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محمد صمدی راد
سردبیر

ــای  ــف قرارداده ــاد مختل ــا ابع ــم ت ــوس برآنی ــن شــماره از نشــریه ققن در ای
ــوس را جهــت فراهــم نمــودن  هوشــمند را بررســی نمــوده و نقشــه راه ققن

ــم.  ــیم نمایی ــمند ترس ــرارداد هوش ــاخت ق زیرس
ــوردار  ــای هوشــمند از هوشــمندی خاصــی برخ برخــاف تصــور، قرارداده
ــرارداد را  ــک ق ــن ی ــن طرفی ــات بی ــه ای از توافق ــا مجموع ــتند و صرف نیس
ــر  ــاید بهت ــد و ش ــرا در می آورن ــه اج ــودکار ب ــورت خ ــه ص ــطه و ب بی واس
بــود به جــای اصطــاح »قــرارداد هوشــمند« از عنــوان »قــرارداد خــودکار« 
ــن  ــاوری باک چی ــه فن ــم ک ــد بپذیری اســتفاده می شــد. از ســوی دیگــر بای
ــاید  ــد و ش ــر می برن ــه س ــود ب ــی خ ــمند در دوره نونهال ــای هوش و قرارداده
ــوردار  ــب تری برخ ــمندی مناس ــاوری، از هوش ــن فن ــدی ای ــل های بع نس
ــای هوشــمند  ــوغ قرارداده ــردد نقطــه بل ــی می گ ــش بین ــه پی ــند و البت باش
ــیا و  ــت اش ــی، اینترن ــوش مصنوع ــای ه ــع فناوری ه ــق و تجمی ــا تلفی ب

ــود. ــق ش ــن محق باک چی
ــود  ــمند، خ ــای هوش ــودن قرارداده ــی ب ــی و قانون ــت قانون ــث حمای بح
ــرارداد  ــک ق ــر ی ــت. اگ ــور اس ــاوری نوظه ــن فن ــری از ای ــش دیگ چال
هوشــمند خــاف قانــون و شــرع تنظیــم گــردد به واســطه اجــرای خــودکار 
آن تکلیــف ذی نفعــان چیســت؟ بــا توجــه بــه فرامــرزی بــودن و چنــد ملیتی 
بــودن ذی نفعــان یــک قــرارداد هوشــمند، چگونگــی رعایــت قوانیــن بــرای 
ــزاران  ــود؟ و ه ــد ب ــر خواه ــه میس ــمند چگون ــرارداد هوش ــک ق ــن ی طرفی
ســوال دیگــر؛ کــه قطعــا بــا توســعه و همــه گیــری کاربردهــای قراردادهای 
هوشــمند در آینــده نزدیــک بــا آنهــا مواجــه خواهیم بــود. امیــدوارم دســتگاه 
ــورد  ــتی م ــه درس ــا را ب ــن چالش ه ــور، ای ــذاری کش ــون گ ــی و قان قضائ
بررســی قــرارداده و ضمــن شناســایی فرصت هــا و تهدیدهــای آن، شــرایط 
ــرای شــهروندان فراهــم  بهره منــدی از ظرفیــت قراردادهــای هوشــمند را ب

آورد.
ــزاری  ــن اب ــزی مهم تری ــک مرک ــال بان ــه، ارزدیجیت ــی آن ک ــه پایان و نکت
اســت کــه می توانــد در توســعه، همه گیــری و بــروز ارزش هــای 
ــال  ــه ری ــا عرض ــا ب ــد. قطع ــر باش ــور موث ــمند در کش ــای هوش قرارداده
دیجیتــال، بســیاری از قراردادهــا و فرآیندهــای تســویه مالــی آن هــا می تواند 
ــن شــرایط  ــن تأمی ــی شــود و ضم ــودکار و بی واســطه اجرای ــه صــورت خ ب
ــام  ــرای نظ ــی ب ــهیلگری بزرگ ــا، تس ــان قرارداده ــرای ذی نفع ــوب ب مطل
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 
ــت  ــه حرک ــاد را ب ــرخ اقتص ــار، چ ــن اجب ــد. همی ــش می کن ــه گزین ب
ــه  ــد ک ــل می کن ــی عم ــدل در صورت ــن م ــال، ای ــا این ح ــی آورد. ب درم
اقتصــاد بــه شــکل مســتمر گســترش یابــد تــا منابــع کمیــاب بیشــتری 
را بــه افــراد اختصــاص دهــد، در غیــر ایــن صــورت فعالیــت اقتصــادی 

ــد.  ــد ش ــف خواه متوق
بــرای پیشــگیری از بحــران اقتصــادی و رکــود، رشــد اقتصــادی ناگزیر 
ــا  ــروز بحــران اقتصــادی ی ــه ب اســت. توقــف رشــد اقتصــادی منجــر ب
ــف رشــد اقتصــادی  ــدرن، توق ــود می شــود. در دوران م ــر از آن رک بدت
یــک جامعــه، سرنوشــت نهایــی مشــابه جامعــه ویــران شــده از جنــگ 

