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Smaugs Nft Nedir?

Smaugs NFT dijital dünyadaki tüm varlıklarınızı satabileceğiniz bir
pazaryeridir.
Smaug pazaryeri Binance Smart Chain üzerinde çalışır ve tamamen
merkezsizdir.
Dijital dünyadaki varlıklarınızı, Smaug NFT pazaryerini kullanarak NFT
Tokenlerine dönüştürebilir ve birçok hediye kazanabilirsiniz.

Neden Smaugs NFT?

Smaugs NFT pazaryerini diğerlerinden ayıran en büyük fark, birçok
farklı tokeni alıp satabilmenizdir. Birçok farklı token ile partnerlik yaparak
size daha çeşitli ödeme metodları sağlayacağız. Ayrıca, Binance Smart
Chain üzerinde olduğu için işlem ücretleri çok düşüktür, çok hızlı şekilde
NFT Tokenleri üretebileceksiniz.
Her işleminizden Smaugs Token kazanacaksınız. Örneğin, Smaugs NFT
pazaryerini kullanarak kendi dijital sanatınızı oluşturduğunuzda
Smaugs Token kazanacaksınız.
Bu özelliklere ek olarak, yeni sanat eserlerinizi yapay zeka kullanarak
üretebileceğiniz uygulamalar geliştiriyoruz. Bu uygulamaları
kullanabilmek için Smaugs Tokenlerinizi kullanıp NFT dünyasında
yerinizi alabilirsiniz.
NFT Pazaryerimizde daha kolay ve daha hızlı satış yapabilmeniz için
reklam özelliklerini de etkinleştireceğiz. Bu sayede kendi profilinizi ya da
istediğiniz herhangi bir ürünü öne çıkarabilirsiniz.
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ye giriş

NFT Nedir?

Non-Fungible Token – NFT (Değiştirilemez Token) dijital sanat veya
dijital koleksiyon olarak da bilinir. Değiştirilemez Tokenler, nesneleri
temsil eden herhangi bir şey olabilirler : Tweet, Tablo, Resim, Gif, Futbol
Kartı vb.

NFT token tanım olarak, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu
nedenle birbiriyle değiştirilemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı
verilen bir dijital defterde depolanan bir veri birimidir. NFT'ler sanat,
video, ses ve diğer yaratıcı çalışma biçimleri gibi dijital dosyaları temsil
edebilir. Dijital dosyaların kendileri sonsuz bir şekilde yeniden
üretilebilirken, onları temsil eden NFT'ler temeldeki blok zincirlerinde
bulunur ve değiştirilemez oldukları için sahiplerine kanıt sağlar.
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NFT, blok zincirindeki benzersiz bir varlığı temsil eden bir tür
kriptografik tokendir.
NFTler değiştirilemez oldukları için dijital dünyada orijinallik veya
sahiplik için kanıt olarak kullanılabilirler.

NFT Tokenlerin önemli özellikleri:
- Değiştirilemez
- Bölünemez
- Yok edilemez
- Doğrulanabilir
- Nadir
- Benzersiz
- Sahiplik Kanıtı olarak kullanılabilir
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NFT Tokenlerin Kullanım Alanları?

NFT, benzersiz bir imza ile yalnızca bir adet NFT üreterek dijital yaratıcı
çalışmanın sayıca az olmasına neden olmak için de kullanılabilir. NFTler
imzalı sanat eserleri gibi düşünülebilir. NFTlerin benzersiz kimliği ve
mülkiyeti blokzincir ile doğrulanabilir. NFT'ler, 40 basamaklı benzersiz
bir harf ve sayı dizisiniden oluşan bir algoritma olan kriptografik bir hash
işlevi aracılığıyla işlenen meta verilere sahiptir. NFT'ler, birden çok
platformda birlikte çalışabilirlik için de kullanılır.

4

ye giriş

Dijital ürünler kolayca kopyalanabilirken NFT’ler neden
değerlidir?

Dijital ürünler kolayca kopyalanabilirken, NFTler neden değerlidir?
Mona Lisa’nın bir fotoğrafını çekmek örneğini düşünelim. Louvre
Müze’sine gidip Mona Lisa’nın fotoğrafını çekebilirsiniz ya da
internetten hemen indirebilirsiniz. Fakat bu fotoğrafı milyon dolarlara
satamazsınız. Mona Lisa tablosu ile Mona Lisa tablosunun bir fotoğrafı
arasında fark vardır : Değer algısı. İnsanlar Mona Lisa tablosuna değer
verir, bu tablonun fotoğrafına değil.
Belki birinin Gucci marka bir çantaya binlerce dolar vermesi size garip
gelebilir; fakat modern ekonomi ve mevcut pazar sizin veya bizim
hislerimize veya düşüncelerimize göre şekillenmiyor. Ne kadar saçma
olursa olsun, bir dijital ürünün benzersizliği garanti edilebilirse, bir
değere dönüştürülebilir, ya da bir değeri olduğuna inandırılabilir.
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Pazaryeri

Smaugs neden bir NFT pazaryeri oluşturuyor?

