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سـرمقـاله

در ایــن شــماره از نشــریه ققنــوس برآنیــم تــا ابعــاد مختلــف قراردادهــای
هوشــمند را بررســی نمــوده و نقشــه راه ققنــوس را جهــت فراهــم نمــودن
زیرســاخت قــرارداد هوشــمند ترســیم نماییــم.
برخــاف تصــور ،قراردادهــای هوشــمند از هوشــمندی خاصــی برخــوردار
نیســتند و صرفــا مجموعــهای از توافقــات بیــن طرفیــن یــک قــرارداد را
بیواســطه و بــه صــورت خــودکار بــه اجــرا در میآورنــد و شــاید بهتــر
بــود بهجــای اصطــاح «قــرارداد هوشــمند» از عنــوان «قــرارداد خــودکار»
اســتفاده میشــد .از ســوی دیگــر بایــد بپذیریــم کــه فنــاوری بالکچیــن
و قراردادهــای هوشــمند در دوره نونهالــی خــود بــه ســر میبرنــد و شــاید
نســلهای بعــدی ایــن فنــاوری ،از هوشــمندی مناســبتری برخــوردار
باشــند و البتــه پیــش بینــی میگــردد نقطــه بلــوغ قراردادهــای هوشــمند
بــا تلفیــق و تجمیــع فناوریهــای هــوش مصنوعــی ،اینترنــت اشــیا و
بالکچیــن محقــق شــود.
بحــث حمایــت قانونــی و قانونــی بــودن قراردادهــای هوشــمند ،خــود
چالــش دیگــری از ایــن فنــاوری نوظهــور اســت .اگــر یــک قــرارداد
هوشــمند خــاف قانــون و شــرع تنظیــم گــردد بهواســطه اجــرای خــودکار
آن تکلیــف ذینفعــان چیســت؟ بــا توجــه بــه فرامــرزی بــودن و چنــد ملیتی
بــودن ذینفعــان یــک قــرارداد هوشــمند ،چگونگــی رعایــت قوانیــن بــرای
طرفیــن یــک قــرارداد هوشــمند چگونــه میســر خواهــد بــود؟ و هــزاران
ســوال دیگــر؛ کــه قطعــا بــا توســعه و همــه گیــری کاربردهــای قراردادهای
هوشــمند در آینــده نزدیــک بــا آنهــا مواجــه خواهیم بــود .امیــدوارم دســتگاه
قضائــی و قانــون گــذاری کشــور ،ایــن چالشهــا را بــه درســتی مــورد
بررســی قــرارداده و ضمــن شناســایی فرصتهــا و تهدیدهــای آن ،شــرایط
بهرهمنــدی از ظرفیــت قراردادهــای هوشــمند را بــرای شــهروندان فراهــم
آورد.
و نکتــه پایانــی آنکــه ،ارزدیجیتــال بانــک مرکــزی مهمتریــن ابــزاری
اســت کــه میتوانــد در توســعه ،همهگیــری و بــروز ارز شهــای
قراردادهــای هوشــمند در کشــور موثــر باشــد .قطعــا بــا عرضــه ریــال
دیجیتــال ،بســیاری از قراردادهــا و فرآیندهــای تســویه مالــی آنهــا میتواند
بــه صــورت خــودکار و بیواســطه اجرایــی شــود و ضمــن تأمیــن شــرایط
مطلــوب بــرای ذینفعــان قراردادهــا ،تســهیلگری بزرگــی بــرای نظــام
بانکــی و دســتگاه قضائی کشــور بــه دنبــال خواهد داشــت .بــه امیــد آن روز.
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ضرورت پرداختن به قرارداد هوشمند
محدودیــت منابــع در زمینــه فعالیــت اقتصــادی ،افــراد را مجبــور
بــه گزینــش میکنــد .همیــن اجبــار ،چــرخ اقتصــاد را بــه حرکــت
درمــیآورد .بــا اینحــال ،ایــن مــدل در صورتــی عمــل میکنــد کــه
اقتصــاد بــه شــکل مســتمر گســترش یابــد تــا منابــع کمیــاب بیشــتری
را بــه افــراد اختصــاص دهــد ،در غیــر ایــن صــورت فعالیــت اقتصــادی
متوقــف خواهــد شــد.
بــرای پیشــگیری از بحــران اقتصــادی و رکــود ،رشــد اقتصــادی ناگزیر
اســت .توقــف رشــد اقتصــادی منجــر بــه بــروز بحــران اقتصــادی یــا
بدتــر از آن رکــود میشــود .در دوران مــدرن ،توقــف رشــد اقتصــادی
یــک جامعــه ،سرنوشــت نهایــی مشــابه جامعــه ویــران شــده از جنــگ
یــا قحطــی را موجــب میشــود.
نــوآوری ،صرفههــای مقیــاس ،آمــوزش ،انباشــت ســرمایه و غیــره
علــل وقــوع رشــد نیســتند بلکــه آنهــا خودشــان رشــد هســتند .ایــن
عوامــل معلــول ســاختار نهــادی جامعــه هســتند .نهادهــا همــان قواعــد
بــازی در یــک جامعــه هســتند کــه عبارتنــد از قیــودی وضــع شــده
از ســوی بشــر کــه نحــوه برهمکنــش و تعامــل انســانی را شــکل
میدهنــد .ســاختار انگیزشــی در مبــادالت انســانی توســط نهادهــای
سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی شــکل میگیــرد .نهادهــای
اقتصــادی کمــک میکننــد تــا منابــع بــه کارآمدتریــن کاربردهایشــان
تخصیــص یابنــد و اینکــه تعییــن میکننــد ســودها ،عوایــد و حقــوق
کنتــرل متعلــق بــه چــه کســی اســت.
در ایــن میــان «نهــاد حقــوق مالکیــت» اهمیتــی بســیار ویــژه دارد،
حفاظــت از حقــوق مالکیــت عاملــی اســت کــه بــر ترجیحــات فــرد
اثــر میگــذارد و خصوصــ ًا در زمینــه پسانــداز و تشــکیل ســرمایه
مؤثــر اســت.
نهــاد حقــوق مالکیــت در ایــران پیــرو نظریــه تمرکزگرایــی قانونــی،
توســط دولــت تعریــف و تضمیــن شــده اســت ،ولــی متأســفانه طــی
ایــن ســالها ،برنامهریــزی و تقویــت قانونــی در مــورد آن صــورت
نپذیرفتــه اســت .ایــن نهــاد بــهدور از هرگونــه نــوآوری و هماهنگــی
بــا شــرایط جدیــد اســت.
مطالعــات نشــان میدهنــد کــه بــا وضعیــت فعلــی حفاظــت از
حقــوق مالکیــت در اقتصــاد ایــران ،دسترســی بــه وضعیــت پایــا در
اقتصــاد ایــران تقریب ـ ًا غیرممکــن اســت .همچنیــن نظــر بــه رویکــرد
تمرکزگرایــی قانونــی مــورد اســتفاده در کشــور و وظایــف گســترده
دولــت در قبــال حقــوق مالکیــت ،بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی
 2تــا  4درصــد ،ســهم مخــارج حفاظــت از حقــوق مالکیــت از کل
هزینههــای دولــت بایســتی بــه  %35افزایــش یابــد کــه در حــال
حاضــر  %5/8اســت .محدودیتهــای بودجــهای نشــان میدهــد
کــه چنیــن افزایشــی غیرممکــن اســت و ایــن امــر یــک بنبســت را
در افــق نهــاد حقــوق مالکیــت تحــت رویکــرد تمرکزگرایــی قانونــی
نشــان میدهــد.
رویکــرد جانشــین تمرکزگرایــی قانونــی در نهــاد حقــوق مالکیــت،
رویکــرد نظمدهــی خصوصــی اســت .طبــق ایــن رویکــرد،
کارفرمایــان اقتصــادی بــرای بهدســتآوردن منافــع ناشــی از
مبادلــه بــدون ارجــاع بــه نقــش دولــت ،حقــوق مالکیــت را تعریــف
و از آن محافظــت میکننــد .تحــت ایــن پارادایــم ،قراردادهــای
خودالزامگــر ( )Self-enforcing Contractپدیــد میآینــد .بهجــای
رویکــرد ســنتی کــه دولــت تضمیــن کننــده انحصــاری اجرای قــرارداد
قلمــداد میشــود ،در قراردادهــای خودالزامگــر نظــم درونســاختاری

و مکانیســمهای پیشدســتانه هســتند کــه اجــرای قــرارداد را
تضمیــن میکننــد ،بــی آنکــه اجــرای قــرارداد نیازمنــد اســتفاده از
نهادهــای خــارج از قــرارداد باشــد.
فنــاوری دفتــرکل توزیــع شــده ،ابــزاری بســیاری توانمنــد بــرای
خلــق پاردایمهــای بدیــع و خالقانــه در زمینــه «مدیریــت امــوال و
مبــادالت و مالکیــت» اســت .ایــن فنــاوری در واقــع نهــاد «حقــوق
مالکیــت» را عمیقــ ًا دگرگــون میکنــد .ایــن فنــاوری زیرســاختی،
همچنیــن بســتری بــرای بهکارگیــری قراردادهــای هوشــمند
فراهــم میســازد کــه الــزامآوری را افزایــش میدهــد؛ همچنیــن
امــکان خلــق قراردادهــای خودالزا مگــر را مهیــا میکننــد.
قرارداد هوشمند چیست؟
اینترنــت ملغمــهای از گفتما نهــای تجــاری نادقیــق و توصیفهــای
ا غر ا قآ میــز ا ز فعا لیتهــا  ،شــر کتها و ا فــر ا د ر ا د ر کنــا ر
پایگا ههــای اطالعاتــی حــاوی دانشهــای رســمی و دقیــق در اختیــار
قــرار میدهــد .در ایــن میــان واژگان موردتوجــه در هــر بــازه زمانــی
توســط هــر دو جبهــه ب ـهکار گرفتــه میشــوند و متأســفانه بــا اتــکای
مــا بــه نتایــج گــوگل ،اغلــب آنچــه بــه دســت میآیــد مربــوط بــه
گــروه نخســت اســت .بدیــن ترتیــب اســت کــه امــروزه شــاهد تعاریف
بســیار گســترده شــده از واژه قــرارداد هوشــمند هســتیم کــه بــا کمــی
تأمــل بیدقتــی و نادرســتی بســیاری از آ نهــا آشــکار میشــود.
شــیوه گســترش دانــش ،بــر دو نــوع ( )1ورود بیشــتر و دقیقتــر
بــه جزئیــات و ( )2بازخوانــی مفهومــی از یــک علــم در علــم دیگــر
اســت؛ مــورد دومــی بــا نــام علــوم چندرشــتهای یــا دانشهــای
میا نرشــتهای شــناخته میشــوند.
در مــورد نخســت یعنــی توســعه دانــش بــا ورود بیشــتر و دقیقتــر بــه
جزئیــات ،یــک امــر ناگزیــر ،اســتفاده از یــک واژه در معنــای خیلــی
خــاص و توصیــف تفاو تهــای آن بــا واژ ههــای دیگــری اســت کــه
مجموعــهی آ نهــا در زمــان محــاوره بــه شــکل قابــل جایگزینــی
بــهکار گرفتــه میشــوند.
واژه  Smart Contractنخســتینبار توســط آقــای Nick Szabo
در ســال  1996بــهکار گرفتــه شــد .یــک متخصــص آمریکایــی
 مجا رســتانی کــه د ر دو ر شــته علــوم کامپیوتــر و حقــوقتحصیلکــرده و دانــش زیــادی در زمینــه اقتصــاد دارد .یعنــی وی
فــردی بــا دیــدگاه «چندرشــتهای» اســت.
بــرای پیبــردن بــه اصــل و اســاس قــرارداد هوشــمند ،بهتریــن راه
را خوانــدن دقیــق مقالــه نوشــته شــده توســط خــود او یعنــی Smart
 Contracts: Building Blocks for Digital Marketsدیــدم .مقالــه
مهــم دیگــر وی کــه در ســال  1997منتشــر ســاخته اســت نــام زیــر
را در بــر دارد:
Formalizing and Securing Relationships on Public Networks
اقتصــاددان و حقــوقدان بــودن وی ،خبــر از تعلــق وی بــه اردوگاه
«اقتصــاد نهادگرایــی» میدهــد ،در مقالــه نخســت ،وی تأکیــد
زیــادی بــر یــک گفتــار معــروف از فریدریــش هایــک ()Hayek
اقتصــاددان و فیلســوف اتریشــی – مجــاری دارد کــه بهنوعــی کلیــد
اصلــی بحــث و منظــور نظــر وی از واژه «قــرارداد» اســت .هایــک
معتقــد بــود کــه قراردادهــا بنیــاد اقتصــاد بــازار آزاد را تشــکیل داده و
مفهــوم قــرارداد و اصــول مربــوط بــه قراردادهــا [در اقتصــاد نهادگــرا:
نهــاد قــرارداد ،در علــم حقــوق :حقــوق قراردادهــا] سیســتمهای
تکاملــی هســتند کــه حاصــل قر نهــا تغییــر و تحــوالت فرهنگــی
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بــوده و اکنــون بهعنــوان بخشــی از نظــام حقوقــی [بــه طــور
مشــخص :نظــام حقــوق عرفــی] مبنــای عمــل بازارهــای آزاد
شــد هاند .زابــو در ادامــه بیــان میکنــد کــه ایجــاد «نهــاد
قــرارداد» جدیــد ،نیــاز بــه قر نهــا ممارســت و رونــدی طوالنــی
جهــت پذیــرش از ســوی اعضــای بــازار داشــته و از ســوی دیگــر بــر
مبنــای تئــوری الگوریتمهــای اطالعاتــی نتیجــه میگیــرد کــه
پیاد هســازی و کامپیوتــری کــردن چنیــن مفهومــی بهخاطــر شــدت
هزینههــای بســیار زیــاد ،عمــ ً
ا غیرممکــن اســت.
اگــر چنیــن اســت و قراردادهــا را بهخاطــر هزینههــای سرســامآور
نمیتــوان کامپیوتــری یــا دیجیتالــی کــرد؛ پــس منظــور وی از
قــرارداد هوشــمند در واقــع چیســت؟
وی در ادامــه بحــث خــود ،بیــن یــک قطعــه کــد کامپیوتــری
قابلاجــرا ( )Self-Executable Codeبــا قــرارداد هوشــمند تمایــز
قائــل میشــود .دیگــر تمایــزی کــه بــدان اشــاره میکنــد تفــاوت
بیــن  Smartو  Intelligenceاســت .بــه طــور خــاص او اشــاره بــدان
میکنــد کــه قــرارداد هوشــمند بــدون ارتبــاط و خالــی از مباحــث
مربــوط بــه هــوش مصنوعــی ( )Artificial Intelligenceاســت.
هــر دو مقالــهی وی بســیار جــذاب و خواندنــی هســتند .ولیکــن
بهدلیــل اینکــه تحــت نظــام حقــوق عرفــی ( )Common Law
نــگارش یافتهانــد؛ ترجمــه مطلــب و محتــوای آن بــه زبــان فارســی
بــرای خوانندگانــی کــه تحــت نظــام حقــوق مدنــی ()Civil Law
حقــوق و مفاهیــم آن را ادراک میکننــد ،غیــر قابــل درک خواهــد
بــود.
ایدههای خالق مفهوم قرارداد هوشمند تحت نظام
حقوقی مدنی
«حقــوق تعهــدات» و «حقــوق قراردادهــا» دارای گســتردگی ،تنــوع
و کاربــرد فــراوان بــوده و ارتبــاط مســتقیمی بــا نظــام اقتصــادی هــر
جامعــه دارنــد .در زبــان حقوقــی اعمــال طرفینــی در اشــکال مختلــف
و بــا عناویــن گوناگــون همچــون «قــرارداد»« ،معاملــه» و «عقــد»
عمــده روابــط اشــخاص را تشــکیل میدهنــد .واژگان حقوقــی از
ســر تفنــن و ذوق فــردی اشــخاص بهوجــود نیامــده بلکــه دارای
بــار معنایــی خاصــی در حــوزه حقــوق و تعهــدات هســتند .هــر نهــاد
حقوقــی مســتقل ،در عیــن اشــتراک بــا ســایر نهادهــای حقوقــی،
دارای اصــول و قواعــد ویــژ های اســت کــه در قلمــرو خویــش دارای
بــار معنایــی معینــی اســت.
واژه «معاملــه» در معنــای خــاص بــه قــراردادی اطــاق میشــود
کــه متضمــن مبادلــه مــال یــا تعهــدات متقابــل از ســوی طرفیــن
باشــد .کارکــرد «عقــد» در ایــران و بســیاری از کشــورها انتقــال
مالکیــت مــال یــا تعهــد ازیکطــرف بهطــرف دیگــر میباشــد.
هســته اصلــی عقــد ایجــاد تعهــد نیســت و هــم بــه تبــادل ایجــاب و
قبــول بیــن طرفیــن اطــاق شــده و هــم بــه رابطــه حقوقــی حاصــل
از ایجــاب و قبــول اطــاق میشــود .عقــد در نتیجــه تصــادم دو اراده
ایجــاد میشــود و اغلــب ریشــه در ســنت داشــته و مشــتمل بــر عقــود
معیــن [تعریــف شــدن در قانــون مدنــی] و عقــود نامعیــن اســت.
واژه «قــرارداد» اشــاره بــه حالتــی دارد کــه طرفیــن بــا توافــق
یکدیگــر آن را واقــع میســازند و آمیختــه بــا دو مفهــوم انشــا و
ســند اســت .طرفیــن چارچــوب حقــوق و تکالیــف خــود را در قالبــی
مســتند قــرار میدهنــد کــه اصطالحــ ًا قانــون حاکــم بــر رابطــه
طرفیــن اســت.
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«تعهــد» رابطــه حقوقــی بیــن دو طــرف اســت کــه بــه اســتناد
آن یکــی از طرفیــن میتوانــد الــزام طــرف دیگــر را بــر انجــام
کار یــا عــدم انجــام آن تقاضــا کنــد .اســباب ایجــاد تعهــد بــه دو
دســته قــراردادی (ارادی) ناشــی از عقــد و قــرارداد و معاملــه و غیــر
قــراردادی (قهــری) تقســیم میشــوند کــه حاصــل انجــام اعمــال
مســئولیتآور ،اعمــال غیــرارادی ،اشــتباه ،نتیجــه اعمــال دیگــران
و  ...اســت.
آ نچــه بهعنــوان ضعــف در حقــوق مالکیــت در ابتــدای مقالــه از آن
یــاد کــردم ناظــر بــه ایــن مطلــب اســت کــه در قانــون مدنــی ایــران
ایــن واژگان بــا ترتیبــات نامعیــن و اســتفاده بهجــای یکدیگــر ب ـهکار
گرفتــه شــد هاند.
یکــی از تقســیمبندیهای مهــم عقــود ،تقســیم آنهــا بــه عقــد الزم
و جایــز اســت؛ عقــد الزم ،عقــدی اســت کــه دو طــرف پــس از انعقــاد،
بــه انجــام تعهــدات ناشــی از آن ملــزم هســتند .قراردادهــا و عقــود
نامعیــن نیــز بــا اشــاره بــه «الزم» بــودن انشــا میشــوند.
بیشــک هــدف از انعقــاد هــر قــرارداد نیــز اجــرای مفــاد آن و التــزام
بــه آثــار ناشــی از قــرارداد اســت؛ ولیکــن قراردادهــا در معنــای
خــاص ،در صــورت بــروز اختــاف تفســیرپذیر هســتند .آزادی طرفیــن
در انتخــاب مفــاد قــرارداد و تعییــن را هحلهــای مناســب ،لزومــی بــه
تعییــن مســائل جزیــی در قراردادهــا نــدارد .طرفیــن در واقــع بــا نبــود
پیشبینــی مــوارد جزیــی و بســنده کــردن بــه نــکات اصلــی قــرارداد،
نــکات فرعــی و جزیــی را بــه قانــون میســپارند تــا را هحــل مناســب
را از آن بیابنــد .یــک قــرارداد ســاده ،مث ـ ً
ا در حــد جــوش دادن نــرده
بــه یــک پنجــره را در نظــر بگیریــد؛ تحویلگیرنــده میتوانــد
ناراضــی باشــد و کار بــه شــکایت بکشــد؛ آ نگاه پــای صــد ســال
قانــون و مقــررات حاکمــه بــه میــان میآیــد .اینجــا همــان موضــوع
مــورد تأکیــد هایــک اســت کــه قراردادهــا حاصــل چنــد قــرن تکامــل
هســتند و همــان قــرارداد هوشــمند نشــدنی بــه گفت ـهی زابــو اســت.
عــاوه بــر قانــون مدنــی ،قانــون تجــارت را نیــز داریــم کــه در زمــان
تصویــب آن در دوره پهلــوی اول ،از قانــون تجــارت فرانســه اقتبــاس
شــده اســت؛ کــه در آن زمــان نقــدی مبتنــی بــر اینکــه قانــون
تجــارت فرانســه مصــوب ناپلئــون بنارپــارت و قدیمــی اســت ،بــر آن
وارد بــود .در ایــن قانــون بــه موضوعــی مهــم تحــت عنــوان «اســناد
تجــاری» اشــاره شــده اســت؛ بــدون آنکــه تعریــف شــود .در دیگــر
قوانیــن کشــور نیــز مجموعــه از مفــاد نظیــر جــواز کس ـبوکار و ســند
مالکیــت و  ...وجــود دارد کــه در کنــار هــم برســازنده عنــوان «ابــزار
قانونــی  »Legal Instrument /هســتند.
ابزارهــای قانونــی ،مکانیز مهــای کارآمــد و بهصرفــهای هســتند
کــه توســط دولتهــا مــورد حمایــت گســترده واقــع میشــوند.
ایــن ابزارهــا همگــی ســند محــور بــوده و دارای محتــوای آشــکار
شــده نــزد حاکمیــت و الزماالجــرا هســتند .ایــن ابــزار تاثیــر مهمــی
در شــکوفایی اقتصــاد آزاد و توســعه کشــورهای غربــی داشــتهاند.
بخــش اعظــم توســعه ،اســتفاده مولــد از داراییهــا و تبدیــل
د ا ر ا یــی بــه ســر ما یه  ،تعر یــف حقــو ق ما لکیــت خصو صــی
بهصــو ر ت صحیــح و منا ســب و حفا ظــت ا ز آ ن ا ســت .
افزایــش قابــلتوجــه ســرمایه در غــرب طــی دو قــرن اخیــر نتیجــه
بهبــود تدریجــی نظامهــای مالکیــت بــوده اســت کــه بــه کارگــزاران
اقتصــادی اجــازه داد تــا بــه قــدرت بالقــوه داراییهــای خــود پــی
ببرنــد و بنابرایــن در موقعیتــی باشــند تــا پــول غیرتورمــی تولیــد
کــرده و بــا آن بتواننــد تولیــد اضافــی خلــق کــرده و از نظــر مالــی
تأمیــن کننــد.

بــدون شــک ایــن نمــاد رســمی مالکیــت اســت کــه ویژگیهــای
اقتصــادی یــک دارایــی را از وضعیــت فیزیکــی آن جــدا کــرده و
دارایــی را معاوضهپذیــر میکنــد ،بهگونــهای کــه بــا هــر معاملــهای
هماهنــگ شــود .چنیــن نمــادی باعــث میشــود کــه معامــات
تجــاری تشــویق شــده و بهعنــوان جانشــینی معقــول بــرای
داراییهــای فیزیکــی عمــل کنــد.
تعریــف رســمی مالکیــت از طریــق معاوضهپذیــر کــردن داراییهــا،
دسترســی آســان بــه اطالعــات مربــوط بــه ســابقه داراییهــا و
مالــکان و همچنیــن اتصــال مالــکان بــه داراییهــا ،داراییهــا
بــه نشــانهها و مالکیــت بــه بهر هبــرداری انجــام میشــود .هــرگاه
از مالکیــت بــه شــکل قانونــی حفاظــت مناســب شــود ،افــراد و
معاملهگــران ،حقــوق مالکیــت خــود را بــه بــازار خواهنــد بــرد و نــه
دارایــی خــود را.
در واقــع آنچــه بایســتی رخ دهــد تبدیــل مالکیــت ( )Ownershipو در
اختیــار داشــتن ( )Possessionبــه مجموع ـهای از حقــوق مربــوط بــه
مالکیــت و حــق بــر الــزام بــه تعهــد ( )Rightsاســت .ایــن رونــدی
بــود کــه همراســتا بــا رونــد تبدیــل دارایــی بــه ســرمایه رخ داد و
ابــزار قانونــی یکــی از نمادهــای اصلــی  Rightsهســتند.
 ابــزار قانونــی ،اســنادی رســمی یــا دارای اعتبــار برابــر بــااســناد رســمی هســتند کــه اغلــب روی اوراق بهــادار دولتــی
تهیــه میشــوند؛ دارای تمبــر مالیــه (  )Stamp Dutyهســتند؛
شــیوه اســتفاده و بهکارگیــری آنهــا مبهــم نیســت و اصالــت
آنهــا و دســتکاری شــدن آنهــا بهراحتــی قابــل تشــخیص اســت.
( )Verifiability
 چنیــن اســنادی دارای مجموعــهای از حقــوق  Rightsهســتند کــهقابلیــت بســیار کمــی در تفســیر متفــاوت پدیــد میآورنــد .همچنیــن
منجــز هســتند .یعنــی اعتبــار آنهــا و تعهــدات
آنهــا نوعــی از قــرارداد ّ
برخاســته از آنهــا معلّــق بــه چیــزی نیســت .هــر طــرف بهراحتــی و
ســادگی میتوانــد طــرف مقابــل و اقدامــات او را در زمینــه تعهــدات
ردگیــری کنــد(.)Observations
 در قــوه قضائیــه بــا روا لهــای تســریع شــده و ویــژ های قابلیــتبــه اجــرا گذاشــتن دارنــد کــه بــه معنــای اســتفاده از قــوه قاهــره
دولــت جهــت ملــزم ســاختن متعهــد بــه انجــام تعهــد اســت.
( )Enforceability
 آشــکاری محــدود دارنــد؛ یعنــی تنهــا واســطههایی کــه ضــرورتدارنــد ،از محتویــات آن مطلــع میشــوند)Privity( .
زابــو در مقالــه خــود تأکیــد میکنــد کــه کلمــات و واژ ههــا بســیار
مهــم هســتند و تعیینکننــده محتــوای قــرارداد و حقــوق قــراردادی
هســتند .وی چهــار ویژگــی بــرای قراردادهایــی کــه میتواننــد
هوشــمند شــوند نــام میبــرد کــه عبــارت از چهــار واژه در پرانتــز در
تقســیمبندی بــاال هســتند.
زابــو ،بهکارگیــری پرداز شهــای کامپیوتــری ،اصــول امنیــت
اطالعــات و امنیــت سیســتمهای کامپیوتــری ،تهیــه متــون قــراردادی
خودالزا مگــر ،بهکارگیــری مشــو قهاو تنبیــه از طریــق قطــع
دسترســی بــه شــبکه را بهعنــوان روشهایــی بــرای کاهــش نقــش
طــرف ســوم [دولــت] در الز ماالجــرا کــردن تعهــدات برمیشــمارد
و نــه حــذف مطلــق آن.
زابــو تأکیــد میکنــد کــه قراردادهــای هوشــمند ،پرداز شهــای
اتوماتیــککارکردهایــی برخاســته از متــن قــرارداد هســتند .توجــه
منجــز ،میتواننــد مشــروط باشــند و
شــود کــه قراردادهــای ّ
فرایندهــای ایجــاد تعهــد ،انتقــال تعهــد ســقوط و انجــام تعهــد در
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آنهــا میتوانــد بهصــورت مشــروط بــه یــک رخــداد تعریــف شــود.
کارکردهــای قــرارداد هوشــمند در واقــع مســئولیت پردازشهــای
شــرطی را برعهــده دارنــد.
او ادامــه میدهــد کــه قراردادهــای هوشــمند اغلــب نیــاز بهطرفهــای
ســوم بــرای اجرایــی شــدن دارنــد .در واقــع خــواص Verifiability and
 observabilityبــا حضــور طــرف ســوم ارتقــاء مییابــد .ضــروری اســت
کــه طــرف ســوم موردتأییــد طرفیــن باشــد و در متــن قــرارداد هوشــمند
بــدان اشــاره شــود.
زابــو در مقالــه خــود از واژه  Oracleاســتفاده نکــرده اســت؛ ولیکــن در
طــول ســالهای پــس از آن ،طــرف ســوم مــورد وثــوق مدنظــر وی بــا
ایــن واژه گــره خــورده اســت کــه آن را از مفهومــی در علــوم کامپیوتــر
بــه نــام ( Oracle Machineماشــین ســروش) وام گرفتهانــد .در نظریــه
ماشــینهای محاســباتی ماشــین ســروش قــادر بــه تصمیمگیــری
در زمینــه مســئله خاصــی در یــک تــک اقــدام اســت .ایــن تصمیــم
میتوانــد در اجــرای یــک کارکــرد بــهکار گرفتــه شــود.
بهعنــوان یــک مثــال هماکنــون عملیاتــی شــده توســط شــرکت
کشــتیرانی  Maereskو  IBMدر کنیــا ،بــرای صــدور محصــوالت ســریع ًا
فاسدشــدنی ،ابــزار قانونــی اعتبــار اســنادی بیــن بانکهــای عامــل دو

بســیار پرهزینــه شــود) را بــه بحــث میگــذارد کــه اکنــون مــا میتوانیــم
همــه آنهــا را در یــک جملــه خالصــه کنیــم :فنــاوری دفتــرکل توزیــع
شــده را بــهکار بگیریــد.
وی در مقالــه خــود اشــاره بــه مفهومــی بــا نــام Smart Property
میکنــد کــه عبــارت از یــک ســاختار اطالعاتــی  -دیجیتالــی منعکــس
کننــده مشــخصات داراییهــا و امــوال اســت و قراردادهــای هوشــمند
مبنــی بــر انتقــال مالکیــت را نیازمنــد تعریــف چنیــن ســاختارهایی
میکنــد .
مفهــوم خلــق ارزش پولــی در گذشــته بــا چــاپ اســکناس ظهــور
یافتــه و کاربردپذیــر میشــد( .در انگلیســی بــه ایــن کار Denominate
میگوینــد کــه دربردارنــده قواعــد اســکناس و انــواع محــدود اســکناس
بــا ارزشهــای معیــن اســت) ولیکــن در چنــد ســال گذشــته ایــن کار بــا
درج رکوردهایــی در دفتــرکل بانکهــا کامــ ً
ا الکترونیکــی شــد .وی
در مقالــه ابتــدا مفهــوم ( Digital Cashاســکناس دیجیتالــی) را مطــرح
کــرده و فراتــر از پــول ،ایــده خــود را بــرای دیجیتالــی ســاختن نمــاد
مالکیــت چیزهــا بیــان مــیدارد.
مقالــه دوم زابــو بــه میــزان قابــل مالحظ ـهای دارای مشــترکات بــا مقاله
نخســت وی بــوده ولیکــن در راســتای دیجیتالــی کــردن نمــاد مالکیــت،

مفهــوم خلــق ارزش پولــی در گذشــته بــا چــاپ اســکناس ظهــور یافتــه و کاربردپذیــر میشــد.
(در انگلیســی بــه ایــن کار  Denominateمیگوینــد کــه دربردارنــده قواعــد اســکناس و انــواع
محــدود اســکناس بــا ارزشهــای معیــن اســت) ولیکــن در چند ســال گذشــته ایــن کار بــا درج
رکوردهایــی در دفتــرکل بانکهــا کام ـاً الکترونیکــی شــد

طــرف فروشــنده و خریــدار بهعنــوان قــرارداد هوشــمند در دفتــرکل
توزیــع شــده تعریــف شــده اســت .کاردکردهــای مربــوط بــه قــرارداد
هوشــمند ،در مواقــع خاصــی وضــع ســامت محمولــه را از ماشــین
ســروش شــامل سنســورهای موجــود در کانتینرهــای کشــتی ()IoT
پرســش میکنــد و جــواب ماشــین ســروش خــراب یــا ســالم اســت کــه
در ادامــه رونــد اجــرای قــرارداد هوشــمند بــهکار مــیرود.
زابــو ،در متــن مقالــه خــود اید هپــردازی خــود را از ماشــینهای
فروشــنده خــودکار ( )Vending Machineآغــاز میکنــد کــه بهعنــوان
یــک سیســتم ســاده مســئول اجــرای یــک قــرارداد هوشــمند بســیار
ســاده اســت .در ادامــه مقالــه ،وی در مقــام پیادهســازی قراردادهــای
بــا قابلیــت اجــرای اتوماتیــک قواعــد کامــ ً
ا شــفاف ،از پروتکلهــای
تبــادل پیــام مالــی دســتگاه کارتخــوان ،سیســتم ســوئیفت و اتــاق
پایاپــای مثــال مــیآورد .در انتهــای توضیــح خــواص قراردادهــای
هوشــمند ،صورتحســابهای الکترونیکــی کــه در آن زمــان اغلــب تحــت
شــبکههای اختصاصــی شــرکتهای بــزرگ ( )EDIردوبــدل میشــدند را
از مصادیــق نســبت ًا بالــغ قــرارداد هوشــمند برمیشــمارد.
در بخــش دوم مقالــه وی توضیحــات دقیــق و بســیار مفصلــی در
بهکارگیــری انــواع روشهــای قابلاســتفاده جهــت توزیعشــدگی
پــردازش ،محرمانگــی ،قابلیــت امنیــت ( Proactiveدس ـتکاری و نفــوذ
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ایــن بــار بحــث بهکارگیــری شــبکه توزیــع شــده و رســمیت بخشــیدن
روابــط افــراد بــا داراییهــا از طریــق تعریــف ایــن رابطــه توســط خــود
افــراد و تأییــد توســط مقــام ذیصــاح میدانــد.
سخن آخر
زابــو در ابتــدای هــزاره جدیــد و اندکــی قبــل از تولــد بیتکویــن ،ایــده
یــک سکه/اســکناس دیجیتالــی بــه نــام  Bit Goldرا مطــرح کــرد کــه
هیچوقــت پیادهســازی نشــد.
آنچــه بیتکویــن را شایســته احتــرام کــرده اســت ،ترکیبــی مــوزون از
اقتصــاد ،حقــوق معامــات و مهندســی کامپیوتــر اســت .همچنیــن زابــو
در هــر دو مقالـهی خــود بــه یکــی از مباحــث بســیار مهــم اقتصــاد رفتاری
یعنــی تفکیــک ارزش کاال/خدمات خریــداری شــده از ارزش ذهنــی معامله
(مثــ ً
ا معاملــهی شــیرینی کــردم ،اینهــا را مفــت خریــدم و نظایــر آن)
اشــاره میکنــد کــه بــه طــور آشــکاری بــر اســتقبال و افزایــش قیمــت
بیتکویــن تاثیرگــذار اســت و در زمــان مطــرح شــدن ایــن موضوع توســط
زابــو ،موضوعــی بســیار تخصصــی و خیلــی جدیــد بــود.
زابــو همیشــه منکــر این بــوده اســت کــه ساتوشــی ناکاموتــو همــان خالق
مجهــول بیتکویــن اســت.
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قرارداد هوشمن ِد غری هوشمند
یلدا حکیمی
کارشناس

برنامهریزی و
کنترل پروژه

قــرارداد هوشــمند یــک کــد برنامــه نویســی اســت کــه
بــر روی یــک شــبکه غیــر متمرکــز ماننــد بالکچیــن اجــرا
میشــود و شــرایط یــک معاملــه خــاص را تعریــف میکنــد،
همچنیــن بــا دریافــت ورودیهــای مشــخص ،وظایــف
محولــه و یــک ســری دســتورات را بــدون نیــاز بــه واســطه
بیــن طرفیــن اجــرا میکنــد.