ــود.   ــب می ش ــی را موج ــا قحط ی
ــره  ــرمایه و غی ــت س ــوزش، انباش ــاس، آم ــای مقی ــوآوری، صرفه ه ن
علــل وقــوع رشــد نیســتند بلکــه آن هــا خودشــان رشــد هســتند. ایــن 
عوامــل معلــول ســاختار نهــادی جامعــه هســتند. نهادهــا همــان قواعــد 
ــده  ــع ش ــودی وض ــد از قی ــه عبارتن ــتند ک ــه هس ــک جامع ــازی در ی ب
ــکل  ــانی را ش ــل انس ــش و تعام ــوه برهم کن ــه نح ــر ک ــوی بش از س
ــای  ــط نهاده ــانی توس ــادالت انس ــی در مب ــاختار انگیزش ــد. س می دهن
دهــای  . نها قتصــادی شــکل می گیــرد عــی و ا جتما سیاســی، ا
اقتصــادی کمــک می کننــد تــا منابــع بــه کارآمدتریــن کاربردهایشــان 
ــوق  ــد و حق ــودها، عوای ــد س ــن می کنن ــه تعیی ــد و اینک ــص یابن تخصی

ــه کســی اســت.  ــه چ ــق ب ــرل متعل کنت
ــژه دارد،  ــیار وی ــی بس ــت« اهمیت ــوق مالکی ــاد حق ــان »نه ــن می در ای
ــرد  ــات ف ــر ترجیح ــه ب ــت ک ــی اس ــت عامل ــوق مالکی ــت از حق حفاظ
ــرمایه  ــکیل س ــداز و تش ــه پس ان ــًا در زمین ــذارد و خصوص ــر می گ اث

ــت.  ــر اس مؤث
ــی،  ــی قانون ــه تمرکزگرای ــرو نظری ــران پی ــت در ای ــوق مالکی ــاد حق نه
ــی  ــفانه ط ــی متأس ــت، ول ــده اس ــن ش ــف و تضمی ــت تعری ــط دول توس
ــورت  ــورد آن ص ــی در م ــت قانون ــزی و تقوی ــال ها، برنامه ری ــن س ای
ــی  ــوآوری و هماهنگ ــه ن ــه دور از هرگون ــاد ب ــن نه ــه اســت. ای نپذیرفت

ــد اســت.  ــا شــرایط جدی ب
مطالعــات نشــان می دهنــد کــه بــا وضعیــت فعلــی حفاظــت از 
ــا در  ــت پای ــه وضعی ــی ب ــران، دسترس ــاد ای ــت در اقتص ــوق مالکی حق
ــه رویکــرد  ــن نظــر ب ــًا غیرممکــن اســت. هم چنی ــران تقریب اقتصــاد ای
ــترده  ــف گس ــور و وظای ــتفاده در کش ــورد اس ــی م ــی قانون تمرکزگرای
دولــت در قبــال حقــوق مالکیــت، بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی 
2 تــا 4 درصــد، ســهم مخــارج حفاظــت از حقــوق مالکیــت از کل 
ــال  ــه در ح ــد ک ــش یاب ــه 35% افزای ــتی ب ــت بایس ــای دول هزینه ه
حاضــر 5/8% اســت. محدودیت هــای بودجــه ای نشــان می دهــد 
ــت را  ــک بن بس ــر ی ــن ام ــت و ای ــن اس ــی غیرممک ــن افزایش ــه چنی ک
ــی  ــی قانون ــرد تمرکزگرای ــت رویک ــت تح ــوق مالکی ــاد حق ــق نه در اف

نشــان می دهــد. 
ــت،  ــوق مالکی ــاد حق ــی در نه ــی قانون ــین تمرکزگرای ــرد جانش رویک
 ، یــن رویکــرد ســت. طبــق ا رویکــرد نظم دهــی خصوصــی ا
کارفرمایــان اقتصــادی بــرای به دســت آوردن منافــع ناشــی از 
ــف  ــت را تعری ــوق مالکی ــت، حق ــش دول ــه نق ــاع ب ــدون ارج ــه ب مبادل
و از آن محافظــت می کننــد. تحــت ایــن پارادایــم، قراردادهــای 
ــای  ــد. به ج ــد می آین ــر )Self-enforcing Contract( پدی خودالزام گ
رویکــرد ســنتی کــه دولــت تضمیــن کننــده انحصــاری اجرای قــرارداد 
ــاختاری  ــم درون س ــر نظ ــای خودالزام گ ــود، در قرارداده ــداد می ش قلم
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د را  ردا و مکانیســم های پیش دســتانه هســتند کــه اجــرای قــرا
ــتفاده از  ــد اس ــرارداد نیازمن ــرای ق ــه اج ــی آنک ــد، ب ــن می کنن تضمی

