنر

های دیگر شروع به کسب محبوبیت کردند، هم از نظر  دسته

 . (3شکل  )شده و هم از نظر تعداد معامالت  حجم کل مبادله

                                                           
1 Gasfee 
2 PoS(Proof of stake) 
3 Tezos 
4 CryptoKitties collection 

، 2۲2۲و جوالی  2۲11ین ژانویه به طور کلی، در بازه زمانی ب

، توسط ان اف تی  شده بر روی از حجم کل مبادله% 1۲

س به اشتراک گذاشته شد که ها و متاور های هنر، بازی مقوله

با شروع اواسط  .سهم داشتند%  31و %  33، % 10به ترتیب 

، حجم بازار تا حد زیادی تحت سلطه ان اف تی 2۲2۲جوالی 

است، که از آن زمان  شده در رسته هنر بوده بندی های طبقه

از کل حجم معامالت را به خود اختصاص داد همچنین %  1 

0دارایی های کلکسیونی"
 .اند را به خود اختصاص داده%  12 "

با این حال، با توجه به تعداد معامالت، ترکیب بازار کامال 

تبادل  های ، اکثر ان اف تی2۲2۲از جوالی  .متفاوت است

کلکسیونی ها هستند، که ها و  های بازی شده متعلق به دسته

در عوض، تنها  .دهند از معامالت را تشکیل می% 30و %  44

معامالت مربوط به ان اف تی های دسته ی هنر درصد  1۲

متعلق کنیم که سهم حجم  به طور کلی، ما مشاهده می .است

است، در حالی که  در حال رشد بوده 2۲2۲هنر از سال  به

  3شکل )است  معامالت در حال کاهش بوده تعداد سهم آن از

دهد که  معامالت نشان می تعداد اختالف بین حجم و ).

شده به عنوان هنر، به طور  بندی قالم طبقههای ا قیمت

ما این  .ها باالتر هستند متوسط، در مقایسه با سایر گروه

های ان اف تی در میان  ها را با نگاه به توزیع قیمت تفاوت

رسد  ، که به نظر می (4شکل )کنیم  ها بیشتر بررسی می دسته

کنیم که  ما مشاهده می. باشد  به طور گسترده توزیع شده

ها  از دارایی%  0 میانگین قیمت فروش ان اف تی ها برای 

 1014تر از  ها بزرگ از دارایی%  1دالر و برای  10تر از  کم

ها بصورت فردی، ان اف  با در نظر گرفتن دسته . دالر است

بندی  تی ها که به دسته های هنر، متاورس و صنایع طبقه

های باالتری  های دیگر به قیمت شوند در مقایسه با دسته می

ها که به ترتیب قیمت فروش  باالیی از دارایی %1رسند، با  می

 توجه  .دالر دارند 09 ،12و  921۲،1400میانگین باالتر از 

 هستند متفاوت اندازه نظر از ها بندی دسته این که باشید داشته

 و 2 4.  0013 به مربوط ترتیب به ها دارایی از%  1 بنابراین. 

                                                           
5 Collectible assets 
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 1یوتیلیتی و متاورس.  هنر های دسته در  تی اف ان 0 

 های دارایی طریق از ها قیمت باالترین کنون تا . هستند

 1 از بیش به تی اف ان 4 با هنر، عنوان به شده بندی طبقه

 ارزیابی برای .است شده حاصل شدند، فروخته دالر میلیون

 بار یک وقت چند هر که است شده گیری اندازه  بازار، فعالیت

 یک که شود می اشاره اینجا، در .شوند می مبادله  دارایی هر

 تمام به و شود، می فروخته اولیه فروش عنوان به دارایی

 های دارایی تمام .میشود گفته ثانویه فروش دیگر های فروش

 ها آن از%  2۲ تنها اما داشتند، اولیه فروش شده گرفته نظر در

 نگاه مختلف های دسته به که زمانی  داشتند ثانویه فروش

 قرار 2کات اف مقادیر تاثیر تحت فروش توزیع تعداد کنیم، می

 ها دارایی برای فروش تعداد حداکثر مثال، عنوان به .گیرد می

 در دارایی یک که حالی در است، دوازده "یوتیلیتی" گروه در

 بیش هنر گروه در دارایی یک و بار هزار از بیش ها بازی گروه

 تنها که باشید داشته توجه .رسد می فروش به بار هزار پنج از

 .شوند می فروخته بار 1۲ از بیش ها دارایی تمام از%   ۲.۲

 (2۲۲1، 4کالزت( )2۲21و دیگران ،  3نادینی)