قرارداد هوشمند ( )Smart Contractsچیست و
چگونه کار میکند؟
در واقــع میتــوان گفــت قــرارداد هوشــمند یک کــد برنامه نویســی اســت که
بــر روی یک شــبکه غیــر متمرکــز ماننــد بالکچیــن اجرا میشــود و شــرایط
یــک معاملــه خــاص را تعریــف میکنــد همچنیــن بــا دریافــت ورودیهــای
مشــخص ،وظایف محولــه و یــک ســری دســتورات را بــدون نیــاز به واســطه
بیــن طرفیــن اجــرا میکنــد.
منطــق قــرارداد هوشــمند قابلتغییــر نیســت و بــه همیــن دلیــل از آنهــا
بــه عنــوان قــرارداد یــاد میشــود و دقیق ـ ًا ماننــد توافــق بیــن طرفیــن عمــل
میکنــد .همچنیــن زمانــی کــه یــک قــرارداد هوشــمند بــر روی بالکچیــن
اجــرا میشــود دیگــر امــکان توقــف و یــا تغییــر درآن وجــود نــدارد و حتــی
شــخصی کــه کــد آن را برنامه نویســی کــرده هــم نمیتوانــد آن را تغییــر دهد.
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بــه زبــان ســاده میتــوان گفــت قــرارداد هوشــمند یــک پروتــکل میــان
دو یــا چند نفــر اســت .در ایــن قــرارداد بــر اســاس توافقــات از پیــش تعیین
شــده میبایســت ســر موعــد مقــرر ،عملیاتــی بــه صــورت خــودکار انجــام
شــود .ایــن قراردادهــا معمــو ًال اینگونــه طراحــی میشــود کــه در صــورت
تحقــق تعهــدات یکــی از طرفیــن ،بهصــورت خــودکار تعهــد طــرف دیگــر
را انجــام میدهــد .در یــک مثــال کاربــردی و ســاده ،در قــرارداد هوشــمند،
میتــوان تعییــن کــرد کــه اگــر بــه مقــدار دلخــواه بــه حســابی (در شــبکه
زنجیرهبلــوک) توکــن واریــز شــود ،توکنــی دیگــر کــه میتوانــد ســهام
یــک شــرکت ،توکنــی بــا پشــتوانه یــک دارایــی یــا هــر چیــز دیگر باشــد،
بهصــورت خــودکار و بــدون دخالت منتشــرکننده ،ارســال شــود .اساســا ،به
محــض تحقق برخــی شــرایط خــاص ،قــرارداد هوشــمند ،دو طــرف توافق
میکننــد کــه ارز رمزنــگاری شــده مبادلــه کننــد .آنهــا میتواننــد انتقــال
بیتکویــن ،پــول فیــات و ماننــد آن را بــه طــور خــودکار انجــام دهنــد؛
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بــه عبارتــی قــرارداد هوشــمند در واقــع امــکان ایجــاد تراکنشهــای معتبــر
بــدون واســط را فراهــم میکنــد.
بــرای مثــال یــک شــرکت بیمــه میتوانــد بــا اســتفاده از قراردادهــای
هوشــمند ،آزادســازی مطالبــات خــود را بــر اســاس حوادثــی ماننــد ســیل
در مقیــاس بــزرگ ،طوفــان یــا خشکســالی بــه طــور خــودکار انجــام دهــد
و یــا بــرای مثــال قــرارداد هوشــمند میتوانــد برنامهریــزی شــود تــا هــر
ســاله بــه مناســبت تولــد یــک فــرد ،هدیـهای بــه حســاب وی واریــز شــود.
قــرارداد هوشــمند همچنیــن مبنایــی بــرای انتقــال ارز رمــز نــگاری شــده و
توکنهــای دیجیتــال اســت.
تضمین اجرایی شدن تعهدات
در مدلهــای متمرکــز طرفیــن قراردادهــا شــخص ًا ضامــن انجــام
تعهــدات خــود هســتند .بنابرایــن ،بــرای هــر معاملــه نیــاز اســت کــه
طرفیــن بــه یکدیگــر اعتمــاد داشــته باشــند؛ چراکــه ممکــن اســت یکــی
از طرفیــن ،معاملــه را آغــاز کنــد .درحالــی کــه طــرف دیگــر از عهــد خود
ســر بــاز زنــد .بــه همیــن دلیــل تــا زمانــی کــه ضامــن تحقــق تعهــدات،
خــود طرفیــن معاملــه باشــند ،قــرارداد هوشــمند کامپیوتــری نیــز دردی
را دوا نخواهــد کــرد.
اینجــا بــود کــه فنــاوری زنجیرهبلــوک توانســت بــه ایــده قــرارداد
هوشــمند ،معنــا ببخشــد .در شــبکههای زنجیرهبلوکــی بــرای هــر
بنــ ِد یــک قــرارداد هوشــمند یــک تحریککننــده و یــک نتیجــه
تعییــن میشــود .تحریککننــده میتوانــد پرداخــت پــول (توکــن) و
انجــام خدمــت یــا هــر کار دیگــری باشــد کــه در بنــد قــرارداد نوشــته
میشــود .امــا مهمتــر از آن نتیجــه اســت .بالفاصلــه پــس از تحقــق
تحریککننــده بــا ضمانــت شــبکه زنجیرهبلوکــی (درواقــع اعضــای
شــبکه زنجیرهبلوکــی) ،نتیجــه محقــق میشــود؛ بــدون آنکــه نیــاز
باشــد طــرف ســمت متعهــد دوم کاری انجــام دهــد.
درحا لحاضــر پرکاربردتریــن پلتفــرم بــرای تعریــف قراردادهــای
هو شــمند ا تر یــو م ا ســت  .ا لبتــه با یســتی د ا نســت بــه گفتــه
بنیا نگــذار اتریــوم ،ویتالیــک بوتریــن (  )vitalik buterinایــن
پلتفــرم بــرای ایجــاد قراردادهــای هوشــمند بــه وجــود آمــده اســت.
بــه عقیــده وی زنجیرهبلوکهایــی کــه تــا زمــان راهانــدازی اتریــوم
فعالیــت میکردنــد ،علیالخصــوص بیتکویــن ،بســیار صلــب و
انعطافناپذیــر بودنــد .بنابرایــن ،بوتریــن بــا اضافــه کــردن قــرارداد
هوشــمند ،کاربردهــای ایــن فنــاوری را بهطــور چشــمگیری توســعه
داد.
چگونهقراردادهایهوشمندازقوانینتجارتتقلیدمیکنند
در واقــع قرادادهــای هوشــمند چیــزی بیــش از قوانیــن تجــاری ترجمــه
شــده در نر مافــزار نیســتند .قراردادهــای هوشــمند میتواننــد از
فرایندهــای خــودکار پشــتیبانی کننــد ،کــه شــامل چندیــن ســازمان
هســتند .روشهــای موجــود بــرای خــودکار کــردن قوانیــن تجــاری
نمیتوانــد همچیــن کاری کنــد.
بــه عبــارت دیگــر ،از آنجــا کــه کــد قراردادهــای هوشــمند بــر بســتر
بالکچیــن اجــرا میشــوند ،قوانیــن میتواننــد نــه تنهــا در شــرکتی
کــه قــرارداد هوشــمند را رمزگــذاری کــرده اســت ،بلکــه بــرای ســایر
شــرکای تجــاری مجــاز بــه حضــور در بــاک چیــن نیــز اعمــال شــوند.
بــه عبــارت دیگــر ،قــرارداد هوشــمند کدهایــی هســتند کــه آنچــه بــرای
آن برنامهریــزی شــده باشــند را انجــام میدهنــد .در واقــع کارکــرد

آن بــه طریقــه برنامهنویســی آن بســتگی دارد .بنابرایــن اگــر قوانیــن
تجــارت بــد تعریــف شــده باشــد ،یــا برنامهنویــس کار را بــه درســتی
انجــام ندهــد نتیجــه آن مطلــوب نخواهــد شــد.
پــس میتــوان گفــت یــک قــرارداد هوشــمند ،در واقــع هوشــمند
نیســت ،فقــط همانطــور کــه برنامهریــزی شــده عمــل میکنــد.
تفاوت قرارداد هوشمند و قراردادهای حقوقی
هوشمند
قراردادهــای حقوقــی هوشــمند بــا قراردادهــای هوشــمند متفاوت اســت.
در واقــع یــک قــرارداد هوشــمند لزوم ـ ًا بــه عنــوان یــک قــرارداد از نظــر
قانونــی قابــل اجــرا نیســت .از طــرف دیگــر ،یــک قــرارداد حقوقــی
هوشــمند دارای تمــام عناصــر یــک قــرارداد قابــل اجــرای قانونــی در
حــوزه قضایــی اســت کــه در آن میتــوان اجــرا کــرد و میتوانــد توســط
دادگاه اجــرا شــود .بنابرایــن ،در حالــی کــه هــر قــرارداد حقوقی هوشــمند
شــامل برخــی از عناصــر یــک قــرارداد هوشــمند اســت ،امــا هــر قــرارداد
هوشــمند یــک قــرارداد حقوقــی هوشــمند نخواهــد بــود.
اوراکل ( )Oracleو قرارداد هوشمند
در رابطــه بــا مبحــث قــرارداد هوشــمند ،برنامــه نویســی بــا کیفیــت
و صحــت دادههــای موجــود در یــک قــرارداد هوشــمند ،بســیار مهــم
اســت؛ زیــرا قوانیــن قــرارداد هوشــمند ،پــس از وضــع قانــون ،غیرقابــل
تغییــر هســتند و پــس از نوشــتن قــرارداد ،نــه کاربــر و نــه برنامهنویــس
نمیتواننــد آن را تغییــر دهنــد ،بنابرایــن اگــر دادههــا درســت نباشــند
قــرارداد هوشــمند نمیتوانــد بــه درســتی کار کنــد.
دادههــا بــرای اجــرا بــه زنجیرههــای بلــوک هدایــت شــده و بــرای
اجــرای قــرارداد هوشــمند از منابــع خارجــی وAPIهــا اســتفاده
میشــو د .
اوراکل اطالعــات خارجــی را فراهــم میکنــد و در اختیــار قــرارداد
هوشــمند قــرار میدهــد تــا بتوانــد کار خــود را انجــام دهــد .بــه عبــارت
دیگــر میتــوان گفــت اوراکل در واقــع یــک منبــع داده اســت کــه
بــه عنــوان پــل ارتباطــی بیــن قراردادهــای هوشــمند و دیگــر منابــع
خارجــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .اوراکلهــا دادههــای منابــع
خارجــی را از طریــق  APIهــا بازیابــی و تاییــد میکننــد.
نــوع دادههــای مــورد نیــاز قراردادهــای هوشــمند ،میتوانــد شــامل
اطالعاتــی در مــورد قیمــت برخــی تجهیــزات ،اطالعــات آب و هــوا و یــا
غیــره باشــد؛ در نتیجــه ،قراردادهــای هوشــمند میتواننــد بــر اســاس
اطالعــات خاصــی کــه از منبــع اطالعــات در جریــان اســت ،اجــرا شــوند.
انواع اوراکل
• اوراکلهای نرمافزاری
• اوراکلهای سختافزاری
• اوراکلهای ورودی و خروجی
• اوراکلهای متمرکز و غیر متمرکز
• اوراکلهای با قرارداد خاص
• اوراکلهای انسانی
اوراکل میتوانــد مبتنــی بــر ســخت افــزار یــا نــرم افــزار باشــد .بــه
عنــوان مثــال یــک اوراکل ســخت افــزاری ،ممکــن اســت یــک سنســور
 RFIDدر یــک کانتینــر باشــد کــه اطالعــات مربــوط بــه مــکان را بــه
طرفیــن قــرارداد هوشــمند انتقــال میدهــد.

| | kuknos.ir

15

نسل اول قراردادهای
هوشمند در ققنوس

زهرا حمیدیفر

کارشناس تیم توسعه
هسته

16

در دنیــای امــروز ،بــا پیشــرفت فنــاوری و ورود گســترده آن بــه کســب و کار و زندگــی
روزمــره مــردم ،قراردادهــای هوشــمند اهمیــت بســیار زیــادی پیــدا کردهانــد .حــذف
واســطهها ،شــفافیت در امــور ،خدشــه ناپذیــری و اعتمــاد طرفیــن قــرارداد ،از نیازهــای
ضــروری در اجــرای یــک قــرارداد محســوب میشــود .زنجیــره بلــوک و بطــور کلــی
دفاتــرکل توزیعشــده بســتر امنــی را بــرای پاســخ بــه ایــن نیازهــا فراهــم کردهانــد.
شــبکه ققنوس نیــز بــه عنــوان پیشــگام ایــن فنــاوری در کشــور ،از ایــن قاعده مســتثنی
نخواهــد بــود .در ادامــه بــه تعریــف قراردادهــای هوشــمند ،قابلیــت هــای شــبکه
ققنــوس در ایــن زمینــه و همچنیــن نحــوه اجــرا انــواع قراردادهــای هوشــمند در شــبکه
ققنــوس میپردازیــم.

ماهنامه ققنوس | شماره پنجم

قراردادهای هوشمند در شبکه ققنوس
از آنجــا کــه شــبکه ققنــوس بــا بهکارگیــری فنــاوری اســتالر ،دارای
شــبکه مســتقل و منشــعب شــده اســت ،تمامــی امکانــات شــبکه اســتالر
از جملــه قراردادهــای هوشــمندهای آن را بــه صــورت اختصاصــی ارائــه
میدهــد .قراردادهــای هوشــمند در دفتــرکل توزیعشــده ققنــوس،
بــدون نیــاز بــه شــخص ثالــث و بــه صــورت اجــرای متوالــی تراکنشهــا
قابــل انجــام هســتند .هــر تراکنــش حــاوی بخشــی از شــروط قــرارداد
و اقــدام متناســب بــا آن اســت ،بنابــر ایــن آن را تراکنــش هوشــمند
مینامیــم .ایــن قراردادهــا از طریــق حســابهای ذینفعــان در شــبکه
ثبــت میشــوند .بــه عبــارت دیگــر «قراردادهــای هوشــمند» در شــبکه
ققنــوس مبتنــی بــر توالــی «تراکنشهــای هوشــمند» شــکل گرفتهانــد.
در ادامــه ایــن مقالــه بــه بررســی چنــد نمونــه از ایــن قراردادهــای
هوشــمند میپــردازد.
بــرای تشــریح رونــد پیادهســازی و اجــرا قراردادهــای هوشــمند در
شــبکه ققنــوس ،بهتــر اســت ابتــدا بــا مفاهیــم حســاب و تراکنــش
هوشــمند و قابلیتهــای آنهــا آشــنا شــویم.

انگیــزه بــرای ایجــاد تعــداد حســابهای اســتفاده نشــده و بــه تبــع
آن جلوگیــری از ایجــاد دفاتــر هــرز و حفــظ کارایــی و مقیــاس پذیــری
شــبکه اســت.
ایجاد حساب ،عملیاتی اســت که طی آن یک پرداخت به مقصد کلید
عمومی معتبر که روی شــبکه ثبت نشده است ،انجام میشود.
شناسهحساب
شماره توالی
داده های ورودی
آستانه ها
دامنه خانگی

آناتومی حسابهای شبکه ققنوس
حســا بها در واقــع بــه عنــوان ســاختار داده مرکــزی در شــبکه
ققنــوس محســوب میشــوند .آنهــا قــادر بــه نگهــداری موجــودی،
امضــای تراکنشهــا و خلــق داراییهــا میباشــند .هــر ورودی کــه
روی دفتــر کل ثبــت میشــود ،متعلــق بــه یــک حســاب خــاص اســت.

موجودی حساب
تعهدات
امضاکنندگان

زوج کلید
شــبکه ققنــوس بــرای اطمینــان از امــن بــودن معامــات بــه
رمزنــگاری کلیــد عمومــی اعتمــاد میکنــد :هــر حســاب در شــبکه
ققنــوس نیازمنــد یــک زوج کلیــد ،متشــکل از یــک کلیــد عمومــی
و یــک کلیــد خصوصــی اســت .کلیــد عمومــی ،همانطــور کــه از
نامــش مشــخص اســت ،عمومــی بــوده و بــر روی دفتــر کل بــرای
تمــام کاربــران قابــل رویــت اســت و بــه عنــوان آدرس حســاب از آن
اســتفاده میشــود .ایــن همــان کلیــدی اســت کــه افــراد بــرای ارســال
پرداختهــا بــه یــک حســاب از آن اســتفاده میکننــد .همچنیــن ایــن
کلیــد نشــان دهنــده آدرس خلــق کننــده یــک دارایــی و تاییــد کننــده
مجــاز بــودن یــک تراکنــش اســت.
کلیــد خصوصــی ،نیازمنــد نگهبانــی و نگهــداری ویــژه اســت .هــر
شــخصی کــه بــه ایــن کلیــد دسترســی داشــته باشــد ،قــادر بــه
دسترســی بــه حســاب ،امضــای تراکنشهــا ،ارســال وجــه و انجــام
تغییــر یابــد .هرگــز نبایــد کلیــد خصوصــی خــود را بــا دیگــران بــه
اشــتراک گذاشــت .هــر کاربــر میتوانــد بــا اســتفاده از کیــف توکــن
ققنــوس زوج کلیدهــای معتبــر ایجــاد کنــد.
ساخت حساب
یــک حســاب عــاوه بــر داشــتن یــک زوج کلیــد معتبر بــر روی شــبکه،
نیازمنــد داشــتن مقــدار کافــی پیمــان ،بــه عنــوان حداقــل مقــدار رزرو
شــبکه ،جهــت ایجــاد شــدن ،بــر روی دفتــر کل مــی باشــد .حداقــل
موجــودی حســاب بــر اســاس ســپیدنامه ققنــوس و تصویــب بنیــاد
ققنــوس مشــخص مــی شــود .ایــن اقــدام جهــت جلوگیــری از ایجــاد

...
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پرچم ها

بخشهای مختلف یک حساب
یــک حســاب در شــبکه ققنــوس دارای بخشهــای مختلفی اســت .بــا تنظیم
هــر یــک از ایــن بخشهــا مطابــق بــا خواســته هــای موردنظــر ،میتــوان
پویایــی و عملکــرد هوشــمندانه را از یــک حســاب ققنوســی انتظــار داشــت.
شناسهحساب
شناســه همــان کلیــد عمومــی اســت کــه بــرای ایجــاد حســاب اســتفاده
میشــود .حتــی اگــر امضــا کننــده حســاب تغییرکنــد ،کلیــد عمومــی حســاب
بــرای همیشــه ،بــه عنــوان شناســه آن حســاب در شــبکه ققنــوس محســوب
میشــود.
شماره توالی
هــر تراکنش ایجــاد شــده توســط یــک حســاب دارای یک شــماره توالی اســت
که وابســته بــه آن حســاب اســت .ایــن شــماره بــا شــماره دفتــری( )Ledgerکه
حســاب در آن ایجــاد و روی شــبکه ثبــت شــده ،شــروع میشــود و بــا افزایــش
تراکنشهــای امضــا شــده حســاب افزایــش مییابــد .از ایــن شناســه بــرای
مدیریــت ترتیــب اجــرا تراکنشهــای هوشــمند اســتفاده میشــود.
داده های ورودی
تعــداد ورودیهــای متعلق بــه حســاب ،بــرای محاســبه حداقــل موجودی
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حســاب اســتفاده میشــود .هزینــه وجــود هــر یــک از ایــن اقــام داده نیم
پیمــان اســت .ایــن اقــام شــامل خطــوط اعتمــاد ،پیشــنهادات مبادلــه،
امضاکننــدگان و دادههــای ورودی میشــود.

 اجــازه تغییرناپذیــری :در صورتی کــه پرچــم تغییرناپذیری یک حســابتنظیــم شــده باشــد ،پــس از آن نمی تــوان ســایر پرچــم هــا را تغییــر داد و
یــا آن حســاب را حــذف نمود.

آستانه ها
عملیاتهــا بــر اســاس حساســیت و میــزان ریســک ،ســطوح دسترســی
مختلفــی دارنــد .ایــن قســمت آســتانههای عملیــات ســطح دسترســی کــم،
متوســط و بــاال یــک حســاب را مشــخص میکنــد.

موجودی حساب
هــر حســاب بــه ازای هــر یــک از دارایــی هــای خــود ماننــد پیمــان ،یــک
میــزان موجــودی دارد .در صــورت ثبــت یــک تراکنــش و نداشــتن موجودی
موردنیــاز آن ،اجــرای تراکنــش بــا مشــکل مواجــه مــی شــود.

دامنه خانگی
در شــبکه توزیــع شــده ققنــوس هــر حســاب دارای یــک دامنه خانگی اســت
کــه نشــان دهنــده تعلــق آن بــه میزبــان ارائــه دهنــده خدمــات میباشــد.
یــک نــام دامنــه ماننــد  Kuknos.irبــه حســاب الحــاق میشــود .دامنــه
خانگــی بــرای ناشــران دارایــی ضــروری اســت ،زیــرا از آن بــرای انتشــار
اطالعــات دارایــی در کیــف توکــن ،دارنــدگان بالقــوه توکــن (ماننــد توکــن
مشــارکت در تأمیــن مالــی جمعــی) و همچنیــن بــرای اعتبارســنجی آنهــا
توســط میزبانهــا اســتفاده مــی شــود .بــرای افــزودن دامنــه خانگــی بــه
حســاب ،از عملیــات تنظیمــات حســاب اســتفاده میشــود.

تعهدات
هر حســاب بدهــی هــا و تعهداتــی دارد .تعهــدات خرید برابــر تعهداتی اســت
کــه یــک حســاب در کل پیشــنهادهای خریــد خــود در شــبکه ثبــت نمــوده
اســت .تعهــدات فــروش نیــز برابــر تعهداتــی اســت کــه یــک حســاب در کل
پیشــنهادهای فــروش خــود در شــبکه ثبــت نمــوده اســت.
هــر حســاب بایــد بــه حــد کافــی دارایــی (عــاوه بــر حداقــل موجــودی
مــورد نیــاز) بــرای پوشــش دادن تعهــدات فــروش و موجــودی کافــی بــرای
پرداخــت تعهــدات خریــد خــود داشــته باشــد .ایــن ویژگــی تضمیــن کننــده
اجــرا قراردادهــای هوشــمند تهاتــر در صــورت وجــود شــرط مبادلــه اســت.

پرچم ها
در دفتــرکل توزیــع شــده ققنــوس ،ناشــران توکــن در صورتــی کــه بخواهند
دسترســی به توکــن هــای صادرشــده خــود را کنتــرل نماینــد ،ایــن پرچم ها
را بــرای حســاب صادرکننــده تنظیــم میکننــد.
 نیازمنــد اجــازه :اگــر پرچــم نیازمنــد اجازهی حســاب ناشــر تنظیم شــدهباشــد ،ناشــر مــی توانــد بــرای یــک حســاب ،مجــوز کامــل معاملــه بــا
توکــن خــود را صــادر کنــد .هــم چنیــن مــی توانــد اجــازه محــدودی بــه
دارنــده توکــن بدهد تــا تنهــا سفارشــات خــود را در دفترچه های ســفارش
حفــظ کنــد .غیــر از ایــن دو حالــت ،دارنــده توکــن نمــی توانــد بــا آن هیچ
گونــه معامل ـهای انجــام دهــد.
 اجــازه لغــو پذیــری :در صورتــی کــه پرچــم لغــو پذیــری حســاب ناشــرتنظیــم شــده باشــد ،ناشــر میتوانــد ســطح مجــوز اســتفاده توکــن یــک
حســاب را از کامــل بــه جزئــی ،از کامــل بــه هیــچ یــا از جزیــی بــه هیــچ،
کاهــش دهــد.

امضاکنندگان
هــر حســاب میتوانــد بیــش از یــک امضاکننــده داشــته باشــد .بــرای
ایــن منظــور میتــوان کلیدهــای عمومــی امضاکننــدگان را بــه همــراه
وزن امضــای آنهــا ،جهــت تأییــد و امضــا تراکنشهــای حســاب اضافــه
نمــود .بــا ایــن ویژگــی تمامــی ذینفعــان قــرارداد هوشــمند میتواننــد جــزو
امضاکننــدگان حســاب امانــی واســط انتخــاب شــوند.
آناتومی تراکنش هوشمند
تراکنشهــا در شــبکه ققنــوس دســتوراتی هســتند کــه اجــرای آنهــا موجب
تغییــر وضعیــت در دفتــر کل میشــود .تراکنشهــا اغلــب بــرای ارســال
داراییهــای دیجیتــال ،وارد کــردن سفارشــات مبادلــه در صرافیهــای
توزیعشــده ،تغییــر تنظیمــات حســاب و احــراز ســایر حســابهای کاربــر
بــهکار میرونــد .یــک تراکنــش ویژگیهــای زیــر را شــامل میشــود.

حساب مبدأ ،حساب ققنوسی است که تراکنش را ایجاد میکند.

در شبکه ققنوس ،حداکثر  20امضا میتواند به یک تراکنش پیوست شود .اگر
یک تراکنش حاوی امضاهای اضافی غیرضروری برای تأیید و احراز آن باشد،
بدون اعتبار شناخته میشود .امضاهای اضافی نیز مجاز نیستند.
در برخی قراردادها نیاز داریم تراکنش در یک بازه زمانی مشخص و یا بعد از زمان
مشخصی قابل ثبت باشد ،در این صورت برای آن یک بازه زمانی تعیین میشود.
بخش یادداشت حاوی اطالعات اضافی اختیاری است .یادداشت ها می توانند
یکی از انواع داده زیر باشند:
 متن :رشته ای که با استفاده از کد َاسکی( )ASCIIیا  8-UTFرمزگذاری شده وطول آن تا  28بایت است.
 شناسه :یک عدد صحیح بدون عالمت 64 ،بیتی. هش :هش  32بایتی. بازگشتی :آدرس  32بایتی که که فرستنده در شرایط بازپرداخت انتظار دارددارایی به آن مسترد گردد.
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شماره توالی
لیست عملیات
لیست امضاها
بازه زمانی
یادداشت

آناتومی تراکنش در شبکه ققنوس

• تراکنشها ،در درون خود حاوی لیست دلخواهی از عملیاتها هستند .به
طور معمول در یک تراکنش فقط یک عملیات وجود دارد ،اما تا حداکثر 100
عملیات میتواند در یک تراکنش هوشمند انجام شود .در صورت عدم موفقیت
هر عملیات ،کل تراکنش اجرا نمیشود.

حساب مبدا

تصویر شماره 02آناتومی تراکنش در شبکه ققنوس

• هر تراکنش یک شماره توالی مرتبط با حساب مبدأ دارد.

تراکنش

حساب مبدأ
حســاب مبــدأ ،حســاب ققنوســی اســت کــه تراکنــش را ایجــاد میکنــد.
تراکنــش بایــد توســط امضــا کننــدگان معتبــر بــرای ایــن حســاب امضــا
شــود .هــر امضــا در شــبکه ققنــوس وزن مشــخصی دارد .امضاهــای
یــک تراکنــش بایــد در مجمــوع ،حداقــل وزن امضــا تعیینشــده توســط
حســاب مبــدأ را تأمیــن کننــد .کارمــزد تراکنــش از حســاب مبــدأ ســازنده
آن پرداخــت میشــود.
شماره توالی
هــر تراکنــش یــک شــماره توالــی مرتبــط بــا حســاب مبــدأ دارد.
تراکنشهــای هــر حســاب ،در زمــان پــردازش از یــک قاعــده ســفارش
دقیــق پیــروی مــی کننــد تــا از ارســال تراکنشهــای تکــراری بــه
شــبکه و هزینــه هــای مضاعــف آن جلوگیــری شــود .هنــگام ارســال یک
تراکنــش ،شــماره توالــی آن بایــد یکــی بزرگتــر از آخریــن شــماره توالــی
ذخیــره شــده در حســاب باشــد.
بــا ایــن حــال ،اگــر چندیــن تراکنــش بــا همــان حســاب مبــدأ بــه
مجموعــهای از تراکنشهــای یکســان تبدیــل شــوند ،آنهــا مطابــق
شــماره توالــی مرتــب و اعمــال میشــوند .بــه عنــوان مثــال  ،اگــر ســه
تراکنــش بــا یــک حســاب مبــدأ مشــترک ایجــاد شــود و حســاب در حــال
حاضــر در شــماره توالــی  5باشــد ،تراکنشهــا بایــد شــمارههای توالــی
 7 ، 6و  8داشــته باشــند.
لیست عملیات
تراکنشهــا ،در درون خــود حــاوی لیســت دلخواهــی از عملیاتهــا
هســتند .بــه طــور معمــول در یــک تراکنــش فقــط یــک عملیــات وجــود
دارد ،امــا تــا حداکثــر  100عملیــات میتوانــد در یــک تراکنــش هوشــمند
انجــام شــود .تمامــی اعمــال بــه ترتیــب بــه صــورت یــک تراکنــش
اتمیــک ،مســتحکم ،ایزولــه و پایــدار ( )ACIDاجــرا میشــوند .بــه ایــن
معنــی کــه یــا مجموعــه عملیــات بــا هــم اعمــال میشــوند یــا هیــچ کدام
اعمــال نمیشــوند .در صــورت عــدم موفقیــت هــر عملیــات ،کل تراکنش
اجــرا نمیشــود .اگــر برخــی عملیــات از طریــق حســابهای دیگــری
بــه غیــر از حســاب مبــدأ انجــام میشــوند ،بــرای ثبــت تراکنــش نیــاز بــه
امضــای تمامــی آن حســابها نیــز هســت.
لیست امضاها
در شــبکه ققنــوس ،حداکثــر  20امضــا میتوانــد بــه یــک تراکنــش
پیوســت شــود .اگر یــک تراکنــش حــاوی امضاهــای اضافــی غیرضروری
بــرای تأییــد و احــراز آن باشــد ،بــدون اعتبــار شــناخته میشــود.
امضاهــای اضافــی نیــز مجــاز نیســتند .در واقــع تعــداد امضاهــای مجــاز
تابعــی از ذینفعــان قــرارداد و آســتانه وزن موردنیــاز امضاهــا جهــت انجــام
آن تراکنش اســت .امضاهــا بــرای تأیید و احــراز عملیــات و تغییــرات روی
حســاب مبــدأ (کســر کارمــزد و تغییــر شــماره توالــی) ،ضــروری هســتند.
انواع امضاها،چند امضایی
در شــبکه ققنــوس از امضــا یــک تراکنــش بــه عنــوان مجــوز انجــام آن
اســتفاده میشــود و امــکان اجــرای تراکنشهــای چنــد امضایــی یکــی

از ویژگیهــای اساســی ایــن شــبکه اســت .بطورکلــی اگــر تراکنــش
عملیاتــی داشــته باشــد کــه بیــش از یــک حســاب را تحــت تأثیــر قــرار
دهــد ،ماننــد نقــل و انتقــال بیــن حســابهای طرفیــن طــی اجــرای یــک
قــرارداد هوشــمند،نیــاز بــه صــدور مجــوز از هــر دو طرف قــرارداد اســت.
همیشــه انــواع قراردادهــا و یــا تراکنشهــای مالــی ماننــد برداشــت،
انتقــال و  ...تراکنشهایــی هســتند کــه نیازمنــد تاییــد و یــا امضــای چنــد
نفرنــد ،بــرای ایــن امــر کلیــد عمومــی صاحبــان امضــا و وزن امضــا در
بخــش امضاکننــدگان تراکنــش تعریــف میشــود.
هــر عملیــات در شــبکه ققنــوس بــرای ثبــت و اجــرا در شــبکه بــه مجموع
وزن امضــا مشــخصی نیــاز دارد ،کــه بــر ایــن اســاس میتوانــد در هــر
یــک از دســتههای بــا آســتانه کــم ،متوســط و زیــاد قرارگیــرد .در واقــع
ایــن آســتانه مقــدار وزن امضــا اســت کــه بــرای اجــازه دادن بــه عملیاتــی
در آن ســطح الزم اســت ،در صورتیکــه وزن امضاهــای تراکنــش بــه
آســتانه تعیینشــده برســد ،تراکنــش در شــبکه ثبــت میشــود.
بهطورکلــی امضاکننــدگان در شــبکه ققنــوس بــه ســه روش امضــا بــا
اســتفاده از «کلیــد خصوصــی»« ،امضــا تراکنــش مجــوزدار» و «امضــا
( ،»Hash (Xتعریــف میشــوند.
امضــا بــا اســتفاده از کلیــد خصوصــی :در واقــع امضــا یــکتراکنــش ،امضــای رمزنــگاری شــده محتــوای آن تراکنــش ،بــا یــک
کلیــد خصوصی اســت .شــبکه ققنــوس از الگوریتــم رمزنــگاری ED 25519
بــرای امضــا بــا کلیــد خصوصــی اســتفاده مــی کنــد ،تراکنشــی بــا ایــن
امضــا نشــان دهنــده دریافــت مجــوز از کلیــد عمومــی هماهنــگ بــا آن
کلیــد خصوصــی اســت.
تراکنــش مجــوزدار یــا  :Pre-authorizedدر شــبکه ققنــوسایــن امــکان وجــود دارد کــه یــک تراکنــش را از قبــل تصویــب کنیــم
یعنــی بــه جــای اینکــه در زمــان ایجــاد تراکنــش آن را امضــا و مجــاز
کنیــم میتوانیــم مراحــل امضــا و مجــاز کــردن را از قبــل انجــام دهیــم
و در زمــان دیگــری آن را ثبــت کنیــم .یــک حســاب میتوانــد بــا اضافــه
کــردن هــش تراکنــش آینــده بــه عنــوان « امضــا کننــده مجــاز از قبــل»،
مجــوز یــک تراکنــش خــاص را صادرکنــد .بــرای انجــام ایــن کار بایــد
تراکنــش بــا شــماره توالــی مناســب ایجــاد شــده و هــش آن ،بــه عنــوان
یــک امضــا کننــده بــه حســاب مبــدا اضافــه شــود .وقتــی یــک تراکنــش
منطبــق بــا آن بــه شــبکه ارســال شــود ،امضاهــای ایــن نــوع بــه طــور
خــودکار انجــام و از حســاب حــذف مــی شــوند .در صورتــی کــه کاربــر از
ثبــت تراکنــش منصــرف شــود بایــد بــرای امنیــت بیشــتر آن امضــا را بــه
صــورت دســتی حــذف نمایــد.
امضــای ( :Hash (xدر برخــی مــوارد کاربــر میخواهــد کــه عــدهزیــادی از افــراد قــادر باشــند تــا یــک تراکنــش را امضــا کننــد ،افــزودن
امضــا از نــوع ( hash (xبــه هــر کســی کــه  xرا میشناســد ایــن اجــازه را
میدهــد تــا تراکنــش را امضــا کنــد .ایــن نــوع امضاکننــده در مبادلههــای
اتمیــک متقابــل زنجیــرهای ،بــرای پروتکلهــای بیــن زنجیــره بلوکــی
بســیار کاربــردی اســت.
بــرای انجــام ایــن امضــا ،ابتــدا مقــدار  256بیتــی تصادفــی ایجــاد نمــوده
و آن را  xمینامیــم .هــش  SHA 256آن مقــدار میتوانــد بــه عنــوان
یــک امضــا نــوع هــش  xاضافــه شــود .ســپس بــرای اجــازه دادن بــه یک
تراکنــش x ،بــه عنــوان یکــی از امضاهــای تراکنــش اضافــه می شــود که
هرکســی بــا دانســتن آن میتوانــد تراکنــش را امضا کنــد .در صــورت ثبت
تراکنــش هــر کســی میتوانــد  xرا ببینــد و ممکــن اســت افــرادی کــه در
نظــر گرفتــه نشــدهاند بتواننــد تراکنــش را امضــا کننــد .ایــن مشــکل را
میتــوان بــا در اختیــار قــراردادن یــک کلیــد خصوصــی بــه افــراد مــورد
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نظــر ،حــل نمــود .بــه طــوری کــه ایــن افــراد فقــط بــا داشــتن کلیــد
خصوصــی و دانســتن  xبتواننــد تراکنــش را امضــا کننــد.
یادداشت
بخــش یادداشــت حــاوی اطالعــات اضافــی اختیــاری اســت .یادداشــت
هــا مــی تواننــد یکــی از انــواع داده زیــر باشــند:
 متــن :رشــته ای کــه بــا اســتفاده از کــد اَســکی( )ASCIIیــا 8-UTFرمزگــذاری شــده و طــول آن تــا  28بایــت اســت.
 شناسه :یک عدد صحیح بدون عالمت 64 ،بیتی. هش :هش  32بایتی. بازگشــتی :آدرس  32بایتــی کــه کــه فرســتنده در شــرایطبازپرداخــت انتظــار دارد دارایــی بــه آن مســترد گــردد.
بازه زمانی
در برخــی قراردادهــا نیــاز داریــم تراکنــش در یــک بــازه زمانــی
مشــخص و یــا بعــد از زمــان مشــخصی قابــل ثبــت باشــد ،در ایــن
صــورت بــرای آن یــک بــازه زمانــی تعییــن میشــود .بــازه زمانــی
دارای یــک ُمهــر زمانــی( )timestampبــر حســب ثانیــه و مطابــق زمان
دفتــرکل اســت .حــد پاییــن و بــاالی بــازه ،محــدوده زمانــی اعتبــار
تراکنــش را نشــانمیدهــد .اگــر تراکنشــی زودتــر و یــا دیرتــر از بــازه
زمانــی تعیینشــده بــه شــبکه ارســال شــود ،در مجمــوع معامــات
قابــل اجــرا نخواهــد بــود .اگــر مقــدار ماکزیمــم را صفــر بگذاریــم بــازه
زمانــی مــا از زمــان مینیمــم بــه بعــد محاســبه میشــود ،بــه عبارتــی بعــد
از زمــان مینیمــم همیشــه قابــل اجراســت .در صــورت تنظیــم نکــردن
ایــن دو متغیــر تراکنــش میتوانــد در هــر زمانــی ثبــت شــود .بهتــر اســت
کــه همــه تراکنشهــا بــا محدودیــت زمانــی ایجــاد شــوند تــا پــس از
مــدت زمــان مشــخصی فاقــد اعتبــار گردنــد ،بدینترتیــب اگــر قصــد
داریــد قــرارداد هوشــمند یــا بــه عبارتــی تراکنشهــای خــود را در
زمــان دیگــری مجــدد ارســال نماییــد ،اختالفــی ایجــاد نخواهــد شــد.
سناریوهای پایه قرارداد هوشمند در شبکه ققنوس
مطابــق تعریــف قــرارداد هوشــمند ،اجــرای یــک قــرارداد در واقــع
اجــرای یــک ســری تراکنشهــای متوالــی حــاوی شــروط قــرارداد و
رخدادهــای متناســب بــا آنهاســت .همانطــور کــه مطــرح شــد در شــبکه
ققنــوس  ،بــا ترکیــب تراکنشهــای هوشــمند مختلــف و بهرهگیــری
از قابلیتهــای ویــژه شــبکه ،میتــوان قراردادهــای هوشــمند
متنوعــی را ایجــاد و اجــرا نمــود .در ادامــه بــه ارائــه چنــد نمونــه از
قراردادهــا میپردازیــم.

در قراردادهــای هوشــمند ادعــا میکنیــم تمامــی شــرایط قراردادهــای
ســنتی ،پــس از پیادهســازی دیجیتالــی بــه صــورت خــودکار و کامــا
صحیــح اجــرا میشــوند .یکــی از ســادهترین و رایجتریــن قراردادهــا
انتقــال پــول در ازای دریافــت یــک محصــول یــا خدمــت اســت .در روش
ســنتی معمــوال بــرای انجــام ایــن معاملــه بــه نهــاد واســطی ماننــد بانــک
اعتمــاد کــرده ،پــول خــود را در آن ذخیــره میکنیــم و بــرای معامــات
رایــج از چــک اســتفاده میکنیــم .از ایــن طریــق مــا بــه اجراکننــده پروژه
اجــازه مــی دهیــم تــا دســتمزد خــود را بــا مبلــغ مشــخص و در زمانــی
مشــخص پــس از اتمــام پــروژه ،دریافــت نمایــد .اجراکننــده پــروژه نیــز
مطمئــن اســت کــه مبلــغ چــک را از بانــک دریافــت میکنــد.
حــال فــرض کنیــد طبــق یــک قــرارداد ،کاربــر ققنوســی «الــف»
میبایســت بعــد از  3مــاه اجــرای یــک پــروژه توســط کاربــر ققنوســی
«ب» 1000 ،پیمــان بــه عنــوان دســتمزد ،بــه حســاب وی واریــز کنــد.
کاربــر «ب» بــرای شــروع کار میبایســت از وجــود دســتمزد و دریافــت
آن در پایــان اجــرای پــروژه مطمئــن باشــد .کاربر «الــف» به کاربــر «ب»
اعتمــاد کامــل نداشــته و ترجیــح میدهــد تــا دســتمزد را پــس از انجــام کار
خــود در اختیــار کاربــر «ب» قــرار دهــد.
چنیــن قــراردادی در شــبکه ققنــوس بــه عنــوان یــک قــرارداد هوشــمند
قابــل پیــاده ســازی و اجــرا اســت .بــرای تأمیــن امنیــت و اعتمــاد ،مبلــغ
قــرارداد بــه یــک حســاب مــورد اعتمــاد طرفین کــه هــر دو صاحــب امضا
آن هســتند منتقــل میشــود .ایــن حســاب ،حســاب امانــی نــام دارد .پــس
از تاریــخ مشــخص و بررســی و تأییــد شــروط قــرارداد ،کــه در قالــب یــک
تراکنــش آمدهاســت بــا امضــای طرفیــن پــول از حســاب امانــی بــه
عنــوان حســاب مبــدأ بــه حســاب مقصــد منتقــل میشــود .در صورتــی
کــه نتیجــه قــرارداد موفقیــت آمیــز نباشــد ،حســاب مبــدأ میتوانــد پــول
خــود را از حســاب امانــی برداشــت نمایــد.
ایــن ســناریو بــرای تمامــی قراردادهــای از ایــن دســت و پروژههــای
بــزرگ ســازمانی و شــرکتی ضمــن کاهــش زمــان و هزینههــای ثبــت
قــرارداد ،کاربــردی و قابــل اجراســت.
اثبات ادعا
حســاب امانــی بیــن طرفیــن قــرارداد (کاربــر «الــف» و کاربــر «ب»)
ایجــاد مــی شــود ،تأمیــن کننــده مالــی قــرارداد (حســاب مبــدأ) و حســاب
هــدف ،کــه در انتهــای قــرارداد کنتــرل مبلــغ حســاب امانــی را بـه دســت
مــیآورد .حســاب امانــی توســط مبــدا (کاربــر «الــف» ) ایجــاد شــده و
بــرای آن دو دوره زمانــی تعییــن و بــه توافــق طرفیــن میرســد :یــک
دوره قفــل (در اینجــا 3مــاه) ،کــه طــی آن هیــچ یــک از طرفیــن نمــی
توانــد داراییهــا را دســتکاری کنــد (انتقــال یــا برداشــت نمایــد) و یــک
دوره بازیابــی ،کــه پــس از اتمــام آن ،مبدأ توانایــی بازیابــی دارایــی را دارد.
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تاریخ بازیابی

قرارداد هوشمند حساب امانی ()escrow account

پیادهسازی این قرارداد طی  5تراکنش زیر صورت میگیرد:
تراکنــش :1ابتــدا حســاب مبــدأ (کاربــر «الــف») بــه عنــوان کارفرمــا
پــروژه ،طــی تراکنشــی حســاب امانــی را بــا حداقــل موجــودی و هزینــه
تراکنشهــای الزم ،ایجــاد میکنــد.
تراکنــش :2در قــدم دوم ،حســاب امانــی ساختهشــده حســاب هــدف
(کاربــر «ب») را بــا وزن  1بــه عنــوان صاحــب امضــا جدیــد اضافــه میکنــد
و تبدیــل بــه یــک حســاب چنــد امضایــی میشــود .بــه تبــع ایــن فرآینــد
وزن امضــا حســاب امانــی  1و آســتانههای کــم ،متوســط و زیاد همگــی به 2
تغییــر میکنــد .ایــن یعنــی هــر تراکنشــی بــا امضــا همزمــان حســاب امانی
و حســاب هــدف امــکان پذیــر اســت.
تراکنــش :3ایــن تراکنــش مربوط بــه نقــل و انتقــال پــس از اتمام پــروژه
بــوده و بــازه زمانــی آن بــا شــروع بازگشــایی دسترســی بــه حســاب امانــی،
بــدون محدودیــت روی شــبکه ثبــت میشــود .حســاب امانــی طــی ایــن
تراکنــش وزن امضــا خــود را  0و آســتانهها را  1میکنــد ،تــا بدیــن وســیله
دسترســی کامــل بــه حســاب امانــی و وجــه ذخیــره شــده در آن ،بــه حســاب
هــدف (کاربــر «ب») برســد.
تراکنــش :4ایــن تراکنــش مربــوط بــه بازیابــی دارایی حســاب مبــدأ بوده
و بــازه زمانــی آن بــا شــروع دوره بازیابی یعنی پــس از اتمــام دوره بازگشــایی
و عــدم برداشــت وجــه امانــی توســط حســاب هــدف (کاربــر «ب») ،بــدون
محدودیــت روی شــبکه ثبــت میشــود .حســاب امانــی طــی ایــن تراکنــش
وزن امضــا حســاب هــدف را  0و آســتانهها را  1میکنــد ،تــا بدیــن وســیله
دسترســی حســاب هــدف را حــذف نمایــد .ایــن تراکنــش در صــورت عــدم
رعایــت شــروط قــرارداد و عــدم اجــرای پــروژه ،پــس از دوره بازگشــایی بــه
منظــور بازیابــی دارایــی حســاب مبــدأ اجــرا میشــود.
تراکنشهــای  3و  4از طریــق حســاب امانــی بــا شــماره توالــی آتی مناســب
و یکســان ســاخته شــده و هــش آن بــه صــورت یــک امضــا مجــاز از قبــل
( )Pre-authorizedبــا وزن  2بــه حســاب امانــی اضافــه می شــود .ثبــت این
تراکنــش منــوط به امضــا هــردو حســاب امانــی و حســاب هــدف می باشــد.
یکســان بــودن شــماره توالــی ،بــه ایــن معنــی اســت کــه یکــی از ایــن دو
تراکنــش در شــبکه قابــل اجراســت.
اگــر شــرایط قــرارداد بــه صــورت موفقیــت آمیــز اجــرا شــود حســاب هــدف
(کاربــر «ب») ( XDRفرمــت آمــادهی امضــا تراکنــش) تراکنــش  3را بــه
شــبکه ارســال و مبلــغ مــورد نظــر را از حســاب امانــی برداشــت میکنــد.
در غیــر اینصــورت اگــر توافــق موفقیــت آمیــز نباشــد حســاب مبدأ(کاربــر
«الــف»)  XDRتراکنــش  4را بــه شــبکه ارســال و دارایــی خــود را از حســاب
امانــی برداشــت میکنــد.
تراکنــش :5حســاب مبــدأ طــی یــک تراکنــش پرداخــت بــه منظــور
تأمیــن مالــی قــرارداد ،مبلــغ موردنظــر را بــه حســاب امانــی واریــز میکنــد.
قرارداد هوشمند تأمین مالی جمعی
()crowdfunding
یکی دیگــر از بهتریــن ســناریوهای اســتفاده از قراردادهای هوشــمند ،تأمین
مالی جمعــی بــرای انجــام یــک پــروژه بــزرگ ماننــد ســاختن یــک مجتمع
تجــاری اداری ،بیمارســتان ،مدرســه و کلیــه امــور خیریــه اســت .گاهــی
ممکن اســت شــما ایــده ارزشــمندی بــرای یــک اســتارتآپ داشــته باشــید
امــا ســرمایه الزم بــرای اجرایــی نمــودن را در اختیــار نداریــد ،در اینصــورت
میتوانیــد بــا ارائــه ایــده و جــذب ســرمایه از موافقیــن طــرح ،اســتارتآپ
خــود را راهانــدازی کنیــد.
در عرضــه اولیــه ســکه ( )ICOنیــز ،بــا اســتفاده از همیــن ســناریو ،پشــتوانه
موردنیــاز جمــع آوری مــی شــود و ســکه موردنظــر صــادر و بــه صــورت