ــد.  ــرارداد باش ــارج از ق ــای خ نهاده
ــرای  ــد ب ــیاری توانمن ــزاری بس ــده، اب ــع ش ــرکل توزی ــاوری دفت فن
ــوال و  ــت ام ــه »مدیری ــه در زمین ــع و خاقان ــای بدی ــق پاردایم ه خل
ــوق  ــاد »حق ــع نه ــاوری در واق ــن فن ــت. ای ــت« اس ــادالت و مالکی مب
ــاختی،  ــاوری زیرس ــن فن ــد. ای ــون می کن ــًا دگرگ ــت« را عمیق مالکی
ردادهــای هوشــمند  هم چنیــن بســتری بــرای به کارگیــری قرا
ــن  ــد؛ هم چنی ــش می ده ــزام آوری را افزای ــه ال ــازد ک ــم می س فراه

امــکان خلــق قراردادهــای خودالزام گــر را مهیــا می کننــد. 

قرارداد هوشمند چیست؟ 

ــای  ــق و توصیف ه ــاری نادقی ــای تج ــه ای از گفتمان ه ــت ملغم اینترن
ر  ر کنــا ا د د ر ا فــر کت ها و ا ، شــر لیت هــا ز فعا میــز ا ق آ ا غر ا
پایگاه هــای اطاعاتــی حــاوی دانش هــای رســمی و دقیــق در اختیــار 
ــی  ــازه  زمان ــان واژگان موردتوجــه در هــر ب ــرار می دهــد. در ایــن می ق
ــکای  ــا ات ــه می شــوند و متأســفانه ب ــه کار گرفت توســط هــر دو جبهــه ب
ــه  ــوط ب ــد مرب ــت می آی ــه دس ــه ب ــب آنچ ــوگل، اغل ــج گ ــه نتای ــا ب م
گــروه نخســت اســت. بدیــن ترتیــب اســت کــه امــروزه شــاهد تعاریف 
بســیار گســترده شــده از واژه قــرارداد هوشــمند هســتیم کــه بــا کمــی 

ــود.  ــکار می ش ــا آش ــیاری از آن ه ــتی بس ــی و نادرس ــل بی دقت تأم
شــیوه گســترش دانــش، بــر دو نــوع )1( ورود بیشــتر و دقیق تــر 
ــر  ــم دیگ ــم در عل ــک عل ــی از ی ــی مفهوم ــات و )2( بازخوان ــه جزئی ب
ــای  ــا دانش ه ــته ای ی ــوم چندرش ــام عل ــا ن ــی ب ــورد دوم ــت؛ م اس

خته می شــوند.  میان رشــته ای شــنا
در مــورد نخســت یعنــی توســعه دانــش بــا ورود بیشــتر و دقیق تــر بــه 
ــی  ــای خیل ــک واژه در معن ــتفاده از ی ــر، اس ــر ناگزی ــک ام ــات، ی جزئی
ــه  ــت ک ــری اس ــای دیگ ــا واژه ه ــای آن ب ــف تفاوت ه ــاص و توصی خ
ــی  ــل جایگزین ــکل قاب ــه ش ــاوره ب ــان مح ــا در زم ــه ی آن ه مجموع

ــوند.  ــه می ش ــه کار گرفت ب
 Nick Szabo نخســتین بار توســط آقــای Smart Contract واژه 
در ســال 1996 بــه کار گرفتــه شــد. یــک متخصــص آمریکایــی 
تــر و حقــوق  مپیو م کا شــته علــو و ر ر د نی کــه د ســتا ر - مجا
ــی وی  ــاد دارد. یعن ــه اقتص ــادی در زمین ــش زی ــرده و دان تحصیل ک

فــردی بــا دیــدگاه »چندرشــته ای« اســت. 
ــن راه  ــمند، بهتری ــرارداد هوش ــاس ق ــل و اس ــه اص ــردن ب ــرای پی ب ب
 Smart ــی ــه نوشــته شــده توســط خــود او یعن ــق مقال ــدن دقی را خوان
ــه  ــدم. مقال Contracts: Building Blocks for Digital Markets دی

ــر  ــام زی ــه در ســال 1997 منتشــر ســاخته اســت ن مهــم دیگــر وی ک
ــر دارد:  را در ب

Formalizing and Securing Relationships on Public Networks

ــه اردوگاه  ــق وی ب ــر از تعل ــودن وی، خب ــوق دان ب ــاددان و حق اقتص
»اقتصــاد نهادگرایــی« می دهــد، در مقالــه نخســت، وی تأکیــد 
 )Hayek( زیــادی بــر یــک گفتــار معــروف از فریدریــش هایــک
ــد  ــی کلی ــه به نوع ــاری دارد ک ــی – مج ــوف اتریش ــاددان و فیلس اقتص
ــک  ــت. های ــرارداد« اس ــر وی از واژه »ق ــور نظ ــث و منظ ــی بح اصل
ــازار آزاد را تشــکیل داده و  ــود کــه قراردادهــا بنیــاد اقتصــاد ب معتقــد ب
مفهــوم قــرارداد و اصــول مربــوط بــه قراردادهــا ]در اقتصــاد نهادگــرا: 
نهــاد قــرارداد، در علــم حقــوق: حقــوق قراردادهــا[ سیســتم های 
ــی  ــوالت فرهنگ ــر و تح ــا تغیی ــل قرن ه ــه حاص ــتند ک ــی هس تکامل

