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NFT هب ار دوخ شزرا ،لاتیجید ییاراد نیا .دشاب ندرکعمج لباق یرنه راثآ دننامه هک دنیوگیم یلاتیجید ییاراد هب 

 لوط رد ار دوخ شزرا ،یشاقن یولبات ای تفابتسد شرف کی هک روطنامه ،تقیقح رد .دنکیم ظفح زرازمر زا یعون تروص

 هب همادا رد هک دنکیم قدص رما نیمه زین NFT اب هطبار رد ،دیآیم رامش هب یراذگهیامرس یعون و دنکیم ظفح نامز

 .تخادرپ میهاوخ نآ حیضوت

NFT  هضواعم لباق ریغ نکوت ای (Non-Fungible Token) زا هدافتسا اب هک تسا یراگنزمر یاهنکوت زا صاخ یعون 

 .تسین ریثکت لباق هک دنکیم داجیا لاتیجید ییاراد یاهنوگ نیچکالب یژولونکت

 .تسا طبترم صاخ یکیزیف ای لاتیجید ییاراد کی اب هک تسا نیچ کالب رد یدروکر (NFT) ضیوعت لباق ریغ نکوت

 هلماعم و شورف هزاجا اه NFT هب و دوش لقتنم کلام طسوت دناوت یم و دوش یم تبث نیچ کالب رد NFT کی تیکلام

 یسیوندک هب زاین نودب ای یمک یاهتراهم هب اهنآ داجیا یارب و دنوش داجیا یسک ره طسوت دنناویم اهNFT .دهد یم

 هک ییاجنآ زا .دنتسه ادص و اهملیف ،اهسکع دننام یلاتیجید یاهلیاف هب عاجرا یواح ًالومعم اهNFT .دنراد زاین

NFTتوافت ،دنتسه ضیوعت لباق هک هدش یراگنزمر یاهزرا اب ،دنتسه ییاسانش لباق درف هب رصحنم یاهییاراد اه 

 .دنراد

 NFT یاــهیــگژیو

 یاهنکوت و لاتیجید یاهزرا رگید اب هک یدایز توافت و دوخ صاخ یاهیگژیو و اههصخشم فطل هب یلثم ریغ یاهنکوت

 نیمه .دنوشیم بوسحم نیچ کالب یروانف دربشیپ رد دیدج یاهلحرم و دنتسه درفبرصحنم رایسب ،دنراد یلثم

 لاتیجید لیاف کی هب یرنه راثآ لیدبت ،ینیچ کالب یاهیزاب رد NFT زا میناوتب دوشیم بجوم هک تسا اهیگژیو

 رثا دنهدیم هزاجا هک دنتسه ییاهمرفتلپ هزورما .مینک هدافتسا یسرواتم یاهدادیور نینچمه و دzات لباق و ربتعم

 لام رثا نآ هک دینک تابثا هدشیراگنزمر شه دک اب دعب و لیدبت لاتیجید لیاف کی هب ار یعقاو یایند رد دوخ یرنه

 .تسامش

 درفهب رصحنم و صاخ هب اهنآ شزرا ،دوجو نیا اب .دنوشیم شورف و دیرخ یصاخ یاهرازاب رد :لاقتنا لباق •

 .تسا هتسباو ناشندوب

 

 اهزرازمر یایند هدیدپ نیرتگرزب NFT :هلاقم ناونع

 زومآکین ینف میت :هلاقم هدنسیون

 ۱۴۰۱ هامرویرهش :راشتنا خیرات

   nft-is-https://nikamooz.com/what :عبنم
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 تلاصا زا دیناوتیم نیاربانب ؛دنتسه نیچکالب یژولونکت رب ینتبم هضواعم لباقریغ یاهنکوت :تلاصا یاراد •

NFT دیوش نئمطم دوخ 

 نایب هب !دنتسین میسقت لباق رتکچوک یاهدحاو هب هضواعم لباقریغ یاهنکوت رتشیب اما :یندشن میسقت •