                                                           
1 Utilities 
2 Cut-off 
3 Nadini 
4 Clauset 
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 هر اندازه .شده بندی دسته (ها دارایی تعداد براساس ) تی اف ان برتر مجموعه پنج.(a)تی اف ان انداز  چشم توصیف - 9شکل 

 ها دارایی تمام برای و دسته هر برای زمان طول در  (دالر به ) روزانه حجمb) (.است مجموعه هر در ها دارایی تعداد با متناسب دایره

 سهم(d)  .دسته توسط شده ستد و داد حجم سهم (c) .شوند نمی داده نشان دالر 9222 از تر کم حجم با روزهای . شود می مبادله

نادینی و دیگران ، ) .اند شده گیری میانگین روزه 92 غلتان پنجره یک طول در ها پانل این در نتایج .بندی دسته براساس معامالت

7279) 

 

 گروه توسط و  ( باال  ) ها تی اف ان همه برای  ( آمریکا دالر  ) قیمت میانگین توزیع  (a ) .تی اف ان بازار آماری های ویژگی- 4شکل 

نادینی و ) . (پایین ) بندی دسته و  (باال ) ها تی اف ان همه برای تی اف ان هر ازای به فروش تعداد توزیع(  (b  . ( پایین  ) تی اف ان

 (7279دیگران ، 

 داغ میتوان بازار( 2۲21نادینی و دیگران، )از نتایج پژوهش 

برای سرمایه  باال مراتبان اف تی را بازاری با ریسک به 

بازاری به شدت هیجانی که سرمایه  ،توصیف کرد گذاران

درصد بسیار به خود جذب کرده است و  قابل توجه ایهای 

زیادی از مجموعه ها و آثار خریداری شده در این بستر هرگز 

رشد مورد انتظار سرمایه گذار خود را براورده نکرده و در 

داده ها . کرده اندن حفظ نیز خود را اولیه گذشت زمان ارزش

شیوه عملکرد این بازار  ارتباط بانشان میدهد فقر دانش در 
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نوین سرمایه گذاران را به دام می  و کامال غیرمتمرکز، مستقل

مکانیزم شفاف و قابل اعتماد فنی ارائه  اندازد اما همچنان

شده در معامالت با استفاده از قرارداد های هوشمند و پروتکل 

. مزیتی غیر قابل انکار برای این بازار استهای قدرتمند 

بازاری که دخل و تصرف در مکانیزم و عملکردش توسط هر 

اگرچه آینده رشد هیجانی . قدرت متمرکزی غیرممکن است

بازار خرید و فروش ان اف تی ها را نمیتوان به درستی 

پیشبینی کرد اما آنچه روشن است، به لطف سیستم 

در فرایند اعطای حقوق مالکیت  غیرمتمرکز مورد استفاده

معنوی ارائه شده توسط ان اف تی، انتظار میرود همواره با 

توسعه فنی بستر ها و پروتکل های مورد استفاده کاربران  

ئر حوزه های  فرصت های بیشمار تجاری برامده از آن نیز

در ادامه به چند مورد از فرصت . مختلف مورد توجه قرار گیرد

 .میپردازیم ها بطور خالصه

 مترقی مجازی یها رویداد -7-7

 متمرکز های شرکت بر متکی سنتی آنالین یهارویداد 

 بالک اگرچه. کنند می فراهم را آوری فن و اعتماد که هستند

 در را پول آوری جمع مانند ها فعالیت از مختلفی انواع چین

 از کوچکی طیف در هم هنوز آن کاربردهای ،  دارد اختیار

 دامنه زیادی حد تا ها تی اف ان. هستند محدود رویدادها

 خود اضافی های ویژگی کمک با را چین بالک کاربردهای

. دهند می گسترش  (نقدینگی مالکیت، بودن، فرد به منحصر )