بــوده و اکنــون به عنــوان بخشــی از نظــام حقوقــی ]بــه طــور 
مشــخص: نظــام حقــوق عرفــی[ مبنــای عمــل بازارهــای آزاد 
د »نهــاد  یجــا مــه بیــان می کنــد کــه ا دا بــو در ا ا ند. ز شــده ا
ــی  ــدی طوالن ــت و رون ــا ممارس ــه قرن ه ــاز ب ــد، نی ــرارداد« جدی ق
ــر  ــازار داشــته و از ســوی دیگــر ب جهــت پذیــرش از ســوی اعضــای ب
مبنــای تئــوری الگوریتم هــای اطاعاتــی نتیجــه می گیــرد کــه 
ــدت  ــر ش ــی به خاط ــن مفهوم ــردن چنی ــری ک ــازی و کامپیوت پیاده س

هزینه هــای بســیار زیــاد، عمــًا غیرممکــن اســت. 
ــام آور  ــای سرس ــر هزینه ه ــا را به خاط ــت و قرارداده ــن اس ــر چنی اگ
نمی تــوان کامپیوتــری یــا دیجیتالــی کــرد؛ پــس منظــور وی از 

ــت؟ ــع چیس ــمند در واق ــرارداد هوش ق
وی در ادامــه بحــث خــود، بیــن یــک قطعــه کــد کامپیوتــری 
ــز  ــمند تمای ــرارداد هوش ــا ق ــرا )Self-Executable Code( ب قابل اج
ــاوت  ــد تف ــاره می کن ــدان اش ــه ب ــزی ک ــر تمای ــود. دیگ ــل می ش قائ
ــدان  ــه طــور خــاص او اشــاره ب بیــن Smart و Intelligence اســت. ب
ــث  ــی از مباح ــاط و خال ــدون ارتب ــمند ب ــرارداد هوش ــه ق ــد ک می کن
ــت.  ــی )Artificial Intelligence( اس ــوش مصنوع ــه ه ــوط ب مرب

هــر دو مقالــه ی وی بســیار جــذاب و خواندنــی هســتند. ولیکــن 
 )Common Law به دلیــل اینکــه تحــت نظــام حقــوق عرفــی )
ــی  ــان فارس ــه زب ــوای آن ب ــب و محت ــه مطل ــد؛ ترجم ــگارش یافته ان ن
 )Civil Law( ــی ــوق مدن ــام حق ــت نظ ــه تح ــی ک ــرای خوانندگان ب
ــد  ــل درک خواه ــر قاب ــد، غی ــم آن را ادراک می کنن ــوق و مفاهی حق

ــود.  ب
 

ایده های خالق مفهوم قرارداد هوشمند تحت نظام 
حقوقی مدنی

ــوع  ــا« دارای گســتردگی، تن ــوق قرارداده ــدات« و »حق ــوق تعه »حق
ــا نظــام اقتصــادی هــر  ــوده و ارتبــاط مســتقیمی ب ــرد فــراوان ب و کارب
جامعــه دارنــد. در زبــان حقوقــی اعمــال طرفینــی در اشــکال مختلــف 
ــد«  ــه« و »عق ــرارداد«، »معامل ــون »ق ــون همچ ــن گوناگ ــا عناوی و ب
عمــده روابــط اشــخاص را تشــکیل می دهنــد. واژگان حقوقــی از 
ســر تفنــن و ذوق فــردی اشــخاص به وجــود نیامــده بلکــه دارای 
ــاد  ــر نه ــدات هســتند. ه ــوق و تعه ــوزه حق ــی خاصــی در ح ــار معنای ب
ــی،  ــای حقوق ــایر نهاده ــا س ــتراک ب ــن اش ــتقل، در عی ــی مس حقوق
ــش دارای  ــرو خوی ــه در قلم ــژه ای اســت ک ــد وی دارای اصــول و قواع