 .دیرخیمن ار نآ الصا ای ،دیرخیم ار لاتیجید یرنه رثا کی امش ای ،رتهداس

 اما ؛دننک داجیا اهنکوت نیا زا دنناوتیم دنشاب هتشاد دصق هک هزادنا ره اهیت فا نا ناگدنهدهعسوت :بایمک •

 .دنوشیم اهنآ شزرا شیازفا ثعاب ،مک دادعت اب تخاس و اهنآ دادعت ندرک دودحم اب

 .دهد ر�غت دناوتیمن تبث زا سپ ار یاهداد یکلام چیه نآ رد :تیکلام قح ظفاح •

 .دوشیم هدافتسا تلاصا یهاوگ ناونع هب یگژیو نیا :ییاتکی •

 :نیچکالب رد اهدرادناتسا

 هک دوب ینیچ کالب نیلوا مویرتا .دننکیم ینابیتشپ نیچکالب فلتخم هدافتسا دراوم زا صاخ نکوت یاهدرادناتسا

NFTدرادناتسا اب ار اه ERC-721 یاهنیچکالب زا یرایسب .تسا نآ نیرتدربراکرپ رضاح لاح رد و درک ینابیتشپ دوخ 

 یاهییاراد شیامن یارب درادناتسا نیلوا ERC-721 .دننک هفاضا ار اهNFT زا ینابیتشپ دنراد دصق ای دنا هدرک هفاضا رگید

 .دوب مویرتا نیچکالب رد ضیوعت لباقریغ لاتیجید

ERC-721  دنمشوه دادرارق درادناتسا کی Solidity دنناوتیم ناگدنهد هعسوت هک تسا ینعم نیا هب ”یثرا“ .تسا یثرا 

 یلصا یاهشور ERC-721 .دننک داجیا ERC-721 اب قباطم دیدج یاهدادرارق ،عجرم یزاس هدایپ کی زا ندرک یپک اب
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 کلام یارب زاجم هار کی نینچمه و ،دنکیم مهارف ار درفهبرصحنم هسانش کی کلام یبایدر ناکما هک دنکیم هئارا ار

 نارگید هب ییاراد لاقتنا یارب

 یم هئارا ERC-721 درکلمع یارب گولانآ کی نینچمه و دهد یم هئارا ار ”ضیوعت تیلباق همین“ ERC-1155 درادناتسا

 رد هک ERC-721 فالخرب .)دوش هتخاس ERC-1155 زا هدافتسا اب دناوتیم ERC-721 ییاراد کی هک ینعم نیا هب( دهد

 هدنهدناشن ERC-1155 نکوت کی درفهب رصحنم هسانش ،دهدیم ناشن ار ییاراد کی درفهبرصحنم هسانش کی نآ

 دوجو دراد صاخ لوپ فیک کی هک یسالک رادقم نداد ناشن یارب یفاضا تیمک دلیف کی و ،تسا اهییاراد زا یاهتسد

 .دنک لقتنم نارگید هب ار ییاراد زا رادقم ره دناوت یم ربراک و دنتسه ضیوعت لباق هقبط کی یاهییاراد .دراد

 ؟دنمادک NFT یاهنکوت دربراک دراوم

 و نیچکالب رد اهنکوت تبث لیلد هب .درک هدافتسا ناوتیم NFT یروآون زا لاتیجید یرنه راثآ تیار یپک تهج

 اههطساو متسیس نیا رد هک اجنآ زا .ددرگیم دzات یرنه راثآ رد صخش یدرف تیکلام ،یصوصخ دیلک زا یرادروخرب

 .دش دهاوخ رتشیب مه نادنمرنه دوس ،دنوشیم فذح

 کی لابتوف تراک هنومن ناونع هب .دشاب هتشاد هارمه هب یدایز دوس دناوتیم لاتیجید یاه ییاراد زا ینویسکلک دیلوت

 .دباییم شیازفا نآ شزرا زور ره بیترت نیا هب .دریگ رارق امش رایتخا رد و هدش نکوت هب لیدبت دناوتیم روهشم نکیزاب

 لیدبت تروص رد یلو .تشاذگ شورف هب ار صاخ سابل کی ای یش کی ناوتیمن یاهنایار یاه یزاب رد رضاح لاح رد