عمومــی در شــبکه منتشــر مــی شــود.
توکن سازی برای جذب سرمایه
از آنجایــی کــه توکنیــزه کــردن یکــی از قابلیتهــای اصلــی شــبکه
ققنــوس اســت .بــا اســتفاده از ایــن قابلیــت ارائهدهنــدگان طــرح بــا
انتشــار یــک ســپیدنامه و تشــریح کامــل جزئیــات و اهــداف پــروژه ،توکنی
را جهــت قــرارداد تأمیــن مالــی جمعــی در شــبکه ایجــاد میکننــد .ایــن
توکــن بســته بــه ســرمایه موردنیــاز بــه تعــداد و مبلــغ مشــخص در شــبکه
منتشــر میشــود و موافقــان یــا بــه عبارتــی ســرمایهگذاران در ایــن طــرح،
آن را خریــداری میکننــد.
اگــر تأمیــن ســرمایه بــه صــورت جمعــی بــه حــد نصــاب برســد قــرارداد و
طــرح موردنظــر بــا موفقیــت اجرایــی شــده و در انتهــا ســرمایه بــه حســاب
اجراکننــده طــرح ،واریــز میشــود .در صورتیکــه ســرمایه موردنظــر
تأمیــن نشــود و یــا پــروژه بــه اهــداف تعیینشــده نرســد ،ســرمایه حامیــان
بــه حسابهایشــان بازمیگــردد .بــه ایــن صــورت کــه ارائهدهنــدگان
طــرح ،خــود توکنهــای خریداریشــده حامیــان را بازخریــد میکننــد.
اولیــن و یکــی از موفقتریــن طرحهــای تأمیــن مالــی جمعــی در شــبکه
ققنــوس ،ارائــه توکــن راهپرداخــت ( )W2P1بــرای مشــارکت در تولیــد
محصــوالت فرهنگــی در حــوزه فینتــک بــود (بــرای مطالعــه بیشــتر بــه
ماهنامــه شــماره  3ققنــوس مراجعــه شــود).
تأمین مالی جمعی جهت راهاندازی استارتاپ
یــک دانشــجوی مســتعد پــس از مشــاهده ارائــه کاربــرد بالکچیــن در
حــوزه پزشــکی در رویــداد هکاتــون ققنــوس ،قصــد دارد تــا ایــده خــود
در ایــن زمینــه را بــه یــک کســب و کار نویــن و ســودمند تبدیــل کنــد .در
همیــن راســتا تصمیــم دارد تــا ســرمایه موردنیــاز بــرای راهانــدازی پــروژه
خــود را از طریــق یــک قــرارداد هوشــمند تأمیــن مالــی جمعــی بــر روی
شــبکه ققنــوس ،فراهــم کنــد .در صــورت جمــع آوری ســرمایه ،ایــن
دانشــجو ایــدهی خــود را اجرایــی میکنــد و در صورتــی کــه ســرمایه
موردنیــاز تأمیــن نشــود ،طــی مکانیزمــی پــول حامیــان طــرح بــه حســاب
آنهــا بازگردانــده میشــود.
اثبــات ادعــا :چنیــن قــراردادی در ســادهترین حالــت حداقــل نیــاز بــه
ســه موجودیــت دارد .دو نفــر بــه عنــوان حامیــان طــرح و ســرمایهگذاران
آن و یــک نفــر (دانشــجوی صاحــب ایــده) دریافتکننــده ایــن ســرمایه
جهــت اجــرا ،کــه بــه آن هــدف میگوییــم .بــرای ایــن منظــور بایــد
یــک توکــن بــا یــک نــام انتخابــی بــرای طــرح ایجــاد شــود .بنابرایــن
یــک حســاب نگهدارنــده توســط یکــی از حامیــان ایجــاد میشــود .ایــن
حســاب توکــن مشــارکت در اجــرای طــرح را ،در شــبکه صــادر میکنــد.
حســاب نگهدارنــده از طریــق فــروش توکــن هــای مشــارکت ،بودجــه
را جمــع آوری میکنــد .پــس از پایــان دوره تأمیــن مالــی جمعــی ،در
صــورت تأمیــن ســرمایه موردنیــاز ،دارایــی حســاب نگهدارنــده به حســاب
هــدف (دانشــجو صاحــب ایــده) ارســال میشــود.در صــورت عــدم جمــع
آوری ســرمایه تعیینشــده ،وجــوه مشــارکتکنندگان بــه حســاب آنهــا
بازگردانــده مــی شــود.
بــرای ســاخت چنیــن قــراردادی  5تراکنــش مــورد نیــاز اســت .در ایــن
ســناریو  4حســاب ققنوســی داریــم .اول حســاب نگهدارنــده ،کــه بــرای
جم ـعآوری ســرمایه و تعامــل بــا ســرمایه گــذاران اســت .حســاب هــدف
(دانشــجو صاحــب ایــده) کــه در صــورت تأمیــن مالــی جمعــی موفقیــت
آمیــز ،ســرمایه بــه حســاب وی و حســاب حداقــل دو ســرمایه گــذار ،کــه
ایــن قــرارداد را اجــرا مــی کننــد ،واریــز میشــود.
تراکنــش :1یکــی از دو ســرمایه گــذار «الــف» یــا «ب» در شــماره
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توالــی فعلــی ،حســاب نگهدارنــده را بــا حداقــل موجــودی ایجــاد
میکنــد .
تراکنــش :2حســاب نگهدارنــده بــا شــماره توالــی فعلــی خــود،
ســرمایهگذار «الــف» و «ب» را بــه عنــوان امضاکننــده خــود بــا وزن
یــک اضافــه میکنــد .ایــن حســاب در همیــن تراکنــش ،وزن امضــا خــود
را  0و وزن امضــا را در تمامــی آســتانهها بــه  2تغییــر میدهــد .بدیــن
ترتیــب حســاب نگهدارنــده دسترســی خــود را قطــع و دسترســی کامــل
حســاب را در اختیــار ســرمایهگذاران قــرار میدهــد .بدیــن ترتیــب همــه
امضاکننــدگان حســاب نگهدارنــده بایــد موافــق تراکنــش هــای ایــن
حســاب باشــند .بــه عبارتــی اجــرا تراکنــش از طــرف این حســاب ،تنهــا با
امضــا همــه امضاکننــدگان آن قابــل انجــام اســت .ایــن مکانیــزم اعتمــاد،
بــرای حمایــت از تمامــی ســرمایه گــذاران در برابــر اقــدام احتمالــی
خرابکارانــه یکــی از ســرمایه گــذاران ،طراحــی شــده اســت.
بعــد از تراکنــش  2حســاب نگهدارنــده بایــد توکنهــای موردنیــاز کمپیــن
را نگــهداری نمایــد .همچنیــن بایــد پیمانهــای موردنیــاز بــرای اجــرا
تراکنشهــای بعــدی را داشــته باشــد.
تراکنــش :3ایــن تراکنــش شــروع تأمیــن مالــی جمعی توســط حســاب
نگهدارنــده ،محســوب میشــود .حســاب نگهدارنــده بــا شــماره توالــی
یکــی بعــد از شــماره توالــی فعلــی خــود ،تراکنــش پیشــنهاد فــروش
توکــن هــای مشــارکت را بــا قیمــت تعــداد معینــی پیمــان در ازای هــر
توکــن مشــارکت ،در شــبکه ثبــت مــی کنــد .امضاکننــدگان ایــن تراکنش
تمامــی ســرمایهگذاران طــرح هســتند .قیمــت توکــن بــه گونــهای
ارزشگــذاری میشــود کــه مجمــوع پیمانهــای دریافتــی حاصــل از
فــروش آنهــا معــادل ســرمایه موردنیــاز دانشــجوی صاحــب ایــده یــا
همــان حســاب هــدف باشــد.
تراکنــش :4ایــن تراکنــش در صــورت موفقیــت تأمیــن مالــی جمعــی
اجــرا میشــود .شــماره توالــی ایــن تراکنــش برابــر بــا شــماره توالــی
فعلــی حســاب نگهدارنــده بــه اضافــه  2اســت .طــی ایــن تراکنــش
ســرمایه جمــعآوری شــده از حســاب نگهدارنــده بــه حســاب هــدف
(دانشــجوی صاحــب ایــده) ،ارســال مــی شــود .بــازه زمانــی ایــن تراکنش
از بعــد از اتمــام دوره زمانــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای تأمیــن مالــی
جمعــی (ســرمایه گــذاری) شــروع و پایــان آن بــدون محدودیــت اســت.
یعنــی بعــد از اتمــام ســرمایه گــذاری ،هــر زمانــی کــه تراکنــش به شــبکه
ارســال شــود ،اجــرا میشــود .امضاکننــدگان ایــن تراکنــش نیــز تمامــی
ســرمایه گــذاران طــرح هســتند.
تراکنــش :5ایــن تراکنــش در صــورت شکســت تأمیــن مالــی جمعــی
اجــرا مــیشــود .شــماره توالــی ایــن تراکنــش برابــر بــا شــماره توالــی
فعلــی حســاب نگهدارنــده بــه اضافــه  3اســت .طــی ایــن تراکنــش
حســاب نگهدارنــده ،پیشــنهاد موجــود خــود در شــبکه ،مبنــی بــر فــروش
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توکــن هــای مشــارکت را لغــو مــی کنــد و بــا ارســال یــک پیشــنهاد خرید
بــه شــبکه ،تمامــی توکــن هــای مشــارکت را از موافقــان طــرح بازخریــد
میکنــد .بدیــن ترتیــب در صــورت عــدم موفقیــت تأمیــن مالــی جمعــی
پــول ســرمایه گــذاران بــه حســاب آنهــا بــاز مــی گــردد .امضاکننــدگان
ایــن تراکنــش نیــز تمامــی ســرمایه گــذاران طــرح هســتند.
تراکنــش  4و  5تراکنــش هــای از قبــل امضاشــده ای هســتند کــه بــه
شــبکه ارســال نشــده و منتشــر شــدهاند .حــد پاییــن بــازه زمانــی هــر
دو تراکنــش از پایــان دوره زمانــی تأمیــن مالــی جمعــی آغــاز میشــود.
ایــن مکانیــزم بــه منظــور ممانعــت از موافقــت اکثریــت ســرمایهگذاران و
ارســال زودهنــگام ایــن دو تراکنــش بــه شــبکه اســت .هــر کاربــری پــس
از پایــان بــازه زمانــی تأمیــن مالــی جمعــی ،میتوانــد ایــن دو تراکنــش
امضاشــده را بــه شــبکه ارســال نمایــد.
شــماره توالــی ،موجــب افزایــش امنیــت و ترتیــب درســت اجــرای
تراکنــش هــای قــرارداد مــی شــود .شــماره توالــی کمتــر تراکنــش 4
نســبت بــه تراکنــش  5موجــب مــی شــود ،تــا حتــی در صــورت ارســال
همزمــان هــر دو تراکنــش بــه شــبکه ،ابتــدا تراکنــش  4پــس از پایــان
بــازه زمانــی تأمیــن مالــی جمعــی اجــرا شــود و پــس از آن تراکنــش 5
قابــل اجــرا شــده و در زمــان بازیابــی شــبکه اجــرا شــود .در نتیجــه در
صــورت موفقیــت آمیــز بــودن طــرح یــا بــه عبارتــی فــروش رفتــن تمامی
توکــن هــای مشــارکت ،دارایــی موجــود در حســاب نگهدارنــده بــه میزان
موردنظــر مــی رســد .ســپس طــی تراکنــش 4کل دارایــی بــه حســاب
هدف(دانشــجوی صاحــب ایــده) ارســال و تراکنــش  5بــه دلیــل عــدم
موجــودی حســاب نگهدارنــده اجــرا نخواهــد شــد.
عــدم موفقیــت در تأمیــن مالــی جمعــی معــادل با عــدم فــروش تمامــی توکن
هــای مشــارکت موجــود در حســاب نگهدارنــده اســت .در ایــن صــورت اگــر
تراکنــش  4بــه شــبکه ارســال شــود اجــرا آن بــا شکســت مواجه مــی شــود .با
این حــال یــک شــماره توالــی مصــرف شــده و نوبت بــه تراکنــش  5می رســد.
تراکنــش  5امکان فــروش توکن های مشــارکت توســط حســاب نگهدارنــده را
لغــو و ســرمایه حامیــان را به حســاب آنها بــاز مــی گرداند .بدیــن ترتیــب فرآیند
تأمیــن مالــی جمعــی ،متوقــف می شــود.
نحوهمشارکتدرتأمینمالیجمعی
گام های زیر جهت مشارکت در تأمین مالی جمعی انجام می شود:
 -1ایجــاد خــط اعتمــاد بــه حســاب نگهدارنــده صادرکننــده توکــن هــای
مشــارکت ،جهــت فراهــم شــدن امــکان خریــد و نگهــداری توکــن هــا.
 -2ثبــت پیشــنهاد خرید توکــن های مشــارکت در شــبکه .حســاب مشــارکت
کننــده ،توکــن هــای مشــارکت و حســاب نگهدارنــده اعتبــار مــورد نیــاز را
دریافــت مــی کنــد.
 -3در صورتی که تأمین مالی جمعی:
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• موفقیت آمیز بود – نیاز به اقدامی از سوی مشارکت کننده نیست.
• موفقیــت آمیــز نبــود – مشــارکت کننــده مــی بایســت بــه منظــور بازپس
گیری ســرمایه خــود ،پیشــنهاد فــروش توکــن هــای مشــارکت خــود را در
شــبکه ثبــت نمایــد .بدیــن ترتیــب ســرمایه مشــارکت کننــده از حســاب
نگهدارنــده بــه حســاب وی بازگردانــده مــی شــود.
قرارداد هوشمند معاوضه یا SWAP
مبادله دارایی توســط دو نفــر یا دو گــروه ،همــواره یکــی از قراردادهــای رایج ،از
گذشــته تاکنــون بــوده اســت .در شــبکه ققنــوس میتــوان ایــن مبادله ســنتی
را بــه شــکل کامــا امــن و بــدون واســطه به صــورت یــک قــرارداد هوشــمند
پیــاده ســازی نمود.
اثبات ادعــا :در نظــر بگیریــد طــی توافقی قــرار اســت کاربــر «الــف» تعداد
 180توکن پیمان بــه کاربر «ب» بدهــد و کاربــر «ب» نیــز در ازای آن  1توکن
الماس بــه کاربــر «الــف» بدهــد .بــه منظــور ایجــاد اطمینــان طرفین نســبت
بــه دریافــت توکن مــورد نظر خــود ،ایــن معاوضــه را به صــورت اتمیــک انجام
میدهیــم .مبادلــه اتمیــک بــه تراکنشــی میگویند کــه طــی آن ،تغییــرات به
گونــه ای اعمــال شــوند که گویــی یــک عملیــات واحدنــد .یــا هــردو عملیات
بــا هــم انجــام میشــوند و یــا هیــچ کــدام انجــام نخواهند شــد.
بــرای ایــن منظــور یکــی از طرفیــن توافــق ،یــک تراکنــش بــا دو عملیــات
پرداخــت ایجــاد میکنــد .در یکــی از ایــن دو عملیــات پرداخــت  180توکــن
پیمــان از حســاب کاربــر «الــف» بــه عنــوان مبــدأ بــه حســاب کاربــر «ب» به
عنــوان مقصــد ارســال میشــود .در عملیــات پرداخــت دیگــر  1توکــن الماس
از حســاب کاربــر «ب» بــه عنــوان مبــدأ بــه حســاب کاربــر «الــف» بــه عنوان
مقصــد ارســال میشــود .پــس از ایجــاد تراکنــش ،بــه دلیــل اینکــه هــر کاربر
بــه عنــوان حســاب مبــدأ یکــی از پرداختهــا محســوب میشــود ،نیــاز
اســت تــا هــر دو آنهــا ایــن تراکنــش را امضــا نماینــد .بــه عبارتــی بــه دلیــل
تأثیرگــذاری تراکنــش بــر روی حســاب هــر دو طــرف امضا هــر دو آنهــا نیاز
اســت.
کاربــر بهوجــود آورنــده ،آن تراکنــش را امضــا و ســپس  XDRآن را بــرای
امضــا بــه طــرف دیگــر قــرارداد مــی فرســتد .کاربــر دریافــت کننــده XDR
نیــز ،تراکنــش را امضــا و ســپس بــه شــبکه ارســال میکنــد .تراکنــش امضــا
شــده در یــک شــماره توالــی اجــرا و هــر دو عملیــات پرداخــت بطــور همزمان
رخ مــی دهــد .بدیــن ترتیــب مبادلــه توکن هــا بیــن حســاب دو کاربــر «الف»
و «ب» بــه صــورت امــن در یک لحظــه و بــه طــور همزمــان انجام می شــود.
چنانچــه یکــی از ایــن دو عملیــات پرداخــت با مشــکل مواجــه شــود ،عملیات
دیگر نیــز اجــرا نخواهد شــد .بــه عبارتــی ایــن امــکان کــه واریزی به حســاب
یــک کاربــر انجــام شــود و واریــزی طــرف دیگــر مبادلــه انجــام نشــود ،هیــچ
گاه اتفــاق نمیافتــد.
قرارداد هوشمند ضمانتنامه نقدی
از گذشــته تاکنــون همــواره در معامــات و نقــل و انتقــاالت بانکــی و مالــی از
ضمانــت نامههــای نقــدی رایــج اســتفاده میشــود .بــرای مثــال گاهــی افراد
یــک چــک را بــرای برداشــت از حســاب خــود ،بــه مبلــغ و تاریخــی خــاص در
وجــه دریافــت کننــده آن صــادر میکننــد .دریافت کننــده بــا مراجعه بــه بانک
در تاریــخ مشــخص از طریــق چک مبلغ مــورد نظــر را از حســاب فرد برداشــت
میکنــد .از آن جایــی کــه شــبکه ققنــوس بســتر امــن و بــدون واســطهای
بــرای پرداخــت و انتقــال دارایــی بــه شــمار مـیرود ،امــکان صــدور ضمانــت
نامــه نقــدی بــه عنــوان یــک قــرارداد هوشــمند پرکاربــرد فراهم شــده اســت.
اســتفاده از ضمانــت نامــه نقــدی در شــبکه ققنــوس بــه دو بخــش کامــا

مســتقل تقســیم مــی شــود .فرآینــد صــدور ضمانــت نامــه نقدی،کــه توســط
صادرکننــده انجــام شــده و مبلــغ آن در همــان لحظه از حســاب وی کســر می
شــود .دیگری فرآینــد برداشــت کــه در بــازه زمانی مشــخص ،توســط دریافت
کننــده انجــام شــده و پــس از آن ،ضمانــت نامــه نقــدی بطــور خــودکار حذف
مــی شــود.
در شــبکه ققنــوس مــی تــوان یــک ضمانــت نامــه نقــدی را در وجــه چنــد نفر
صــادر نمــود ،کاربــر بــا ایجــاد یــک عملیــات  ،claimable balanceحســاب
افــرادی را کــه اجــازه دریافــت مبلــغ آن را دارنــد تعیین میکنــد .نکتــه مهم در
ضمانــت نامــه نقــدی امنیــت بــاالی آن اســت ،زیــرا بهموجــب آن تنهــا افراد
تعییــن شــده توانایــی دریافــت مبلــغ را دارند.
در فرآینــد صــدور ،مــی تــوان اجــازه برداشــت بــرای هــر فــرد را در یــک بــازه
زمانــی خــاص تعیین نمــود .بــرای مثــال چنانچــه شــما در وجــه اعضــا هیئت
مدیره یــک ضمانــت نامــه نقــدی صــادر نماییــد ،مــی توانیــد در کنــار تعریف
حســاب رئیــس هیئــت مدیــره ،وی را در اولین بــازه زمانــی برداشــت قراردهید
تــا بتوانــد بــه عنــوان اولیــن نفــر مبلــغ تضمینشــده را دریافــت کند .حســاب
ســایر اعضــا هیئــت مدیــره نیــز در بــازه هــای زمانــی بعــدی تعریف می شــود
تــا در صــورت عــدم برداشــت توســط رئیــس ،ســایر اعضــا قــادر بــه دریافــت
مبلــغ موردنظــر باشــند.
نقــد کــردن ضمانــت نامــه توســط شناســه آن امــکان پذیــر اســت .در واقــع
ضمانت نامــه نقــدی یــک شناســه دارد که فــرد مجــاز میتوانــد با داشــتن آن
شناســه ،مبلــغ را دریافــت کنــد .حتــی در صــورت وجــود چند فــرد مجــاز برای
دریافــت ،بــه محــض برداشــت مبلــغ توســط اولیــن نفــر ،ضمانــت نامــه نقــد
شــده و بــه صــورت خــودکار از بیــن مــی رود.
بطورکلــی ایــن فرآینــد کــه در چــه تاریخــی چــه مقــداری بــه چــه حســابی
واریــز شــود و یــا حســابی بتوانــد دارایــی را برداشــت کنــد ،توســط حســاب
هوشــمند کنتــرل مــی شــود.

قرارداد هوشمند وامدهی فرد به فرد ()p2p lending
یکــی از رســالتهای اصلــی دفاتــر کل توزیــع شــده ،توزیــع قــدرت و امکان
پرداخــت هــای فــرد بــه فــرد و بــدون واســطه اســت .دفتــرکل توزیــع شــده
ققنــوس نیــز بســتر تحقــق ایــن هــدف را بــه صــورت کامــا امــن ،ســریع
و بــدون واســطه ایجــاد کــرده اســت .گاهــی برخــی کاربــران دارایــی در
حســاب خــود دارنــد کــه تــا زمــان خاصــی بــه آن نیــاز نداشــته و در نظــر
دارند تــا بــا اســتفاده از آن ،ســرمایه خــود را افزایــش دهنــد .از طرفــی عدهی
دیگــری از کاربــران بــه نقدینگــی معــادل ارز رایــج نیــاز دارنــد .ایــن افــراد
اغلــب شــرایط اخــذ وام از بانکهــا و نهادهــای واســط مالــی ،ماننــد ضامــن،
ســند ملــک ،حداقــل موجــودی بلوکــه شــده و  ...را ندارنــد .در ایــن صــورت
کاربــر با دارایــی بالاســتفاده و کاربــر نیازمنــد وام می تواننــد از طریق قــرارداد
هوشــمند وامدهی فــرد بــه فــرد در شــبکه ققنوس ،بــه اهــداف خود برســند.
بــه عبارتــی ایــن قــرارداد بیــن دو کاربــر کــه تنهــا بــه ویژگیهــای شــبکه
اعتمــاد میکننــد ،اتفــاق میافتــد .بــرای وضــوح بیشــتر بــه مثــال زیــر
توجــه شــود:
کاربــر «الــف»  100توکــن  IRRمعــادل ریــال دارد کــه تــا زمــان خاصــی
نیــازی بــه آن نــدارد .کاربــر «ب» نیــز  100توکــن پیمــان دارد امــا از آنجایی
کــه پیمــان ،توکــن بــا ارزشــی اســت قصــد دارد آن را بــرای خــود حفــظ کند
و در عیــن حــال بــه ریــال نیــاز دارد .در ایــن قــرارداد طرفیــن توافــق مــی
کننــد کــه کاربــر «الــف»  100ریــال بــه عنــوان وام بــه کاربــر «ب» بدهــد.
همچنیــن کاربــر «ب»  100پیمــان خــود را بــه عنــوان ضمانــت در یــک
حســاب امانــی بلوکــه کنــد و در انتهای بــازه زمانــی مورد نظــر  110ریــال در
قالــب دو قســط بــه کاربــر «الــف» بازگردانــد و پیمانهــای خــود را آزاد کند.
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تراکنــش :1ابتــدا کاربــر «ب» یــک حســاب امانــی بــا حداقــل موجودی
ایجــاد میکنــد.
تراکنــش :2در ایــن تراکنش حســاب امانــی ،کاربــر «الــف» را بــه عنوان
امضــا کننــده بــا وزن امضــا  1بــه امضاکننــدگان خــود اضافــه میکنــد.
ســپس وزن امضــا مــورد نیــاز بــرای تمامــی آســتانه هــای خــود را بــه 2
تغییــر میدهــد .شــماره توالــی ایــن تراکنــش برابــر بــا شــماره توالــی فعلــی
حســاب امانــی اســت.
تراکنــش :3ایــن تراکنــش حــاوی دو عملیــات پرداخــت اســت کــه طــی
آنهــا بــه طــور همزمــان  100ریــال از حســاب کاربــر «الــف» بــه حســاب
کاربــر «ب» و  100توکــن پیمــان از حســاب کاربــر «ب» بــه حســاب امانــی
واریــز میشــود .هــر دو کاربــر «الــف» و «ب» امضاکننــدگان ایــن تراکنش
هســتند.
تراکنــش هــای  6 ،5 ،4و  7توســط حســاب امانــی ایجــاد و بــا امضــای هر دو
امضــا کننــده آن امضــا مــی شــوند ،امــا بــه شــبکه ارســال نمیشــوند .حتــی
در صــورت ارســال هــر یــک از تراکنــش ها بــه شــبکه ،ایــن تراکنش هــا در
شــماره توالــی و بــازه زمانی مخصــوص خــود اجــرا میشــوند .ایــن تراکنش
ها مشــخص کننــده شــرایط و نحــوه وام دهــی و بازپرداخــت آن هســتند که
طرفیــن قــرارداد طبــق آن بــا یکدیگــر توافــق میکننــد.
تراکنــش :4بازپرداخــت وام طبــق توافــق بــه صــورت اقســاطی خواهــد
بــود .در اینجــا کل مبلــغ وام طــی دو قســط پرداخت میشــود .طــی تراکنش
حــاوی قســط اول بازپرداخــت ،دو عملیــات پرداخــت انجــام می شــود .کاربر
«ب» پــس از تهیــه قســط اول ،مقــدار  55ریــال بــه حســاب امانــی واریــز
میکنــد .ســپس نصــف ضمانــت کاربــر «ب» یعنــی  50پیمــان آزاد شــده
و از حســاب امانــی بــه حســاب کاربــر «ب» ارســال مــی شــود .هــم چنیــن
مقــدار  55ریــال از حســاب امانــی بــه حســاب کاربــر «الــف» پرداخــت
میشــود .شــماره توالــی ایــن تراکنــش برابــر بــا شــماره توالــی فعلی حســاب
بــه اضافــه  1میباشــد.
تراکنــش :5در ایــن تراکنــش وزن امضــا کاربــر «ب»  0و بدیــن ترتیــب
از لیســت امضاکننــدگان حســاب امانــی حــذف مــی شــود .حــد پاییــن بــازه
زمانــی ایــن تراکنــش از مهلــت زمانــی تعییــن شــده بــرای بازپرداخــت کــه
در اینجــا یکســال میباشــد ،آغــاز و تــا هرزمانــی کــه تراکنــش بــه شــبکه
ارســال شــود ،ادامــه دارد .شــماره توالــی ایــن تراکنــش برابــر بــا شــماره
توالــی فعلــی حســاب بــه اضافــه  1مــی باشــد .ایــن شــماره توالــی نشــان
دهنــده ایــن اســت کــه تنهــا یکــی از دو تراکنــش  4یــا  5در شــبکه اجــرا
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قرارداد هوشمند پرداخت تاریخ دار
در نظــر بگیریــد شــما ملــزم بــه پرداخــت اقســاط خــود در روز خاصــی از ماه
هســتید و یــا بایــد اول هــر مــاه اجــاره منــزل خــود را پرداخــت کنیــد .حــال
اگــر یــک مــاه آینــده را در یــک ســفر کاری خــارج از کشــور باشــید و امــکان
انتقــال پــول بــه داخــل کشــور بــرای شــما ممکــن نباشــد ،چــه بایــد بکنید؟
از چــه راهــکاری اســتفاده مــی کنیــد؟
قــرارداد هوشــمند پرداخــت تاریــخ دار یکــی دیگــر از خدمات شــبکه ققنوس
اســت کــه بــه شــما در حــل ایــن مســأله کمــک مــی کنــد .شــما مــی توانید
یــک تراکنــش هوشــمند بــه مبلــغ اجــاره خــود و در وجــه صاحــب خانــه
ایجــاد نماییــد .بــا درنظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه بــازه زمانــی تراکنــش را از
اول مــاه آینــده تــا هــر زمــان کــه بــه شــبکه ارســال شــود ،تنظیــم کنیــد؛
ســپس تراکنــش موردنظــر خــود را امضــا و بــه شــبکه ارســال نماییــد .ایــن
تراکنــش دقیقــا در بــازه زمانــی مــورد نظــر شــما در روز و ســاعت موردنظــر
روی شــبکه اجــرا شــده و مبلــغ اجــاره بــه حســاب صاحبخانــه شــما واریــز
مــی شــود .بدیــن ترتیــب میتوانیــد تمامــی پرداخت هــای تاریــخ دار خــود را
از طریــق شــبکه ققنــوس انجــام دهیــد.
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تصویر شماره .5روال قرارداد هوشمند پرداخت تاریخ دار

B

100 IRR

میشــود .پــس از اجــرا هــر یــک از ایــن تراکنــش هــا ،تراکنــش  6یــا 7
قابــل اجــرا خواهنــد بــود.
تراکنــش :6ایــن تراکنــش قســط دوم بازپرداخــت وام اســت .تراکنــش
حــاوی دو عملیــات پرداخــت دقیقا مشــابه بــا مقادیر قســط اول اســت .کاربر
«ب» پــس از تهیــه قســط دوم ،مقــدار  55ریــال دیگــر بــه حســاب امانــی
واریــز مــی کنــد .نصــف باقیمانــده ضمانــت کاربــر «ب»  ،یعنــی  50پیمــان
آزاد شــده و از حســاب امانــی بــه حســاب کاربــر «ب» ارســال مــی شــود .هم
چنیــن باقیمانــده بازپرداخت بــه مقــدار  55ریــال از حســاب امانی به حســاب
کاربــر «الــف» پرداخــت می شــود .شــماره توالــی ایــن تراکنــش نیــز برابر با
شــماره توالــی فعلــی حســاب بــه اضافــه  2می باشــد.
تراکنــش :7در ایــن تراکنــش وزن امضــا کاربــر «ب»  0و بدیــن ترتیــب
از لیســت امضاکننــدگان حســاب امانــی حــذف مــی شــود .حــد پاییــن بــازه
زمانــی ایــن تراکنــش از مهلــت زمانــی تعییــن شــده بــرای بازپرداخــت کــه
در اینجــا یکســال مــی باشــد ،آغــاز و تــا هرزمانــی کــه تراکنــش بــه شــبکه
ارســال شــود ،ادامــه دارد .شــماره توالــی ایــن تراکنــش نیــز برابــر بــا شــماره
توالــی فعلــی حســاب بــه اضافــه  2مــی باشــد.

بــرای ســاخت لینــک دعــوت
متــن بنو یــس و
یــک

لیـنک رو بـسـاز

در بخــش دعــوت از دوســتان
گزینــه دعوتنامــه رو لمــس کن

ا پلیکیشــن کیــف توکــن
ققنــوس رو بــاز و گزینــه بیشــتر
رو انتخــاب کــن

آموزش ارسال
لینـک دعـوت
لینــک ســاخته شــده رو
کپــی کــن یــا بــا دکمــه
اشــتراک گــذاری بــرای
دوســتات بفرســت

میتو نــی و ا ر د بخــش
نمایــش دوســتان بشــی
و ببینــی کــدون یکــی از
دوســتات از طریــق لینــک
د عــو ت و ا ر د ققنــو س
شــدن
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قرارداد هوشمندمجوزدار
چیست و چگونه اکر میکند؟
حجت عباسی
عضو تحریریه

قراردادهای هوشمند مبتنی بر زنجیرهبلوک
تاریخچــه قراردادهــای هوشــمند بــه دهــه  ،90زمانــی کــه
یــک مهنــدس کامپیوتــر بــه نــام  ،Wei Daiمتنــی در زمینــه
یک نظــام گمنــام وامدهــی بــا اوراق قرضــه قابــل بازپرداخت
و مالیــات ناچیــز ،بــا عنــوان اعتبــارات گمنــام نوشــت،
بازمیگــردد .پــسازآن  ،Szaboبــا بررســی قابلیتهــای
قراردادهــای هوشــمند ،پیشــنهاد اســتفاده از رمزنــگاری
در جهــت بهبــود امنیــت قراردادهــای هوشــمند را مطــرح
کــرد .وی قــرارداد هوشــمند را «مجموعــهای از تعهــدات
بــه شــکل دیجیتالــی ،شــامل پروتکلهایــی کــه طرفیــن
بهواســطه آنهــا بــه تعهــدات خــود عمــل میکننــد»
تعریــف کــرد .در مثالــی مشــهور ،زابــو قراردادهای هوشــمند
را بــا دســتگاههای فــروش خــودکار مقایســه میکنــد؛
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دســتگاهها ســکه (پــول) دریافــت میکنــد و طــی یــک
فراینــد ســاده ،در قبــال آن ،محصــول موردنظــر را تحویــل
میدهــد .البتــه قراردادهــای هوشــمند بــا ارائــه امــکان
ایجــاد انــواع قراردادهــا ،ورای ایــن دســتگاهها کار میکننــد.
زابــو همچنیــن عقیــده داشــت کــه بــا منطقــی واضــح و
تأییــد و اجــرای پروتکلهــای رمزنــگاری ،قراردادهــای
هوشــمند میتواننــد بهمراتــب از اجــداد کاغــذی
خــود کارآمدتــر باشــند .بااینحــال ،ایــده قراردادهــای
هوشــمند تــا زمــان ظهــور فنــاوری زنجیرهبلــوک ،ارزش
افــزودهای ایجــاد نکــرده بــود .امــروزه ،بــا توســعه فنــاوری
زنجیرهبلــوک ،قراردادهــای هوشــمند تغییــر شــکل داده
و بــدل بــه برنامههــای کامپیوتــری شــدند کــه بــر روی
گرههــای زنجیرهبلــوک اجــرا میشــوند و میــان اعضایــی
گمنــام و غیرمعتمــد ،بــدون وجــود هیــچ عامــل ســومی
توزیعشــدهاند .بهطورکلــی ،قــرارداد هوشــمند را میتــوان
پروتکلــی در رایانــه دانســت کــه بهصــورت دیجیتالــی،
قراردادهــای بیــن دو یــا چنــد طــرف در زنجیرهبلــوک را
تســهیل ،تأییــد و اجــرا میکنــد .ازآنجاکــه قراردادهــای
هوشــمند معمــو ًال در زنجیرهبلــوک پیادهســازی و بهوســیله
آن محافظــت میشــوند ،ویژگیهــای منحصربهفــردی را
میتــوان در آنهــا دیــد .اول اینکــه کــد برنامــه یک قــرارداد

مالــی و غیــره مورداســتفاده قــرار گیــرد.
در ســالهای اخیــر ،پلتفرمهــای جدیدتــری هماننــد Neo
و هایپرلجــر فبریــک نیــز بــه وجــود آمدهانــد کــه امــکان
طراحــی قراردادهــای هوشــمند بــا بســیاری از زبانهــای
ســطح بــاال را مهیــا میســازند .در شــکل زیــر ،رونــد تکامــل
قراردادهــای هوشــمند نمایــش داده شــده اســت.