 خاص رویداد یک با که دهد می را امکان این فرد هر به این

 ما. کند برقرار ارتباط واقعی زندگی الگوهای مانند درست

 در بلیط خرید هنگام. میزنیم مثال را فروشی بلیت از ای نمونه

 شخص به باید کنندگان مصرف سنتی، رویداد بلیط بازار یک

 غیر یا تقلبی های بلیط خرید خطر بنابراین،. کنند اعتماد ثالث

 لغو است ممکن یا هستند جعلی احتماال که دارد وجود معتبر

 با یا و شود فروخته بار چندین است ممکن بلیط همان. شوند

 پرونده یک در آنالین صورت به که بلیط تصاویر از استخراج

 " تی اف ان بر مبتنی بلیط". آید دست به گیرند، می قرار

 برای چین بالک توسط شده صادر بلیط یک دهنده نشان

 مانند رویدادی هر به دسترسی برای استحقاق دادن نشان

 ان براساس بلیط یک. است ورزشی و فرهنگی های رویداد

 که معنی این به است، کمیاب و فرد به منحصر تی، اف

 را آن ، کسی به بلیط فروش از پس تواند نمی بلیط دارنده

 پلت یک چین بالک بر مبتنی هوشمند قرارداد. بفروشد دوباره

 برگزار مانند سهامدارانی برای بلیط معامله برای شفاف فرم

 کنندگان مصرف. کند می فراهم مشتری و رویداد کننده

 خریداری هوشمند قرارداد از را شده رمزنگاری بلیط توانند می

 به اعتماد قابل و کارآمد روش به اینکه جای به بفروشند و

 (2۲21کین ونگ و همکاران، ). کنند تکیه ثالث اشخاص

 دیجیتالی و هنری حفاظت از آثار کلکسیونی-7-9

 از اعم هستند، مختلفی انواع شامل دیجیتال های مجموعه 

 ملکی معامالت ها، فیلم دیجیتال، تصاویر تجاری، های کارت

 دیگر و رمزی تمبرهای ها، الماس دامنه، های نام مجازی،

 یک عنوان به را هنر زمینه ما. واقعی و یا معنوی های ویژگی

 سنتی های روش به هنرمندان اول،. گیریم می نظر در مثال

 به ها قیمت. دارند آثار نمایش برای کمی بسیار های کانال

 را خود کارهای واقعی ارزش توانند نمی توجه عدم دلیل

 در ها آن شده منتشر کار آن، از بدتر حتی. کنند منعکس

 از تبلیغات، و ها فرم پلت توسط اجتماعی، های شبکه

 با را خود کار ها تی اف ان. نیست امان در واسطه های هزینه

. کنند می تبدیل دیجیتال های قالب به یکپارچه های هویت

 نمایندگان به را محتویات و مالکیت نیستند مجبور هنرمندان

. کند می فراهم ها آن برای زیادی انگیزه کار این. دهند انتقال

 دیوانه سگ دوباره پیکربندی: از عبارتند معمول های نمونه

 کار ، ( 2۲21جونز، ) آمریکا دالر میلیون 4.1 با فروش ) 1جونز

 آمریکا دالر میلیون 9 حدود مجموع در فروش ) 2گریمسز

 حوزه بزرگ هنرمندان از دیگر کارهای و   (2۲21گریمز، )

ترور جونز ، ) 4جونز تروور/ (2۲21بیپل،) 3بیپل مانند رمزنگاری

                                                           
1 Mad dog jones. 
2 Grimes 
3 Beeple 
4 Trevorjones 
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 از توانند نمی کلی موارد در هنرمندان این، بر عالوه(. 2۲21