ــت.  ــی اس ــی معین ــار معنای ب
ــود  ــاق می ش ــراردادی اط ــه ق ــاص ب ــای خ ــه« در معن واژه »معامل
ــن  ــوی طرفی ــل از س ــدات متقاب ــا تعه ــال ی ــه م ــن مبادل ــه متضم ک
باشــد. کارکــرد »عقــد« در ایــران و بســیاری از کشــورها انتقــال 
مالکیــت مــال یــا تعهــد ازیک طــرف به طــرف دیگــر می باشــد. 
ــادل ایجــاب و  ــه تب ــد ایجــاد تعهــد نیســت و هــم ب ــی عق هســته اصل
ــه رابطــه حقوقــی حاصــل  قبــول بیــن طرفیــن اطــاق شــده و هــم ب
ــد در نتیجــه تصــادم دو اراده  ــول اطــاق می شــود. عق از ایجــاب و قب
ایجــاد می شــود و اغلــب ریشــه در ســنت داشــته و مشــتمل بــر عقــود 

ــت.  ــن اس ــود نامعی ــی[ و عق ــون مدن ــدن در قان ــف ش ــن ]تعری معی
واژه »قــرارداد« اشــاره بــه حالتــی دارد کــه طرفیــن بــا توافــق 
یکدیگــر آن را واقــع می ســازند و آمیختــه بــا دو مفهــوم انشــا و 
ــی  ــود را در قالب ــف خ ــوق و تکالی ــوب حق ــن چارچ ــت. طرفی ــند اس س
ــه  ــر رابط ــم ب ــون حاک ــًا قان ــه اصطاح ــد ک ــرار می دهن ــتند ق مس

طرفیــن اســت. 
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»تعهــد« رابطــه حقوقــی بیــن دو طــرف اســت کــه بــه اســتناد 
آن یکــی از طرفیــن می توانــد الــزام طــرف دیگــر را بــر انجــام 
ــه دو  ــد ب ــاد تعه ــباب ایج ــد. اس ــا کن ــام آن تقاض ــدم انج ــا ع کار ی
ــر  ــه و غی ــرارداد و معامل ــد و ق ــی از عق ــراردادی )ارادی( ناش ــته ق دس
ــال  ــام اعم ــل انج ــه حاص ــوند ک ــیم می ش ــری( تقس ــراردادی )قه ق
ــران  ــال دیگ ــه اعم ــتباه، نتیج ــرارادی، اش ــال غی ــئولیت آور، اعم مس

و ... اســت. 
ــه از آن  ــدای مقال ــت در ابت ــوق مالکی ــف در حق ــوان ضع ــه به عن آن چ
یــاد کــردم ناظــر بــه ایــن مطلــب اســت کــه در قانــون مدنــی ایــران 
ــه کار  ــن و اســتفاده به جــای یکدیگــر ب ــات نامعی ــا ترتیب ــن واژگان ب ای

گرفتــه شــده اند. 
ــد الزم  ــه عق ــا ب ــیم آنه ــود، تقس ــم عق ــیم بندی های مه ــی از تقس یک
و جایــز اســت؛ عقــد الزم، عقــدی اســت کــه دو طــرف پــس از انعقــاد، 
ــود  ــا و عق ــتند. قرارداده ــزم هس ــی از آن مل ــدات ناش ــام تعه ــه انج ب

ــوند.  ــا می ش ــودن انش ــه »الزم« ب ــاره ب ــا اش ــز ب ــن نی نامعی
ــزام  ــز اجــرای مفــاد آن و الت بی شــک هــدف از انعقــاد هــر قــرارداد نی
بــه آثــار ناشــی از قــرارداد اســت؛ ولیکــن قراردادهــا در معنــای 
خــاص، در صــورت بــروز اختــاف تفســیرپذیر هســتند. آزادی طرفیــن 
ــه  در انتخــاب مفــاد قــرارداد و تعییــن راه حل هــای مناســب، لزومــی ب
تعییــن مســائل جزیــی در قراردادهــا نــدارد. طرفیــن در واقــع بــا نبــود 
پیش بینــی مــوارد جزیــی و بســنده کــردن بــه نــکات اصلــی قــرارداد، 
ــا راه حــل مناســب  ــون می ســپارند ت ــه قان ــی را ب ــکات فرعــی و جزی ن
را از آن بیابنــد. یــک قــرارداد ســاده، مثــًاً در حــد جــوش دادن نــرده 
بــه یــک پنجــره را در نظــر بگیریــد؛ تحویل گیرنــده می توانــد 
ــال  ــد س ــای ص ــد؛ آن گاه پ ــکایت بکش ــه ش ــد و کار ب ــی باش ناراض
ــد. اینجــا همــان موضــوع  ــان می آی ــه می ــررات حاکمــه ب ــون و مق قان
مــورد تأکیــد هایــک اســت کــه قراردادهــا حاصــل چنــد قــرن تکامــل 
ــو اســت.   ــه ی زاب ــه گفت ــرارداد هوشــمند نشــدنی ب هســتند و همــان ق
عــاوه بــر قانــون مدنــی، قانــون تجــارت را نیــز داریــم کــه در زمــان 
ــون تجــارت فرانســه اقتبــاس  تصویــب آن در دوره پهلــوی اول، از قان
ــون  ــه  قان ــر اینک ــی ب ــدی مبتن ــان نق ــه در آن زم ــت؛ ک ــده اس ش
ــر آن  ــارت و قدیمــی اســت، ب ــون بنارپ تجــارت فرانســه مصــوب ناپلئ
ــود. در ایــن قانــون بــه موضوعــی مهــم تحــت عنــوان »اســناد  وارد ب
ــر  ــود. در دیگ ــف ش ــه تعری ــدون آنک ــده اســت؛ ب ــاره ش تجــاری« اش
قوانیــن کشــور نیــز مجموعــه از مفــاد نظیــر جــواز کســب وکار و ســند 
ــزار  ــوان »اب ــار هــم برســازنده عن ــت و ... وجــود دارد کــه در کن مالکی