هوشــمند روی زنجیرهبلــوک ثبــت و تأییــد میشــود،
بنابرایــن یک قــرارداد هوشــمند در برابــر دسـتکاری عمدی
و ســهوی مقــاوم اســت .دوم ،یــک قــرارداد هوشــمند بیــن
گرههــای ناشــناس کــه لزوم ـ ًا هیــچ اعتمــادی بیــن آنهــا
وجود نــدارد ،بــدون نیــاز بــه ناظــر متمرکــز و اشــخاص ثالث
اجــرا میشــود .ســوم ،یــک قــرارداد هوشــمند میتوانــد
ماننــد یــک دســتیار هوشــمند عمــل کنــد و هنــگام وقــوع
شــرایطی ازپیشتعیینشــده مقــداری رمــزارز (پــول) بــه
شــخصی دیگــر (طــرف قــرارداد) منتقــل کنــد.
برخــاف تصــورات بســیاری از افــراد ،اولیــن پیادهســازی
قراردادهــای هوشــمند مبتنــی بــر زنجیرهبلــوک ،اســکریپت
بیتکویــن بــود .زبــان برنامهنویســی کــه عامدانــه تورینــگ
کامــل نبــوده و مجموعــهای از دســتورات ســاده و از پیــش
تعریفشــده اســت .تراکنشهــای اســتاندارد بیتکویــن،
نمونههــای ســادهای از قراردادهــای هوشــمند هســتند
کــه در اســکریپت بیتکویــن وجــود دارد .عــاوه بــر ایــن،
پلتفرمهایــی هماننــد اتریــوم ،بــا اســتفاده از زبانهــای
برنامهنویســی تورینــگ کامــل ،قابلیتهــای قــراردادی
بیشــتر و پیچیدهتــری نیــز ارائــه میدهنــد .اتریــوم اولیــن
پلتفــرم عمومــی زنجیرهبلوکــی اســت کــه از قراردادهــای
هوشــمند پیشــرفته و شخصیسازیشــده بــا کمــک یــک
ماشــین مجــازی تورینــگ کامــل بــا نــام «ماشــین مجــازی
اتریــوم» پشــتیبانی میکنــد .ماشــین مجــازی اتریــوم
محیــط اجــرای قراردادهــای هوشــمند اســت و هــر گــره در
شــبکه اتریــوم یــک نســخه مشــابه از آن را اجــرا میکنــد و
دســتورالعملهایی یکســان بــا دیگــر از گرههــا در پیــش
میگیــرد .از چندیــن زبــان برنامهنویســی ســطح بــاال ،ماننــد
ســالیدیتی 3و ســرپنت ،میتــوان بــرای نوشــتن قراردادهــای
هوشــمند اتریــوم اســتفاده کــرد .کدهــای قــرارداد نیــز بــه
زیرکدهــای ماشــین مجــازی اتریــوم ترجمــه شــده و بــرای
اجــرا در زنجیرهبلــوک مســتقر میشــوند .اتریــوم در حــال
حاضــر محبوبتریــن بســتر توســعه قراردادهــای هوشــمند
اســت و میتوانــد بــرای طراحــی انــواع برنامههــای
غیرمتمرکــز ماننــد مدیریــت حقــوق دیجیتــال ،جمعســپاری

هایرپلجر فربیک
و چنیکد برای
استفادههای
سازماین طراحی شد

2015

زبان برنامهنوییس
تورینگ اکمل اتریوم
معروف شد

2014

2015

اهمیت قراردادهای هوشمند
قراردادهــای هوشــمند ،صفاتــی همچــون ثبــت
غیرقابلتغییــر دادههــا و حــذف نقطــه تکیــن شکســت را از
فنــاوری زنجیرهبلــوک خــود بــه ارث میبرنــد .قراردادهــای
هوشــمند میتواننــد از طریــق فراخوانیهــا ،بــا یکدیگــر
ارتباط داشــته باشــند .برخــاف قراردادهای هوشــمند ســنتی
و کاغــذی که بــرای اجــرا و نظــارت بــر عامل ســوم ،واســطه
یــا میانجــی نیــاز دارد ،قراردادهــای هوشــمند ،روالهــای
قــراردادی را خــودکار نمودهانــد ،تعامــات بیــن اعضــا را
حداقــل کــرده و هزینههــای اداری را کاهــش میدهنــد.
بــه دلیــل آســان بــودن توســعه قراردادهــای هوشــمند بــر
بســتر زنجیرهبلوکهــای عمومــی (قراردادهــای هوشــمند
عمومــی) ،کاربردهــای تجــاری متنوعــی بــر این بســتر رشــد
نمــوده اســت .بااینحــال ،قراردادهــای هوشــمند بــر بســتر
زنجیرهبلوکهــای خصوصــی (قراردادهــای هوشــمند
خصوصــی) ،بــه دلیــل توانایــی در کاهــش هزینههــا ،افزایش
بهــرهوری و جلوگیــری از بهروزرســانیهای ناخواســته،
عمومـ ًا در فرایندهــای مشــترک تجــاری اســتفاده میشــوند.
علیرغــم توجهــات ویــژه بــه زنجیرهبلــوک و قراردادهــای
هوشــمند ،ایــن فنــاوری در دوران نخســتین و نابالــغ خــود
اســت .در ایــن نوشــتار  ،بــا بررســی برنامههــای کاربــردی
موجــود و ارزیابــی قراردادهــای هوشــمند مختلــف ،تفــاوت
میــان قراردادهــای هوشــمند مجــوزدار و عمومــی بررســی
خواهــد شــد.
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قراردادهای هوشمند عمومی

ثبت غریقابلتغیری
رمزنگاری مناسب بر روی دادهها و شبهگمنامی
قابلیت درونهماکری (هماکری متقابل) با سایر پلتفرمها
تغیریات قابل رهگریی

ویژیگ مشرتک

ویژیگ خاص و مخصوص

رسعت باالتر

آساین توسعه

واســطه (مســتقیم ًا از عضــوی بــه عضــو دیگر) دستبهدســت
میشــوند .تراکنشهــا توســط ماینرهــا تأییــد میشــود و در
بلوکــی از دفتــرکل ذخیــره میشــود .ایجادکننــدگان قراردادها
پارامترهــای برگردانــده شــده (ماننــد آدرس محــل ذخیــره
قــرارداد) را دریافــت میکننــد ،ســپس کاربــران میتواننــد بــا
ارســال یــک تراکنــش یــک قــرارداد را آغــاز نماینــد .انگیــزه
ماینرهــا از ســازوکارهای تشــویقی تعبیــه شــده در شــبکه بــر
میآیــد .ایــن انگیزههــا کــه عمومــ ًا مالــی هســتند ســبب
میشــود کــه آنهــا منابــع محاســباتی خــود را بــرای تأییــد
تراکنشهــا بــه کار گیرنــد .ماینرهــا پــس از خلــق یــک
قــرارداد یــا دریافــت تراکنشهــای محــرک و آغازکننــده
قراردادهــا ،کــد قــرارداد را در محیــط اجرایــی ســندباکس

سازوکار عملیاتی قراردادهای هوشمند
ســازوکار عملیاتــی قراردادهــای هوشــمند در شــکل  2نشــان
داده شــده اســت .بهطورکلــی ،قراردادهــای هوشــمند دارای
دو ویژگــی هســتند )1 :ارزش و  )2حالــت .شــرایط الزم بــرای
آغــاز یــک قــرارداد هوشــمند و واکنشهــای مربــوط بــه آن
بــا اســتفاده از دســتورهای شــرطی (در برنامهنویســی) ماننــد
«اگــر -...آنــگاه  »...تنظیــم میشــود.
شکل  2سازوکار عملیاتی قرارداد هوشمند
قراردادهــای هوشــمند توســط طرفیــن قــرارداد امضــا و
در قالــب تراکنــش بــه شــبکه (زنجیرهبلــوک) ارســال
میشــوند .ســپس تراکنشهــا از طریــق شــبکه و بــدون
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شکل  - 2سازوکار عملیاتی قرارداد هوشمند

Users
( )Off-chain control

Mined block

جدول  -1ویژگیهای قراردادهای هوشمند عمومی و مجوزدار

قراردادهای هوشمند خصویص

خــود اجــرا میکننــد .بــر اســاس دادههــای ورودی مــورد
اعتمــاد کــه بــه آن اوراکل نیــز گفتــه میشــود و همچنیــن
وضعیــت ســامانه ،قــرارداد هوشــمند تشــخیص میدهــد کــه
آیــا ســناریوی فعلــی شــرایط برانگیزنــده را بــرآورده میکنــد
یــا خیــر .اگــر جــواب بلــی باشــد ،اقدامــات واکنشــی بــدون
کموکاســت اجــرا میشــود .پــس از اعتبارســنجی و تأییــد،
یــک تراکنــش در یــک بلــوک جدیــد جایگــذاری میشــود
و هنگامــی کــه تمامــی شــبکه در تأییــد آن بــه اجماع برســد،
بلــوک جدیــد بــه زنجیرهبلــوک متصــل میشــود.

بهعنــوان داده ورودی ارائــه میشــود) .ســپس ایــن تراکنــش
(همانطــور کــه در شــکل  3نشــان داده شــده اســت) بــه
زنجیرهبلــوک ارســال میشــود تــا توســط ماینرهــا تأییــد
و منتشــر شــود.
بهمنظــور جلوگیــری از سوءاســتفاده از شــبکه و گریــز از
مشــکالت اجتنابناپذیــر ناشــی از تورینــگ  -کامپلیــت
بــودن آن کلیــه کدهــای برنامهنویســی محاســباتی (ماننــد
ایجــاد تراکنــش ،برقــراری تمــاس از طریــق پیــام ،اســتفاده
از ذخیــره حســاب و دسترســی بــه آن و اجــرای عملیــات در
ماشــین مجــازی) در اتریــوم مشــمول کارمــزد میشــود
(بــه عنــوان پاداشــی بــرای ماینرهــا تــا انگیــزهای بــرای
شــرکت در فراینــد تأییــد تراکنشهــا ایجــاد شــود) .واحــد
اندازهگیــری هزینههــای موردنیــاز بــرای محاســباتَ ،گــس
نامیــده میشــود.

اتریوم
اتریــوم در حــال حاضــر پرکاربردتریــن پلتفــرم توســعه
قراردادهــای هوشــمند اســت کــه میتــوان آن را یــک
ماشــین حالــت مبتنــی بــر تراکنــش در نظــر گرفــت کــه
از حالــت ابتدایــی آغــاز بــه کار میکنــد و تراکنشهــا را
بهصــورت تدریجــی انجــام میدهــد تــا آن را بــه حالــت
نهایــی مطلــوب تغییــر شــکل دهــد .ایــن حالــت نهایی اســت
کــه بهعنــوان نســخه اســتاندارد در دنیــای اتریــوم پذیرفتــه
میشــود .برخالف مــدل «خروجــی تراکنــش خرجنشــده» در
بیتکویــن ،اتریــوم مفهــوم حســاب را در حــوزه زنجیرهبلــوک
تعریــف کــرده اســت .دو نــوع حســاب در اتریــوم وجــود دارد:
حســابهای دارای مالکیــت خارجــی و حســابهای قــرارداد.
تفاوت در اینجاســت کــه اولی توســط کلید خصوصــی و بدون
کــد مرتبــط بــا آن کنتــرل میشــود ،درحالیکــه دومــی
توســط کــد قــرارداد و کــدی مرتبــط بــا آن.
کاربــران تنهــا از طریــق حســابهای دارای مالکیــت خارجــی
میتواننــد اقــدام بــه ایجــاد تراکنــش کننــد .تراکنــش
میتوانــد شــامل دادههــای باینــری ( )payloadو اتــر باشــد.
اگــر گیرنــده تراکنــش یــک حســاب صفــر باشــد ،یــک
قــرارداد هوشــمند ایجــاد شــده اســت و اگــر گیرنــده یــک
حســاب قــرارداد باشــد ،حســاب فعــال و کــد مرتبــط بــا آن
در ماشــین مجــازی اتریــوم محلــی اجــرا میشــود (payload

هایپرلجر َفبریک
هایپرلجــر فبریــک یــک چارچــوب زنجیرهبلوکــی و یکــی از
پروژههــای هایپرلجــر اســت کــه بنیــاد لینوکــس آن را بنــا
نهــاد .بهجــای یــک زنجیرهبلــوک عمومــی ماننــد بیتکوین
و اتریــوم کــه هــر شــخصی میتوانــد بــه شــبکه آن بپیونــدد،
عضویــت در هایپرلجــر نیازمنــد مجــوز اســت؛ زیــرا تنهــا
مجموعــهای از ســازمانهای فعــال در حــوزه زنجیرهبلــوک
میتواننــد در آن عضــو شــوند .اعضــای شــبکه ،میزبــان
دفتــرکل و قراردادهــای هوشــمند هســتند .دفتــرکل دنبالهای
مقــاوم در برابــر دس ـتکاری از تراکنشهــا /حالتهــا اســت.
همانطــور کــه در شــکل  4نشــان داده شــده اســت ،رونــد
کاری هــر تراکنــش در هایپرلجــر فبریــک شــامل ســه مرحله
بــه شــرح زیــر میشــود:
-1پروپــوزال :یــک نرمافــزار پروپــوزال تراکنــش را بــه
همتــای تأییدکننــده هــر ســازمان در شــبکه ارســال میکنــد
(همچنیــن بــه همتــای عضــو شــبکه« ،تأییدکننــده» نیــز
گفتــه میشــود کــه معامــات را بــا خطمشــیهای اخــذ

آدرس برنامههای نصب شده
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ماشنی مجازی اتریوم با توجه به مزیان گس
اجرا می شود .تاثریات ایجاد بر موجودیها و
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تأییدیــه اعتبارســنجی میکنــد) .ایــن پروپــوزال درخواســتی
بــرای برانگیختــن یــک کــد در زنجیــره اســت تــا دادههــا در
دفتــرکل خوانــده و یا نوشــته شــود .خروجــی تراکنش شــامل
مقــدار پاســخ ،خوانــدن و نوشــتن میشــود .مجموعــهای از
ایــن مقادیــر بههمــراه امضاهــای تأییدکننــدگان بهعنــوان
تراکنــش ارسالشــده بازگردانــده میشــود.
پاســخ
ِ
ِ
 -2بســتهبندی :نرمافــزار امضــای تأییدکننــدگان
را اعتبارســنجی میکنــد و بررســی میکنــد کــه مقادیــر
بازگرداندهشــده همســان باشــد .ســپس نرمافــزار تراکنــش
را بــرای بهروزرســانی دفتــرکل بــه ســفارشگیرنده ارســال
میکنــد .ســفارشگیرنده تراکنشهــای دریافتــی از شــبکه
را مرتــب و دســته تراکنشهــا را در قالــب یــک بلــوک
بســتهبندی میکنــد تــا آمــاده توزیــع میــان اعضــای
شــبکه باشــد.

• در اتریــوم ،کــد قــرارداد کــه در یــک تراکنــش گنجانــده
شــده اســت ،در شــبکهای بیواســطه پخــش میشــود و
هــر ماینــری کــه آن را دریافــت کنــد میتوانــد در ماشــین
مجــازی خــود اجــرا کنــد؛ درحالیکــه در هایپرلجــر کــد
زنجیــره توســط گرههایــی خــاص نگــهداری و زمانــی کــه
یــک تراکنــش توســط یــک نرمافــزار خلــق میشــود ،تنهــا
توســط ایــن گرههــا قابــل اجــرا میباشــد .پــس از دریافــت
پروپــوزال تراکنــش ،هــر یــک از اعضــا بــه طــور مســتقل و با
فراخوانــی کــد زنجیــرهای کــه تراکنــش بــه آن ارجــاع شــده
اســت ،تراکنــش را اجــرا میکنــد.
الزم بــه ذکــر اســت ،تعامــات میــان اتریــوم و هایپرلجــر
در حــال گســترش اســت .بــرای مثــال ،بــارو در هایپرلجــر،
بهوســیله افزونــه ماشــین مجــازی اتریــوم در کــد زنجیــره از
قراردادهــای هوشــمند اتریــوم پشــتیبانی میکنــد.

 -3اعتبارســنجی :اعضــای متصــل بــه ســفارشدهنده
هرگونــه تراکنــش موجــود در بلــوک را تأییــد میکننــد تــا
اطمینــان حاصــل کننــد کــه توســط ســازمانهایی کــه
بایــد( ،مطابــق خطمشــی تأییدشــده) تأییــد شــده باشــد.
شــایانذکر اســت کــه ایــن مرحلــه نیــازی بــه اجــرای کــد در
زنجیــره نــدارد .پــس از اعتبارســنجی ،هر یــک از اعضــا بلوک
را بــه زنجیرهبلــوک میافزاینــد و دفتــرکل بــهروز میشــود.
اتریــوم و هایپرلجــر فبریــک بــا یکدیگــر تفاوتهایــی دارنــد
کــه در ذیــل بــه آن پرداختــه شــده اســت:
• اتریــوم یــک پلتفــرم عمومــی اســت؛ درحالیکــه هایپرلجــر
یــک زیرســاخت زنجیرهبلــوک کنسرســیومی میباشــد.
بدیــن معنــی کــه تنهــا اعضــای ازپیشتعیینشــده
میتواننــد بــه آن بپیوندنــد .در مقایســه بــا اتریــوم ،هایپرلجــر
فبریــک از ســطح باالیــی از مقیاسپذیــری ،انعطــاف و
محرمانگــی برخــوردار اســت.
• در هایپرلجــر هیچگونــه رمــزارز پایــه یــا ســوختی (ماننــد اتر
و گــس در اتریــوم) وجود نــدارد.

سازوکار قرارداد هوشمند عمومی و مجوزدار
عملکــرد قراردادهــای هوشــمند ،بســیار بــه زیرســاخت
زنجیرهبلوکــی خــود وابســته اســت .بــا ثبــت یــک تراکنــش
بــر روی زنجیــره ،حالــت یــک زنجیرهبلــوک ب ـهروز میشــود
و از قراردادهــای هوشــمند نیــز میتــوان بــرای آغــاز خــودکار
تراکنشهــا در صــورت بــروز شــرایطی مشــخص ،اســتفاده
کــرد .بــر اســاس زنجیرهبلوکهــای خصوصــی (مجــوزدار)
و عمومــی ،قراردادهــای هوشــمند را نیــز میتــوان بســته
بــه زنجیرهبلوکــی کــه بــر آن تعریــف شــدهاند ،خصوصــی
(مجــوزدار) یــا عمومــی نامیــد .از آنجاییکــه انتظــارات و
پیشنیازهــای قراردادهــای هوشــمند ،غالبــ ًا متفاوتانــد،
بــه همیــن دلیــل در ادامــه ایــن قراردادهــا بــه صــورت مجــزا
از یکدیگــر بررسیشــدهاند .الزم بــه ذکــر اســت ،در نوشــتار
پیــش رو ،قراردادهــای هوشــمند بــر بســتر زنجیرهبلــوک
مجــوزدار ،کنسرســیومی و خصوصــی ،همگــی قــرارداد
هوشــمند مجــوزدار نــام گرفتهانــد.

-2-2زنجریه کد ،درخواسیت
ایجاد کرده و یا پاسخ پروپوزال
را به روز رساین می کند.

-4-2گره همتا ،با استفاده از بلوکها،
دفرتلک را به روز رساین می کند.

S1
L1

 -1اتصال به گره همتا

P1

-4-1تراکنشها در قالب بلوک برای گرههای همتا ارسال می شود.
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 -4درخواسیت مبین بر برریس و تایید نهایی تراکنش

شکل -4نمای کلی گرهها چرخه عمر قراردادهای هوشمند

-2-1گره همتا ،زنجریه کد را یرپوزال فراخواین می کند

بــرای درک شــیوه عملکــرد قراردادهــای هوشــمند عمومــی،
ســازوکار قراردادهــای اتریومــی در ادامه بررســی خواهد شــد.
اتریــوم بــرای اجمــاع در شــبکه خــود از پروتــکل اســتخراج
اثبــات کار اســتفاده میکنــد .بهمنظــور ایزولــه نمــودن
قراردادهــای هوشــمند اتریــوم از مداخلــه بــا ســیر فرایندهــا،
ایــن قراردادهــا در ماشــینهای مجــازی اتریــوم ()EVM
قــرار دارنــد .همزمــان بــا اســتقرار ،قــرارداد هوشــمند ،یــک
آدرس یکتــا کــه بــه یــک موجــودی متصل اســت ،به دســت
م ـیآورد .ایــن آدرس یکتــا ،چیــزی شــبیه حســاب کاربــری
کنترلشــده از بیــرون ( )EOAتحــت مالکیــت یــک کاربــر
اســت .یــک قــرارداد هوشــمند میتوانــد تراکنشهــا را بــه
یــک  EOAیــا قراردادهــای دیگــر ارســال کنــد.
شــکل ،6نحــوه کار قراردادهــای هوشــمند اتریومــی را نشــان
میدهــد ،در ایــن شــکل ،بــه جهــت سادهســازی ،فراینــد
اســتخراج حذف شــده اســت .در گام  ،1کاربر  1بــه کمک یک
زبان ســطح بــاال هماننــد ســالیدیتی ،یــک قــرارداد هوشــمند
جهــت رأیگیــری توســعه داده اســت .ایــن قــرارداد هوشــمند
به ســطح ماشــین ترجمه و کامپایل شــده و توســط  EVM1در
قالــب یــک تراکنــش در زنجیرهبلــوک بارگــذاری میشــود.
یــک اســتخراجکننده (ماینــر) ،ایــن تراکنــش را برداشــته و
پــس از تائیــد ،آن را در بلــوک شــماره  i+1ثبــت میکنــد.
زمانــی کــه یــک رأیدهنــده ،رأی خــود را از طریــق یــک
واســط کاربــری تحــت وب ثبــت میکنــد ،EVM2 ،دادههــا را
از وب دریافــت کــرده و آن را درون تراکنــش  txقــرار میدهــد
و در زنجیرهبلــوک مســتقر میکنــد .بــا تائیــد تراکنــش
 txو قرارگیــری آن در بلــوک شــماره  ،i+2حالــت قــرارداد
رأیگیــری بــهروز میشــود .اگــر کاربــر  ،3بهعنــوان یــک
گــره ناظــر ،بخواهــد حالــت ذخیرهشــده در قــرارداد را بررســی
کنــد ،بایســتی حداقــل تــا بلــوک شــماره ،i+2پیــش بــرود تــا
تغییــرات حاصــل از  txرا مشــاهده کنــد.

قراردادهای هوشمند عمومی
مشــارکت افــراد در زنجیرهبلوکهــای عمومــی ،هیــچ
پیشنیــاز خاصــی نمیخواهــد ،بــه همیــن ترتیــب ،تمامــی
افــراد نیــز ،حــق توســعه و اســتقرار قراردادهــای هوشــمند
عمومــی را دارنــد .چنانچــه اجــرای قراردادهــای هوشــمند
بــی هزینــه و رایــگان باشــد ،امــکان انتشــار تراکنشهــای
اســپم در زنجیرهبلوکهــای عمومــی بســیار محتمــل اســت؛
از ایــن روی ،اجــرای هــر قــرارداد هوشــمند نیازمنــد پرداخت
کارمــزد اســت.
به دلیــل محدودیــت در توابــع و عملگرهــای زبان اســکریپت
نویســی بیتکویــن ،طراحــی قراردادهــای هوشــمند پیچیــده
بــر بســتر زنجیرهبلــوک بیتکویــن ،بســیار دشــوار اســت.
در ایــن میــان ،زبــان برنامهنویســی همهمنظــوره اتریــوم بــا
نــام ســالیدیتی ،بــرای توســعه انــواع قراردادهــای هوشــمند
در حوزههــای مختلــف کاربــرد دارد .بــر اســاس وبســایت
 ،Etherscanدر بیــن یــک میلیــون حســاب کاربــری اتریومی
کــه بــر رویهــم حــاوی  105/6اتریــوم هســتند ،نیمــی
از آنهــا را حســابهای کاربــری قراردادهــای هوشــمند
بــا  12میلیــون اتریــوم تشــکیل میدهــد .در ایــن بــازار،
رقبایــی هماننــد  Neoو  EOSنیــز وجــود دارنــد کــه خدمــت
قــرارداد هوشــمند را ارائــه میدهنــد؛ امــا بااینحــال ،اتریــوم،
رهبــر ایــن بــازار اســت .بــرای نمایــش میــزان محبوبیــت
پلتفرمهــای زنجیرهبلوکــی عمومــی ،تعــداد قراردادهــای
هوشــمند توســعه داده شــده بــر بســتر زنجیرهبلوکهــای
عمومــی از ســال  2015تــا  2019اســتخراج در نمــودار زیــر
آورده شــده اســت.
بــر اســاس نمــودار پاییــن ،اتریــوم محبوبتریــن پلتفــرم
در میــان  7پلتفــرم توســعه قراردادهــای هوشــمند عمومــی
انتخــاب شــده اســت.

شکل  -5تعداد قراردادهای هوشمند بر روی زنجیرهبلوکهای محبوب
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شکل  -6سازوکار قراردادهای هوشمند اتریومی

قراردادهای هوشمند مجوزدار (خصوصی)
اســتفاده قراردادهــای هوشــمند مجــوزدار کــه بــر روی
زنجیرهبلوکهــای مجــوزدار ســوار میشــوند ،در فضــای
روابــط تجــاری ،رشــد چشـمگیری دارد .در مقایســه بــا فرایند
اعتبارســنجی گــران و ناکارآمــد زنجیرهبلوکهــای عمومــی،
زنجیرهبلوکهــای مجــوزدار بــرای اســتفاده در محیــط
همکاریهــای تجــاری مناســبتر هســتند.
بــرای نمونــه ،پــروژه هایپرلجــر کــه در ابتــدا توســط بنیــاد
لینوکــس راهبــری میشــد ،باهــدف بهبــود فرایندهــای و
روابــط تجــاری بــا حضــور ذینفعــان متعــدد طراحیشــده
اســت .در مقایســه بــا زنجیرهبلوکهــای عمومــی مبتنــی
بــر الگوریتــم اجمــاع اثبــات کار ،هایپرلجــر فابریــک (یکــی
از محصــوالت پــروژه هایپرلجــر) بــا پیادهســازی پروتــکل
اجمــاع تحمــل خطــای بیزانــس عملــی ( )PBFTو ایجــاد
امکانــات الزم (کانــال) بــرای پــردازش امــن و مــوازی
تراکنشهــا ،هزینههــا را کاهــش داده اســت .بــه کمــک ایــن
کانالهــا ،افــراد میتواننــد بــا تشــکیل گروههــای مجــازی،
دفتــرکل مســتقل خــود را داشــته و آن را از دیــد ســایر کانالها
مخفــی نگهدارنــد .کنسرســیومهای تجــاری میتواننــد بــا
اســتفاده از کانالهــا ،اطالعــات موردنظــر خــود را بهصــورت
امــن تنهــا در اختیــار برخــی از شــرکای خــود قــرار دهنــد.
بــر روی یــک شــبکه فابریــک ،مرتبســازی تراکنش توســط
یــک بخــش مرکــزی بــه نــام مرتبســاز انجــام میشــود.
ایــن بخــش ،تراکنشهــای ارسالشــده توســط عامــان
را جمــعآوری کــرده و پــس از اخــذ رأی تأییدکننــدگان،
آنهــا را بهصــورت دائمــی بــر روی زنجیرهبلــوک ثبــت
میکنــد .بســته بــه زمــان انتظــار موردنظــر یــا تعــداد
تراکنشهــا ،میتــوان انــدازه بلــوک را تنظیــم کــرد.
بهمنظــور همگامســازی ،تمامــی اعضــای شــبکه بایســتی
منفــرداً ،نســبت بــه اجــرای تمامــی تراکنشهــا و قراردادهای
هوشــمند اقــدام نماینــد .زنجیرهبلــوک  ،IBMبــر روی
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فابریــک ســاخته شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،بهمنظــور کاهــش بــار وارده بــر اعضــای
شــبکه زنجیرهبلــوک ،برخــی پیشــنهاد میکننــد کــه
فرایندهــای پیچیــده تجــاری بــه یکالیــه مســتقل میانــی
خــارج از زنجیرهبلــوک منتقــل شــوند .بــرای نمونــه،
مایکروســافت آژور ،درحالتوســعه پلتفرمــی با نــام Cryptlets
اســت ،پلتفرمــی کــه باهــدف جداســازی دادههــا از منطــق
کارکــردی زنجیرهبلــوک مجــوزدار توســعه داده شــده و در
آن یــک میزبــان مرکــزی ،مســئول اجــرای قراردادهــای
هوشــمند اســت.
کاربرد قراردادهای هوشمند مجوزدار
قراردادهــای هوشــمند عمومــی ،درذاتخود تهدیــدات مرتبط
بــه نقــض حریــم خصوصــی افــراد را بــه همــراه دارنــد .در
موارد اســتفاده حساســی همچــون بانکــداری ،زنجیــره تأمین،
اینترنــت اشــیاء و کنتورهــای هوشــمند ،عمومـ ًا از قراردادهای
هوشــمند مجــوزدار اســتفاده میشــود .در ادامــه برخــی از این
مــوارد اســتفاده مختصــراً بررســی شــده اســت.
بانکداری
قراردادهــای هوشــمند بــرای پیادهســازی بخشــنامهها
و سیاســتهای بانکــی مناســب هســتند .بــر اســاس
گــزارش مجموعــه  ،Capgemini Consultingبــا
بهرهگیــری از قراردادهــای هوشــمند در ارائــه خدمــت
رهــن ،مشــتریان میتواننــد ب ـهازای هــر وام چیــزی بیــن
 480تــا  960دالر ذخیــره کننــد و بانکهــای اروپایــی و
ایاالتمتحــده نیــز میتواننــد ســاالنه بیــن  3تــا 11
میلیــارد دالر در هزینههــای خــود صرفهجویــی کننــد.
همچنیــن بانکهــا بــرای تســهیل فراینــد تســویه و
پرداخــت میتواننــد از قراردادهــای هوشــمند اســتفاده
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الیه قراردادها
دادههای قابل اعتامد(اورالک)

محیطهای اجرای قابل اعتامد

محیط توسعه قابل اعتامد

الیه زیرساختها
کننــد .بــر اســاس گزارشهــای موجــود ،تــا انتهــای
ســال  ،2019بیــش از  40بانــک بینالمللــی بــا هــدف
آزمــون قراردادهــای هوشــمند در خدمــات پرداخــت و
تســویه ،در کنسرســیو مهای زنجیر هبلوکــی شــرکت
کردهانــد .عــاوه بــر ایــن ،سیاســتهای مرتبــط بــا
شناســایی مشــتری ( )KYCو مبــارزه بــا پو لشــویی
( )AMLبهراحتــی میتواننــد از طریــق قراردادهــای
هوشــمند پیاد هســازی شــوند.
بااینکــه قراردادهــای هوشــمند و داراییهــای تحــت
کنتــرل آنهــا در برابــر حملهکننــدگان مقــاوم بــوده
و دســتکاری کدهــای قــرارداد غیرممکــن اســت،
امــا قابلیــت همــکاری متقابــل ســامانههای قدیمــی
بــا ســامانههای زنجیر هبلوکــی و مشــکالت مربــوط
بــه مقیا سپذیــری ایــن فنــاوری همچنــان ســدی
محکــم در مســیر توســعه اینگونــه ســامانهها اســت.

قابلاعتمــاد ،مســتمر و بالدرنــگ بــه دادههــای مشــترک
میــان اجــزای زنجیــره ،نســبت بــه زنجیرهتأمینهــای ســنتی
بســیار کارآمدتــر هســتند.
علیرغــم مزایــای متعــدد زنجیرهبلــوک در زنجیرهتأمیــن،
تلفیــق ایــن فنــاوری بــا پلتفرمهــا و رویههــای تجــاری
موجــود در مراحــل نخســتین خــود اســت .اســتفاده از
قراردادهــای هوشــمند بــرای تعامــل و نهاییســازی
تراکنشهــا ،نیازمنــد اعمــال تغییــرات عظیمــی در جریــان
کاری زنجیــره تأمیــن اســت .از ســویی دیگــر ،مقاومــت
بانکهــا ،شــبکه تبادالتــی و دالالن معتمــد ،خــود باعــث بــه
تأخیــر افتــادن رونــد بهکارگیــری ایــن فنــاوری شــده اســت.
اینترنت اشیاء
مدیریــت دادههــای تولیــدی توســط تجهیــزات اینترنــت
اشــیاء از طریــق قراردادهای هوشــمند یکــی از ســناریوهای
جــذاب ولــی بحثبرانگیــز در حــوزه فنــاوری زنجیرهبلــوک
اســت .از آنجایــی کــه هــم فنــاوری اینترنــت اشــیاء و هــم
فنــاوری زنجیرهبلــوک ،هــر دو درذاتخــود غیرمتمرکــز
هســتند ،زنجیر هبلــوک میتوانــد بهمنظــور ایجــاد و
ارتقــاء اعتمــاد در ســامانههای اینترنــت اشــیایی کــه دائم ـ ًا
در حــال تولیــد ،تبــادل و بــه اشــتراکگذاری حجــم زیــادی

اصالتسنجی و زنجیره تأمین
زنجیر هبلــوک میتوانــد نیازمند یهــای زنجیر ههــای
تأمیــن هماننــد شــفافیت ،بهینهســازی ،امنیــت و قابلیــت
مشــاهدهپذیری اجــزای دخیــل در انتقــال کاال را بــه نحــوی
مناســب تأمیــن نمایــد .یــک زنجیرهتأمیــن بــا دسترســی
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از دادههــا هســتند بــه کار گرفتــه شــود .بااینحــال ،برخــی
از ویژگیهــای زنجیرهبلــوک و اینترنــت اشــیاء ذاتــ ًا بــا
یکدیگــر هماهنــگ و منطبــق نیســتند .اول آنکــه دادههــای
اینترنــت اشــیاء غالبـ ًا دادههایــی حســاس و محرمانــه بــوده
و نبایســتی بــا دیگــر افراد بــه اشــتراک گذاشــته شــود .دوم،
فنــاوری زنجیرهبلــوک ،یــک فنــاوری پرمصــرف اســت کــه
ایــن امــر بــا محدودیتهــای تجهیــزات اینترنــت اشــیاء
همچــون باطــری و تــوان پردازشــی مغایــر اســت .حتــی
در صــورت اســتفاده از ســازوکارهای اجمــاع ســبکتر،
دخال ـتدادن تمامــی تجهیــزات در اعتبارســنجی و اجــرای
تمامــی برنامههــا ،خــارج از تــوان بســیاری از تجهیــزات
اینترنــت اشــیاء اســت.
شــرکت آیبــیام ( ،)IBMبهعنــوان یکــی از بزرگتریــن
بازیگــران ایــن بــازار ،در حــال تلفیــق پلتفــرم اینترنــت
اشــیاء خــود بــه نــام  Watsonبــا زیرســاخت زنجیرهبلوکــی
خــود (کــه بــر بســتر هایپرلجــر کامپــوزر توســعه داده شــده)
اســت .هــدف از ایــن پــروژه ،ایجــاد یــک شــبکه تجــاری
ارزانقیمــت ،قابلاعتمــاد و کارآمــد اســت کــه منطبــق
بــر نیازمندیهــای صنعتــی و دولتــی باشــد .بهصــورت
مشــابه ،پــروژه زنجیــره اشــیاء ،در تــاش اســت بــا تلفیــق
فنــاوری زنجیرهبلــوک بــا اینترنــت اشــیاء ،بــه امنیــت،
قابلیــت اعتمادپذیــری و قابلیــت همــکاری متقابــل دســت
یابــد.
چرخه عمر و معماری قراردادهای هوشمند
بــر اســاس ســازوکار عملیاتــی ،چرخــه عمــر یــک قــرارداد
هوشــمند را میتــوان در پنــج مرحلــه خالصــه کــرد:
• مذاکره
• توسعه
• استقرار
• نگهداری و
• یادگیری و خودتخریبی
بــر اســاس ایــن چرخــه زندگــی ،یــک چارچــوب تحقیقاتــی
بنیــادی در مــورد قراردادهــای هوشــمند پیشــنهاد خواهــد
شــد .همانطــور کــه در شــکل  7نشــان داده شــده
اســت ،چارچــوب تحقیقاتــی پیشــنهادی از یــک معمــاری
شــشالیه ،شــامل الیــه زیرســاختها ،الیــه قراردادهــا،
الیــه عملیــات ،الیــه هوشــمند ،الیــه نمایــش و الیــه
نرمافــزار کاربــردی اســتفاده کــرده اســت کــه جزئیــات آن
بــه شــرح زیــر اســت:
-1الیه زیرساختها
الیــه زیرســاختها تمــام زیرســاختهایی را کــه از
قراردادهــای هوشــمند و کاربردهــای آن پشــتیبانی میکننــد
ازجملــه محیطهــای توســعه قابلاعتمــاد ،محیطهــای
اجرایــی قابلاعتمــاد و دادههــای قابلاعتمــاد (اوراکل) را
یکجــا گــردآورده و در بــر میگیــرد .تــا حــدودی ،انتخــاب
ایــن زیرســاختها بــر الگوهــای طراحــی قراردادهــای
هوشــمند و ویژگیهــای قــرارداد تأثیــر خواهــد گذاشــت .در
ادامــه مــوارد نامبــرده بررســی میشــود:
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محیــط توســعه قابلاعتمــاد :در فراینــد توســعه،
اســتقرار و فراخوانــی قراردادهــای هوشــمند ،انــواع
ابزارهــای توســعه درگیــر هســتند؛ بــرای مثــال ،زبانهــای
بر نا مهنو یســی  ،محیطهــا ی تو ســعه یکپا ر چــه ،
چارچو بهــای توســعه ،مشــتر یها ،کیفپو لهــا و
غیــره .بهعنــوان نمونــه ،کیفپــول عالو هبراینکــه
یــک ابــزار مدیریــت دارایــی دیجیتــال اســت ،معمــو ًال
عملکردهایــی ماننــد  Boot Nodeبــودن ،اســتقرار یــک
قــرارداد و برانگیختــن یــک قــرارداد را نیــز برعهــده
میگیــر د .
محیطهــای اجــرای قابلاعتمــاد :زنجیرهبلــوک
یــک محیــط اجــرای مطمئــن بــرای قراردادهــای
هوشــمند فراهــم میکنــد .اجــرای صحیــح و بــدون
نقــص قراردادهــای هوشــمند بــه ویژگیهــای بــارز و
منحصربهفــرد زنجیرهبلــوک ماننــد اجمــاع ،ســازوکار
تشــویقی و بیواســطهبودن متکــی اســت و نتایــج نهایــی
اجــرا در دفترکلــی توزیعشــده کــه توســط یکایــک گرههــا
نگهــداری میشــود ،ذخیــره خواهــد شــد .انتخــاب و بــه
کارگیــری الگوریتمهــای اجمــاع و ســازوکارهای تشــویقی
مختلــف بــر الگــوی طراحــی ،بازدهــی اجــرا و امنیــت
قراردادهــای هوشــمند تأثیــر میگــذارد .بــرای مثــال،
توســعه و اســتقرار قراردادهــای هوشــمند در اتریــوم بایــد
شــامل هزینــه اجــرا (گــس) باشــد تــا از حمــات انــکار
خدمترســانی ،هزینههــای غیرضــروری ناشــی از
فراخوانــی کدهــای مــرده ،عملیــات پرهزینــه دوری و غیــره
جلوگیــری شــود.
دادههــای قابلاعتمــاد (اوراکل) :بــرای تضمیــن
امنیــت شــبکه زنجیرهبلوکــی ،قراردادهــای هوشــمند در
یــک محیــط اجــرای ســندباکس (ماننــد ماشــین مجــازی
اتریــوم) اجــرا میشــود کــه اجــازه نــدارد از بیــرون
اطالعــات دریافــت کنــد .ازایــنرو ،قــرارداد هوشــمند
نیازمنــد دریافــت اطالعــات قابلاعتمــاد اســت کــه بــه آن
اوراکل گفتــه میشــود.
-2الیه قرارداد
الیــه قــرارداد ،دادههــای غیرقابلتغییــر قــرارداد را شــامل
مفــاد قــرارداد ،نحــوه مواجهــه بــا ســناریوهای محتمــل و
معیارهــای تراکنــش در بــر میگیــرد؛ بنابرایــن ،ایــن الیــه را
میتــوان پایــگاه داده غیرقابلتغییــر قراردادهــای هوشــمند
دانســت کــه شــامل تمامــی قوانیــن مربــوط بــه برانگیختــن
(فراخوانــدن) ،اجــرا و برقــراری ارتبــاطِ قــرارداد میشــود.
زمانــی کــه یــک قــرارداد در حــال طراحــی اســت ،طرفیــن
آن ابتــدا بایــد بــر ســر مفــاد آن مذاکــره کننــد تــا مــواردی
ماننــد شــروط قانونــی ،مســائل مربــوط بــه کســبوکار و
غیــره مشــخص شــود .ســپس برنامهنویســان بــا اســتفاده
از فنــاوری مهندســی نرمافــزار مفــاد قــرارداد تشریحشــده
بــه زبــان طرفیــن قــرارداد را بــه کدهــای برنامهنویســی
ترجمــه میکننــد (بــرای مثــال ،مجموعــهای از دســتورات
«اگــر  ...آنــگاه  .)»...عالوهبرایــن ،نحــوه انجــام تعامــات
(ماننــد مجــوز دسترســی ،نحــوه برقــراری ارتبــاط و غیــره)،
باتوجهبــه ویژگیهــای پلتفــرم توســعه و مقاصــد طرفیــن

قــرارداد ،بایــد در همیــن الیــه تصویــب شــود تــا شــرایط
بــرای تعامــات قــرارداد بــا کاربــران (یــا قــرارداد با قــرارداد)
مهیــا شــود.

برقــراری ارتبــاط ،همــکاری و مذاکــره بــا یکدیگــر اجتماعی
عمــل کننــد .اطالعــات حاصــل از یادگیــری و همــکاری
میتوانــد بــه الیههــای قبلــی ارســال شــود و طراحــی
قــرارداد و عملیــات را بهینــه کنــد و در نهایــت ایــده قــرارداد
هوشــمند واقعــی را تحقــق بخشــد.

-3الیه عملیاتی
الیــه عملیاتــی تمامــی عملیــات پویــای سوارشــده بــر
روی الیــه غیرقابلتغییــر شــامل طراحــی ســازوکار،
اخــذ تأییدیههــای رســمی ،تجزیهوتحلیــل امنیتــی،
بهروزرســانیها و خودتخریبــی را در بــر میگیــرد .الیــه
ـودن عملیاتِ قــرارداد
نگـهداری کلیـ ِد صحیــح ،امــن و کارا بـ ِ
هوشــمند اســت؛ زیــرا قراردادهــای هوشــمند مخــرب یــا
آســیبپذیر میتوانــد ضررهــای اقتصــادی بزرگــی بــه
کاربــران وارد کنــد .از منظــر چرخهعمــر قراردادهــای
هوشــمند از مذاکــره تــا خودتخریبــی ،قبــل از اســتقرار
قــرارداد هوشــمند در زنجیرهبلــوک ســازوکارهای طراحــی
عملیــات از نظریــه اطالعــات و انگیــزه بــرای کارکــرد بهتــر
عملکردهــای قــرارداد اســتفاده میکننــد .عملیــات اخــذ
تأییدیههــای رســمی و تجزیهوتحلیــل امنیتــی بــرای
تأییــد صحــت قراردادهــای هوشــمند ،امنیــت کــد آن و
همچنیــن حصــول اطمینــان از اینکــه قــرارداد مطابــق
انتظــار برنامهنویــس عمــل کنــد ،بــه کار گرفتــه میشــود.
پــس از اســتقرار قــرارداد هوشــمند در زنجیرهبلــوک،
درصورتیکــه قــرارداد نتوانــد تقاضــای کاربــران را بــرآورده
کنــد یــا ضعفهــای قابلرفعــی داشــته باشــد ،بهروزرســانی
میشــود .ایــن نکتــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود کــه ســوابق
تمامــی بهروزرســانیها در زنجیرهبلــوک بهصــورت غیــر
قابــل دســتکاری ذخیــره میشــود .در پایــان چرخهعمــر
قــرارداد هوشــمند یــا زمانــی کــه آســیبپذیری آن مخاطــره
شــدیدی بــه وجــود بیــاورد ،خودتخریبــی بهمنظــور
اطمینــان از امنیــت شــبکه فعــال میشــود.