Farklı projelere ait ürünleri o projelerin tokenlerini kullanarak satın
alabileceğiniz, farklı alanlardaki projelere hitap edecek, yaygın ve ortak
kullanılabilecek bir pazaryeri kuruyoruz. Aynı şekilde farklı projelerin
tokenlerini kullanarak NFT token üretebilirsiniz. NFT dünyasını daha adil
ve çeşitli bir yere birlikte çevireceğiz.
Diğer NFT pazaryerlerinden farklı olarak, Smaugs NFT pazaryerinde
yapay zeka destekli sistemler sunarak projelerinizi kolayca üretebilme
imkanını sunuyoruz. Burada ürettiğiniz ürünleri pazaryeri linki ile
doğrudan satabilirsiniz. Bir diğer farkımız ise, diğer projelerin tokenlerini
partnerlikler ile sistemimize entegre edeceğiz. Diğer pazaryerlerinin
aksine, Binance Smart Chain Network altyapısı ile çok daha hızlı, ucuz
ve kolay bir şekilde NFT token üretme imkanı sunuyoruz.
Satın aldığınız veya ürettiğiniz
NFT Tokenleri hediye olarak
gönderebilirsiniz, bu işlemin de
size
Smaugs
tokeni
kazandıracağını da unutmayın.
Kendi
NFT
Tokenlerinizi
üretebiliyor olacaksınız.
Oluşturulan NFT tokenleri için
tekliﬂer sunabilir ve kendi
mağazanızı daha güçlü hale
getirebilirsiniz.
Smaug NFT, periyodik olarak
Smaug Token sahiplerine NFT
Tokenleri gönderecektir.
Hediye Smaugs
talep edebilirsiniz.
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Pazaryeri
Reklamları

Smaugs NFT Pazaryerindeki ürünleriniz diğer kullanıcılar tarafından
görüntülenme sayısına göre öne çıkacaktır. Bu görüntülenmeyi
sağlayamayan kullanıcılar için reklam sistemini de oluşturacağız.
Kullanıcılar istedikleri ürünleri günlük veya aylık olarak öne çıkarmanın
yanında, doğrudan kendi profillerini de öne çıkararak daha fazla kişiye
ulaşabilirler.
Ek olarak, sistem içi reklam yapısının yanında pazaryerimizin dışında da
2.etap reklamlar olacaktır.
Herkesin para kazanabildiği daha adil bir pazarlama yapısını
destekliyoruz. Her gün 10 yeni kullanıcıya ücretsiz reklam hakkı
verilecektir.

- Günlük ve aylık reklam paketleri oluşturabilme
- stenilen NFT tokeni veya profilin kendisini reklam yapma
- Her gün 10 yeni kullanıcıya ücretsiz reklam hakkı
- Bütçeye uygun reklam paketleri oluşturabilme
- Reklam hizmetlerimizi kullananarak hediye Smaugs Token kazanma
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Name
Symbol:
Total supply:
Contract:

Smaug
SMG
90,000,000
0x6bfd576220e8444ca4cc5f89efbd7f02a4c94c16

15.000.000
(locked for 3 months)

10.000.000 (locked for 1 year)

10.000.000
(locked for 2 years)
10.000.000
(locked for 6 months)

24.000.000
(no lockup)

5.000.000 (no lockup)

10.000.000 (no lockup)

10.000.000 (locked for 1 year)
6.000.000 (no lockup)

https://www.smaugs.com
https://www.linkedin.com/company/smaugs-nft/
https://www.instagram.com/smaugsnft/
https://www.instagram.com/smaugsnft/
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DeFi ve

Decentralized ve Finance kelimelerinin kısaltması olan DeFi, adından da
anlaşılacağı gibi bir merkeze bağlı olmayan ve herhangi bir yetkiye
ihtiyaç duymayan, Blockchain ağları üzerine kurulmuş finansal sisteme
verilen isimdir.
Merkezi olmayan finans, geleneksel finansal sisteme hızla büyüyen bir
alternatif olarak ortaya çıktı. Blok zinciri ve kripto para birimi odaklı
merkezi olmayan finans, dünyanın her yerinden insanlara yeni finansal
fırsatlara erişim sağlar.
"Merkezi Olmayan Finans" kavramını daha detaylı ele alacak olursak,
buna kamuya açık, açık kaynaklı, izne dayalı olmayan, bir otorite
tarafından yönetilmeyen ve şeffaﬂık ilkesi üzerine inşa edilmiş bir
ekosistem diyebiliriz.
NFT Tokenları son zamanlarda çok popüler hale geldi. Ancak iki önemli
şeyden yoksunlar: likidite ve kripto alanında gerekli olan bazı teşvikler.
Ayrıca, NFT oluşturma ve hızlı bir başlangıç yapmak için uygun bir
teşvik sistemi bulunmuyor. İşte burada DeFi devreye giriyor. DeFi,
protokolleri ve “Yield Farming ve Stake” gibi teşvik mekanizmalarıyla
NFT'lere yardımcı oluyor. Merkezi olmayan özellikler, DeFi protokolleri,
NFT'ler bunları birlikte çalışabilir hale getirebilir. Örneğin, NFT Tokenler
stake kullanarak killitlenip stake süresi dolduğunda daha değerli halde
geri çekilebilir.
Öte yandan, DeFi, NFT pazarlarının alım satım veya nadir koleksiyonlar
oluşturmaya yönelik ödül teşvikleriyle büyümesine yardımcı olabilir. Bu
işlemler için Smaug token kazanabilirsiniz.
Mülkiyet ve özgünlük sağlayacağı ve DeFi ile daha da güçleneceği için,
NFT ve DeFi çok iyi bir ikilidir.
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