 مقابل، در. کنند دریافت امتیاز حق آینده در خود آثار فروش

 هنرمند که کرد ریزی برنامه طوری توان می را ها تی اف ان

 بازارها در اش دیجیتال اثر که زمانی همیشه تا و زمان هر در

 معامله رقم از شده تعیین پیش از درصدی شوند، می تبادل

 (2۲21کین ونگ و همکاران، ) .کند دریافت

 چالش ها-9

برای ایجاد امکان توسعه کاربردهای ان اف تی، باید بر  

آوری در حال پیدایش دیگری  یکسری موانع مانند هر فن

های معمول از دیدگاه قابلیت  ما برخی از چالش .غلبه شود

کاربردی، امنیت، حاکمیت و قابلیت توسعه را مورد بحث قرار 

های  دهیم که هم مسائل سطح سیستم ناشی از پلت فرم می

مبتنی بر بالک چین و هم عوامل انسانی مانند حکومت، 

 .دهد قوانین و جامعه را پوشش می

 چالش کابردی بودن-9-9

 رضایت و کارآمدی اثربخشی، گیری اندازه را کاربردی قابلیت

 را خاص طراحی/  محصول یک آزمایش هنگام در کاربران

 ساخته اتریوم روی بر تی اف ان های طرح اکثر. گویند می

 هنوز اتریوم اصلی اشکاالت که است واضح بنابراین،. اند شده

 که دهیم می قرار بحث مورد را عمده چالش دو ما. دارد وجود

 .دارند کاربر تجربه بر مستقیمی تاثیرات

 کُند تایید-9-9-9

 ان به مربوط های رویه شفاف، و اعتماد قابل مدیریت برای

 هوشمند های قرارداد بوسیله معامالت ارسال طریق از تی اف

 با کنونی تی اف ان های سیستم حال، این با. شود می انجام 

 دارند، نزدیکی ارتباط خود چین بالک اساسی های فرم پلت

 کوین بیت ) ببرند رنج پایین عملکرد از ها آن شود می باعث که

 به تنها اتریوم که حالی در ،  رسد می 1تی پی اس   به تنها

 آهسته بسیار تایید به منجر امر این.  (رسد می استی پی  3۲

 مجدد طراحی نیازمند مساله این حل. شود می ها تی اف ان

                                                           
1 TPS 

 بهبود یا آن ساختار سازی بهینه ،  چین بالک های سیستم

 چین بالک موجود های سیستم.   است اجماع های مکانیزم

و  2والدئولمیلوس). کنند برآورده را نیازهایی چنین توانند نمی

و  4ال گادجن) (2۲11، دیگرانو  3جی ونگ()2۲11دیگران ، 

کیو ونگ و ( )2۲2۲و دیگران ،  0بانو) (2۲2۲دیگران، 

 (2۲2۲، (1)دیگران

 کارمزد شبکه گران-9-9-7

 برای عمده مشکل یک به شبکه کارمزد باالی های قیمت

 که زمانی خصوص به است، شده تبدیل تی اف ان بازارهای

 به نیاز که کنیم می محاسبه بزرگ مقیاس در را ها تی اف ان

 به مربوط تراکنش هر. دارد چین بالک شبکه به فراداده آپلود

 زیرا است ساده انتقال تراکنش یک از تر گران تی، اف ان

 سازی ذخیره و محاسباتی منابع شامل هوشمند قراردادهای

 یک استخراج نوشتن، زمان در. شوند پردازش باید که است

 هزینه آمریکا دالر 1۲۲ از بیش میتواند تی اف ان توکن

 ممکن تی ف ان ساده معامله یک تکمیل برای باشد داشته

 هر برای آمریکا دالر 2۲۲ تا آمریکا دالر 0۲ بین رقمی است

 عملیات از ناشی اضافی های هزینه باشید داشته نیاز تراکنش

 را آن گسترده پذیرش زیادی حد تا باال تراکم و پیچیده

هرچند شبکه هایی مانند تزوس و پالیگان تا . کند می محدود

حد قابل توجهی این مشکالت را برطرف کرده اند اما برای 

قضاوت نتیجه بخش بودن یا نبودن این شبکه ها نیاز به 

  .توسعه گستره استفاده از ان ها احساس میشود

 چالش های امنیتی -9-7

 مطرح را ها سیستم اولویت اولین کاربر های داده امنیت 

 اما زنجیره از خارج شده ذخیره ) ها داده حال، این با .کند می

 دادن دست از خطر با  (زنجیره روی های برچسب به مربوط

 .هستند مواجه مخرب های گروه توسط استفاده سو یا ارتباط

 .دهیم می ارائه زیر شرح به را جزئیات
                                                           
2 Valdeolmillos 
3 Wang, G. 
4 Gudgeon, L 
5 Bano, L. 
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 بودن دیتای ان اف تیغیرقابل دسترس -9-7-9