-5الیه نمایش
الیــه نمایــش انــواع اشــکال نمایــش قراردادهای هوشــمند
در کاربردهــای مختلــف شــامل نرمافزارهــای کاربــردی
غیرمتمرکــز ،ســازما نهای خودمختــار غیرمتمرکــز،
بنگاههــای خودمختــار غیرمتمرکــز و جوامــع خودمختــار
متمرکــز را در بــر میگیــرد .قراردادهــای هوشــمندی کــه
رفتارهــای پیچیــده گرههــای شــبکه را در خــود دارنــد
میتــوان بهعنــوان رابــط نر مافــزاری زنجیر هبلوکــی
در نظــر گرفــت کــه زنجیرهبلــوک را قــادر میســازند تــا
ســناریوهای مختلــف کاربــردی را در خــود بپذیــرد .بــرای
مثــال ،بــا نوشــتن انــواع شــروط قانونــی ،منطق کس ـبوکار
و توافقــات در قراردادهــای هوشــمند ،کارکردهــای زیــادی
را بــرای نرمافزارهــای کاربــردی غیرمتمرکــز میتــوان
در نظــر گرفــت .عالوهبرایــن ،ســامانه متشــکل از چندیــن
دســتیار ،ساختهشــده بــر روی الیــه چهــارم میتوانــد
شــامل مــوارد زیــادی کاربردهــای غیرمتمرکــز کــه در
همیــن بخــش بــه آن اشــاره شــد ،باشــد .پیشبینــی
میشــود ،اشــکال زیــادی کــه میتــوان بــرای نمایــش
قراردادهــای هوشــمند متصــور شــد ،الگوهــای کس ـبوکار
و مدیریــت ســنتی را تغییــر دهنــد و پایهگــذار جوامــع
قابلبرنامهریــزی آینــده باشــد .بــه طــور مثــال،
ســازما نهای خودمختــار غیرمتمرکــز ســازما نهایی
هســتند کــه بــا قراردادهــای هوشــمند هدایــت میشــوند
و موضوعــات مرتبــط بــا کس ـبوکار و مدیریــت قوانیــن در
آنهــا در زنجیرهبلــوک ذخیــره میشــود .بهرهگیــری از
ایــن ســازمانها هزینــه تراکنشهــا را کاهــش میدهــد و
امــکان همراستاســازی امیــال شــرکای ســازمان بــه روشــی
غیرمتمرکزتــر را فراهــم میکنــد؛ بنابرایــن ،پیشبینــی
میشــود ،ایــن ســازما نها تأثیــر تحو لآفرینــی بــر
الگوهــای ســنتی مدیریــت بگذارنــد کــه در حــال حاضــر در
ســاختاری سلســلهمراتبی و از باالبهپاییــن در جریــان هســتند.

-4الیه هوشمند
الیــه هوشــمند الگوریتمهــای هوشــمند زیــادی ماننــد
ادراک ،تدلیــل ،یادگیــری ،تصمیمگیــری و رفتــار
اجتماعــی را شــامل میشــود کــه هوشــمندی را بــه
قراردادهــای هوشــمند ساختهشــده در ســهالیه قبلــی
میافزایــد .البتــه بایــد خاطرنشــان کــرد کــه قراردادهــای
هوشــمند فعلــی از الیــه هوشــمند قــوی برخــوردار نیســتند.
بااینحــال ،بــاور بــر ایــن اســت کــه در آینــده قراردادهــای
هوشــمند نهتنهــا میتوانــد بــا دســتورات اگــر  ...آنــگاه ...
خودمختار عمــل کننــد ،بلکه از دســتورات «چــه  ...اگــر ،»...
امــکان محاســبات پیچیــده و تصمیمگیــری هوشــمند در
ســناریوهای ناشــناخته برخــوردار خواهنــد شــد .همانطــور
کــه قبــ ً
ا اشــاره شــد ،قراردادهــای هوشــمند را میتــوان
دســتیاری هوشــمند که به نیابــت از کاربــران (ایجادکنندگان
قــرارداد) خــود عمــل میکنــد در نظــر گرفــت .بــا توســعه
هــوش مصنوعــی ایــن دســتیارها از ســطح مشــخصی از
هــوش برخــوردار خواهنــد بــود؛ ماننــد ادراک ،تدلیــل و
یادگیــری .بنابرایــن ،ایــن دســتیارها نهتنهــا آزاد خواهنــد
بــود کــه وظایــف را انتخــاب و اولویتبنــدی کننــد و رفتاری
هدفمحــور نشــان دهنــد ،بلکــه خواهنــد توانســت از طریق

-6الیه نرمافزار کاربردی
الیــه نرمافــزار کاربــردی شــامل تمامــی نرمافزارهــای
کاربــردی میشــود کــه بــر روی الیــه نمایــش ســاخته شــده
اســت .بــرای مثــال ،نرمافــزار کاربــردی پلَنتویــد (مثالــی
از یــک ســازمان خودمختــار غیرمتمرکــز) بــر روی اتریــوم
توســعه داده شــده اســت و یــک اکوسیســتم اقتصــادی بســیار
عالــی کــه هنرمنــدان ،طراحــان ،آثــار هنــری و مخاطبــان
را بــه یکدیگــر متصــل میکنــد ،بــه وجــود آورده اســت .از
منظــر تئــوری ،قراردادهــای هوشــمند قابلاســتفاده در تمامی
صنایــع ماننــد مالــی ،اینترنــت اشــیا ،ســامت ،زنجیرهتأمیــن
و غیــره هســتند.
شــایانذکر اســت ،چارچــوب پیشنهادشــده یــک چارچــوب
ایدئــال اســت؛ علیالخصــوص بــرای الیــه هوشــمند.
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همانگونــه کــه در مقــاالت قبــل اشــاره شــد ،شــبکه ققنــوس بــا بهرهگیــری
از ظرفیــت فنــاوری اســتالر نســل اول قراردادهــای هوشــمند خــود را عرضــه
نمــوده اســت و نیازمندیهــای کاربــران خــود را در ایــن حــوزه تــا حــد قابل
قبولی پوشــش داده اســت .نســل اول قــرارداد هوشــمند چیزی جــز توالی
تراکنشهــای هوشــمند از پیــش تعییــن شــده ،در راســتای اجرایــی
ســاختن بندهــای یــک توافــق بیــن چنــد ذینفــع نیســت .کاربران
میتواننــد بــا اســتفاده از قابلیتهــای تراکنشهــای شــبکه
ماننــد چندامضایــی ،بــازه زمانی و عــدد توالــی نحــوه مبادالت
مالــی یــک قــرارداد را بــه صــورت توالــی تراکنشهــای
هوشــمند تنظیــم نمــوده و در زمــان نیــاز بــه شــبکه
ارســال کننــد .در ایــن مقالــه بــه بیــان معمــاری نســل
دوم قــرارداد هوشــمند ققنــوس میپردازیــم کــه
عــاوه بــر بهرهگیــری از ظرفیتهــای نســل اول
قــرارداد هوشــمند ،بســتری را بــرای اجــرای
قــرارداد پیچیدهتــر بــا بهرهگیــری از منطــق
تعریــف شــده بــرای ذینفعــان را ایجــاد
خواهــد کــرد.

امیر ذاکر
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بیان مسئله
نســل اول قراردادهــای هوشــمند انعطــاف الزم بــرای تعریــف قراردادهــای
حاوی شــرایطِ بــا منطــق پیچیدهتــر را ندارند؛ بــه عبارتی ایــن قراردادهوشــمند
تنهــا شــامل تراکنشهــای از پیــش تعییــن شــده هســتند .لــذا بــا توجــه بــه
پیشــرفت ســامانههای فنــاوری اطالعــات و وابســتگی ســرویسهای فناوری
به یکدیگــر نیــاز اســت تــا قراردادهایــی بــا قابلیــت پذیــرش دادههــای ورودی
از سیســتمهای پیچیدهتــر ،تحلیــل و پــردازش آنهــا بــا توجــه بــه شــرایط
و اهــداف کاربــران و کاوش وضعیــت لحظ ـهای شــبکه دفتــرکل توزیــع شــده
و تبــادالت آن ،ایجــاد شــود .بــا توجــه بــه ماهیــت فنــاوری دفتــرکل توزیــع
شــده در صورتــی کــه قــرارداد هوشــمند بــر روی شــبکه اصلــی اجــرا شــود،
کلیــه معامــات و تراکنشهــای آن قابــل مشــاهده و پیگیــری میباشــد کــه
عالوه بــر مزایای شــفافیت ،نقــض حریــم خصوصــی را در پــی خواهد داشــت.
همچنیــن در صــورت اجــرای قــرارداد هوشــمند بــرروی گرههــای دفتــرکل
توزیــع شــده بهدلیــل ازدیــاد حجــم پردازشهــا در قراردادهــای هوشــمند
پیچیدهتــر ،زمــان اجــرای آن بــرای هــر گــره افزایــش مییابــد کــه ایــن
عامــل موجــب تأخیــر در فرآینــد اجمــاع روی شــبکه اصلــی میشــود .از دیگــر
محدودیتهــای نســل اول قراردادهــای هوشــمند عــدم امــکان اتصــال بــه
ســرویسهای و APIهــای خــارج از شــبکه اســت کــه از آن جملــه میتــوان
بــه حــوزه کاربردهــای اینترنــت اشــیا اشــاره نمــود.

 افزایــش ســرعت :بدلیل ماهیــت پردازشــی نســل دوم قــرارداد هوشــمندققنــوس ،اجــرای آن در برنامههــای پیچیــده تــر زمانبــر خواهــد بــود .بدین
ترتیــب بــا بــرون ســپاری بــرای اجــرای قــرارداد هوشــمند بــه زنجیــره
کنــاری ،بــار پردازشــی از زنجیــره اصلی بــه زنجیــره کنــاری منتقل شــده و
زمــان اجمــاع در زنجیــره اصلــی حفــظ میشــود.
 تمرکــز زدایــی :زنجیــره کنــاری ماننــد زنجیــره اصلــی از معمــاریغیرمتمرکــز اســتفاده میکنــد.
زنجیره کناری
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node

node

node

راهحل پیشنهادی

زنجیره بلوک

شکل  .1تصویرشماتیک یک زنجیره کناری

انتظــار مـیرود نســل دوم قــرارداد هوشــمند ققنــوس ویژگیهــای زیــر تأمین
نمایــد:
 عــدم الــزام بــه اســتفاده از یــک زبــان برنامهنویســی خــاص برای توســعهو پیادهســازی قراردادهــای هوشــمند؛
 فراهــم آوردن امــکان اســتفاده از فضــای ذخیــره بیشــتر بــر حســب نیــازقــرارداد هوشــمند ؛
 امــکان دریافــت ورودیهــا بــه قراردادهــای مختلــف از سیســتمهایپیچیــده؛
 امــکان اســتفاده قــرارداد هوشــمند از اطالعــات موجــود در شــبکه دفتــرکل توزیــع شــده ؛
 اجرای قراردادهای منعطف با منطق و پردازش پیچیدهتر.تمامــی ایــن ویژگیهــا در عیــن حفــظ ســرعت و امنیــت شــبکه انجــام شــده
و نتیجــه پایانــی اجــرا قــرارداد بــر روی دفتــر کل توزیــع شــده ثبــت خواهــد
شــد .همــان گونــه کــه در بخــش بیــان مســئله ذکــر شــد در صــورت اجــرای
قــرارداد هوشــمند بــرروی گرههــای شــبکه اصلــی ،فراینــد اجمــاع بــا تاخیــر
همــراه خواهد بــود .بــرای رفــع ایــن مشــکل مفهومی بــه نــام زنجیــره کناری
معرفــی میشــود .زنجیــره کنــاری متشــکل از چنــد گــره اســت کــه ماننــد
زنجیــره اصلــی ارتبــاط آنهــا از نــوع نقطــه بــه نقطــه میباشــد و بــرای یــک
هــدف مشــخص بــا یکدیگــر اجمــاع میکننــد .نســل دوم قــرارداد هوشــمند
ققنــوس مبتنــی بــر مفهــوم زنجیــره کنــاری طراحــی شــده اســت و پــس از
اجمــاع در زنجیــره کناری ،نتیجــه نهایــی در دفتر اصلی شــبکه ققنــوس ذخیره
میشــود .ایجــاد زنجیــره کنــاری مزایــای زیــر را دربــر دارد:
 افزایــش امنیــت :در صورتــی کــه نیــاز بــه اجــرای برنامههــای جدیــدیــا قــرارداد هوشــمند داشــته باشــیم ،زنجیــره کنــاری بــا فراهــم آوردن
یــک ســندباکس بــه آزمایــش آن برنامــه کمــک میکنــد .ایــن زنجیــره
میتوانــد بــا ایجــاد گرههــای بیشــتر امنیــت برنامــه را نیــز افزایــش دهــد.
همچنیــن شــبکه اصلــی از خطــرات ناشــی از اجــرای برنامههــای ناامــن
محفــوظ میمانــد.

تصویــر بــاال شــماتیک یــک زنجیــره کنــاری را نمایــش میدهــد .در ایــن
معمــاری زنجیــره کنــاری دادههــای اولیــه را جهــت پــردازش از بالکچیــن
اصلــی دریافــت میکنــد و پــس از اجمــاع ،نتیجــه نهایــی را بــه بالکچیــن
اصلــی جهــت ذخیــره در یــک بــاک ارســال میکنــد.
اجــرا و پیــاده ســازی قــرارداد هوشــمند در دیگــر بال کچینهــا
محدودیتهــای زیــر را دارنــد کــه در ایــن پلتفــرم ســعی شــده اســت ایــن
محدودیتهــا مرتفــع گــردد:
 -1برخــی از قراردادهای هوشــمند نیازمند تاییــد و امضای ذینفعــان آن قرارداد
میباشــد .بــه همیــن منظــور یکــی از دغدغههــای یک ذینفــع جهــت اجرای
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قــرارداد هوشــمند ،جمـعآوری امضای دیگــر ذینفعان میباشــد.
 -2همانگونــه کــه اشــاره شــد ،قــرارداد هوشــمند توالــی چنــد تراکنــش
هوشــمند میباشــد .منطــق ســاخت ایــن تراکنــش هــا پــس از بررســی و
پــردازش دادههــا صــورت میپذیرد .جهــت پیادهســازی ایــن منطق در شــبکه
اتریــوم ،از یــک زبــان برنامهنویســی اختصاصــی بــه نــام ســالیدیتی اســتفاده
میشــود .بــا توجــه بــه محدودیتهــای برنامهنویســی ایــن زبــان ،امــکان
ایجــاد برنامههــای پیچیــده و اســتفاده از الگوریتمهــای یادگیــری ماشــین
یا هــوش مصنوعــی محــدود اســت .همچنیــن حجــم برنامههــای ســالیدیتی
نمیتوانــد از  24کیلوبایــت بیشــتر باشــد کــه امــکان ایجــاد برنامههــای بــا
حجــم بیشــتر را دارا نمیباشــد.
معماری راه حل پیشنهادی
تعریف اجزا و موجودیت ها
همانگونــه که اشــاره شــد ،الــزام اســتفاده از زنجیره کنــاری در یــک بالکچین
بهدلیــل افزایــش ســرعت ،امنیــت و مقیــاس پذیــری ثابــت شــده میباشــد.
بــه همیــن دلیــل شــبکه ققنــوس دارای یــک زنجیــره کنــاری به نــام قــرارداد
هوشــمند ققنوس  2.0یــا  KSC2میباشــد و با هــدف اســتقرار و اجرای قــرارداد
هوشــمند ایجــاد شــده اســت .ایــن زنجیــره متشــکل از اجــزا و موجودیتهای
گوناگــون میباشــد کــه هریــک بــا تعامــل بــا یکدیگــر جهــت اجرایــی شــدن
ایــن هــدف همــکاری میکننــد.
معماری قرارداد هوشمند ققنوسی2.0
 -1قــرارداد هوشــمند ققنوســی  :شــروط ،روال و قوانیــن حاکــم بــر
یــک قــرارداد یــا توافــق در قالــب یــک نــرم افــزار بــه نــام قــرارداد هوشــمند
ققنوســی پیــاده ســازی میشــود .ایــن نــرم افــزار محــدود بــه زبــان برنامــه
نویســی خاصــی نبــوده و ایــن امــکان را بــه برنامــه نویــس می دهــد تــا فرآیند
را بــه زبــان برنامــه نویســی دلخــواه خود پیــاده ســازی کنــد .همچنین ایــن نرم
افــزار بــر روی تمامــی پلتفرمهــا (اعــم از لینوکــس ،وینــدوز و مــک) قابــل اجرا
اســت .خروجــی این نــرم افــزار عملیــات معتبــر بــر روی شــبکه ققنوس اســت
کــه پــس از اجــرا آن ،اهــداف ذینفعــان تحقــق مــی پذیــرد.
 -2توســعهدهنده  :برنامــه نویــس یا توســعه دهنــده ،وظیفــه پیاده ســازی
یــک قــرارداد را در قالب نرم افــزار برعهــده دارد.
 -3حســاب توســعهدهنده  :هــر توســعهدهنده دارای یــک حســاب
در شــبکه ققنــوس اســت کــه بوســیله آن وارد ابــزار توســعه قــرارداد هوشــمند
ققنوســی  2.0مــی شــود و پــس از توســعه قــرارداد هوشــمند خــود ،آن را در
فروشــگاه قــرار مــی دهــد .همچنیــن درآمــد حاصــل از فــروش قراردادهــای
توســعه یافتــه ،بــه ایــن حســاب واریــز مــی شــود.
-4اســتقراردهنده  :ذینفعــی کــه خواهــان اجــرای یــک قراردادهوشــمند
توســط چنــد همپــرداز اســت .اســتقراردهنده بوســیله ابــزار توســعه ،قــرارداد
هوشــمند ققنوســی را از فروشــگاه انتخــاب نمــوده و همپردازهــای مــورد نظــر
خــود را بــرای اجــرای آن انتخــاب میکنــد.
-5کاربــر  :کاربــر تأمیــن کننــده مالــی اجــرای قــرارداد اســت و بــا پرداخــت
هزینههــای مربوطــه از جملــه کارمــزد ،فرمــان اجــرای قــرارداد هوشــمند
ققنوســی را صــادر مــی کنــد .کاربــر همچنیــن بــا اســتفاده از ابــزار توســعه،
ورودیهــای موردنیــاز بــرای اجــرای قــرارداد را جهــت مشــاهده همپردازهــا
در  IPFSبارگــذاری میکنــد.
-6همپــرداز  :هــم پــرداز توســط موتــور اجــرا اجراکننده قــرارداد هوشــمند
اســت .همپــرداز پــس از اجــرای قــرارداد هوشــمند ،خروجــی به دســت آمــده را
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امضــا نمــوده و در بخــش مدیریــت داده حســاب ققنوســی خــود قــرار میدهد.
ســپس بــا ســایر همپردازهــا در فرآینــد اجمــاع شــرکت نمــوده و خروجــی
منتخــب امضــا شــده را بــه شــبکه ققنــوس ارســال میکنــد.
-7حســاب هم پرداز  :هــر هــم پــرداز دارای یک حســاب ققنوســی بروی
شــبکه ققنــوس اســت کــه بــه وســیله آن در شــبکه شــناخته شــده و وارد ابــزار
توســعه و موتــور اجــرا مــی شــود .همپــرداز پــس از اجــرای قــرارداد هوشــمند،
تراکنــش مورد نظر خــود را امضــا نمــوده و آن را در بخــش مدیریت داده حســاب
خود قــرار مــی دهــد .پــس از اجــرای یــک قــرارداد هوشــمند ،کارمــزد عملکرد
همپــرداز بــه ایــن حســاب واریــز میشــود.
-8حســاب هوشــمند  :به ازای هــر قــرارداد هوشــمند مستقرشــده و آماده
اجــرا در زنجیــره کنــاری ،یــک حســاب ققنوســی روی شــبکه ققنــوس ایجــاد
میشــود ،کــه آن را حســاب هوشــمند مینامیــم .همپردازهــای منتخــب
بــرای اجــرا بــه عنــوان امضــا کننــدگان این حســاب تعییــن میشــوند .پــس از
اجــرای قــرارداد و اجماع بــر روی نتیجــه آن ،فایل وضعیــت خروجــی ،در بخش
مدیریــت داده ایــن حســاب نوشــته مــی شــود .کارمــزد همپردازهــا توســط
تراکنــش هوشــمند از حســاب کاربــر اجراکننــده قــرارداد هوشــمند ،در زمــان
ـان فرآیند
صــدور فرمان اجــرا بــه ایــن حســاب واریــز شــده و همپردازهــا در پایـ ِ
اجمــاع و اجــرای قــرارداد هوشــمند ،آن را برداشــت میکننــد.
-9فایــل وضعیــت :فایــل وضعیــت حــاوی اطالعــات و دادههــای آخرین
اجــرای یــک قــرارداد هوشــمند میباشــد کــه آدرس حاصــل از ذخیــره ســازی
آن بــرروی  IPFSدر بخــش داده هــای حســاب هوشــمند ذخیره می شــود .پس
از اجــرای قــرارداد هوشــمند توســط همپردازهــا ،فایــل وضعیــت جدید ســاخته
شــده و همپردازهــا بــر روی محتــوای ایــن فایــل اجمــاع میکننــد .در آخــر
آدرس فایــل وضعیــت جدیــد منتخــب را در بخش دادههای حســاب هوشــمند
بهروزرســانی میشــود.
 -10حســاب صادرکننــده توکن قرارداد هوشــمند ققنوســی  :به
منظــور اعــام آمادگــی همپردازها بــرای اجــرای قــرارداد هوشــمند در شــبکه
ققنــوس ،نیــاز بــه یــک فرآینــد قابــل ثبــت و ردیابــی در شــبکه اســت .بــرای
ایــن منظــور توکنی بــا نــام توکــن قــرارداد هوشــمند ققنوســی در شــبکه ایجاد
شــده و همپردازهــا بــرای اعــام آمادگــی بــه عنــوان اجراکننــده ،بــه حســاب
صادرکننــده ایــن توکــن خــط اعتمــاد میزننــد.
-11فروشــگاه قــرارداد هوشــمند  :قراردادهــای هوشــمند جهــت
دسترســی و خریــد و فــروش در فروشــگاه قراردادهای هوشــمند ققنوســی قرار
میگیرنــد.
-12حســاب ققنوســی فروشــگاه  :متناظــر بــا فروشــگاه نیــز در
زنجیــره کنــاری ،یــک حســاب بــا نــام حســاب ققنوســی فروشــگاه در شــبکه
ققنوس وجــود دارد کــه در بخــش مدیریــت داده آن ،آدرس حاصــل از بارگذاری
قراردادهــای موجــود  ، IPFSدر فروشــگاه قــرار دارد.
-13ابــزار توســعه  :ابــزاری اســت کــه بــه توســعه دهنــده اجــازه میدهد
قرارداد هوشــمند خــود را به فروشــگاه قــرارداد هوشــمند اضافه کنــد .همچنین
اســتقراردهنده پــس از انتخــاب همپرداز هــا ،قــرارداد هوشــمند مورد نظــر خود
را از فروشــگاه قــرارداد هوشــمند انتخــاب نمــوده و حســاب هوشــمند را ایجــاد
کنــد .کاربــر اجــرا کننــده نیــز بــا انتخــاب حســاب هوشــمند ،کارمــزد اجــرای
قــرارداد هوشــمند توســط همپردازهــا را پرداخــت کــرده و فرمــان اجــرا را صادر
میکنــد.
-14موتــور اجــرا قــرارداد هوشــمند ققنوســی  :سرویســی کــه
همپــرداز از طریــق آن ،اقــدام بــه اعــام آمادگــی و اجــرای قــرارداد هوشــمند
میکنــد .ایــن موتــور نســخه اجرایــی قــرارداد هوشــمند و ورودی هــای آن را از
 IPFSدریافــت نمــوده و پــس از اجــرا و انجــام فراینــد اجمــاع ،ارســال تراکنــش
منتخــب امضــا شــده بــه شــبکه و تغییــر مدیریــت داده حســاب هوشــمند را
انجــام میدهــد.
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 :IPFS -15یــک سیســتم توزیــع شــده ذخیــره ســازی فایل در بســتر شــبکه
میباشــد .پــس از ذخیره ســازی یــک فایــل در  ،IPFSاین سیســتم یــک آدرس
منحصربهفــرد بــر اســاس محتــوا ،بــرای دسترســی بــه آن ایجــاد میکنــد.
بهدلیــل محدودیــت ذخیــره ســازی دادههــا در دفتــرکل توزیــع شــده ،بــه جای
ذخیــره ســازی اطالعــات ،تنهــا آدرس فایــل دادهی ذخیــره شــده در  IPFSرا در
دفتــرکل ذخیــره میشــود.
-16صــدور فرمــان اجــرا :صــدور فرمــان اجــرا بهوســیله یــک تراکنش
بــه نــام تراکنــش هوشــمند انجــام میشــود .در بخــش دادههــای تراکنــش
هوشــمند فایل ورودی حــاوی اطالعــات الزم بــرای اجــرای قرارداد هوشــمند
میباشــد .بهوســیله اجــرای ایــن تراکنــش ،کارمــزد اجــرای قــرارداد هوشــمند
از طریــق ابــزار توســعه از حســاب کاربــر اجراکننــده به حســاب هوشــمند واریز
میشــود .بدیــن ترتیــب همپردازهــای منتخــب کــه امضاکننــدگان حســاب
هوشــمند هســتند ،این عملیات پرداخــت را مشــاهده و اقدام بــه اجرای قــرارداد
هوشــمن ِد متناظر بــا حســاب هوشــمن ِد دریافت کننــده کارمــزد مینماینــد .این
پرداخــت متناظــر بــا صــدور فرمــان اجــرای قــرارداد هوشــمند میباشــد.
فرآیندها و روابط بین اجزا
در این بخش فرآیندهای کلی و روابط بین اجزا اصلی معماری را تعریف میکنیم.

استقرار

فروشگاه

فرآیند ثبتنام همپردازها
 .1همپردازهــا از طریــق موتــور راه انــدازی و اجــرا جهــت اجــرای یــک
قــرارداد هوشــمند ققنوســی اعــام آمادگــی مینماینــد.
 .2موتــور راه انــدازی و اجــرا ،همپــرداز را بــه عنــوان درخواســت کننــده
بــرای اجــرای قــرارداد هوشــمند ثبــت نــام میکنــد.
 .3در حقیقــت طــی فرآینــد ثبــت نــام همپــرداز بــه عنــوان خواهــان
اجــرای قــرارداد هوشــمند ،یــک خــط اعتمــاد از حســاب همپــرداز بــه
حســاب صادرکننــده توکــن قــرارداد هوشــمند ایجــاد میشــود.
فرآیند استقرار قرارداد هوشمند
 .1اســتقراردهندهی قــرارداد هوشــمند ،از طریــق ابــزار توســعه اقــدام بــه
اســتقرار یــک قــرارداد هوشــمند از فروشــگاه مینمایــد.
 .2ســپس بــه وســیله ابــزار توســعه ،قــرارداد هوشــمند ققنوســی مــورد
نظــر را ،از فروشــگاه دریافــت میکنــد.
 .3اســتقراردهنده از طریــق ابــزار توســعه همپردازهــای مــورد نظــر (کــه
قبــا ثبــت نــام کردهانــد) را بــرای اجــرای قــرارداد هوشــمند انتخــاب
میکنــد.

فایل داکر

ابزار توسعه

نرمافزار قابل اجرا

صدور فرمان اجرا

موتور اجرا کننده

فرآیند توسعه و انتشار قرارداد هوشمند
 .1ابتــدا توســعهدهنده وارد ابــزار توســعه قــرارداد هوشــمند ققنوســی2.0
میشــود و فایــل اجرایــی برنامــه توســعه یافتــه را بارگــذاری مینمایــد.
 .2ابزار توسعه ،این فایل اجرایی را بر روی IPFSبارگذاری میکند.
 .3توســعه دهنــده آدرس دریافتــی از  IPFSرا در بخــش مدیریــت داده حســاب
خــود اضافــه میکنــد.
 .4آدرس و مشــخصات قــرارداد هوشــمند از طریــق ابــزار توســعه در فروشــگاه
قراردادهــای هوشــمند ققنــوس قــرار میگیــرد.
 .5آدرس و مشــخصات قــرارداد هوشــمند از طریــق فروشــگاه در حســاب
ققنوســی فروشــگاه ثبــت میشــود.

اجرا قرارداد

اعالم قایل وضعیت

اجماع

شکل  .2چرخه حیات یک قرارداد هوشمند

ارسال به شبکه

ساخت حساب هوشمند

انتخاب اجرا کنندگان

توافقنامه

 .4در ایــن مرحلــه یــک حســاب هوشــمند ققنوســی متناظــر بــا قــرارداد
هوشــمند ســاخته میشــود .ســپس لیســتی از همپردازهــا ،کارمــزد
اجــرا و آدرس فایــل اجرایــی قــرارداد هوشــمند ،در بخــش مدیریــت داده
حســاب نوشــته میشــود.
 .5اســتقراردهنده بــه منظــور اطالعرســانی بــه همپردازانــی کــه بــرای
اجــرا انتخــاب شــده انــد ،مقــداری پیمــان از حســاب هوشــمند به حســاب
ققنوســی آنهــا ،بــه عنــوان همپــرداز اجراکننــده قــرارداد جــاری ،واریــز
میکنــد .ایــن تراکنــش جنبــه مــادی نــدارد و صرفــا جهــت آگاهســازی
همپــرداز بــرای اجــرا کــردن ایــن قــرارداد هوشــمند پرداخــت میشــود.
 .6موتــور اجرایــی همپــرداز پــس از آگاهــی از انتخــاب ،فایــل اجرایــی
قــرارداد هوشــمند مســتقر در  IPFSرا دانلــود مــی کنــد.
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 .7هــم پــرداز هــا بــه صــورت برخــط حســاب هوشــمند را بــرای دریافــت
فرمــان اجــرا نظــاره مــی کننــد.
فرآیند صدور فرمان اجرا و اجرای قرارداد هوشمند
 .1کاربــر اجراکننــده از طریــق ابــزار توســعه ،اقــدام بــه تأمیــن مالــی
هزینــه هــا ،کارمــزد اجــرا و بارگــذاری ورودی موردنظــر خــود مــی نماید.
 .2کاربــر اجراکننــده فایــل حــاوی ورودی هــای مــورد نظــر را ســاخته و
توســط ابــزار توســعه قــرارداد هوشــمند ،بــر روی  IPFSبارگــذاری مــی
نمایــد.
 .3بــا اجــرای تراکنــش هوشــمند توســط کاربــر اجراکننــده ،کارمــزد
اجــرای قــرارداد هوشــمند از طریــق ابــزار توســعه از حســاب کاربــر
اجراکننــده بــه حســاب هوشــمند واریــز مــی شــود.
 .4موتــور راه انــداز ،بــه صــورت برخــط حســاب هوشــمند مــورد نظــر را
بررســی میکنــد ،و از اجــرای تراکنــش هوشــمند آگاه میشــود .ســپس

قــرارداد در شــبکه ،دریافــت و بــه نقشهــای مجــاز نمایــش میدهــد.
مزایای پلتفرم قرارداد هوشمند 2.0
توسعه دهنده
چندزبانــی :در پلتفــرم قــرارداد هوشــمند  2.0تمامــی زبانهــای
برنامهنویســی بــدون محدودیــت پشــتیبانی میشــود.
کســب درآمــد بــدون نیــاز بــه بازاریابــی :توســعهدهندهها
میتواننــد قــرارداد هوشــمند مــورد نظــر خــود را پــس از پیادهســازی در
فروشــگاه قــرار داده و کســب درآمــد کننــد.
توســعه و بهبــود :توســعهدهندهها میتواننــد بــا توســعه و بهبــود
قراردادهــای هوشــمند خــود امتیــاز بیشــتری از اســتقراردهندهها
دریافــت نمــوده و شــانس خریــد قــرارداد هــای خــود توســط
اســتقراردهند هها را افزایــش دهنــد.

بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه همپردازهــا صاحبــان امضــای حســاب هوشــمند هســتند ،هــر
همپــرداز بــا جمـعآوری امضاهــای موجــود در فایــل وضعیــت دیگــر همپردازهــا ،تعــداد امضای
مــورد نیــاز جهــت ارســال تراکنــش تغیــر آدرس فایــل وضعیــت جدیــد در بخــش دادههــای
حســاب هوشــمند را بهدســت مــی آورد .ســپس هــم پــرداز ایــن تراکنــش را بــه انضمــام امضاهــا
بــه شــبکه اصلــی ارســال نمــوده و آدرس فایــل وضعیــت در بخــش دادههای حســاب هوشــمند
را بــه آدرس جدیــد بهروزرســانی میکنــد
آدرس فایــل ورودی قــرارداد هوشــمند موجــود در بخــش دادههــای
تراکنــش هوشــمند را دریافــت کــرده و آن را از  IPFSدانلــود میکنــد.
 .5موتــور راه انــداز ،قــرارداد هوشــمند مــورد نظــر را اجــرا نمــوده و بــه
فایــل وضعیــت جدیــدی را ایجــاد میکنــد.
عنــوان نتیجــه
ِ
وضعیــت قــرارداد هوشــمند را روی IPFS
فایــل
 .6موتــور راهانــداز،
ِ
ِ
بارگــذاری کــرده و آدرس حاصــل ذخیرهســازی ایــن فایــل را از IPFS
دریافــت میکنــد.
 .7ســپس جهــت دسترســی دیگــر همپردازهــا ،آدرس فایــل وضعیــت
جدیــد را در بخــش مدیریــت داده حســاب خــود (همپــرداز) نیــز ذخیــره
میکنــد .
 .8هــر همپــرداز بــا بررســی بخــش مدیریــت داده حســاب دیگــر هــم
پردازهــا ،آدرس فایــل وضعیــت جدیــد را مشــاهده و فایــل متناظــر آن را
از  IPFSدانلــود میکنــد.
 .9بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه هــم پــرداز هــا صاحبــان امضای حســاب
هوشــمند هســتند ،هــر همپــرداز بــا جمــعآوری امضاهــای موجــود در
فایــل وضعیــت دیگــر همپردازهــا ،تعــداد امضــای مــورد نیــاز جهــت
ارســال تراکنــش تغیــر آدرس فایــل وضعیــت جدیــد در بخــش دادههــای
حســاب هوشــمند را بهدســت م ـیآورد .ســپس همپــرداز ایــن تراکنــش
را بــه انضمــام امضاهــا بــه شــبکه اصلــی ارســال نمــوده و آدرس فایــل
وضعیــت در بخــش دادههــای حســاب هوشــمند را بــه آدرس جدیــد
بهروزرســانی مــی کنــد.
 .10ابــزار توســعه آخریــن وضعیــت را از حســاب هوشــمند متناظــر بــا
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استقراردهنده
تــوان پردازشــی بــاال :از ایــن طریــق هــر اســتقراردهنده میتوانــد
قراردادهــای حــاوی پردازشهــای ســنگین را بــه ســرعت و بــا اســتفاده از
تــوان پردازشــی توزیــع شــده اجــرا نماینــد.
امنیــت :بــه دلیــل اجمــاع در شــبکه توزیــع شــده ققنــوس ،امــکان
تقلــب ،خدشــه و یــا عــدم اعتمــاد بــه حداقــل رســیده اســت.
کاهــش هزینههــا :پلتفــرم قــرارداد هوشــمند  2.0موجــب میشــود
بوکارهای نوپــا بــا هزینــه مناســب ،بــدون واســطه و بــا
تــا صاحبــان کس ـ 
اطمینــان خاطــر ،قراردادهــای هوشــمند خــود را اجــرا کننــد.
هم پرداز
کســب درآمــد بــا حداقــل ســرمایه :همپردازهــا میتواننــد بــا
حداقــل ســرمایه (کامپیوتــر شــخصی) بــا عضویــت در زیســت بــوم قــرارداد
هوشــمند  2.0و مشــارکت در اجــرای برنامههــا ،کســب درآمــد نماینــد.
امــکان کســب درآمــد در هــر ســاعتی از شــبانه روز :در پلتفــرم
قــرارداد هوشــمند  2.0ایــن امــکان وجــود دارد تــا همپردازهــا تنظیمــات پنــل
خــود را بــر روی حالــت خــودکار قــرار دهنــد .بدیــن ترتیــب دیگــر نیــازی بــه
حضور آنهــا در کنــار کامپیوتــر نبــوده و میتواننــد در زمــان اســتراحت و حتی
در زمانــی کــه بــه کار دیگــری مشــغولند ،بــدون حضــور خــود ،کســب درآمــد
نماینــد.
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 -1اقدام برای اجرای قرارداد هوشمند
 -2بارگزاری فایل ورودی در IPFS
 -3تراکنش هوشمند به حساب
هوشمند (صدور فرمان اجرا)
 -4دانلود فایل ورودی از IPFS
 -5اجرای قرارداد هوشمند و ساخت
فایل وضعیت
 -6بارگزاری فایل وضعیت
 -7آپدیت آخرین وضعیت هم پرداز
برروی حساب آن
 -8نظاره کردن برخط وضعیت دیگر هم
پردازها از روی حساب آن ها
 -9جمع آوری تمامی امضاها از دیگر
هم پرداز ها و آپدیت کردن وضعیت
حساب هوشمند
 -10استعالم آخرین وضعیت

 -1اقدام برای استقرار قرارداد هوشمند
 -2انتخاب یک قرارداد هوشمند
 -3انتخاب هم پرداز ها
 -4ساخت حساب هوشمند
 -5پرداخت به هم پردازهای منتخب
(جهت اطالع از انتخاب شدن آن ها)
 -6دانلود فایل اجرایی قرارداد هوشمند
 -7نظاره کردن برخط جهت اطالع از
تراکنش هوشمند

 -1اجرای موتور هم پرداز
 -2ارسال درخواست ثبت نام هم پرداز
 -3ایجاد خط اعتماد جهت ثبت نام
هم پرداز

 -1بارگزاری فایل اجرایی قرارداد
هوشمند در ابزار توسعه
 -2بارگزاری فایل اجرایی قرارداد
هوشمند در IPFS
 -3افزودن آدرس فایل اجرایی
قراردادهوشمند در بخش مدیریت داده
حساب توسعه دهنده
 -4افزودن مشخصات قرارداد هوشمند
در فروشگاه
 -5ثبت آدرس و مشخصات
قراردادهوشمند در حساب فروشگاه
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شکل .3طرح مفهومی نســل دوم قراردادهای هوشمند ققنوس

ذخیره سازی غیرمتمرکز ()IPFS

فایل وضعیت

زنجیره کناری

فایل ورودی
قرارداد هوشمند
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موتور اجرا قرارداد
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مختصـری دربـاره پلتفرمهـای
قراردادهـای هوشمـند؛
اتریـوم ،اسـتالر و هـایرپ لـجر
محمد سلطانی

مدیر توسعه عملیات

قراردادهای هوشــمند ابــزاری هســتند که میتواننــد موجب تغییرات شــگرفی
در چگونگــی انعقاد مناســبات تبــادل ارزش شــوند .ایــن تغییرات ممکن اســت
بــا ایجــاد راهکارهای کامــا نوین یــا بهبــود بســیار زیــاد در فرایندهــای فعلی
صــورت پذیرنــد .زیبایــی قــرارداد هوشــمند در آن اســت کــه نیــاز بــه یــک
شــخص یــا طــرف بیرونــی بــرای اعمــال و کنتــرل تراکنشهــا نــدارد و در
عــوض بــا تکیــه بــر شــبکهای از گرههــای توزیعشــده پایــگاهداده مربــوط را
پــردازش و نگــهداری میکنــد.
مســلم ًا شــرکتها و نهادهــا قــادر بــه توســعه ،برپاســازی و نگهــداری شــبکه
اختصاصــی خــود نخواهند بــود و در عمــل ترجیــح خواهنــد داد از شــبکههایی
کــه بــرای ایــن منظــور ایجــاد شــده و مقبولیــت کافــی را کســب کرده اســت
اســتفاده کننــد.
عاملیــن ایــن شــبکهها بــه تمامــی افــراد اجــازه میدهنــد بــر بســتر
شــبکه اقــدام بــه ایجــاد قــرارداد هوشــمند کننــد .غالبــا هزینــه اســتفاده از
ایــن شــبکهها بــه صــورت پرداخــت توکــن همــان شــبکه اخــذ میشــود.
بدیهیاســت کــه مقــدار ایــن هزینــه بــا میــزان پــردازش موردنیــاز قــرارداد
رابطــه مســتقیم دارد .هر چهقــدر قــرارداد هوشــمند دارای پیچیدگی بیشــتری
باشــد نیــاز بــه هزینــه بیشــتری بــرای اجــرا خواهــد داشــت.
در حــال حاضــر گزینههــای زیــادی پیــش روی توســعهدهندگان قــرارداد
هوشــمند وجــود دارد؛ امــا در میــان آنهــا ،هســتند شــبکههایی کــه
برتریهــای چشــمگیری نســبت بــه بقیــه دارنــد .در ادامــه ایــن نوشــتار
بــه بررســی  3ســکوی برتــر جهــت اســتقرار ( )Deployقــرارداد هوشــمند
میپردازیــم.
اتریوم
غالبــ ًا عالقهمنــدان بــه فنــاوری بالکچیــن ،اتریــوم را بــا توکــن آن
میشناســند ،از ایــن موضــوع غافلانــد کــه اتریــوم یکــی از مشــهورترین
بســترهای اســتقرار قــرارداد هوشــمند بــه شــمار میآیــد و انتخــاب اول اغلب
توســعهدهندگان قــرارداد هوشــمند اســت .تــا آنجــا که اکثــر افــراد تــازهکار در
ایــن زمینــه ،شــبکه اتریــوم و قــرارداد هوشــمند را هـمرده و متــرادف میدانند.
ایــن پلتفــرم در ســال  ۲۰۱۵مطــرح شــد و پــس از فــراز و نشــیبهای بســیار
بــه نقط ـهای رســیه کــه قراردادهــای هوشــمند مربــوط بــه مــوارد کاربــردی
بســیاری ازجملــه بازیهــای آنالیــن و ICOهــا را شــامل میشــود .امــروزه
اغلــب  ICOهــای فعلــی در قالــب اســتاندارد توکــن « »ERC20مطــرح