 ای لوپ طسوت وتپیرک یاهیفارص رد و یزاب زا جراخ طیحم رد ار اهنآ ناوتیم یگداس هب ،نکوت هب یزاب یاهرتکاراک

 رد NFT یاهنکوت ،دنتسه هعسوت لاح رد نیچکالب هیاپ رب یاهیزاب هک اجنآ زا .تشاذگ شورف هب یراگنزمر یاهزرا

 .درک دهاوخ ادیپ جاور اهیزاب نیا

 اب بیترت نیا هب .تسا هدرک نیمضت ار اه نآ NFT یاه نکوت هب مویرتا یاههنماد لیدبت اب تیکلام مویرتا هعسوت میت

 ییاراد تیکلام شرتسگ ثعاب رما نیا .تسا هدش ریذپ ناکما یتحار هب اههنماد هلماعم و لاقتنا ناکما هطساو فذح

 هدش یلثم ریغ یاهنکوت قیرط زا دوخ یاهییاراد و هناخ ،لاوما شورف و دیرخ هب رداق صاخشا و هدش یزاجم یاه

 .دنا

 .تسا هدش مهارف NFT هب یعقاو یاهییاراد هنوگ همه لیدبت ناکما نیچکالب و یلثم ریغ یاهنکوت یروآون کمک اب

 تالماعم تروص نیا رد .دومن لیدبت نکوت هب ناوت یم ار اهالاک رگید و کلم ،هناخ لیبق زا دوخ ییاراد هنومن ناونع هب

 ار شور نیا یقوقح و ییاضق یاهداهن رتشیب ،رضاح لاح رد هتبلا .دوب دهاوخ ریذپناکما یتحار هب اهییاراد نیا یور

 یشوگ یور ار دوخ یعقاو یاهییاراد نکوت سکره هک دشکیم لوط یدایز نامز نیاربانب و دناهدرکن لوبق یمسر روط هب

 .دشاب هتشاد دوخ دنمشوه

 و یکشزپ قباوس هچخیرات ،یلیصحت کرادم ،یرهاظ لکش .دنشاب یم اتکی تاصخشم و تیوه یاراد اهناسنا همه

 لیدبت NFT یاهنکوت هب ناوت یم ار اههصخشم نیا یمامت .دراد توافت نارگید اب یدارفنا یاههصخشم یرایسب

 .درپس شدوخ هب ار سک ره یاههداد تیریدم و هدومن
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 NFT  هزوـح هدـنیآ یسررـب

 .درک لدب ینوناق و نکمم یرما هب ار یلاتیجید راثآ و اهییاراد تیکلام هک دوب وتپیرک یایند رد نیون یبالقنا یت فا نا

 ریغ تالماعت و تخادرپ ،هناسر هدنیآ هک ارچ ،دش دهاوخ رتشیب زین NFT زا هدافتسا انئمطم ،Web3 ندش رتریگهمه اب

 دنناوتب دارفا هک تسا هدش انب یلکش هب هیاپ زا تعنص نیا رب یکتم یاهمرفتلپ یدعب بسن و تسا نآ ورگ رد زکرمتم

 .دننک تیریدم ار اهنآ و هتشاد ار دوخ لاوما تیکلام

 دوب الاب یردق هب نآ لیسناتپ اما ،دش هتخاس لاتیجید یرنه راثآ تیکلام تابثا یارب یهار ناونع هب ادتبا رد یت فا نا

 هزاجا هک دنتسه ییاهراتخاس یحارط لاح رد ناگدنهدهعسوت نونکا . دیسر دوخ قحرب هاگیاج هب عیرس یلیخ هک

 نا زا نینچمه و دنوش لوغشم تالماعم ماجنا هب دنناوتب ،دنشاب دوخ ییاراد کلام سرواتم رد NFT ناگدنراد دنهدیم

 ،هدنیآ یلامتحا یاهدربراک و تبثم تاکن نیا مامت هب هجوت اب .دننک هدافتسا یلاتیجید تیوه کی ناونع هب دوخ یت فا

 .دشاب هدروخ هرگ NFT اب رایسب 3 بو نینچمه و وتپیرک هزوح هدنیآ دسریم رظن هب