قانونــی / Legal Instrument« هســتند. 
ابزارهــای قانونــی، مکانیزم هــای کارآمــد و به صرفــه ای هســتند 
کــه توســط دولت هــا مــورد حمایــت گســترده واقــع می شــوند. 
ــکار  ــوای آش ــوده و دارای محت ــور ب ــند مح ــی س ــا همگ ــن ابزاره ای
ــر مهمــی  ــزار تاثی ــن اب ــت و الزم االجــرا هســتند. ای ــزد حاکمی شــده ن
ــته اند.  ــی داش ــورهای غرب ــعه کش ــاد آزاد و توس ــکوفایی اقتص در ش
رایی هــا و تبدیــل  ز دا بخــش اعظــم توســعه، اســتفاده مولــد ا
لکیــت خصوصــی  یــف حقــوق ما ، تعر یه ما یــی بــه ســر ا ر ا د
 . ســت ا ن  آ ز  ا ظــت  حفا و  ســب  منا و  ت صحیــح  ر  به صــو
ــر نتیجــه  ــرن اخی ــرب طــی دو ق ــه ســرمایه در غ ــل  توج ــش قاب افزای
ــه کارگــزاران  ــوده اســت کــه ب بهبــود تدریجــی نظام هــای مالکیــت ب
ــی  ــود پ ــای خ ــوه دارایی ه ــدرت بالق ــه ق ــا ب ــازه داد ت ــادی اج اقتص
ــد  ــی تولی ــول غیرتورم ــا پ ــند ت ــی باش ــن در موقعیت ــد و بنابرای ببرن
ــی  ــر مال ــرده و از نظ ــق ک ــی خل ــد اضاف ــد تولی ــا آن بتوانن ــرده و ب ک

ــد.  ــن کنن تأمی

ــای  ــه ویژگی ه ــت ک ــت اس ــمی مالکی ــاد رس ــن نم ــک ای ــدون ش ب
اقتصــادی یــک دارایــی را از وضعیــت فیزیکــی آن جــدا کــرده و 
ــه ای  ــر معامل ــا ه ــه ب ــه ای ک ــد، به گون ــر می کن ــی را معاوضه پذی دارای
هماهنــگ شــود. چنیــن نمــادی باعــث می شــود کــه معامــات 
نشــینی معقــول بــرای  تجــاری تشــویق شــده و به عنــوان جا

دارایی هــای فیزیکــی عمــل کنــد. 
ــا،  ــردن دارایی ه ــر ک ــق معاوضه پذی ــت از طری ــمی مالکی ــف رس تعری
دسترســی آســان بــه اطاعــات مربــوط بــه ســابقه دارایی هــا و 
مالــکان و هم چنیــن اتصــال مالــکان بــه دارایی هــا، دارایی هــا 
ــرگاه  ــود. ه ــام می ش ــرداری انج ــه بهره ب ــت ب ــانه ها و مالکی ــه نش ب
از مالکیــت بــه شــکل قانونــی حفاظــت مناســب شــود، افــراد و 
ــه  ــرد و ن ــد ب ــازار خواهن ــه ب ــود را ب ــت خ ــوق مالکی ــران، حق معامله گ

ــود را.   ــی خ دارای
در واقــع آنچــه بایســتی رخ دهــد تبدیــل مالکیــت )Ownership( و در 
ــه  ــوط ب ــه مجموعــه ای از حقــوق مرب ــار داشــتن )Possession( ب اختی
ــدی  ــن رون ــت. ای ــد )Rights( اس ــه تعه ــزام ب ــر ال ــق ب ــت و ح مالکی
ــرمایه رخ داد و  ــه س ــی ب ــل دارای ــد تبدی ــا رون ــتا ب ــه هم راس ــود ک ب

ــتند. ــی Rights هس ــای اصل ــی از نماده ــی یک ــزار قانون اب
- ابــزار قانونــی، اســنادی رســمی یــا دارای اعتبــار برابــر بــا 
اســناد رســمی هســتند کــه اغلــب روی اوراق بهــادار دولتــی 
Stamp Duty( هســتند؛  لیــه ) رای تمبــر ما تهیــه می شــوند؛ دا
لــت  نهــا مبهــم نیســت و اصا شــیوه اســتفاده و به کارگیــری آ
ــت.  ــخیص اس ــل تش ــی قاب ــا به راحت ــدن آنه ــت کاری ش ــا و دس آنه