میشــوند.
مزیــت اصلــی پلتفــرم قــرارداد هوشــمند اتریــوم ،ســطح بــاالی اســتاندارد و
پشــتیبانی آن اســت .اتریــوم مجموع ـهای از قوانیــن مبیــن و شــفاف جهــت
توســعه قراردادهــای هوشــمند وضــع کــرده که باعــث ســادگی هرچه بیشــتر
و کاهــش ریســک بــرای ذینفعــان شــده اســت.
از منظــر پشــتیبانی نیــز عــاوه بــر بزرگتریــن جامعــه کاربــری و بیشــترین
حجــم اســتفاده قراردادهــای هوشــمند در ایــن پلتفــرم ،اتریــوم کامــا متعهد
بــه بهبــود شــیوه ایجــاد و کارکــرد قراردادهــای هوشــمند اســت .اتریــوم حتی
زبــان برنامهنویســی قــرارداد هوشــمند مختــص بــه خــود بــه نــام  Solidityرا
توســعه داده اســت که نه تنهــا بــه استاندارســازی بلکــه بــه سادهســازی ایجاد
قراردادهــا نیــز کمک میکنــد؛ امــا این بــه معنــی خالــی از ایــراد بــودن اتریوم
نیســت .در طــی ایــن ســالها ایــرادات امنیتــی بســیاری متوجــه پلتفــرم
اتریــوم بــوده اســت .تحقیقــات اخیــر نشــان میدهــد  ۳۴هــزار قــرارداد از
مجمــوع قراردادهــای هوشــمند مســتقر بــر ایــن پلتفــرم دچــار باگهــای
امنیتــی هســتند.
باوجودایــن ،اتریــوم همچنــان بــه عنــوان یکــی از بهتریــن پلتفرمهــای
چندمنظــوره جهــت ایجــاد قراردادهــای هوشــمند بــه شــمار میآیــد.
مزایای اتریوم:
• استفاده رایگان (تراکنشها مشمول پرداخت هزینهاند).
• استاندارد توکن اتریوم ERC20
• زبان برنامهنویسی قرارداد هوشمند اختصاصیSolidity
• راهنماهای واضح برای توسعهدهندگان
• جامعه توسعهدهندگان بزرگ و پیشرفته
معایب اتریوم:
• شبکه اغلب پرازدحام
• هزینههای باالی پیادهسازی قراردادهای هوشمند
• ایرادات امنیتی یافت شده
هایپرلجر فبریک
پــروژهی هایپرلجــر در دســامبر  ۲۰۱۵توســط بنیــاد لینوکــس شــروع شــد و با
همــکاری  IBMادامــه پیــدا کــرد .هایپرلجــر یــک پــروژهی متــن بــاز اســت
کــه اکنــون چارچوبهــای ( )Frameworkمختلفــی تحــت لــوای آن در حــال
توســعه هســتند .هایپرلجر فبریــک ،پلتفــرم قــرارداد هوشــمندی اســت که به
عنــوان یکــی از بهتریــن جایگزینهــای اتریــوم مطــرح شــده اســت.
هماننــد اتریــوم ،توســعهدهندگان هایپرلجــر نیــز ابزارهــای بســیار مفیــدی
ســاختهاند کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه «»Hyperledger Composer
اشــاره کرد کــه ابــزاری مبتنــی بــر جــاوا اســکریپت اســت و توســعهدهندگان
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را قــادر میســازد بــا ســادگی و اثرگــذاری بیشــتری قراردادهــای هوشــمند
خــود را ایجــاد کننــد.
توســعهدهندگان قــادر خواهنــد بــود بــا اســتفاده از جــاوا اســکریپت
در  Hyperledger Composeیــا بــا نصــب ماژو لهــای الزم ،بــا
اســتفاده از زبــان Goیــا دیگــر زبانهــای معمــول ،نســبت بــه ایجــاد
قراردادهــای هوشــمند خــود اقــدام کننــد .ایــن ویژگــی هایپرلجــر،
باعــث انعطافپذیــری بینظیــری بــرای توســعهدهندگان میشــود؛
چــرا کــه نیــاز بــه اســتفاده از یــک زبــان بهخصــوص ماننــد  Solidityرا
از میــان میبــرد.
درنهایــت ،هایپرلجــر یــک شــبکه مجــوزدار اســت ،بــه ایــن معنــی کــه
مشــارکتکنندگان در شــبکه دارای هویــت معلــوم هســتند .ایــن ویژگــی
هایپرلجــر را بــه یکــی از اصلیتریــن انتخا بهــای شــرکتهایی

نام قرارداد هوشمند
توکن پایه
ماکنزیم اجامع
کد برنامه هوشمند

اتریوم

هایرپلجر فربیک

ETH

_

Proof of work Proof of work
Solidity

زمان متوسط تایید تراکنش

 ۱۵دقیقه

Chaincode
 ۵ثانیه

استالر

XLM
SCP
Any
 ۵ثانیه

هزینه هر تراکنش

 ۱.۱۳دالر

قابل تغیری توسط صاحبان
شبکه

 ۰.۰۱دالر به ازای  ۳۰۰هزار
تراکنش

تراکنش بر ثانیه (رسعت)

 ۱۵تراکنش بر ثانیه

 ۳۰۰۰تراکنش بر ثانیه

بیش از  ۳۰۰۰تراکنش بر
ثانیه

تبدیــل میکنــد کــه جهــت رعایــت الزامــات قانونــی نیــاز بــه شناســایی
مشــارکتکنندگان در شــبکه دارنــد.
امــا هایپرلجــر نیــز خالــی از اشــکال نیســت .هایپرلجــر فاقــد سیســتم
توکنیــزه کــردن اســت .اگــر چــه ایــن موضــوع دارای فوایــدی نیــز
هســت ،در عیــن حــال باعــث ایجــاد محدودیــت در قراردادهــای
هوشــمندی اســت که نیــاز بــه پیادهســازی ســاده در پلتفــرم دارنــد .برای
توســعه قراردادهــای هوشــمندی کــه نیــاز بــه پرداخــت یــا انتقــال توکن
دارنــد ،بهتــر اســت از پلتفرمهــای دیگــر اســتفاده شــود.
استالر
اســتالر بــه عنــوان یکــی از قدیمیتریــن پلتفر مهــای قــرارداد
هوشــمند در ســال  ۲۰۱۴بنیانگــذاری شــد و همــواره بــه عنــوان یکی از
جذابتریــن پلتفرمهــای قــرارداد هوشــمند شــناخته شــده اســت .مــوارد
اخی ـ ِر اســتفاده شــرکتهای بــزرگ فنــاوری از شــبکه اســتالر ،حاکــی از
آینــده درخشــان ایــن پلتفــرم اســت.
یکــی از مــوارد اســتفاده کلیــدی کــه شــرکتها مجــاب بــه اســتفاده از
اســتالر شــدهاند ،بــه وجــود آوردن امــکان پرداختهــای بینالمللــی
اســت .همچنیــن اســتالر بــه ســهولت کارکــرد مشــهور اســت .اســتالر
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عمــا بــه عنــوان یکــی از بهتریــن و ســادهترین راهکارهــا بــرای ICO
هــا شــناخته میشــود.
ســرعت و امنیــت اســتالر ،آن را بــه مناســبترین بســتر بــرای
پیاد هســازی قراردادهــای هوشــمندی کــه از پیچیدگــی کمتــری
برخــوردار هســتند ،تبدیــل کــرده اســت .همچنیــن اســتالر یکــی از
کمهزینهتریــن بســترها جهــت پیادهســازی قراردادهــای هوشــمند
اســت و در مقایســه بــا ســایر پلتفرمهــا هزینــه ارســال تراکنــش در آن
بســیار پاییــن اســت.
در واقــع اســتالر امــکان پیادهســازی قراردادهــای هوشــمند را بــا
اســتفاده از انــواع ویژگیهــا و محدودیتهــا در عملیــات خــود
فراهــم آورده اســت .ویژگیهایــی ماننــد Multisignature، Batching،
 Sequence، TimeBound، Escrow Accountو  Claimable Balanceکــه

از طریــق آنهــا انــواع مختلــف عملیــات موردنیــاز جهــت پیادهســازی
قراردادهــای هوشــمند میســر میشــود.
مزایای استالر:
• ایدئال برای  ICOها
• بسیار ارزان
• سادگی
• کارایی مناسب
جمعبندی
بهطــور کلــی ماننــد بســیاری موضوعــات از دیگــر ،انتخــاب بهتریــن
بســتر جهــت پیادهســازی قراردادهــای هوشــمند نیــز نیــاز بــه شناســایی
صحیــح نیازمندیهــا جهــت تصمیمگیــری دارد .بــه عبــارت دیگــر اگــر
قصــد انتخــاب یــک پلتفــرم بــرای پیادهســازی قراردادهــای هوشــمند
خــود داشــته باشــید ،بایــد گزینههــای مختلــف موجــود را بررســی کنیــد
و بــا توجــه بــه ویژگیهــا و نواقــص آنهــا اقــدام بــه انتخــاب بهتریــن
گزینــه کنیــد.

ماهنامه ققنوس | شماره پنجم

45

| kuknos.ir |

نگاهی به کاربردهای قرارداد هوشمند در شبکه ققنوس

توکنایز کردن تنها
بخشـی از ماجـراسـت

کاربردهای شبکه ققنوس ،تنها به توکنایزکردن داراییها محدود نمیشود و قابلیت قراردادهای هوشمند موجود در
این پلتفرم ،درهای جدیدی در مسیر توسعه کاربردهای دفترکل توزیع شده در ایران باز خواهد کرد.

محمد طهرانی

عضو تحریریه ققنوس

در شــبکه ققنــوس میتــوان بــه دو روش از قراردادهــای
هوشــمند اســتفاده کــرد .روش اول اســتفاده از قراردادهــای
هوشــمند خود شــبکه اســتالر اســت کــه ایــن قراردادها بیشــتر
برای امــور مالــی و چنــد امضایــی کــردن کیفپــول هــا کاربرد
دارد و روش دوم اســتفاده از مفهوم برنامه هوشــمند و اســتفاده از
یــک زنجیــره جانبــی بــرای ایــن کار اســت .بــا اســتفاده از ایــن
زنجیــره جانبــی میتــوان برنامههــای هوشــمند مختلفــی
را اجــرا کــرد و بــرای انــواع مختلــف کاربردهــا اســتفاده نمــود.
قراردادهــای هوشــمند بــه برنامههایــی گفتــه میشــود کــه
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تنها روی یــک کامپیوتــر اجــرا نمیشــوند و بر بســتر بالکچین
بــر روی تعــدادی سیســتم اجــرا شــوند .بــه ایــن ترتیــب امکان
دســتکاری در برنامــه از میــان م ـیرود و افــراد مــی تواننــد بــه
نتایــج حاصــل از ایــن برنامههــا اعتمــاد نماینــد.
در ادامــه مثالهایــی از کاربردهــای جالبــی کــه بــا اســتفاده از
ایــن قابلیــت میتــوان در شــبکه ققنــوس انجــام داد ،بررســی
میشــود.
عرضه اولیه سکه
در شــبکه ققنــوس میتــوان عرضــه اولیــه توکنهــا را بــا
اســتفاده از قراردادهــای هوشــمند انجــام داد .بــه ایــن منظــور
پــس از ایجــاد توکــن دو ســقف تعیین میشــود ،یکــی حداقل

ســرمایه قابــل جمــعآوری و دیگــر حداکثــر ســرمایه قابــل
جمــع آوری .اگــر در عرضــه اولیــه بــه انــدازه ســقف حداقلــی
جمــعآوری نشــود ،پــول ســرمایهگذاران پــس داده شــده و
پــروژه شکســت خــورده در نظــر گرفتــه میشــود و در صورتی
کــه ایــن حداقــل جمــعآوری شــود توکنهــا بــه اشــخاص
اختصــاص داده میشــود.

وام شخص به شخص
بــا محبوبیــت پروژههــای مالــی غیرمتمرکــز ( )Defiانــواع این
گونــه پروژهها پدیــد آمــد .یکــی از جالبتریــن و پراســتفادهترین
اینگونــه طرحهــا وام شــخص بــه شــخص اســت .در ایــن
نــوع وام ،اشــخاص بــه صــورت مســتقیم بــه یکدیگــر وام
میدهنــد و پشــتوانه آن هــم داراییهــای توکنیشــان اســت.
ایــن طرحهــا بســیار بــرای ایــران کــه قیمــت پشــتوانههای
توکنــی (طــا ،المــاس ،ملــک) نســبت بــه ریــال تغییــر زیــاد
میکنــد ،بســیار مناســب اســت .در ایــن طرحهــا هــر کــس
مطابــق قــرارداد مکتــوب و یــا شــفاهی مابین خــود مــی توانند
قرضالحســنه و یــا هــر نــوع وام دهــی دیگــری کــه مــد
نظرشــان باشــد را انجــام دهنــد.

برات دیجیتال
بــرات ســندی اســت کــه بــه وســیله آن بــرات کــش بــه
براتگیــر (محالعلیــه) دســتور پرداخــت وجهــی را در زمــان
تعییــن شــده بــه دارنــده بــرات (ذینفــع) میدهــد .ایــن ســند
را بــه راحتــی میتــوان بــه صــورت الکترونیکــی در آورد و از
طریــق قــرارداد هوشــمند اجــرا کــرد .بــا اســتفاده از این ســند
کــه تــا قســمتی در نظــام اقتصــادی کنونــی ایــران مهجــور
مانــده اســت میتــوان بســیاری مشــکالت نقدینگــی را حــل
نمــود .بــه عنــوان مثــال ایــن نــوع ســند بــرای تامیــن مالــی
یــک زنجیــره تامیــن مــی توانــد بــه کار بــرده شــود.

توکن به عنوان وثیقه
میتــوان توکنهــای ققنــوس را نــزد بانکهــا بــه وثیقــه
گذاشــت و بــا بازپــس دادن وام بــه تدریــج ایــن وثیقــه آزاد
شــود .همچنیــن میتــوان توکنهــای مختلــف و باالخــص
توکنهــای امــاک را بــه عنــوان وثیقــه بــرای انــواع
پروندههــای قــوه قضاییــه اســتفاده کــرد .نکتــه مهــم در ایــن
اســت که می تــوان دقیق ـ ًا به مقــدار مــورد نیــاز وثیقــه پرداخت
کــرد و نیــازی بــه وثیقــه گــذاری یــک ســاختمان کامــل برای
وام معمولــی نیســت .مــی تــوان قــرارداد هوشــمندی نوشــت و
بــا پــس دادن وام اگــر بــه صــورت توکنــی پرداخــت شــود بــه
صــورت تدریجــی و بــدون دخالت نهــاد ثالــث ،وثیقه آزاد شــود.

کراودفاندینگ
بــا اســتفاده از قراردادهــای هوشــمند میتــوان انــواع
تامینمالــی جمعــی را انجــام داد .میتــوان توکنهــای
مختلــف در ایــن رابطــه تعریــف کــرد و تامیــن مالــی جمعــی
را انجــام داد .بــه عنــوان مثــال میتــوان بــرای یــک پــروژه
ســاخت دســتگاهی فناورانــه ،توکنــی ایجــاد کــرد و افــراد بــا
ســرمایهگذاری در ایــن طــرح ،توکــن را دریافــت کننــد و بعــداً
در منافــع آن نســبت بــه ســهم خــود ســود ببرنــد .بــه ایــن
ترتیب مــی تــوان بــه ســادگی هــم تامیــن مالــی را انجــام داد
و هــم ســهم هــر کســی در ایــن میــان مشــخص و در دســت
خــود او باشــد و در صــورت نیــاز آن را بــه صــورت فــرد بــه فرد
بــرای اشــخاصی کــه تمایــل دارد ،بفرســتد.

رایگیری
یکــی از مهمتریــن کاربردهــای بالکچیــن انجــام رایگیــری
بــر بســتر آن اســت .میتــوان انــواع مختلــف رایگیــری ماننــد
رایگیــری مجامــع شــرکتها و انتخابــات صنفــی و حتــی
انتخابــات سیاســی سراســری را بــر بســتر ققنــوس انجــام داد.
اما چــرا برگــزاری انتخابات بــر بســتر بالکچینــی؟ در انتخابات
افــراد و گروههــای مختلــف کــه بــا یکدیگــر تضــاد منافــع
دارنــد قــرار اســت بــر ســر تعــداد آرای آورده شــده بــه اجمــاع
برســند و ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه بــه صــورت
بنیــادی بــا خــواص بالکچیــن همســویی وجود داشــته باشــد.
در ایــن نــوع رایگیــری بــه صــورت دقیــق میتــوان گفــت
چــه کســانی حــق رای داشــتهاند و حتمــ ًا فقــط خــود آنهــا
در رای گیــری شــرکت میکننــد ،پــس از آن نیــز تعــداد آرا
بــدون هیــچ خدشــهای شــمارش میشــود و میتــوان از
روشهایــی اســتفاده کــرد کــه تــک رای هیــچ کس مشــخص
نباشــد .امــکان تقلــب در ایــن نــوع رایگیــری وجــود نــدارد و با
اطمینــان بــاال میتــوان نتایــج انتخابــات را بــه ســرعت اعالن
کــرد و امــکان بازرســی آرا نیــز وجــود دارد.
بــه ایــن ترتیــب دیــده میشــود در بســیاری از مــوارد کــه
بیــن افــراد تضــاد منافــع وجــود داشــته و نیازمنــد اعتمــاد بــه
یکدیگــر هســتند میتــوان از قــرارداد هوشــمند اســتفاده کــرد
و بــا اســتفاده از ایــن نــوع برنامههــا میتــوان اعتمــاد را بیــن
افــراد بــه وجــود آورد.

اینترنت اشیا
بــا اســتفاده از قراردادهــای هوشــمند ققنوســی میتــوان
بــا انــواع اشــیایی کــه از فنــاوری اینترنــت اشــیا اســتفاده
میکننــد ،ارتبــاط برقــرار کــرد .بــه عنــوان مثــال میتــوان
توکنــی بــرای پرداخــت هزینههــای بــرق ایجــاد کــرد و
قیمــت بــرق را متغیــر در نظــر گرفــت و در هنگامــی کــه
هزینههــای بــرق پاییــن اســت اقــدام بــه مصــرف بــرق کرد.
بیمه شخص به شخص
بیمــه شــخص بــه شــخص مفهومــی جدیــد اســت کــه در
دنیــای بیمــه بــه وجــود آمــده اســت .ایــن طرحهــا ایــن گونه
اســت کــه بــه جــای نهــاد واســط بیمهگــر خــود اشــخاص
بــه بیمــه کــردن دیگــران میپردازنــد .مثالــی از ایــن
موضــوع بیمــه خــودرو اســت کــه در صــورت بــروز تصــادف،
حســگرهای خــودرو اعــان کــرده و بیمــه بــه صــورت
خــودکار پرداخــت میشــود.
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انســان خلوتگزیــده و تکنشــین بــدوی را رفــع نیازهایــی چــون دســتوپا
اگــر
ِ
کــردن ســرپناه و ســد جــوع ،از غــار تنهایــی بیــرون کشــید و مجبــورش ســاخت کــه تن
بــه تراضــی (رضایــت طرفیــن) بدهــد ،امــروزه امــا ضــرورت همنشــینی و همزیســتی
در کمتــر نقطـهای از جهــان نیــاز بــه تبییــن و توضیــح دارد .همیــن ضــرورت اســت کــه
انســان را از همــان بــادی امــر بــه فکــر مدیریــت روابــط بــا همنــوع انداخــت و ســبب
شــکلگیری و تکامــل قواعــد حاکــم بــر توافقــات فیمابیــن شــد .بــا گــذار از دورههــای
ابتدایــی زیســت جمعــی ،آدمیــان رفتهرفتــه حکومــت قانــون –هرچنــد بــه مفهــوم
بســیطش -را پذیرفتنــد و بــر ایــن محدودیــت خودخواســته گــردن گذاشــتند .از ایــن
رو ،تاریــخ حقــوق قراردادهــا عمــری بــه درازای تاریــخ حقــوق دارد .فــارغ از نزاعهایــی
کــه در طــول تاریــخ بشــری بــر ســر مفهــوم حقــوق ،مصادیــق و خاســتگاههای آن -
بهعنــوان وجــه ممیــز نظامهــا و مشــربهای گوناگــون حقوقــی -در جریــان بــوده،
شــاید بتــوان قــرارداد را فــرد اجــای مصادیــق تراضــی میــان آحــاد انســانی و درنتیجه
حقــوق قراردادهــا را شــاخصترین نمونــه حقــوق انســانی دانســت کــه تمــام مکاتــب
حقوقــی بــر ســر اصــل وجــود آن توافــق نظــر دارنــد.

ماهنامه ققنوس | شماره پنجم

اوصــاف مشــترک میــان همــه انــواع قراردادهــا،
بــا الهــام از یکــی دیگــر از نویســندگان و اقتصاددانــان
از مبادلــه کاال بــه کاال تــا شــیو ههای الکترونیــک
لیبرال بــه نــام فردریــک هایــک ( ،)Friedrich Hayekاو
امــروزی در انعقــاد قــرارداد ،منجــر بــه حکومــت
دریافــت کــه اســاس جامعــه انســانی بــه میــزان زیــادی
«قواعــد عمومــی قراردادهــا» بــر تراضــی میــان
بــر پایــه داراییهایــی از نــوع امــاک و قراردادهایــی
افــراد شــده اســت .قواعــدی کــه در همــه قراردادهــا
اســتوار اســت کــه معمــو ًال توســط دولــت کنتــرل و
الزمالرعایــه بــوده و عــدم رعایــت آن ،موجــب بطــان
اجــرا میشــود.
یــا عــدم نفــوذ قــرارداد میشــود .همــه ایــن مکاتــب،
از ســوی دیگــر ،زابــو در مقــام توضیــح و تحلیــل
احکامــی را در خصــوص مفهــوم عقــد و اقســام آن،
ریشــههای پــول نشــان داد کــه مــردم در سراســر
تراضــی ،عیــوب اراده ،زمــان و محــل وقــوع عقــد،
فرهنگهــای جهــان ،تمایــل زیــادی بــه جمــعآوری
موضــوع و شــرایط توافــق مقــرر داشــته
ا قــا م کمیــا ب و گر ا نقیمــت ا ز جملــه
و بیشوکــم ،بــر اصولــی چــون آزادی
جواهــرات دارنــد .اینهــا اشــیائی بودنــد
قــراردادی ،اهلیــت و قصــد و رضــای طرفیــن،
کــه مد تهــا بعــد بهعنــوان پــول بــرای
توالــی ایجــاب و قبــول و جــز آن صحــه
انجــام مبــادالت بــه کار گرفتــه شــدند .او
گذ ا شــتها ند .
همچنیــن بــه بانکــداری آزاد بهعنــوان یــک
از زمانــی کــه ایــن قواعــد شــکل گرفتنــد و
نظــم پولــی عالقــه زیــادی داشــت .زابــو
قــوام نســبی یافتنــد ،تــا همیــن چنــد دهــه
میدانســت کــه میخواهــد یــک نــوع جدیــد
پیــش ،میشــد ادعــا کــرد همــان قواعــد
از پــول را بســازد کــه بــه هیــچ شــخص ثالثــی
کلــی حاکــم بــر قراردادهــا ،تــوان تمشــیت
بــرای مبادلــه نیــاز نداشــته باشــد .از نظــر او
پــول ایدئــال ابتــدا بایــد از ســرقت و گمشــدن
تقریبــ ًا تمــام اشــکال قــراردادی را دارنــد و اوصــاف مشــترک میــان همه
بــا تمســک بــه آنهــا میشــد انعقــاد و اجــرای
تصادفــی مصــون باشــد .ثانی ـ ًا ارزش آن بایــد
قراردادهــا را مدیریــت و دعــاوی ناشــی انــواع قراردادهــا ،از مبادلــه
خــارج از کنتــرل اشــخاص و نهادهــای واســط
باشــد؛ و در نهایــت ایــن ارزش بایــد بــا دقت و
از قــرارداد را بــا اســتناد بــه همــان قواعــد کاال بــه کاال تــا شــیوههای
بــا مشــاهدات انداز هگیــری شــود .زابــو عقیــده
حلوفصــل کــرد .امــا پیشــرفت علــم و ســر الکترونیــک امــروزی در انعقاد
بــرآوردن فناوریهــای نــو ،پایههــای ایــن
داشــت کــه بایــد پولــی را بســازد کــه هماننــد
قطعیــت را بــه لــرزه درآورد و در بســنده بــودن قــرارداد ،منجــر بــه حکومــت
محصــوالت فلــز ،گرا نبهــا باشــد؛ پولــی کــه
ایــن قواعــد تشــکیک ایجــاد کــرد.
خصوصیــات پــول دیجیتــال و طــا را یکجــا
«قواعــد عمومــی قراردادهــا»
داشــته باشــد و کمبــود آن بــه اعتمــاد شــخص
بــر تراضــی میــان افــراد شــده
سخن نو آر که
ثالــث نیــز وابســته نباشــد.
اســت؛ قواعــدی کــه در همــه
نو را حالوتی است دگر
شــاید همیــن دغدغــه مــدام زابــو بــود کــه
کمــک کــرد تــا او بــرای باالبــردن ســطح
قراردادهــا الزمالرعایــه بــوده
هنگامیکــه نیــک زابــو(  )Nick Szaboدر
امنیــت قراردادهــا ،بهعنــوان شــاخصترین
زمــان جنــگ شــوروی همــراه بــا پــدر و و عــدم رعایــت آن ،موجــب
مصــداق روابــط فیمابیــن افــراد در اجتمــاع،
بــه طــرح و ارائــه ایــده «قراردادهــای
مــادر مجارســتانی خــود بــه ایــاالت متحــده بطــان یا عــدم نفــوذ قــرارداد
گریخــت و در منطق ـه خلیــج کالیفرنیــا ســاکن
هوشــمند» نایــل آیــد .امــا ایــن ایــده نقطــه
شــد ،شــاید کمتــر کســی حتــی خــودش میشــو د
پایانــی در مســیر درخشــان اندیشــه او نبــود؛
گمــان میکــرد در آینــد های نهچنــدان
بلکــه صرف ـ ًا دریچ ـهای بــود کــه راه ورود بــه
دور ،او بــه پیشــگام تحــول در عرصــه حریــم
دنیــای وســیع خالقیتــش را نشــان مــیداد.
خصوصــی در فضــای مجــازی بــدل شــود.
زابــو از ابتــدای حضــور در گردهماییهایــی
تعریــف ،مبانی و اوصاف حقوقی
کــه توســط تیموتــی مــی ( )Timothy Mayو
قراردادهای هوشمند
اریــک هیــوز ( )Eric Hughesبــرای تجمــع
گروهــی از رمزنــگاران ،برنامهنویســان و
بــه زبــان ســاده ،قــرارداد هوشــمند پروتکلــی
فعــاالن حفــظ حریــم خصوصــی برگــزار
بــرای تنظیــم قراردادهــا اســت کــه بــا
میشــد بــا تردیــد بــه تضمینهایــی کــه در رابطــه
اســتفاده از اطالعــات مربــوط بــه شــرایط قــرارداد،
بــا حریــم خصوصــی عصــر دیجیتــال داده میشــد
تمامــی اقدامــات پیشبینیشــده در آن را بهصــورت
مینگریســت و میپنداشــت کــه میتوانــد چیــزی
خــودکار انجــام میدهــد .ایــن نــوع از قراردادهــا،
را جانشــین کلیدهــای عمومــی رمزنــگار (public key
اجــازه انجــام تراکنشهــای معتبــر را بــدون دخالــت
 )cryptographyکنــد کــه جــزء جدیدتریــن اختراعــات
اشــخاص ثالــث فراهــم میکننــد و در واقــع پروتکلــی
آن زمــان بــود.
کامپیوتــری هســتند کــه بــرای تســهیل ،تأییــد و یــا
زابــو متوجــه شــد کــه شــرکتهای آزاد بــه چیــزی
اجــرای یــک مذاکــره بهصــورت دیجیتالــی در نظــر
بیــش از یکالیــه امنیتــی رمزنــگاری نیــاز دارنــد.
گرفتــه شــد هاند .بــرای تقریــب معنــای قــرارداد
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هوشــمند بــه ذهــن ،ســاد هترین مثــال ممکــن ،نحــوه
عملکــرد دســتگا ههای فــروش خــودکار اســت کــه
در امــکان عمومــی قــرار دارنــد .بــه ایــن صــورت
کــه شــخصی کــه قصــد خریــد کاالیــی (ماننــد یــک
نوشــیدنی) را بــا اســتفاده از ایــن دســتگاهها دارد ،پــول
را بــه دســتگاه وارد میکنــد و دســتگاه پــس از پــردازش
خــودکار پــول ،نوشــیدنی را تحویــل میدهــد؛ بــدون
اینکــه پــای واســطهای در میــان باشــد.
عــاوه بــر ایــن ،تراکنشهــا در ایــن رونــد قابــل
ردیابــی و برگشــتناپذیر هســتند .چیــزی
کــه قــرارداد هوشــمند را نســبت بــه قــرارداد
عــادی متفــاوت کــرده ،اســتفاده از فنــاوری
بــاک چیــن اســت کــه مــا را از اعتمــاد
ارکان اعتبار قراردادهای هوشمند
کــردن بــه واســطهها بینیــاز میکنــد.
بهعبار تدیگــر ،قــرارداد هوشــمند کــدی
 -1هــدف قانونی :یــک قــرارداد بایــد برای
اســت کــه روی بــاک چیــن فعــال میشــود
هدفــی قانونــی منعقــد شــود تــا اعتبــار حقوقــی
تــا بــدون نیــاز بــه واســطهها ،شــرایط یــک چیــزی کــه قــرارداد هوشــمند
بــر آن بــار شــود .ایــن رکــن در نظــام حقوقــی
توافقنامــه بیــن دو طــرف را بررســی و اجــرا را نســبت بــه قــرارداد عــادی
ایــران «جهــت مشــروع معاملــه» نــام دارد کــه
کنــد.
مــاده  217قانــون مدنــی بــر آن تصریــح کــرده
متفــاوت کــرده ،اســتفاده از
ا یــن سیســتم بهعنــو ا ن یــک سیســتم
اســت؛ بنابرایــن درصورتیکــه در قــرارداد
مدیریــت معاملــه دائمــی بــا اســتفاده از یــک فنــاوری بــاک چیــن اســت
هوشــمند صریحـ ًا جهــت نامشــروع ذکــر شــود،
هــوش مصنوعــی از تأییــد مفــاد آن خــودداری
ســازوکار رضایــت طرفینــی بهجــای یــک کــه مــا را از اعتمــاد کــردن بــه
واســطه شــخص ثالــث مــورد اعتمــاد در
میکنــد .
معامــات درونمــرزی یــا فرامــرزی قــرار واســطهها بینیــاز میکنــد.
میگیــرد .بــه عبارتــی انعقــاد معامــات در بهعبا ر تد یگــر  ،قــر ا ر د ا د
 -2تطابــق قصــد :طرفیــن در انعقــاد
قــرارداد بایــد نســبت بــه قــرارداد و مفــاد آن
قالــب ایــن سیســتم ایــن امــکان را میدهــد هوشــمند کــدی اســت کــه
تــا از لحظــه انعقــاد معاملــه در مذاکــرات
دارای قصــد مشــترک بــوده و هریــک عقــدی
طرفینــی تــا زمــان تأییــد نهایــی و امضــای روی بــاک چیــن فعــال
را قصــد کــرده باشــد کــه طــرف دیگــر نیــز آن
را اراده کــرده باشــد .ایــن امــر در قراردادهــای
قــرارداد توســط طرفیــن ،فراینــد انعقاد توســط میشــود تــا بــدون نیــاز بــه
هوشــمند بهروشــنی اتفــاق میافتــد .زیــرا
هــوش ًمصنوعــی مــورد نظــارت قــرار گرفتــه واســطهها ،شــرایط یــک
و نهایتــا نیــز جهــت ثبــت در بســتر عمومــی،
در بســتر بالکچیــن و تحــت نظــارت هــوش
نیازمنــد تأییــد نهایــی هــوش مصنوعــی توافقنامــه بیــن دو طــرف را
مصنوعــی ،درصورتیکــه یــک طــرف نســبت
بــه انعقــاد بیــع اقــدام و دیگــری نســبت بــه
پــس از بازخوانــی قــرارداد باشــد .ایــن بســتر بررســی و اجــرا کنــد
ً
بــا توســعه بــه اقصینقــاط جهــان ،واجــد
انعقــاد اجــاره اقــدام کنــد ،اساســا عقــدی
خصیصــه فرامــرزی بــوده و تنهــا محــدود
منعقــد نمیشــود تــا در خصــوص صحــت یــا
بــه یــک یــا چنــد کشــور نخواهــد بــود.
بطــان آن اختــاف ایجــاد شــود.
همچنیــن پرداخــت وجــه در قراردادهــای
منعقدشــده در ایــن بســتر بــدون نیــاز بــه
 -3طرفیــن قــرارداد :بــرای انعقــاد
وجــود واســطه خارجــی ماننــد بانــک ،از
قــرارداد ،طرفیــن بایــد شــرایط قانونــی الزم
کیــف پــول الکترونیکــی یــا از فضــای ابــری
از جملــه اهلیــت را دارا باشــند .قراردادهــای
بهصــورت مســتقیم صــورت میپذیــرد .در
هوشــمند ازآنجاکــه در بســتر توزیعشــده و
دنیــای دفاتــر کل توزیعشــده ،یــک قــرارداد
در فضایــی الکترونیکــی منعقــد میشــوند،
هوشــمند ،پروتکلــی کامپیوتــری اســت کــه
لــذا افــراد بــرای انعقــاد ایــن قراردادهــا بــه
میتوانــد مطابــق بــا دســتورالعمل داد هشــده بــه آن،
پایگا ههــای اطالعاتــی نیــاز دارنــد کــه اطالعــات
مفــاد قــرارداد منعقدشــده را تأییــد ،محــدود یــا اجــرا
طــرف مــورد نیازشــان را در اختیــار آنهــا قــرار دهــد.
کنــد.
در قراردادهــای هوشــمند ،اوراکلهــا ایــن وظیفــه را
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن قراردادهــا میتواننــد هــم
عهد هد ا ر نــد .
عقــود تملیکــی و هــم عقــود عهــدی را پوشــش دهنــد.
عقــود تملیکــی در قالــب انتقــال مالکیــت کاال در ازای
 -4عــوض قــراردادی :قراردادهــا بایــد بهصورتــی
وجــه یــا کاال در برابــر کاال رخ داده و عــوض قــراردادی
منعقــد شــوند کــه در قبــال پرداخــت چیــزی توســط یــک
در آنهــا میتوانــد داراییهــای دیجیتــال ماننــد توکــن،
طــرف ،طــرف مقابــل مــال یــا عملــی را بــه دســت آورد.
ارزهــای رمزنــگاری شــده یــا داراییهــای هوشــمند
باشــد .باتوجهبــه اینکــه تنهــا اموالــی میتواننــد
بهعنــوان عــوض قــراردادی در قراردادهــای هوشــمند
مــورد معاملــه قــرار گیرنــد کــه اطالعــات آنهــا در بســتر
بال کچیــن ثبــت شــده باشــد؛ بنابرایــن مــورد معاملــه
در ایــن قراردادهــا معیــن بــوده و ابهامــی در خصــوص
ایــن موضــوع وجــود نــدارد .انعقــاد معامــات تعهــدی
در قالــب قراردادهــای هوشــمند نیــز بــه ایــن صــورت
خواهــد بــود کــه یــک طــرف قــرارداد در قبــال تحقــق
شــروط مقــرر ماننــد پرداخــت حقالزحمــه،
متعهــد بــه انجــام عملــی میشــود.

50

ماهنامه ققنوس | شماره پنجم

درصورتیکــه در قــرارداد عوضــی معیــن نشــده باشــد
قــرارداد غیرقابلاجــرا خواهــد بــود .باتوجهبــه آنکــه
عــوض قــراردادی در قراردادهــای هوشــمند در کدهایــی
قابــل بازخوانــی در بســتر بالکچیــن ثبــت شــدهاند،
همــواره معیــن و مشــخص بــوده و عــوض قــراردادی در
آنهــا تضمیــن میشــود .ایــن امــر باعــث منتفــی شــدن
موضــوع اشــتباه نســبت بــه موضــوع یــا جنــس مــورد
معاملــه میشــود .چــرا کــه در ایــن قراردادهــا آنچــه
مــورد معاملــه قــرار میگیــرد نــه یــک کاال ،بلکــه
کــدی اســت کــه حــاوی اطالعــات دقیــق آن
کاالســت.

مطابــق بــا پیشنویــس دادهشــده بــه هــوش مصنوعــی،
اجــرا میشــود.
قراردادهــای هوشــمند ،مزایایــی چــون کارایــی بیشــتر،
افزایــش امنیــت مبــادالت و درنتیجــه رشــد و توســعه
نظــام اقتصــادی ،افزایــش ســرعت و دقــت در انعقــاد
قــرارداد و کاهــش هزینههــای آن ،استانداردســازی
تیپهــای قــراردادی ،ازبینبــردن نیــاز بــه نهــاد
واســط و حــل مشــکل اعتمــاد و نیــز کاهــش ابهــام و
خطــا در خصــوص مفــاد قــرارداد را بــه همــراه دارد .بــه
همیــن منظــور ،بــا اشــراف بــر ســازوکار فنــی
ایــن قراردادهــا و تمشــیت جوانــب حقوقــی
آن ،میتــوان از پتانســیل ایــن قراردادهــا
در حوز ههایــی چــون سیاســتگذار یهای
کالن ،ثبتاســناد ،بازارهــای مالــی ،صنعــت
بیمــه ،نظــام بانکــی ،مالکیــت فکــری،
برگــزاری انتخابــات و ازایندســت بهــره بــرد.