دیسنترالند، فلو و ) تی اف ان اصلی پروژه چند جریان در

 یک جای به شناسه، عنوان به "هش" رمزنگاری (سندباکس

 بر سپس و شد خواهد گذاری برچسب توکن با فایل، از کپی

کارمزد )گاز مصرف در جویی صرفه برای چین بالک روی

  اعتماد کاربر که شود می باعث امر این .شد خواهد ثبت (شبکه

 اصلی فایل زیرا بدهد دست از تی اف ان به نسبت را خود

 اف ان پروژه چندین .ببیند آسیب یا برود دست از است ممکن

 خاص فایل سازی ذخیره سیستم یک با را خود سیستم تی

1اس اف پی ای" مانند
 های آدرس آن در که کنند می ادغام "

 از ای قطعه تا دهد می اجازه کاربران به "اس اف پی ای"

 اف پی ای" شبکه در جایی در کسی که زمانی تا را محتوا

 هایی سیستم چنین ناچار، به .کنند پیدا است، آن میزبان "اس

 به را تی اف ان فراداده کاربران که هنگامی .دارند هایی نقص

 وجود تضمینی هیچ کنند، می آپلود "اس اف پی ای" های گره

 .شود تکرار ها گره تمام میان در ها آن های داده که ندارد

 اف پی ای" روی بر دارایی که صورتی در است ممکن ها داده

 شبکه از آن سازی ذخیره گره تنها و باشد شده ذخیره "اس

 توسط موضوع این .  نباشند دسترس در باشد، شده قطع

2دکریپت"
3تی اف ان مای چک" و "

 .است شده گزارش "

 فایل آدرس یک به است ممکن تی اف ان یک همچنین،

 که کند ثابت تواند نمی کاربر باشد، چنین اگر .کند اشاره اشتباه

 یک بر تکیه  دیگر، عبارت به .است تی اف ان مالک واقع در

 یک برای  (سازی ذخیره ) اصلی مولفه عنوان به خارجی سیستم

جی ( )2۲14،  4جی بنت) .است پذیر آسیب تی اف ان سیستم

 ( 2۲21، 0بنسون

 ناشناس بودن کاربران و حریم خصوصی -9-7-7

                                                           
1 InterPlanetary File System 
2 DECRYPT.IO 
3 CHECKMYNFT.COM 
4 Benet, J. 
5 Benson, J. 

 هنوز تی اف خصوصی در ان حریم مسئله ،حال حاضر در 

 تی اف ان های تراکنش اکثر .است نگرفته قرار مطالعه مورد

 حریم یا ناشناسی جای به که هستند وابسته اتریوم پلتفرم به

 کاربران. کند می فراهم را کاذب ناشناسی فقط خصوصی،

 بین ارتباط اگر کنند پنهان را خود هویت حدی تا توانند می

 ناشناخته عموم توسط مربوطه های آدرس و خود واقعی هویت

 تحت کاربران های فعالیت تمام صورت، این غیر در. باشند

 حریم حفظ های حل راه. است مشاهده قابل آشکار آدرس

 اثبات ، 9 هومومورفیک رمزنگاری مثال برای ) موجود خصوصی

  ( 1 مولتی پارتی رمزنگاری ،0 حلقه امضای ،  صفر دانش اثبات
 امنیتی فرضیات و پیچیده رمزنگاری های اولویت دلیل به  ( 1

. اند نشده اعمال تی اف ان به مربوط های طرح به هنوز ها آن

 کاهش چین، بالک بر مبتنی های سیستم انواع دیگر همانند

 اجرای کلید ،(شبکه کارمزد) پرهزینه محاسباتی های هزینه

ونگ و ). است خصوصی حریم به شده داده وعده های طرح

( 2۲10، 1۲نوثر( )2۲2۲کیو ونگ و دیگران ، ( )2۲10دیگران، 

 (2۲10و همکاران،  11رامان)