)Verifiabi lity (
ــه  ــوق Rights هســتند ک ــه ای از حق ــنادی دارای مجموع ــن اس - چنی
ــن  ــد. هم چنی ــد می آورن ــاوت پدی ــیر متف ــی در تفس ــیار کم ــت بس قابلی
ــار آنهــا و تعهــدات  ــرارداد منّجــز هســتند. یعنــی اعتب آنهــا نوعــی از ق
ــی و  ــرف به راحت ــر ط ــت. ه ــزی نیس ــه چی ــق ب ــا معلّ ــته از آنه برخاس
ــدات  ــه تعه ــات او را در زمین ــل و اقدام ــرف مقاب ــد ط ــادگی می توان س

.)Observations(ردگیــری کنــد
ــت  ــژه ای قابلی ــده و وی ــریع ش ــای تس ــا روال ه ــه ب ــوه قضائی - در ق
ــره  ــوه قاه ــتفاده از ق ــای اس ــه معن ــه ب ــد ک ــتن دارن ــرا گذاش ــه اج ب
دولــت جهــت ملــزم ســاختن متعهــد بــه انجــام تعهــد اســت. 

)Enforceability (
ــه ضــرورت  ــطه هایی ک ــا واس ــی تنه ــد؛ یعن ــکاری محــدود دارن - آش

)Privity( .ــوند ــع می ش ــات آن مطل ــد، از محتوی دارن
ــیار  ــا بس ــات و واژه ه ــه کلم ــد ک ــد می کن ــود تأکی ــه خ ــو در مقال زاب
ــراردادی  ــوق ق ــرارداد و حق ــوای ق ــده محت ــتند و تعیین کنن ــم هس مه
هســتند. وی چهــار ویژگــی بــرای قراردادهایــی کــه می تواننــد 
ــز در  ــار واژه در پرانت ــارت از چه ــه عب ــرد ک ــام می ب ــوند ن ــمند ش هوش

تقســیم بندی بــاال هســتند. 
بــو، به کارگیــری پردازش هــای کامپیوتــری، اصــول امنیــت  زا
اطاعــات و امنیــت سیســتم های کامپیوتــری، تهیــه متــون قــراردادی 
ز طریــق قطــع  و تنبیــه ا رگیــری مشــوق ها م گــر، به کا لزا ا خود
ــش  ــش نق ــرای کاه ــی ب ــوان روش های ــبکه را به عن ــه ش ــی ب دسترس
ــمارد  ــدات برمی ش ــردن تعه ــرا ک ــت[ در الزم االج ــوم ]دول ــرف س ط

ــق آن.  ــذف مطل ــه ح و ن
زابــو تأکیــد می کنــد کــه قراردادهــای هوشــمند، پردازش هــای 
ــه  ــتند. توج ــرارداد هس ــن ق ــته از مت ــی برخاس ــک  کارکردهای اتوماتی
ننــد مشــروط باشــند و  ردادهــای منّجــز، می توا شــود کــه قرا
ــد در  ــام تعه ــقوط و انج ــد س ــال تعه ــد، انتق ــاد تعه ــای ایج فراینده
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ــود.  ــف ش ــداد تعری ــک رخ ــه ی ــروط ب ــورت مش ــد به ص ــا می توان آنه
کارکردهــای قــرارداد هوشــمند در واقــع مســئولیت پردازش هــای 

ــد.  ــده دارن ــرطی را برعه ش
ــاز به طرف هــای  ــب نی ــه می دهــد کــه قراردادهــای هوشــمند اغل او ادام
 Verifiability and ســوم بــرای اجرایــی شــدن دارنــد. در واقــع خــواص
observability بــا حضــور طــرف ســوم ارتقــاء می یابــد. ضــروری اســت 

کــه طــرف ســوم موردتأییــد طرفیــن باشــد و در متــن قــرارداد هوشــمند 
بــدان اشــاره شــود.  

ــن در  ــت؛ ولیک ــرده اس ــتفاده نک ــود از واژه Oracle اس ــه خ ــو در مقال زاب
ــا  ــوق مدنظــر وی ب ــورد وث ــس از آن، طــرف ســوم م طــول ســال های پ
ــر  ــوم کامپیوت ــی در عل ــه آن را از مفهوم ــورده اســت ک ــره خ ــن واژه گ ای
ــه  ــد. در نظری ــین ســروش( وام گرفته ان ــام Oracle Machine )ماش ــه ن ب
ماشــین های محاســباتی ماشــین ســروش قــادر بــه تصمیم گیــری 
ــم  ــن تصمی ــت. ای ــدام اس ــک اق ــک ت ــی در ی ــئله خاص ــه مس در زمین