 -5امضــای دیجیتالــی :افــراد بــرای
انعقــاد و امضــای قراردادهــای هوشــمند
نیازمنــد اســتفاده از امضــای دیجیتالــی
هســتند .طرفیــن بــا امضــای قــرارداد از طریق
کلیدهــای خصوصــی خــود ،توافقنامــه را ایــده اولیــه قراردادهــای
آغــاز میکننــد .درصورتیکــه تخصیــص هوشــمند ،کاهــش مداخلــه
نتیجهگیر ی
کلیــد خصوصــی بــه افــراد مســتلزم بررســی انســانی در انعقــاد قراردادهــا
مــدارک هویتــی ،وضعیــت حقوقــی و ســابقه
ایــده اولیــه قراردادهــای هوشــمند ،کاهــش
کیفــری افــراد باشــد ،چنانچــه بــه تشــخیص و کاهــش هزینههــای آن
مداخلــه انســانی در انعقــاد قراردادهــا و
کاهــش هزینههــای آن بــود .زابــو معتقــد بــود
مر ا جــع صال حیــتد ا ر  ،شــخصی فا قــد بــود .زابــو معتقــد بــود
اهلیــت بــرای انجــام معامــات شــناخته
اشــخاص ثالــث قابــل اعتمــاد ،حفرههــای
شــود ،از دریافــت ایــن مجــوز و تبعــ ًا انعقــاد ا شــخا ص ثا لــث قا بــل
امنیتــی مبــادالت هســتند .از نظــر او مشــکل
قراردادهــای هوشــمند محــروم میمانــد .اعتمــاد ،حفرههــای امنیتــی
اعتمــاد بــه شــخص ثالــث واســط حتــی در
خصــوص پو لهــای رایــج امــروزی نیــز
بهطورکلــی میتــوان قراردادهــای هوشــمند مبــادالت هســتند .از نظــر او
را جــزو قراردادهــای رضایــی بــه شــمار آورد.
مصــداق دارد .راهــکار زابــو بــرای حــل ایــن
چــرا کــه برخــاف عقــود تشــریفاتی –کــه مشــکل اعتمــاد بــه شــخص
مشــکل ،بکارگیــری قراردادهــای هوشــمند
بــود کــه توانســت بــا کنــار گذاشــتن رویــه
عــدم انجــام تشــریفات ســبب بطــان عقــد ثا لــث و ا ســط حتــی د ر
ســنتی  ،و بهر هگیــر ی ا ز ا مکا نهــا ی
میشــود -تأییــد قــرارداد هوشــمند در اختیــار خصــوص پولهــای رایــج
طرفیــن نبــوده و توســط هــوش مصنوعــی
پرشــمار بالکچیــن شــیوهای نــو را در انعقــاد
انجــام میپذیــرد .همچنیــن ،گــزاره فــوق امــروزی نیــز مصــداق دارد
قراردادهــا پیشــنهاد دهــد .وقتــی قــرارداد
بــا اصــل رضایــی بــودن معامــات ســازگارتر
هوشــمند روی بــاک چیــن ثبــت شــود میــان
اســت .از ســوی دیگــر ،قراردادهــای هوشــمند
همــه اعضــای بــاک چیــن یــا همــان نودهــا
را بایــد از جملــۀ عقــود مغابنــهای دانســت
( )Nodeبــه اشــتراک گذاشــته میشــود و
کــه در آن طرفیــن بــه دنبــال دســت یافتــن
همــه یــک نســخه از آن را خواهنــد داشــت.
بــه بیشــترین ســود ممکــن هســتند .از ایــن
بنابرایــن جلوگیــری از اجــرا یــا دســتکاری آن
ً
رو نمیتــوان از قراردادهــای هوشــمند،
تقریبــا ممکــن نیســت؛ زیــرا همــه اعضــای
بــرای انعقــاد عقــود مســامحی چــون صلــح
بــاک چیــن آن را اجــرا میکننــد؛ نــه یــک
محا با تــی بهــر ه جســت  .قر ا ر د ا د هــا ی
یــا چنــد ســرور و نهــاد متمرکــز .اگــر تــا بــه
هو شــمند د ا ر ا ی و یژ گیها یــی چــو ن
امــروز اشــخاص بــرای ثبــت و اثربخشــی بــه
شــفافیت در انعقــاد معاملــه بــه دلیــل عرضــه
توافقــات فیمابیــن خــود ،راهــی جــز انعقــاد
مفــاد آن بــر بســتر بالکچیــن ،دقیــق بــودن
قــرارداد بــه شــیوه ســنتی نداشــتند و در قالــب
بــه دلیــل برخــورداری از سیســتمهای اطالعاتــی
عقــود شناختهشــده و پذیرفتهشــده در نظا مهــای
اوراکل ،جر مزدایــی و خوداجرایــی هســتند کــه ایــن
حقوقــی بــه مدیریــت تراضــی و توافــق بــا یکدیگــر
آخــری در حــل مســائلی چــون تقلــب و فورسمــاژور
میپرداختنــد و بــرای پایــش و اجــرای آن دســت بــه
در قراردادهــای هوشــمند موثــر اســت .بدیــن صــورت
دامــان نهادهــای واســط میشــدند .اکنــون وقــت آن
کــه پــس از نهایــی شــدن قــرارداد ،مفــاد آن بهصــورت
اســت کــه نظا مهــای حقوقــی از خــواب خمــودی و
خــودکار توســط هــوش مصنوعــی بــه اجــرا درمیآیــد.
رخــوت بیــدار شــوند و بــه اســتقبال نوآمدههــا بیاینــد.
همچنیــن درصورتیکــه طرفیــن ،بــه تعهــدات خــود
حــاال دیگــر وقــت آن اســت کــه قلمهــا زمیــن گذاشــته
عمــل نکننــد ،ضمانــت اجــرای عــدم انجــام تعهــد،
و کاغذهــا بازنشســته شــوند.
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رییس انجمن بالکچین ایران در گفتوگو با ققنوس مطرح کرد؛

هنوز به درک فرهنیگ اکیف برای
استفاده از قراردادهای هوشمند
نرسیدهایم

مهدی فوقی
عضو تحریریه ققنوس
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قــرارداد هوشــمند بهعنــوان نســل جدیــد قراردادهــا از مهمتریــن کاربردهــای فنــاوری
زنجیــره بلــوک اســت .ایــن نــوآوری باعــث میشــود تــا دیگــر نیــازی بــه اعتمــاد نباشــد
و بــه لطــف برنامهنویســی بــر روی شــبکه بالکچیــن بتــوان زیرســاختی را در اختیــار
داشــت تــا پروژههــا را بــدون نیــاز بــه پیچیدگــی اجــرا کــرد .قراردادهــای هوشــمند
امــروزه بهصــورت گســترده در کشــورها در حــال بهکارگیــری بــرای مدیریــت بهتــر
هســتند؛ امــا در ایــران از ایــن ظرفیــت ارزشــمند فناورانــه هنــوز بهصــورت جدی اســتفاده
نشــده اســت .در همیــن راســتا بــرای پیگیــری بحــث قراردادهــای هوشــمند بــه ســراغ
ســپهر محمــدی ،رئیــس هیئتمدیــره انجمــن بالکچیــن ایــران ،مدیرعامــل شــرکت
همگــرا و عضــو هیئتمدیــره بنیــاد ســور آمدیــم و بــا او دربــاره وضعیــت اســتفاده از
قراردادهــای هوشــمند ( )smart contractدر ایــران گفتگــو کردیــم.
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تعاریــف زیــادی دربــاره قــرارداد هوشــمند مطــرح
شــده ،تعریــف شــما از قــرارداد هوشــمند چیســت؟
بــه زبــان ســاده ،قــرارداد هوشــمند نوعــی قــرارداد اســت کــه بیــن
طرفیــن قــرارداد اجــرا میشــود تــا زمانــی کــه قانــون را نقــض نکنــد؛
قــرارداد هوشــمند مبتنــی بــر فنــاوری بالکچیــن یــک قطعــه کــد
برنامهنویســی شــده اســت کــه اجــرا میشــود و الزم اســت تــا بــدون
خطــا و بــا کیفیــت باالیــی باشــد تــا دچــار مشــکل نشــود.
قــرارداد هوشــمند چــه کاربــردی دارد و تفــاوت آن بــا
قراردادهــای معمولــی چیســت؟
در قــرارداد هوشــمند ،وضعیــت بهصــورت هوشــمند انجــام میشــود و
هدفگذاریهــا طبــق قــرارداد بهصــورت خــودکار اجرایــی خواهــد
شــد در اینجــا نیــازی بــه اعتمــاد نیســت و پیچیدگــی از بیــن م ـیرود.
در حقیقــت ،ایــن موضوعــات باعــث میشــود تــا شــفافیت بهصــورت
کامــل اجــرا شــود و از بــروز مشــکالت و پیچیدگیهــا جلوگیــری شــود؛
درعینحــال هزینــه امــور مدیریــت و بودجــه کاهــش پیــدا میکنــد کــه
اهمیــت بســیار زیــادی دارد.
برخــی معتقدنــد کــه عــدم وجــود قانــون باعــث
شــده تــا اســتفاده از ایــن فنــاوری ریســک زیــادی
داشــته باشــد ،بــه نظــر شــما اســتفاده از قراردادهــای
هوشــمند در ایــران مشــکل قانونــی دارد؟
اســتفاده از قراردادهــای هوشــمند از لحــاظ قانونــی منعــی نــدارد .طبــق
قانــون مــاده  10تجــارت ،مادامــی کــه یــک قــرارداد هوشــمند ناقــض
قوانیــن نباشــد ،دچــار مشــکل نیســت و میتوانــد اجرایــی شــود .از
مــواردی کــه باعــث نقــض قانــون میشــود ،میتــوان بــه وارد شــدن
قــرارداد و توافــق بــه ســمت یکــی از موضوعــات خــاف قوانیــن در نظام
جمهــوری اســامی ایــران ماننــد معاملــه مشــروبات الکلــی ،مــواد مخدر،
ســاح و  ...اشــاره داشــت.
آیــا در ایــران کســبوکاری را میشناســید کــه از
قــرارداد هوشــمند اســتفاده کــرده باشــد؟
در ایــران کســبوکارهایی بهصــورت آزمایشــی از قراردادهــای
هوشــمند اســتفاده کردهانــد امــا ایــن موضــوع کــه توســط بخــش
خصوصــی و دولتــی از قــرارداد هوشــمند در قالــب مدیریــت پروژههــا
واقعــی و اساســی اســتفاده شــود ،همچنــان دور از ذهــن اســت؛ چــرا کــه
ابتــدا بایــد در فضــای آزمایشــی ایــن فنــاوری آزمایــش خــود را پــس
دهــد تــا ســپس بتــوان بهصــورت کامــل از ایــن ظرفیــت فناورانــه
اســتفاده شــود.
انجمــن بالکچیــن ایــران در زمینــه فرهنگســازی و
توســعه کاربردهــای فنــاوری بالکچیــن بهخصــوص
قــرارداد هوشــمند چــه اقدامــی تــا بــه امــروز انجــام
داده اســت؟
انجمــن بال کچیــن بهمنظــور توســعه فرهنگســازی اســتفاده
از فنــاوری بال کچیــن در بخشهــای مهــم و تأثیرگــذار کشــور
اقدامــات متعــددی را انجــام داده کــه بخشــی از آنهــا در زمینــه
قراردادهــای هوشــمند و توســعه بهکارگیــری از ایــن ظرفیــت ارزشــمند
اســت .از جملــه ایــن تالشهــا بایــد بــه عقــد تفاهمنامــه بــا مرکــز
همکاریهــای تحــول و پیشــرفت ریاس ـتجمهوری اشــاره داشــت کــه
اطالعرســانی نیــز شــده و تــاش میشــود تــا زیرســاختهای ایــن

موضــوع ایجــاد شــود تــا ســازمانهای مرتبــط بــا بحــث قراردادهــای
هوشــمند آشــنا شــوند .رســالت انجمــن بالکچیــن ایــران آشــنایی
اســتار تآ پها ،اشــخاص و ســازما نها و نهادهــای مرتبــط بــا
کاربردهــای فنــاوری زنجیــره بلــوک اســت.
فعالیــت ســور در زمینــه قراردادهــای هوشــمند
چیســت ؟
بنیــاد ســور بــه دنبــال ایجــاد پلتفرمــی اســت تــا شــرکتها،
اســتارتآپها و بخــش دولتــی بتواننــد از ایــن زیرســاخت بــرای
بهکارگیــری و اجــرای قراردادهــای هوشــمند اســتفاده کننــد و بــه دنبــال
نوشــتن و ایجــاد قــرارداد هوشــمند نیســت.
مهمتریــن حلقــه مفقــوده در قراردادهــای هوشــمند
در ایــران چــه خواهــد بــود و کیفیــت در قراردادهــای
هوشــمند چقــدر اهمیــت دارد؟
قراردادهــای هوشــمند میتوانــد در هــر ســطح کیفــی نوشــته و اجــرا
شــود .یــک قــرارداد هوشــمند میتوانــد بــا کیفیــت بــاال یــا پاییــن
نوشــته شــود امــا موضــوع مهــم ایــن اســت کــه در ایــران شــرکتهای
متعــددی وجــود ندارنــد کــه بتواننــد یــک قــرارداد هوشــمند بــا کیفیــت
باالیــی را بنویســند .از ســویی دیگــر ،شــرکتی را در ایــران ســراغ نــدارم
کــه در زمینــه بازرســی قراردادهــای هوشــمند فعــال باشــد ،کوچکترین
خطایــی در قراردادهــای هوشــمند میتوانــد خطایــی بــزرگ را بــه دنبــال
داشــته باشــد و حتــی بــا نفــوذ بــه قــرارداد هوشــمند ،مبالــغ زیــادی از
بیــن بــرود.
در ایــران برنامهنویسهــای قــوی در زمینــه قراردادهــای هوشــمند
وجــود دارد امــا بایــد شــرکتهای بازرســی وجــود داشــته باشــند تــا ایــن
اطمینــان حاصــل شــود کــه کــد نوشــته شــده خطایــی نــدارد و دچــار
مشــکل و خطایــی نمیشــود و ایــن موضــوع بســیار جــدی اســت.
بایــد بــه ایجــاد شــرکتهای بازرســی قــرارداد هوشــمند فکــر شــود
تــا قراردادهــای هوشــمند بهدرســتی در ایــران اجرایــی شــود و از بــروز
مشــکالت بزرگــی ماننــد اتفاقــی کــه در اتریــوم رخ داد ،جلوگیری شــود.
قراردادهــای هوشــمند غیرقابلتغییــر هســتند؛ البتــه روشهایــی وجــود
دارد کــه در آنهــا تغییــر ایجــاد کــرد .امــا موضــوع اصلــی ایــن اســت
کــه ایــن قراردادهــای هوشــمند بایــد دقیــق نوشــته شــوند و هیچگونــه
مشــکلی نداشــته باشــند تــا در رونــد اجــرا خطایــی ایجــاد نشــود .ایــن
موضــوع در خــارج از ایــران کــه قراردادهــای متعــددی انجام شــده ،نمود
بیشــتری پیــدا میکنــد .هرجایــی کــه بیــن چنــد ســازمان نیــاز باشــد
تــا کنترلــی وجــود داشــته باشــد ،میتوانیــم از قراردادهــای هوشــمند
در بخشهــای متعــددی از جملــه حســابداری ،بیمــه ،بانکــی ،اعتبــارات
و  ...اســتفاده کنیــم .در قــرارداد هوشــمند میتــوان چنــد موضــوع را
لحــاظ کــرد کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه توافــق همــه طرفیــن
بــرای تغییــر قــرارداد هوشــمند بــه قــرارداد هوشــمند دیگــر عنــوان کــرد
کــه میتوانــد کمــک کنــد کــه اگــر خطایــی در سیســتم بــود ،بــا توافــق
همــه طرفیــن خطــا اصــاح شــود .از ســویی دیگــر ،مــا میتوانیــم
رابطهایــی را از فضــای خــارج بــه فضــای بالکچیــن وارد کنیــم،
بــرای نمونــه اگــر قیمــت کاالیــی ماننــد طــا ،دالر و نفــت تغییــر پیــدا
کــرد ،انعطافپذیــری بیشــتری ایجــاد شــود .در قــرارداد میتــوان دادگاه
تعییــن کــرد کــه اگــر زمانــی توافــق میــان طرفیــن قــرارداد هوشــمند
حاصــل نشــد ،بــه یــک دادگاه مراجعــه شــود تــا مشــکل رفــع شــود.
در فضــای اتریــوم ،دادگاهــی وجــود دارد تــا بــه بحــث قراردادهــای
هوشــمند دارای مشــکل از میــان طرفیــن بپــردازد ،موضــوع دادگاه نیــز
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اهمیــت دارد چــرا کــه میتوانــد شــدت موضــوع و مشــکل را کاهــش
دهــد و خیــال طرفیــن را بابــت انعطافپذیــری راحــت کنــد.
باتوجهبــه نقــش مهــم نهادهــای دولتــی در توســعه و
تســهیل اجــرای پروژههــای قــرارداد هوشــمند مهــم،
از نظــر شــما بخــش دولتــی عالقهمنــد بــه اســتفاده
از ظرفیــت قراردادهای هوشــمند اســت؟
در حــوزه قراردادهــای هوشــمند و توســعه زیرســاخت فنــاوری زنجیــره
بلــوک در ایــران از ســوی بخــش خصوصــی ،کوتاهــی انجــام شــده
و ضعــف در بخــش خصوصــی بــرای توســعه اکوسیســتم فنــاوری
بالکچیــن اســت؛ چــرا کــه بخــش دولتــی هیــچ زمانــی اعــام
نکــرده کــه بالکچیــن مشــکل شــرعی دارد یــا خــاف قانــون اســت.
مــن بهعنــوان نماینــده بخــش خصوصــی بــا بخــش دولتــی ارتبــاط
دارم؛ ســازمانها و نهادهــای دولتــی بهصــورت مرتــب تأکیــد دارنــد
کــه صرفــ ًا بهجــای پرداختــن بــه بحــث ماینینــگ و خریدوفــروش
رمزارزهــا ،در زمینــه توســعه کاربردهــای فنــاوری بال کچیــن و
ایجــاد خدمــات و زیرســاختهای جدیــد مبتنــی بــر ایــن فنــاوری
تــاش انجــام شــود.
مهمتریــن حلقــه مفقــوده قراردادهــای هوشــمند در
ایــران چیســت؟
مــا هنــوز بــه درک فرهنگــی کافــی بــرای اســتفاده از قراردادهــای

باتوجهبــه برگــزاری رویــداد ارز دیجیتــال بانــک
مرکــزی توســط ققنــوس ،راهپرداخــت و گــروه مالــی
شــریف و اهمیــت پدیــده  CBDCبــه عنــوان یکــی از
کاربردهــای فنــاوری بالکچیــن ،نظــر شــما دربــاره
اســتفاده از ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی چیســت و
اصــوال بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بایــد
چــه اقدامــی را بــرای اســتفاده از ایــن ظرفیــت انجــام
دهــد؟
اعتقــاد دارم ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی تحــت عنــوان  CBDCاز نــان
شــب هــم بــرای بانــک مرکــزی ایــران واجبتــر اســت و نیــاز اســت
تــا دولتمــردان و بهخصــوص افــراد حاضــر در بخــش مهــم اقتصــادی
و بانکــی هرچــه ســریعتر اهمیــت ایــن ظرفیــت را درک کننــد و ماننــد
ســایر کشــورهای پیشــرو ،ایــران هــم بتوانــد از ارز دیجیتــال بانــک
مرکــزی و فرصتهــای آن اســتفاده کنــد .البتــه تأکیــد دارم کــه CBCC
یــا رمــزارز بانــک مرکــزی از ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی میتوانــد
نقــش بیشــتری داشــته باشــد.
بایــد دربــاره اهمیــت ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی بــه ایــن نکتــه نیــز
اشــاره داشــت کــه ،جــرون پــاور  -رئیــس فــدرال رزرو ،بانــک مرکــزی
ایــاالت متحــده آمریــکا -در خصــوص CBDCهــا اعــام کــرده اســت
کــه مــا نمیخواهیــم یــک روز صبــح بیــدار شــویم و مشــاهده کنیــم کــه
دالر دیگــر ارز ذخیــره جهانــی نیســت و از یــک تحــول فناورانــه مهــم

در حــوزه قراردادهــای هوشــمند و توســعه زیرســاخت فنــاوری زنجیــره بلــوک در ایــران از
ســوی بخــش خصوصــی ،کوتاهــی انجــام شــده و ضعــف در بخــش خصوصــی بــرای توســعه
اکوسیســتم فنــاوری بالکچیــن اســت چــرا کــه بخــش دولتــی هیــچ زمانــی اعــام نکــرده کــه
بالکچیــن مشــکل شــرعی دارد یــا خــاف قانــون اســت

هوشــمند نرســیدیم کــه ایــن مســئله بــه دلیــل عــدم برخــورداری از
پلتفرمهــای مناســب اســت .از ســویی دیگــر بــرای اجــرای قــرارداد
هوشــمند در فضــای اتریــوم بــا افزایــش قیمــت شــدید اتریــوم شــما
بایــد  50دالر بــرای یــک قــرارداد هوشــمند پرداخــت کنیــد کــه اصــوال
باعــث شــده تــا اجــرای یــک قــرارداد هوشــمند بــر بســتر اتریــوم ارزش
اقتصــادی نداشــته باشــد .بهعنــوان نمونــه در یــک قــرارداد هوشــمند
بــرای یــک تاکســی اینترنتــی مبتنــی بــر بالکچیــن ،هنــگام هــر
عملیــات ،بایــد یــک قــرارداد هوشــمند اجــرا شــود کــه هزینــه زیــادی
دارد.
از مهمتریــن مشــکالتی کــه تأکیــد دارم باعــث شــده تــا قراردادهــای
هوشــمند در ایــران آنطــور کــه در کشــورهای دیگــر از جمله کشــورهای
همســایه انجــام نشــود ،بحــث نبــود پلتفرمهــای متعــدد ،فضــای
بالکچیــن بومــی و شــرکتهای ناظــر قــرارداد هوشــمند اســت کــه
مغفــول مانــده و نیــاز بــه توجــه ویــژه دارد .صرف ـ ًا ققنــوس توانســته بــا
اســتفاده از فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده زیرســاختی را ایجــاد کنــد و
شــرکتهای دیگــر نیــز اقــدام خاصــی نداشــتهاند .امیــدوارم شــرایط
مهیــا شــود و کشــور بتوانــد از ظرفیــت هوشــمند قرادادهــای هوشــمند بــر
بســتر فنــاوری بالکچیــن اســتفاده کنــد.
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عقبماندهایــم .مــا اجــازه نخواهیــم داد کــه ایــن اتفــاق رخ دهــد امــا
بایــد بــه پرسـشهای مهمــی بــرای راهانــدازی یــک ارز دیجیتــال بانــک
مرکــزی پاســخ داده شــود؛ ایــن نشــان میدهــد  CBDCاهمیــت زیــادی
دارد.
دولتمــردان کشــور در جلســات ،بــه موضــوع ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی
توجــه ندارنــد و صرفــ ًا عنــوان میکننــد کــه آن را در دســتور کار بررســی
قــرار میدهنــد؛ امــا ایــن در حالــی اســت کــه نبایــد ایــن فرصــت را از
دســت داد.
ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی تهدیداتــی را نیــز دارد امــا تأکیــد
دارم فرصتهــا و منافــع  CBDCبســیار بیشــتر از تهدیــدات اســت.
بالکچینهــای بومــی ماننــد ققنــوس و ســور میتواننــد بــه ارز دیجیتــال
بانــک مرکــزی ایــران متصــل شــوند و فرصــت بزرگــی را خلــق کننــد.
بزرگتریــن تأثیــر  CBDCریــال بــرای ایــران چــه
خواهــد بــود؟
دورزدن تحریــم یــک حــرف همیشــگی میشــود؛ امــا معتقــدم حــذف
وابســتگی گــردش مالــی بــه بانکهــا مهمتریــن تأثیرگــذاری CBDC
ریــال اســت کــه از اهمیــت آن نبایــد بهســادگی عبــور کــرد.

ماهنامه ققنوس | شماره پنجم

نگاهی به توکن باشگاه وفاداری ققنوس با نام  KLT1و شیوه دریافت و خرج کرد آن

برای شام که با وفا هستید

حجت عباسی
عضو تحریریه ققنوس

شــرکت فناور یهــای اطالعاتــی و مالــی توزیعشــده یکتــا ققنــوس پــارس،
بهعنــوان یکــی از میزبانــان شــبکه ققنــوس ،بــا هــدف معرفــی و توســعه هــر چــه
بیشــتر دفتــر کل توزیعشــده ققنــوس و حفــظ و گســترش جامعــه کاربــران خــود ،در
نظــر دارد توکــن باشــگاه مشــتریان خــود را بــا کــد  KLT1بــر بســتر شــبکه ققنــوس
منتشــر نمایــد .ایــن توکــن کــه بــا پشــتوانه بودجــه ســاالنه تبلیغــات و بازاریابــی
شــرکت ققنــوس منتشــر میشــود ،بــا قیمتــی برابــر  10ریــال و بــه تعــداد  10میلیــارد
واحــد توســط شــرکت ققنــوس منتشــر و عرضــه میشــود .ایــن توکــن بــر اســاس
نــوع و میــزان فعالیــت کاربــران آن تولیــد و ارائــه شــده و میزبــان ققنــوس نیــز
بازخریــد آن را در صــورت احــراز شــرایط منــدرج در ســپیدنامه تضمیــن میکنــد.
کاربــران در ازای فعالیــت در کیــف توکــن ققنوس ،دعوت از ســایر دوســتان خــود برای
عضویــت ،شــرکت در کمپینهــای خیریــه ،رتبهدهــی بــه برنامــه کاربــردی کیــف
توکــن ققنــوس در بازارهــا ،انجــام عملیــات در شــبکه ققنــوس و بســته بــه میــزان
و نــوع فعالیــت خــود ،توکــن  KLT1دریافــت کــرده و میتواننــد از مزایــای ایــن
توکــن اســتفاده کننــد .مزایــای این توکــن شــامل اســتفاده از محصــوالت موجــود در
فروشــگاه ققنــوس ،شــرکت در قرعهکشــیهای هفتگــی و ماهانــه و نیــز دریافــت
وجــه نقــد معــادل توکــن جمعآور یشــده اســت .همچنیــن افــراد میتواننــد
توکنهــای خــود را در مرکــز مبادلــه ققنــوس بــا ســایر توکنهــا معاوضــه کننــد.
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مشکل کجاست؟
در دنیــای امــروز ،بســیاری از کســبوکارها ،بــا اتخــاذ سیاســتهای
متعــدد و مختلــف ،در پــی افزایــش فــروش خــود از طریــق توســعه جامعــه
مشــتریان و یــا فــروش محصــوالت بیشــتر بــه مشــتریان فعلــی خــود
هســتند .یکی از روشهــای مرســوم در ایــن فضــا ،اســتفاده از راهکارهایی
بــرای جــذب مشــتریان جدیــد از طریــق مشــتریان فعلی اســت .ایــن روش
یکــی از روشهــای بســیار مؤثــر جــذب کاربــران جدیــد اســت؛ زیــرا مردم
بــه نظــر اطرافیــان ،دوســتان ،افــراد مشــهور جامعــه ،افــراد خانــواده و یــا
ســتارگان شــبکههای اجتماعــی بیشــتر از تبلیغات مســتقیم اطمینــان دارند
و بــه آنهــا راحتتــر اعتمــاد میکننــد .درواقــع اهمیــت ایــن موضــوع را
زمانــی میتــوان بــه شــکلی روشــنتر متوجــه شــد کــه گاهــی اوقــات
خودمــان هــم برنامههــای تلویزیونــی و حتــی لباســی را کــه میپوشــیم
تحــت تأثیــر اطرافیانمــان انتخــاب کردهایــم .در ایــن روش ،بهمنظــور
تســریع رونــد معرفــی محصــوالت و خدمــات توســط کاربــران فعلــی و
نیــز جبــران خدمــات ایــن کاربــران ،هدایایــی بهواســطه معرفــی کاربــر
جدیــد در اختیــار کاربــران قــرار میگیــرد .در غالــب مــوارد نیــز ایــن هدایــا
و امتیــازات تنهــا درون همــان برنامــه کاربــرد دارد و در فضــای خــارج از آن
تعریفنشــده اســت (هماننــد اعتبــاری کــه برخــی تاکس ـیهای اینترنتــی
در اختیــار کاربــران خــود قــرار میدهنــد).
در ایــنبیــن بنــا بــر دالیلــی کــه در ادامــه فهرســت شــده اســت ،برخــی از
روشهــای جــذب کاربــران جدیــد ،بــا موفقیــت روبــرو نمیشــوند .عــدم
تطابــق امتیــازات و هدایــای اعطایــی بــا عالیــق مشــتری ،عــدم امــکان
اســتفاده از هدایــا و امتیــازات دریافتی بــرای خریــد کاال و خدمــات موردنیاز
کاربــر ،وجــود برنامههــای وفــاداری متعــدد بــا هدایــا و امتیــازات مختلــف
کــه گاهــی مدیریــت بــر امتیــازات را بســیار دشــوار میکنــد (بــر اســاس
تحقیقــات بهعملآمــده در آمریــکا ،هــر خانــواده ،عضــو  19تــا  29برنامــه
وفــاداری اســت و فقــط از  5الــی  12تــا از آنهــا اســتفاده میکنــد) ،عــدم
امــکان بازخریــد هدایــای و امتیــازات ،زمانبــر بــودن رونــد جمــعآوری
امتیــازات بــرای دســتیابی بــه یــک هدیــه خــاص ،تغییــرات مســتمر و
ناگهانــی در جزئیــات برنامــه وفــاداری و مــواردی ازایندســت جــزء
مهمتریــن عوامــل کنارهگیــری افــراد از برنامههــای وفــاداری اســت و
آمارهایــی نظیــر عــدم اســتفاده مــردم از  50درصــد پاداشهــای وفــاداری
(معــادل  50میلیــارد دالر آمریــکا) و نیــز عضویت تنهــا 14درصــد از جوانان
در ایــن نــوع برنامههــا دلیلــی بــر ایــن ادعــا اســت.
بــا ظهــور فنــاوری زنجیرهبلــوک و دفتــر کل توزیعشــده ،صنایــع بســیاری
متحــول شــدند و بســیاری از کارکردهــای ســنتی نیــز در معــرض تغییــر
و بهبــود قــرار گرفــت .برنامههــای وفــادار کــردن کاربــران موجــود و
جــذب کاربــران جدیــد نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نبودنــد و بــه مــدد ایــن
فنــاوری ،بســیاری از چالشهــای فــوق مرتفــع و یــا تــا حــد مناســبی بهبود
یافــت .بــا توکنســازی پاداشهــا و امتیــازات وفــاداری در باشــگاههای
مشــتریان بــر بســتر زنجیرهبلوکهــای عمومــی ،امــکان تبــادل
توکنهــای باشــگاههای مختلــف بــا یکدیگــر محقــق گردیــد و افــراد
توانســتند منطبــق بــر نیازمنــدی و عالیــق خــود ،نســبت بــه خریــد توکــن
و یــا معاوضــه و مبادلــه آن اقــدام نماینــد .همچنیــن ایــن بســترها امــکان
تعریــف توکنهــای مشــترک بــرای چندیــن باشــگاه مشــتریان را فراهــم
آورد تــا افــراد دیگــر درگیــر مدیریــت توکنهــا و امتیــازات وفــاداری
مختلــف نشــوند .ایــن فنــاوری در کنــار صرافیهــای توزیعشــده ،امــکان
بازخریــد و تبدیــل توکن بــه ارزهــای رایــج کشــورها را نیــز فراهــم آورد؛ از
ســویی دیگــر قراردادهــای هوشــمند ایــن امــکان را فراهــم آورد تــا تولیــد،
عرضــه ،بازخریــد ،شــرایط دریافــت توکــن و بســیاری از توافقــات میــان
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صادرکننــده توکــن و کاربــران و اعضــای باشــگاههای مشــتریان ،دیگــر
غیرقابــل تغییــر و دســتکاری شــود.
در همیــن راســتا ،شــرکت ققنــوس در نظــر دارد ،بــا هــدف افزایــش
رضایــت کاربــران فعلــی کیــف توکــن ققنــوس و نیــز جــذب کاربــران
جدیــد ،بخشــی از منابــع خــود را در قالــب انتشــار توکــن وفــاداری بــا نــام
 KLT1هزینــه نمایــد .ایــن توکــن کــه بــر بســتر شــبکه ققنــوس ایجــاد و
مبادلــه میشــود ،بســته بــه میــزان فعالیــت کاربــر تولیــد و در اختیــار وی
قــرار میگیــرد ،همچنیــن میتوانــد در مرکــز تبــادل غیرمتمرکــز ققنــوس
بــا ســایر توکنهــای مــورد عالقــه کاربــر معاوضــه شــده و یــا در صــورت
دســتیابی بــه حدنصابهــای منــدرج در ســپیدنامه ،توســط شــرکت
ققنــوس بازخریــد و بــه ریــال تبدیــل شــود.
تشریح فضای کسبوکار
بــا اینکــه بــازار جهانــی پروژههــا و باشــگاههای وفــاداری در ســال 2018
در حــدود  172میلیــارد دالر بــود ،پیشبینــی میشــود ،بــازار برنامههــای
وفــاداری در ســطح جهانــی بــا نــرخ مرکــب ســاالنه  5الــی  6درصــد در
ســال  2022بــه حــدود  216میلیــارد دالر برســد .بیشــترین ســطح بلــوغ
در مناطقــی هماننــد اروپــای غربــی ،آمریــکای شــمالی و بخشهایــی از
آســیا و اقیانوســیه هماننــد اســترالیا ،ژاپــن ،هنگکنــگ و ســنگاپور شــکل
گرفتــه اســت.
بــر اســاس مطالعــات انجامشــده ،بســیاری از تالشهــای صورتگرفتــه
توســط کســبوکارها بــرای قدردانــی از مشــتریان فعلــی و جــذب
مشــتریان جدیــد توســط مشــتریان قبلــی کــه بــر بســتر ســایر فناوریهــا
اســتوار بــوده ،بنــا بــر دالیــل زیــر بــا موفقیــت روبــرو نشــده اســت:
• محدود بودن عمر و محل استفاده امتیازات وفاداری
• پیچیدگی برنامههای وفاداری
• عــدم تطابــق پیشــنهادهای برنامههــای وفــاداری بــا عالیــق
کاربــران
• پیچیدگی روند بازخرید امتیازات
• تغییــر و دســتکاری در برنامههــای وفــاداری توســط صاحبــان
کســبوکار
• متناســب نبــودن ارزش امتیــازات دریافتــی بــا فعالیتهــای کاربــر
(کــمارزش بــودن پاداشهــا)
• وجــود برنامههــای وفــاداری مختلــف بــا امتیــازات خــاص هــر یک
و دشــواری مدیریــت امتیازات
راهکار چیست؟
شــرکت ققنــوس در نظــر دارد بــا ســرمایهگذاری  100میلیــارد ریالــی،
تعــداد  2میلیــون کاربــر جدیــد را بهواســطه ایــن روش بــه مجمــوع
کاربــران خــود اضافــه نمایــد .بــه همیــن منظــور ،تــاش دارد بــا تولیــد و
عرضــه توکــن  KLT1و ارائــه آن بــه کاربــران فعــال خــود کــه در زمینــه
جــذب کاربــران جدیــد کیــف توکــن ققنــوس فعالیــت میکننــد ،از زحمات
کاربــران فعــال خــود قدردانــی کنــد .ایــن توکــن بــه نحــوی طراحیشــده
کــه در اکوسیســتم مشــتریان ســایر میزبانــان شــبکه ققنــوس نیــز قابــل
توســعه اســت و ایشــان نیــز میتواننــد بهصــورت یکپارچــه از ایــن توکــن
بــرای مشــتریان خــود اســتفاده کننــد.
بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشــده در بــاال و قابلیتهــای موجــود در فنــاوری
دفتــر کل توزیعشــده ،مشــخص اســت کــه بســیاری از چالشهــای
موجــود در فضــای برنامههــای وفــاداری ســنتی را میتــوان توســط ایــن
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چالش برنامههای
وفاداری سنتی

راهکارهای فناوری دفتر کل توزیعشده

وجود برنامههای
وفاداری مختلف با
امتیازات مختص هر
یک و دشواری مدیریت
امتیازات

چنانچــه امتیازهــای وفــاداری در قالــب توکن و بر بســر یک دفــر کل توزیعشــده توســعه داده شــوند ،در
رصافیهــا قاب ـ ل مبادلــه و معاوضــه هســتند .بدیــن ترتیــب ،توکنهــای وفــاداری ،میتواننــد در فضــای
خــارج از یک برنامــه وفــاداری مشــخص نیز معنــا داشــته و بــا ارزش باشــند.
توکــن  KLT1نیــز از ایــن قابلیــت برخــوردار اســت کــه در مرکــز تبــادل غیرمتمرکــز ققنــوس ،بــا ســایر
توکنهــای وفــاداری دیگــر کسـبوکارهای عالقهمنــد و نیــز ســایر میزبانان شــبکه ققنــوس مبادله شــود.
چنانچــه ســایر میزبانــان شــبکه ققنــوس نیــز مایــل باشــند ،ایــن توکــن میتوانــد بهعنــوان توکن مشــرک
در میــان متامــی کیفتوکنهــای میزبانــان ققنــوس عمــل کنــد و از ایجــاد توکنهــای متعــدد و جزیــرهای
کــه مدیریــت آن بـرای کاربـران دشــوار اســت جلوگیــری منایــد.

متناسب نبودن ارزش
امتیازات دریافتی با
فعالیتهای کاربر
(کمارزش بودن
پاداشها)

ارائــه پاداشهــای مرتبــط بــا برنامههــای وفــاداری در قالــب توکــن بــر بســر فنــاوری دفــر کل
توزیعشــده قــادر اســت نــگاه مشــریان بــه ایــن پاداشهــا را دگرگــون و متحــول کنــد .در ایــن روش
مبتنــی بــر توکــن ،اف ـراد میتواننــد بســته بــه می ـزان تــاش خــود ،ارزش توکــن دریافتــی خــود را در
مرکــز تبــادل تعییــن مناینــد و بـرای فــروش پیشــنهاد ثبــت کننــد .درنتیجــه مدیریــت ارزش توکــن ،در
اختیــار کارب ـران اســت.
توکــن  KLT1نیز بــا ارزشــی معــادل  10ریــال ،عرضــه خواهد شــد؛ امــا مالکیــن توکن بســته بــه رشایط
و بــازار عرضــه و تقاضــا در مرکــز تبــادل غیرمتمرکــز ققنــوس ،نســبت بــه قیمتگــذاری آن اقــدام
خواهنــد کــرد.

عدم تطابق
پیشنهادهای
برنامههای وفاداری با
عالیق کاربران

بــا توســعه توکنهــای مختلــف در فضــای برنامههــای وفــاداری و بــا افزایــش میـزان پذیرنــدگان ایــن نوع
توکنهــا ،افـراد ب هراحتــی میتواننــد توکــن خــود را بــا ســایر توکنهــای موردعالقــه خــود مبادلــه مناینــد.
بهعنــوان منونــه فــرد میتوانــد توکــن تاکســی اینرتنتی خــود را بــا توکــن تخفیــف از یــک فروشــگاه آنالین
مبادلــه مناید.
با توســعه هرچه بیشــر میزبانان ققنــوس و فضــای پذیرندگــی توکــن  ،KLT1کاربـران کیف توکــن ققنوس
میتواننــد بــا مراجعــه بــه  DEXققنــوس ،توکــن خــود را بــا یــک نــرخ برابــری کــه بــازار عرضــه و تقاضــا
مشــخص میکنــد ،بــا ســایر توکنهــای موردعالقــه خــود در ایــن شــبکه مبادلــه مناینــد.
ازآنجاییکــه متامــی تراکنشهــا بــر بســر توزیعشــده امــن و شــفاف ققنــوس ثبــت و نگهــداری میشــود،
مالکیــت افـراد بــر توکنهــای خــود مشــخص بــوده و امــکان تعریــف توکنهــای تقلبــی و یا خریــد بیش
از میـزان موجــودی افـراد امکانپذیــر نیســت.

پیچیدگی روند بازخرید
امتیازات

نــارش توکــن  ،KLT1رشایطی مشــخص و ســاده بـرای بازخرید توکــن خــود را در بخــش ترشیــح فرآیندهای
چرخه حیــات توکــن بیــان کــرده اســت .افـراد بـرای تبدیــل توکن خــود بــه ســایر توکنهایــی کــه بازخرید
مســتقیم آنهــا فعــال اســت ،میتواننــد پیشــنهاد فــروش خــود را در مرکــز تبــادل غیرمتمرکز ققنــوس نیز
ثبــت منایند تــا در صورت پیــدا شــدن خریــدار ،مبادله انجــام گیــرد .بهعبارتیدیگــر ،بازخرید غیرمســتقیم
ایــن توکــن ،در رشایطی غیــر از مــوارد منــدرج در بنــد ترشیــح فرآیندهای چرخــه حیات توکــن نیز بــا ارائه
آن در  DEXققنــوس ممکن اســت.