 نتیجه گیری

رای در شرایط کنونی و پیشرفت پر سرعت تکنولوژی و 

دستخوش تغییراتی ناگهانی  انتظارات ما، تناسب فرصت ها

بنگاه های اقتصادی جهت به اتفاق نظر محققان ، شده است

تداوم توسعه و حفظ مزیت های رقابتی خود باید نگاهی 

استراتژیک در بکارگیری تکنولوژی و همچنین در بسیاری از 

موارد مانند آنچه تحت عنوان ان اف تی در این مقاله به آن 

 بازاری جدید. ناهمگون را اتخاذ کنندپرداختیم استراتژی تنوع 

تفاوت که فرصت هایی تازه هایی کامال مبا محصوالت و نیاز

بجهت تولید ارزش افزوده در اختیار ما قرار میدهد، بررسی 

جوانب بازار ان اف تی نشان میدهد که فعالیت و توسعه این 

                                                           
6 Homomorphic encryption 
7 zero-knowledge proof 
8 ring signature 
9 multi-party computation 
10 Noether 
11 Raman 
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تکنولوژی وابسته به انواع بستر های پیشرفته است که تاکنون 

دی قابل قبول جهت جذب میلیارد ها دالر از سراسر دنیا به ح

پژوهش ها  همچنین نتایج بعضی،توانسته خود را توسعه بدهد

نشان میدهد علی رغم آغوش باز سرمایه گذاران برای ان اف 

منشعب از آن همچنان با حفظ  های تی این تکنولوژی و بازار

 چالش هایی قابل تامل دارای فرصت های بکر فراوان

رقابت . ری هستنددی و هم فناومطالعاتی هم از حیث اقتصا

جهت فراهم آوری بستر های بالک چین ایمن تر ، ارزان تر 

در کامزد شبکه و همچنین ارائه راه حل های پیشرفته تر در 

از جمله فرصت های اقتصادی  قرارداد های هوشمندخصوص 

در  است که با توجه و عالقه شدیدی که از سرمایه گذاران

مشاهده کردیم میتواند منجر به شکست انحصار  2۲21سال 

عدم . این نسخه از شبکه اتریوم با کامزد سرسام آورش شود

کنترل دولت ها و هر قدرت متمرکز دیگری بر محدود سازی 

، یکی دیگر از فرصت های ان اف تی و بهره مندی از آن

است که از جمله ویژگی هایی  ارزنده این فناوری است و البته

. مزیتی در سطح استراتژیک برای ان اف تی ایجاد میکند

 دنبا فراهم آور های اقتصادی کشور های تحت تحریم

فنی و البته بستر های همگام و خالقانه  بستر هایمختصر 

لت دالر را قانونی امکان دسترسی و برقراری معامله بدون دخا

فت حق های هوشمند و اعطاء و دریاخواهند داشت، قرارداد

مالکیت معنوی تحت عنوان ان اف تی میتواند در آینده ای 

ی نزدیک مناسبت های اقتصادی جهانی را دستخوش تغییرات

ان اف تی هنوز در ابتدای راه است و پتانسیل . اساسی کند

های فراوان آن همچنان از هر فرصتی برای خودنمایی 

قوه این استفاده میکنند، سرمایه گذاران و مصرف کنندگان بال

تکنولوژی و مشتقات آن همچنان منتظر ارائه تضمین های 

ع چالش های نسخه های فناورانه قوی تر و ارزان تر و رف

این نیاز فرصتی جذاب . ها ان ا ف تی هستندامروزی بستر

 .برای فعاالن این حوزه قراهم می آورد

 

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً  نیز امانت

 . رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض  :تعارض منافع

 .منافعی بوده است

نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان  :سهم نویسندگان

 .بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است

از تمام کسانی که ما را در تهیه این : ر و قدردانیتشک

 .اند، سپاسگزاریم مقاله یاری رسانده

این پژوهش بدون تأمین اعتبار : تأمین اعتبار پژوهش

 .مالی سامان یافته است
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