تغییر و دستکاری در
برنامههای وفاداری توسط
صاحبان کسبوکار

ازآنجاییکــه می ـزان تولیــد ،شــیوه عرضــه ،مراحــل اعطــای توکــن از طریــق قرعهکشــی ،نحــوه بازخریــد
توکنهــا و ســایر توافقــات فیمابین نــارش و کاربـران بر بســر قراردادهای هوشــمند طراح ی شــده اســت،
امکان دســتکاری در طــول چرخه حیــات توکــن  KLT1حداقــل بــوده و درنتیجه امــکان تغییر و دســتکاری
در برنامههــای وفــاداری توســط صاحبــان کسـبوکار تا حــدود بســیار زیــادی از بیــن خواهــد رفت.
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فنــاوری مرتفــع ســاخت .در جــدول ذیــل ،چالشهــای موجــود در برنامــه
وفــاداری ســنتی و راهکارهــای ارائهشــده در بســتر فنــاوری دفتــر کل
توزیعشــده بــر اســاس مــدل پیشــنهادی توکــن  KLT1ارائــه میشــود.
تشریح فرآیندهای چرخه حیات توکن
شروع:
• ابتــدا تعــداد ده میلیــارد توکــن  KLT1از حســاب ناشــر ایجاد شــده
و بــه حســاب توزیــع منتقــل میشــود .ایــن توکنهــا بــا توجــه بــه
شــاخصهای فعالیــت کاربــران ،در بازههــای زمانــی مشــخص،
ارزیابــی شــده و بــه حســاب ایشــان منتقــل میشــود.
انتفاع:
• انتقال فرد به فرد توکنها به ســایر کاربران شبکه ققنوس
• مبادله در مرکز تبادل غیرمتمرکز ققنوس با ســایر توکنها
• مراجعــه بــه فروشــگاه شــرکت ققنــوس و بهرهمنــدی از خدمــات
و کاالهــای موجــود در آن
• تبدیل توکنها به شانس شرکت در قرعه کشی
پایان:
• بازخرید توکن در بستههای ده میلیونی و دریافت معادل ریالی
• پایان توکن
شروع
در ابتــدا تعــداد  10.000.000.000توکــن  KLT1از حســاب ناشــر ایجاد
شــده و بــه حســاب توزیــع منتقــل میشــود .بخشــی از ایــن توکنهــا
بــا توجــه بــه شــاخصها و فعالیــت کاربــران ،در بازههــای زمانــی
مشــخص ،ارزیابیشــده و بــه حســاب ایشــان منتقــل میشــود .در
زمــان انتشــار ،قیمــت هــر توکــن  10ریــال اســت.
کاربــران و عالقهمنــدان بــه کیــف توکــن ققنــوس میتواننــد از طــرق
زیــر ،نســبت بــه دریافــت توکــن  KLT1اقــدام نماینــد:
• نصب و راهاندازی کیف توکن ققنوس
• شــرکت در فرآینــد رتبهدهــی بــه کیــف توکــن ققنــوس در

بازارهــای معتبــر
• انجام تراکنش در شــبکه ققنوس از طریق کیف توکن ققنوس
• مشارکت در خرید توکنهای خیریه
• قرعهکشیهای دورهای
• تکمیل اطالعات هویتی خود
• کسب مقام برتر در مسابقه ســاالنه توسعه محصول ققنوس
• اهدای توکن جایزه ( )Airdrop
• شرکت در کمپینهای آتی شرکت ققنوس
• و نیــز بســته بــه سیاســتهای ســایر میزبانــان ققنــوس ممکــن
اســت روشهــای دیگــری بــه ایــن فهرســت افــزوده شــود.
انجــام هــر یــک از مــوارد فــوق ،منجــر بــه انتشــار توکــن  KLT1و
عرضــه آن بــه کاربــر مطابــق بــا جــدول صفحــه روبــهرو میشــود:
انتفاع
کاربــران کیــف توکــن ققنــوس بــا انجــام فعالیتهــای فــوق و
شــرکت در ســایر کمپینهــای شــرکت ققنــوس و ســایر میزبانــان
شــبکه ققنــوس ،توکــن  KLT1دریافــت میکننــد .دارنــدگان ایــن
توکــن میتواننــد بــه روشهــای ذیــل ،از مزایــای مالکیــت ایــن
توکنهــا کــه نشــان از میــزان فعالیــت مثبــت آنهــا دارد بهرهمنــد
شــوند:
• انتقــال توکنهــای  KLT1خــود بــه ســایر کاربــران کیــف توکــن
و شــبکه ققنــوس در مرکــز تبــادل غیرمتمرکــز ققنــوس در مقابــل
دریافــت هــر یــک از توکنهــای مــورد نظــر خــود بــا یــک نــرخ
توافقــی
• تبد یــل تو کنهــا ی د ر یا فتــی بــه شــا نس شــر کت د ر
قر عهکشــیها ی هفتگــی و ما ها نــه شــر کت ققنــو س
• مراجعــه بــه فروشــگاه شــرکت ققنــوس و بهر همنــدی از
خدمــات و کاالهــای موجــود در آن
شــایانذکر اســت ،میــزان فعالیــت کاربــران کــه منجــر بــه تولیــد
توکــن  KLT1میشــود ،مســتمراً رصــد و میــزان توکــن تولیــدی

شکل :۱شیوه تخصیص توکن  KLT1به هنگام معرفی کیف توکن ققنوس به سایرین و جذب کاربران جدید

500KLT
1000KLT
2500KLT
500KLT
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معرفی کیف توکن
ققنوس به سایرین و
جذب کاربران جدید

میزان توکن دریافتی

برای معــرف  2500توکــن  ،KLT1بـرای پدر معــرف (معــرف معــرف) 1000 ،توکــن  ،KLT1بـرای جد معرف
نیــز  500توکــن  .KLT1همچنین فــرد معرفیشــده نیــز  500توکــن  KLT1دریافت خواهــد کرد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه توکنهــای فــرد معرفیشــده ،رصف ـاً پــس از ایجــاد خــط اعتــاد بــه حســاب وی
انتقــال داده میشــود .بعــاوه ،مادامیکــه فــرد معرفیشــده پــس از ایجــاد حســاب ،نســبت بــه تکمیــل
اطالعــات بخــش بازخریــد توکــن پیــان اقــدام ننامیــد ،ایــن جوایــز یکدهــم اعــداد فــوق خواهــد بــود.

داشتن توکن خیریه
مهرآفرین

رشکــت ققنــوس تضمیــن میمنایــد هــر توکــن مهــر را در رصافــی غیرمتمرکــز ققنــوس در ازای 500
توکــن  KLT1مبادلــه منایــد.

قرعهکشی مستمر
هفتگی تا  5سال

در هــر هفتــه ،بـهازای هــر کاربــر جدیــد کیــف توکــن ققنــوس 500 ،توکــن  KLT1و بــه ازای هــر صدهـزار
تومان خریــد (بــدون توجه بــه نوع توکــن) از کیــف توکــن ققنــوس  500توکــن  ،KLT1تــا ســقف  5میلیون
توکــن  ،KLT1توســط ققنــوس در حســاب قرعهکشــی مســتمر واریــز و طــی یــک قرعهکشــی در میــان
کاربـران کیــف توکن ققنــوس توزیــع میشــود .الزم بــه ذکر اســت بــه هرکــدام از کاربران بــه میـزان تعداد
 KLT1جــذب شــده در طــی هــان هفتــه ،شــانس قرعهکشــی تعلــق میگیــرد.

امتیازدهی به کیف توکن
ققنوس در بازارهای
اپلیکیشنهای موبایلی

از نســخه  2بــه بعــد کیــف توکــن ققنــوس ،کاربـران بــا امتیازدهــی بــه کیــف توکــن ققنــوس ،توکــن KLT1

دریافــت میکننــد .در مجمــوع  500میلیــون توکــن  KLT1ب ـرای ایــن امــر در نظــر گرفتــه شــده اســت.

انجام عملیات در کیف

بــه ازای هر نــوع عملیاتــی کــه کاربــر در کیف توکــن ققنــوس انجــام میدهــد ،یــک توکــن  KLT1دریافت
میکنــد .ایــن توکنهــا در پایــان هرمــاه محاســب ه شــده و چنانچــه کاربــر بــه توکــن  KLT1خــط اعتــاد
داشــته باشــد ،بــه وی پرداخــت میگــردد.

توکن هدیه ()Airdrop

رشکــت یکتــا ققنــوس پــارس در نظــر دارد بهمنظــور قدردانــی از کارب ـران کیــف توکــن ققنــوس ،در یــک
کمپیــن کــه بــه اطــاع کاربـران خواهــد رســید ،در بــازه هفــت روز پیــش از انتشــار توکــن  ،KLT1بـ هرشط
انجام تراکنش توســط کاربر در آن هفــت روز ،مــا بــه ازای  %1از کل ارزش ریالی دارایی آن کاربـران در کیف
توکــن ققنــوس تــا ســقف معیــن ،توکــن  KLT1بــه حســاب افـراد واریــز مناید.
بدیهــی اســت بـرای دریافــت ایــن هدیــه ،پــس از درج توکــن  KLT1در کیف توکــن ققنــوس کاربــر باید به
آن توکــن خــط اعتــاد بزند.

شرکت در مسابقه توسعه
محصول ققنوس (هکاتون
ققنوس)

رشکــت یکتــا ققنــوس پــارس در نظــر دارد ،در ســالهای آتــی 300 ،میلیــون توکــن  KLT1را در قالــب هدیه
بــه تیمهــای برتــر ،داوران و مربیــان هکاتــون ققنــوس اعطــا منایــد.

توکن ققنوس

تکمیل اطالعات KYC

کاربـران کیــف توکــن ققنــوس میتواننــد بــا تکمیــل اطالعــات هویتــی خود بــه ترتیــب زیــر توکــن KLT1

دریافــت کننــد:
• بانکی 100توکن
• سجام 200توکن
•  500 PKIتوکن
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محاســبه میشــود؛ امــا واریــز توکــن ،هرهفتــه یکبــار بــه حســاب
کاربــر انجــام میشــود .بدیهــی اســت کاربــران بــرای دریافــت
توکنهــای  KLT1خــود بایســتی پیشتــر ،بــه ایــن توکــن ()KLT1
خــط اعتمــاد ایجــاد نماینــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه تبــادالت توکــن  ،KLT1هماننــد ســایر
توکنهــای شــبکه ققنــوس ،مشــمول کارمــزد بــوده و ایــن کارمــزد
تنهــا بــا توکــن پایــه شــبکه ققنــوس بــا نــام پیمــان قابــل پرداخــت
اســت .لــذا مالــکان توکــن  KLT1بهمنظــور انتقــال آن بــه ســایر
کاربــران کیــف توکــن ققنــوس ،بایســتی بــا دریافــت و یــا خریــد
میــزان مناســبی از توکــن پیمــان ،کارمزدهــای مربوطــه را پرداخــت
نماینــد.
پایان توکن
تعهــد اســتیفای همــه توکنهــای  KLT1تــا پایــان اســفندماه 1404
اعتبــار دارد .کاربــران میبایســت پی ـش از ایــن تاریــخ جهــت اســتفاده

از توکــن خــود در برنامههــای اعالمــی ناشــر اعــم از مبادلــه بــا ســایر
توکنهــا ،خریــد محصــوالت از ســایت ناشــر ،شــرکت در قرعهکشــی
و یــا بازخریــد اقــدام نماینــد .در صــورت تصمیــم ناشــر بــه تمدیــد
ایــن تاریــخ ،از ســه مــاه قبــل از پایــان دوره از طریــق ســایت ناشــر
اطالعرســانی انجــام خواهــد پذیرفــت.
در صــورت عــدم تمدیــد ،ایــن توکــن از فهرســت نمایــش کیــف توکــن
ققنــوس حــذفشــده و توکنهــای موجــود در حســاب کاربــران راکــد
خواهــد شــد.
بازخرید
هریــک از کاربرانــی کــه موفــق بــه گــردآوری ده میلیــون توکــن
 KLT1شــوند ،میتواننــد بــا عــودت آن بــه شــرکت ققنــوس نســبت
بــه دریافــت معــادل ریالــی آن بــه ارزش یکصــد میلیــون ریــال
اقــدام نماینــد .در ایــن صــورت توکنهــای مزبــور ابطــال گردیــده و
معــادل ریالــی آن بــه شــماره شــبای اعالمــی کاربــر در کیــف توکــن
ققنــوس ظــرف مــدت یــک روز کاری واریــز خواهــد شــد.

هریــک از کاربرانــی کــه موفــق بــه گــردآوری ده میلیــون توکــن  KLT1شــوند ،میتواننــد بــا عــودت
آن بــه شــرکت ققنــوس نســبت بــه دریافــت معــادل ریالــی آن بــه ارزش یکصــد میلیــون ریــال
اقــدام کننــد .در ایــن صــورت توکنهــای مزبــور ابطــال گردیــده و معــادل ریالــی آن بــه شــماره
شــبای اعالمــی کاربــر در کیــف توکــن ققنــوس ظــرف مــدت یــک روز کاری واریــز خواهــد شــد
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توکن موردنیاز

خرید از فروشگاه ققنوس

در این فروشگاه ،اقالمی با ارزش بین دو میلیون تا چهار میلیون KLT1عرضه میشود.

مبادله با سایر توکنهای
ققنوس

کاربـران میتواننــد بــا مراجعــه بــه مرکــز تبــادل ققنــوس ،نســبت بــه معاوضــه توکــن  KLT1خود با ســایر
توکنهــای ققنوســی بــا یــک نــرخ توافقــی اقــدام کنند.

شرکت در قرعهکشی نوع
اول

جایــزه ایــن نــوع قرعهکشــی  2000توکــن پیــان حداقــل معــادل ارزش دو گــرم طــای بیسـتوچهار عیــار
اســت .در ایــن روش یــک حســاب ققنوســی بهعنــوان حســاب قرعهکشــی معرفــی میگــردد و کارب ـران
عالقهمنــد ب ـرای حضــور در ایــن قرعهکشــی میبایســت بــه ایــن حســاب هــر تعــداد کــه متایــل دارنــد
توکــن  KLT1منتقــل مناینــد امــا هــر توکن معــادل یــک شــانس بـرای برنــده شــدن در قرعهکشــی اســت و
بهمحــض آنکــه مجمــوع توکنهــای واریــزی بــه  100ه ـزار توکــن برســد ،قرعهکشــی بهصــورت خــودکار
آغــاز و برنــده مشــخص میشــود.

شرکت در قرعهکشی نوع
دوم

ایــن قرعهکشــی بـرای کاربرانی طراحیشــده اســت کــه توانســتهاند دایــره دوســتی خود (تعــداد افـرادی
کــه خــود معرفــی کردنــد بهاضافــه تعــداد کاربرانــی کــه توســط معرفهــای آن معرفــی شــدند بهاضافــه
تعــداد معرفهایی کــه توســط معــرف معــرف آنهــا معرفــی شــدند) در مجمــوع به هـزار نفر برســد.
این افـراد میتواننــد بــا انتقــال  500هـزار توکــن  KLT1به حســاب ققنوســی که معرفــی خواهد شــد ،در
قرعهکشــی  3000توکــن پیــان بــا حداقــل ارزش معادل ســه گــرم طــای بیسـتوچهار عیار رشکــت کنند.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن قرعهکشــی زمانــی برگ ـزار میشــود کــه حداقــل ده نفــر در قرعهکشــی رشکــت
کــرده باشــند.
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آنچه که در رویداد ارز دیجیتال بانک مرکزی گذشت؛

تالیش برای درک اهمیت
ارز دیجیتال بانک مرکزی
در ایران

رویــداد آنالیــن ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی ،تهدیــد فرصــت یــا ضــرورت در
راســتای شــناخت ابعــاد فنــی ،اقتصــادی ،فقهــی و حقوقــی ارز دیجیتــال بانک
مرکــزی و بررســی نمونههایــی از  CBDCبهمنظــور شــناخت کاربردهــای ارز
دیجیتــال بانــک مرکــزی و تاثیــرات آن بــر سیاس ـتهای بانــک مرکــزی و
همچنیــن برنامــه تحــول دیجیتال و اقتصاد هوشــمند کشــور ،توســط شــرکت
یکتــا ققنــوس پــارس ،میزبــان شــبکه ققنــوس بــه عنــوان اولیــن و بزرگترین
زیرســاخت دفتــرکل توزیعشــده در ایــران ،مجموعــه راهپرداخــت و گــروه مالی
شــریف در روز یکــم بهمــن مــاه بهصــورت پخــش زنــده از طریــق آپــارات
و اینســتاگرام شــرکت ققنــوس برگــزار شــد تــا در نهایــت محتوایــی علمــی،
باکیفیــت و قابــل اتــکا در اختیــار نهادهــای تصمیمســاز در حــوزه ارز دیجیتــال
بانــک مرکزی قــرار گیــرد و بتــوان از محصــول  CBDCدر آینــده ارائــه خدمات
مالــی و بانکــی کشــور اســتفاده شــود.
در رویــداد "ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی؛ تهدیــد ،فرصــت یــا ضــرورت؟"19 ،
ســخنران از بخــش دولتــی و خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه موضوعــات
مختلــف دربــاره ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی پرداختنــد .در ایــن رویــداد ،بیش
از  3هــزار عالقهمنــد در مــدت زمــان  12ســاعت همــراه صفحــه آپــارات و
اینســتاگرام ققنــوس بودنــد و از محتــوای این رویــداد اســتفاده کردند کــه باعث
شــد تــا رویــداد ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی داغتریــن رویــداد در پلتفرمهــای
آپــارات و ایونــد باشــد.

62

از جملــه افــراد حاضــر در این رویــداد میتــوان بــه امیر ناظمــی ،معــاون محترم
وزیــر ارتباطــات و رییــس ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران ،ســید ول ـیاهلل
فاطمــی دبیر بنیــاد ققنــوس ،رضــا باقری اصــل دبیــر شــورای اجرایی فنــاوری
اطالعــات ،حســین ســاحورزی نائبرئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران ،ســید هــادی موســوینیک مدیــرکل مطالعــات رفــاه
اجتماعی ،وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی ،ناصر حکیمی مشــاور مدیرعامل
بانــک تجــارت ،محمدجــواد صمــدیراد قائممقــام مدیرعامــل ققنــوس ،جعفر
نعنــاکار عضــو هیئتمدیــره فناپتــک ،امیرعبــاس امامــی هــم بنیانگــذار
و مدیــر اجرایــی کارچیــن ،رضــا قربانــی رئیــس هیئتمدیــره راه پرداخــت،
حجــت عباســی مدیــر آکادمــی ققنــوس ،مهــدی نــوری دکتــری اقتصــاد و
مــدرس دانشــگاه تهــران ،میثــم احمدآبــادی رئیــس ســابق مرکــز اطالعــات
مالــی و مبــارزه بــا پولشــویی وزارت اقتصــاد ،محســن رضائــی صدرآبــادی
همکار پژوهشــی مرکــز پژوهشهــای مجلــس ،محمد ســعید شــادکار مدرس
دانشــگاه و مشــاور خدمــات بانکــی و تنظیمگــری ،وحیــد صیامــی کارشــناس
صنعت بانکــداری ،عمــاد ایرانــی مدیر شــبکه شــاتوت ،نیلوفر دمنه پژوهشــگر
اقتصادی و مشــاور معــاون امــور اقتصــادی و همانگی برنامــه و بودجه ســازمان
برنامــه و بودجــه کشــور ،علیرضــا نوابپــور کارشــناس فقهــی رمزارزها اشــاره
داشــت .همچنیــن در رویــداد ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی پنلــی بــا موضــوع
تاثیــر  CBDCبــر تنظیمگــری و نظــارت بــر فعالیــت مراکــز تبــادل رمــزارز،
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الــزام اســت و مــا چــارهای نداریــم کــه بــرای رفتــن بــه ســمت آن برنامهریزی
کنیــم .بــرای برنامهریــزی و حرکت بــه ســوی این ابــزار صرفــا بانــک مرکزی
بــه عنــوان سیاســتگذار بخــش پولــی کافــی نیســت و بایــد از حوزههــای
اجتماعــی و فناورانــه کمــک گرفتــه شــود .در حقیقــت ،ارز دیجیتــال صرف ًا یک
مســاله بانکــی نیســت ،بلکه یــک ابــزار بانکــی اســت کــه حوزههــای مختلف
با هدفهــای مختلــف میتواننــد از پتانســیل آن اســتفاده کننــد .در این مســیر
بایــد هــدف از اســتفاده از  CBDCنیــز مشــخص شــود؛ چــرا کــه بانکهــای
مرکــزی هــر کشــوری بــا هــدف خاصــی از ایــن محصــول بــرای توســعه و
تســهیل مبــادالت بانکــی و خدمــات مالــی برنامهریــزی کردهانــد.
بهتریــن راه پیشبینــی آینــده ،ســاختن آن آینده اســت .اگــر میخواهیــم آینده
بهتــری داشــته باشــیم بایــد بــا بهتریــن ابزارهــا آن را بســازیم .پــس چــارهای
نداریــم کــه از تکنولوژیهــای فــردا اســتفاده کنیــم تــا بتوانیــم اهــداف بهتــر و
زندگــی بــا کیفیتتــری داشــته باشــیم.
رضا باقری اصل ،دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات
ارز دیجیتال بانک مرکزی تهدید نیست

بــا حضــور عبــاس آشــتیانی رئیــس کمیســیون بالکچیــن و رمــزارز نظــام
صنفــی رایان ـهای ،امیرعبــاس امامــی ،ســپهر محمــدی رئیــس هیئتمدیــره
انجمــن بالکچیــن و مدیرعامــل شــرکت همگــرا ،امیرحســین راد مدیرعامل
و همبنیانگــذار نوبیتکــس و احســان قاض ـیزاده مدیرعامــل و همبنیانگــذار
صرافــی اکســیر برگــزار شــد.
در ادامــه گفتگویــی بــا ســخنرانان رویــداد ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی انجــام
شــده ،کــه مطالعــه آن را بــه شــما پیشــنهاد میکنیــم.
امیر ناظمی ،معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و
رییس سازمان فناوری اطالعات ایران

ارز دیجیتال بانک مرکزی ضرورتی برای افزایش
فراگیری مالی در ایران

ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی بــا رمزارزهــا تفاوتهــای زیــادی دارد و الزامــا
مبتنــی بــر فنــاوری بالکچین نیســتند؛ امــا از ویژگــی مهم شــفافیت برخــودار
اســت .ایــن کمــک میکنــد کــه بــا اســتفاده از ایــن ابــزار میتــوان افزایــش
فراگیــری مالــی را به عنــوان یک سیاســت بســیار مهــم در ایــران محقــق کرد.
در صورتــی کــه ســراغ ارزهــای دیجیتــال نرویــم ایــن فرصــت بــرای زندگــی
باکیفیــت از بیــن مـیرود .اعتقــاد دارم در دنیــای امــروز ،ارزهــای دیجیتال یک

ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی تهدیــد نیســت؛ امــا اگر تعلــل کنیــم ،فرصت
از بیــن خواهــد رفــت و شــاهد یــک تهدیــد بــزرگ خواهیــم بــود؛ درواقــع،
ارز دیجیتــال خــارج از حاکمیــت جمهــوری اســامی ایــران بــرای نظــام
اقتصــادی تهدیــد خواهــد بــود .بــه واســطه محافظــه کاری نهادهــای
سیاســتگذار و تنظیمگــر حــوزه پولــی و بانکــی و همچنیــن برخــی از
بازیگــران کــه برخــوردار از ایــن سیاســتها هســتند ،ســرعت تحــول
دیجیتــال در زمینــه فناوریهــای مالــی کاهــش پیــدا کــرده و بــه فراخــور
ایــن کاهــش ســرعت بــه ناچــار سیاســتگذاران عرصههــای دیگــری مانند
تجــارت مجبــور شــدند برخــی از قابلیتهایــی ماننــد پیگردپذیــری نهــاد
پــول را در ســاختارهای دیگــری شــکل دهنــد؛ ســاختار پــول از تحــول
دیجیتــال جــا مانــده و کشــور بایــد از فهــم یــک فرصت بــه فهم ضــرورت
تبدیــل شــود .در ایــن صــورت وقتــی بازارهــای جهانــی وارد ایــن فضــا
شــوند ،مــا دیرتــر شــرط بقــا را درک میکنیــم و وادار میشــویم کــه ایــن
تغییــر را بــه رســمیت بشناســیم و همیــن موضــوع باعــث میشــود تــا پنــج
ســال آینــده بــه زمــان و فرصتهــای امــروز نــگاه کنیــم کــه از دســت
رفتهانــد .بانــک مرکــزی الزم اســت تــا محدودیتهــای ناشــی از پــول
ســنتی را تغییــر دهــد و پــول دیجیتــال را بــه رســمیت بشناســد.
حسین سالحورزی ،نائبرئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران
ارز دیجتال بانک مرکزی ابزاری برای ایجاد شفافیت در
نظام اقتصادی ایران
ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی داخلــی بــرای نظــام اقتصــادی و مالــی ایران
یــک ضــرورت اســت کــه الزم اســت تــا دولــت و بانــک مرکــزی بــه آن
توجــه ویــژه داشــته باشــند؛ پــول رنگــی یــا عالمــتدار شــده مبتنــی
بــر  CBDCابــزاری اســت تــا نظــام اقتصــادی ایــران در مســیر شــفافیت
حرکــت کنــد و ســطوح درآمــد مالیاتــی کشــور کامــا مشــخص شــوند.
از ســوی دیگــر رفتارهــای مالــی دولــت بهتــر رصــد شــود تــا بتوانــد
بــه صــورت راحــت بــه هــر نهــاد ،ســازمان و دولتــی اســتقراض بدهــد و
نمیتوانــد بــا دســتور دولــت و مخفیانــه خلــق پــول بکنــد ،بــدون اینکــه
کســی متوجــه بشــود .یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای ارز دیجیتــال
بانــک مرکــزی در فضــای کاهــش تحریمهــا و رفــع موانــع بــرای توســعه
تبــادالت خارجــی ،تســهیل و افزایــش ســرعت گــردش مالــی و تجــارت با
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کشــورهای دیگــر اســت کــه الزم اســت بانــک مرکــزی بــه ایــن مســئله
بــه عنــوان یــک ابــزار حمایتــی قدرمنــد بــرای توســعه و تســهیل در
افزایــش تجــارت خارجــی نــگاه کنــد.
سید ولی اهلل فاطمی ،دبیر بنیاد ققنوس
نقش مهم ارز دیجیتال بانک مرکزی در سیاستهای
نقدینگی
اگــر بانکهــای مرکــزی ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی صــادر
نکننــد ،ارزهــای دیجیتــال بهواســطه مزایایــی کــه در اختیــار مــردم
میگذارنــد ،ایــن جایــگاه را کســب میکننــد کــه تهدیــدی بــزرگ
بــه شــمار مــیرود؛ ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی نقــش مهمــی در
سیاســتهای نقدینگــی دارد و یکــی از مهمتریــن رکنهــای CBDC
نســبت بــه چــاپ پــول ایــن اســت .در فضــای چــاپ پــول بســیاری
از اختیــارات مدیریتــی دیــده نمیشــود ولــی در فضــای  CBDCو
بالکچیــن کامــا ایــن مــوارد شــفاف هســتند و همــه اجــزا میتواننــد
آن را ببیننــد.
سیســتم پرداخــت کاراتــر ،بهبــود دسترســی مالــی ،کاســتن از موانــع
ورود بــه بــازار بازیگــران جدیــد بــه صنعــت پرداخــت ،تقویــت
سیاس ـتگذاری پولــی و بهبــود کانــال اثرگــذاری سیاس ـتهای پولــی
در اقتصــاد ،کاهــش جذابیــت و ایجــاد مانــع رقابتــی بــر ســر راه ظهــور
انــواع رمزارزهــا ،کاهــش نیــاز بــه پــول نقــد و کاهــش هزینههــای
لجســتیکی پــول رســانی و… همگــی اصــول اساســی و خــواص
بنیــادی  CBDCهســتند.
سید هادی موسو ینیک ،مدیرکل مطالعات رفاه
اجتماعی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
کنترل فقر با ارز دیجیتال بانک مرکزی
بــا اســتفاده از ظرفیــت ارز دیجیتــال باتوجهبــه تجربیــات جهانــی
میتــوان فقــر را کنتــرل کــرد .ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی فرصتــی
ارزشــمند بــرای رفــع محرومیتهــا و فقــر گســترده در برخــی نواحــی
ایــران اســت چــرا کــه بیشــتر گــردش پــول بــه منطقــه اســتان تهــران
محــدود میشــود و بــا اســتفاده از  CBDCماننــد تجربیــات برخــی
دیگــر از کشــورها میتــوان چرخــه پولــی را وارد جریــان محلــی کــرد.
از ایــن ظرفیــت بــرای پژوهــش و مطالعــه در منظقــه آزاد چابهــار بــه
صــورت آزمایشــی اســتفاده شــده و امیدواریــم بتــوان از ایــن ظرفیــت
اســتفاده کــرد .بهکارگیــری از تجربیــات کشــورهای پیشــرو در زمینــه
ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی بــه چگونگــی پیشــبرد برنامههــا و اهــداف
مــا در زمینــه اســتفاده از پــول محلــی بــرای ایجــاد شــغل و کاهــش
فقــر و بیــکاری کمــک خواهــد کــرد .الزم اســت تــا نهادهــای قانــون
گــذار بــه تاثیــر مثبــت ایــن ابــزار در حــوزه اجتماعــی نیــز نــگاه داشــته
باشــند و از ایــن ابــزار اســتفاده کننــد.
ناصر حکیمی ،معاون سابق فناور یهای نوین بانک
مرکزی و مشاور مدیرعامل بانک تجارت
بانکهای مرکزی دیر یا زود به سمت  CBDCپیش
خواهند رفت
ســه ویژگــی پــول ،ابــزار پرداخــت ،محاســبه ارزش کاال و خدمــات و
ذخیــره ارزش اســت کــه ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی تحــت عنــوان
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 CBDCاز ایــن ویژگیهــا برخــودار اســت .تفــاوت مهــم ایــن اســت
کــه  CBDCقابلیــت مبــادالت بینالمللــی را بــرای افــراد ایجــاد
میکنــد .بدیــن معنــی کــه وقتــی از پــول بــا مفهــوم ســنتی آن
اســتفاده میکنیــم امــکان اینکــه پرداخــت بینالمللــی انجــام
دهیــم ،بســیار محــدود اســت امــا CBDCهایــی کــه در جهــان پذیرفتــه
شــد هاند ،میتواننــد نقــش پرداخــت بینالمللــی را حتــی از روی
موبایــل ایجــاد کننــد و ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی میتوانــد قــدرت
را بــر روی پــول تثبیــت کنــد.
بالــغ بــر  80درصــد بانکهــای مرکــزی بررســی  CBDCرا آغــاز
کردهانــد .بنابرایــن ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی بحــث فانتــزی و
محــدود بــه چنــد کشــور نیســت ۵۰ .درصــد نیــز بانکهــای مرکــزی
نیــز  CBDCرا بهصــورت پایلــوت آغــاز کرد هانــد ۱۰ .درصــد
بانکهــای مرکــزی هــم بــه ســمت توســعه  CBDCرفتهانــد .امــا
بایــد ایــن را در نظــر داشــته باشــیم کــه  CBDCآنقــدر جدیــد اســت
کــه هنــوز هیــچ اصــل مشــخص و جهــان شــمولی نــدارد .بانکهــای
مرکــزی دیــر یــا زود بــه ســمت  CBDCپیــش خواهنــد رفــت و
موسســاتی کــه کارکــرد بانــک مرکــزی را دارنــد در نهایــت بایــد ایــن
پدیــده را پذیرفتــه و قواعــد آن را وضــع و اعــام کننــد.
یکــی از نــکات مهــم در زمینــه عرضــه ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی،
قابلیــت ارائــه توســط اپراتــور اســت CBDC .میتوانــد تحــت کنتــرل
بانــک مرکــزی توســط بازیگــران دیگــری ارائــه شــود کــه اکوسیســتم
را توســعه دهــد و در عیــن حــال دیگــر بانــک مرکــزی درگیــر بحــث
تصــدی گــری نیســت .حضــور بانــک مرکــزی بــه صــورت فعاالنــه و نه
منفعالنــه میتوانــد بــه رونــق گرفتــن بحــث  CBDCدر کشــور کمــک
کنــد و بایــد اثــرات  CBDCدر مختصــات بومــی کشــور ســنجیده شــود.
محمدجواد صمد یراد ،قائممقام مدیرعامل ققنوس
در حوزه ارز دیجیتال بانک مرکزی در برابر چین از
قافله عقب هستیم!
بانــک مرکــزی چیــن در راســتای توســعه  ،CBDCارز  DCEPیــا یــوآن
دیجیتال را ایجــاد و در ســال  2020منتشــر کــرد و در چهار اســتان به صورت
آزمایشــی راهانــدازی کــرد  ،ایــن پلتفــرم مبتنــی بــر  DLTنیــز نیســت.
بــه عبارتــی اســکناس یــوآن در فضــای دیجیتــال عرضــه شــده و معــادل
اســکناس بــه شــمار م ـیرود .بــه ازای هــر  DCEPکــه منتشــر میشــود،
یــک یــوآن در خزانــه بانــک مرکــزی چیــن رزرو گرفتــه میشــود.
در پــروژه پــول دیجیتــال چیــن از ســال  ۲۰۱۴تــا  ۸۱ ،۲۰۱۸عنــوان پتنــت
در ایــن حــوزه در چیــن بــه ثبــت رســیده و از ســال  ۲۰۱۸تــا  ۲۰۲۰هــم
 ۸۴عنــوان پتنــت دیگــر ثبــت شــده اســت .یعنــی درمجمــوع بیــش از ۱۶۰
عنــوان پتنــت و ثبــت اختــراع در حــوزه دیجیتــال کارنســی در چیــن اتفــاق
افتــاده اســت کــه میتوانــد دنیــا را تغییــر دهــد .بــه گفتــه او همــه اینهــا
نمودهــای مشــخصی از فینتــک و نــوآوری در فضــای کسـبوکاری بانکی
اســت .موضوعــی کــه مــا در ایــران افسوســش را میخوریــم و از ایــن قافلــه
عقــب هســتیم زیــرا مــا بــه جــای اینکــه وارد فضــای حمایتــی شــویم ،بــا
مجموعــهای از ســدها مواجــه خواهیــم شــد و نــوآوری را در نطفــه خفــه
میکنیــم.
عالقهمنــدان و متخصصــان میتواننــد محتــوای رویــداد ارز دیجیتــال بانک
مرکــزی؛ تهدیــد ،فرصــت یــا ضــرورت را از طریــق ســایت آکادمــی ققنوس
بــه آدرس Academy.kuknos.irتهیــه و اســتفاده کنند؛ همچنیــن محتوای
مکتــوب ارائههــا از طریــق ســایت ققنــوس بــه آدرس  KUKNOS.IRقابــل
دســترس اســت.
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معاون وزیر ارتباطات در رویداد ارز
دیجیتال بانک مرکزی بیان کرد؛

ارز دیجیتال
بانک مرکزی
انتخاب نیست،
رضورت است
امیــر ناظمــی ،معــاون وزیــر ارتباطــات و رییــس ســازمان فنــاوری اطالعــات
در رویــداد آنالیــن ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی؛ تهدیــد فرصــت یــا ضــرورت
گفــت :ارتبــاط حــوزه بانکــداری و فنــاوری اطالعــات در چهار مرحلــه خالصه
میشــود .اولیــن مرحلــه زمانــی بــود کــه سیســتمهای حســابداری و بانکــی
ترجیــح دادنــد کــه بــه جــای ابــزار ســنتی از ابــزار فنــاوری اطالعــات اســتفاده
کننــد کــه نهایتـ ًا در دنیای امــروز بــه کوربنکینــگ تبدیل شــده اســت و مرحله
دوم قابلیــت ارتبــاط بخــش بانکــداری و فنــاوری را ایجــاد کردند کــه در نهایت
بــه شــکلگیری انــواع ابزارهــای پرداخــت منجر شــد کــه از جملــه نمونههای
آن میتــوان بــه کارت مغناطیســی ،دســتگاههای خودپــرداز و مثالهــای
امروزیتــر ماننــد نرمافزارهــای پرداخــت اشــاره داشــت.
رییــس ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران ادامــه داد :مرحلــه ســوم ارتبــاط
فنــاوری و بانکــداری صرف ـ ًا از طریــق ابزارهــای پرداخت توســعه پیدا کــرد؛ در
حقیقــت آنهــا فینتکهــا بودنــد کــه در حوزههایــی مختلــف ماننــد لندتــک
(وام دهــی) ،ولــث تــک (مدیریــت ثــروت یــا دارایــی) و اینشــورتک (بیمــه)
فعالیــت دارنــد .در نهایــت در مرحلــه چهــارم ،پــول به عنــوان ابــزار مبادلــه و به
عنــوان کاال فــی نقســه ارزش پیــدا میکنــد کــه باعــث شــده تــا بــا مفاهیــم
جدیــدی ماننــد رمــز ارزهــا از جملــه بیــت کوین بــه عنــوان واحــد پولــی جدید
آشــنا شــویم کــه در خریــد و فــروش وارد شــده اســت.
ناظمی بــا بیان ایــن کــه موضــوع ارز دیجیتال بانــک مرکــزی در دنیــای امروز
دیگــر یــک انتخاب نیســت و بــه ضــرورت تبدیــل شــده اســت ،اظهار داشــت:
بررســی روندهــای جهانــی نشــان میدهــد کــه بانکهــای مرکــزی در حــال
حرکــت بــه ســمت بررســی و نحــوه بهکارگیــری ایــن ابــزار هســتند و مــا نیــز
چارهای نداریــم که از ایــن ابــزار فناورانــه و متحول کننــده در بخــش اقتصادی
و مالــی اســتفاده کنیــم .در صورتــی کــه ایــن ابــزار را در کشــور به عنــوان یک
الــزام قبــول کنیــم ،نیــاز اســت تــا ســریع و بــه صــورت ویــژه در ســالهای
آینــده بــه ســوی آن حرکــت کنیــم.
او خاطــر نشــان کــرد :ارز دیجیتــال بانــک مرکزی یــک ابــزار بانکی اســت که
حوزههــای مختلفــی دارد .اعتقــاد دارم ،بهتریــن راهــکار پیــش بینــی آینــده،
ســاختن آن اســت ،بنابرایــن نیــاز اســت تــا بــا اســتفاده از ظرفیــت ابزارهــای
نوآورانــه بتوانیــم زندگــی بهتــری را داشــته باشــیم.
ناظمــی یــادآور شــد :ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی فرصتهایــی دارد کــه بــا
سیاســتگذاری مناســب میتــوان از آن اســتفاده کــرد ،کــه از جملــه آنهــا
افزایــش شــفایت و بهبــود فراگیــری مالــی بــه عنــوان یــک سیاســت مهــم
اســت کــه در نهایــت ارتقــا کیفیــت زندگــی و رفــع محرومیتهــا از طریــق
تغییــر سیاســت اشــتباه بــاز توزیــع در ایــران بهدنبــال دارد .مهمترین پیشــنهاد
مــن ،نــگاه جامــع بــه سیاســت گــذاری در حــوزه ارز دیجیتــال بانــک مرکزی
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اســت چــرا کــه ایــن پدیــده صرفــا یــک مســئله پولــی و اقتصــادی نیســت و
بــه شــدت دارای ابعــاد اجتماعــی و فناورانــه اســت کــه نبایــد بــرای سیاسـت
گــذاری آن صرفــا از یــک نهــاد مالــی ماننــد بانــک مرکــزی انتظــار داشــت،
بلکه بایــد از ظرفیــت ابزارهــای مشــارکتی و نهادهــای تاثیرگــذاری اجتماعی
و فناورانــه اســتفاده کــرد.
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا اشــاره بــه قابلیــت اجــرای
 CBDCبــر روی هــر زیرســاخت دیجیتالــی ،بــدون نیــاز بــه فنــاوری
بالکچیــن و  DLTگفــت :ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی بــا رمــز ارزهــا
تفــاوت بســیار زیــادی دارد ،بســیاری از  CBDCهــا الزامــا مبتنی بــر فناوری
بالکچیــن نیســتند .بانــک مرکــزی همــان پولــی را کــه امــروز بــه صورت
نقــدی اســتفاده میکنیــم ،تبدیــل بــه یــک ابــزار دیجیتــال میکنــد و ایــن
ابــزار دیجیتــال میتوانــد مبتنــی بــر بالکچیــن باشــد یــا نباشــد.
رییــس ســازمان فنــاوری اطالعــات در خصــوص ضــرورت اســتفاده از ارز
دیجیتــال بانــک مرکــزی گفــت :وضعیــت فعلــی خانوارهــا و دهکهــای
خانــواری ایــران باعــث شــده تــا اســتفاده از  CBDCضــروری باشــد؛ مــا
در جامعــهای زندگــی میکنیــم کــه تعــداد زیــادی از دهکهــا وضعیــت
ورشکســتگی اقتصــادی دارنــد ،در واقــع ،مخــارج دهکهــای ورشکســته از
یشــود تــا بــه ارز دیجیتال
منابــع درآمــدی آنهــا بیشــتر اســت کــه باعــث م 
بانــک مرکــزی نیــاز داشــته باشــیم تــا در نهایــت سیاس ـتهای مختلــف
بازتویــع خــود بــا کیفیــت بهتــری انجــام شــود کــه از جملــه آنهــا میتــوان
بــه سیاســت یارانــه اشــاره داشــت تــا صرفــا هزینه بــه صــورت ردیابی شــده
و هدفمنــد انجــام شــود.
او در پایــان تاکیــد کــرد :بــا اســتفاده از ظرفیــت ارزشــمند ارز دیجیتــال بانک
مرکــزی میتــوان کیفیــت حکمرانــی را افزایــش داد کــه ســطح کیفــی
زندگــی را ارتقــا میدهــد و باعــث میشــود تــا قــدرت کســب و کار نیــز
افزایــش یابــد.
گفتنــی اســت ،در رویــداد ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی؛ تهدیــد ،فرصــت یــا
ضــرورت  19ســخنران از بخــش دولتــی و خصوصــی حضــور داشــتند که به
موضوعــات مختلــف دربــاره ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی پرداختنــد؛ در این
رویــداد ،بیــش از  3هــزار کاربــر در مــدت زمــان  12ســاعت همــراه صفحــه
آپــارات و اینســتاگرام ققنــوس بودنــد و از محتــوای ایــن رویــداد اســتفاده
کردنــد کــه باعــث شــد تــا رویــداد ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی داغتریــن
رویــداد در پلتفرمهــای آپــارات و ایونــد باشــد .عالقهمنــدان و متخصصــان
میتواننــد محتــوای رویــداد ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی ( )CBDCرا از
طریــق ســایت آکادمــی ققنــوس بــه آدرس Academy.kuknos.irتهیــه
و اســتفاده کننــد.
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