ــود.  ــه ش ــه کار گرفت ــرد ب ــک کارک ــرای ی ــد در اج می توان
به عنــوان یــک مثــال هم اکنــون عملیاتــی شــده توســط شــرکت 
کشــتی رانی Maeresk و IBM در کنیــا، بــرای صــدور محصــوالت ســریعًا 
ــل دو  ــای عام ــن بانک ه ــنادی بی ــار اس ــی اعتب ــزار قانون ــدنی، اب فاسدش

بســیار پرهزینــه شــود( را بــه بحــث می گــذارد کــه اکنــون مــا می توانیــم 
ــع  ــرکل توزی ــاوری دفت ــم: فن ــه خاصــه کنی ــک جمل ــا را در ی ــه آنه هم

ــد.  ــه کار بگیری ــده را ب ش
 Smart Property وی در مقالــه خــود اشــاره بــه مفهومــی بــا نــام
ــی منعکــس  ــی - دیجیتال ــارت از یــک ســاختار اطاعات ــد کــه عب می کن
ــمند  ــای هوش ــت و قرارداده ــوال اس ــا و ام ــخصات دارایی ه ــده مش کنن
ــاختارهایی  ــن س ــف چنی ــد تعری ــت را نیازمن ــال مالکی ــر انتق ــی ب مبن

 . می کنــد
مفهــوم خلــق ارزش پولــی در گذشــته بــا چــاپ اســکناس ظهــور 
 Denominate ــن کار ــه ای ــی ب ــد. )در انگلیس ــر می ش ــه و کاربردپذی یافت
ــواع محــدود اســکناس  ــده قواعــد اســکناس و ان می گوینــد کــه دربردارن
بــا ارزش هــای معیــن اســت( ولیکــن در چنــد ســال گذشــته ایــن کار بــا 
ــد. وی  ــی ش ــًا الکترونیک ــا کام ــرکل بانک ه ــی در دفت درج رکوردهای
ــرح  ــی( را مط ــکناس دیجیتال ــوم Digital Cash )اس ــدا مفه ــه ابت در مقال
ــاد  ــاختن نم ــی س ــرای دیجیتال ــود را ب ــده  خ ــول، ای ــر از پ ــرده و فرات ک

ــی دارد.  ــان م ــا بی ــت چیزه مالکی
مقالــه دوم زابــو بــه میــزان قابــل ماحظــه ای دارای مشــترکات بــا مقاله 
نخســت وی بــوده ولیکــن در راســتای دیجیتالــی کــردن نمــاد مالکیــت، 

ــرکل  ــمند در دفت ــرارداد هوش ــوان ق ــدار به عن ــنده و خری ــرف فروش ط
ــرارداد  ــه ق ــوط ب ــای مرب ــت. کاردکرده ــده اس ــف ش ــده تعری ــع ش توزی
هوشــمند، در مواقــع خاصــی وضــع ســامت محمولــه را از ماشــین 
 )IoT( ــتی ــای کش ــود در کانتینره ــورهای موج ــامل سنس ــروش ش س
پرســش می کنــد و جــواب ماشــین ســروش خــراب یــا ســالم اســت کــه 

ــی رود. ــه کار م ــمند ب ــرارداد هوش ــرای ق ــد اج ــه رون در ادام
زابــو، در متــن مقالــه خــود ایده پــردازی خــود را از ماشــین های 
ــوان  ــه به عن ــد ک ــاز می کن ــودکار )Vending Machine( آغ ــنده خ فروش
ــیار  ــمند بس ــرارداد هوش ــک ق ــرای ی ــئول اج ــاده مس ــتم س ــک سیس ی
ــای  ــازی قرارداده ــام پیاده س ــه، وی در مق ــه مقال ــت. در ادام ــاده اس س
ــای  ــفاف، از پروتکل ه ــًا ش ــد کام ــک قواع ــرای اتوماتی ــت اج ــا قابلی ب
ــاق  ــوئیفت و ات ــتم س ــوان، سیس ــتگاه کارت خ ــی دس ــام مال ــادل پی تب
پایاپــای مثــال مــی آورد. در انتهــای توضیــح خــواص قراردادهــای 
هوشــمند، صورتحســاب های الکترونیکــی کــه در آن زمــان اغلــب تحــت 
ــدل می شــدند را  ــزرگ )EDI( ردوب شــبکه های اختصاصــی شــرکتهای ب

ــمارد.  ــمند برمی ش ــرارداد هوش ــغ ق ــبتًا بال ــق نس از مصادی
در بخــش دوم مقالــه وی توضیحــات دقیــق و بســیار مفصلــی در 
به کارگیــری انــواع روش هــای قابل اســتفاده جهــت توزیع شــدگی 
پــردازش، محرمانگــی، قابلیــت امنیــت Proactive )دســت کاری و نفــوذ 

ــع شــده و رســمیت بخشــیدن  ــری شــبکه توزی ــار بحــث به کارگی ــن ب ای
ــن رابطــه توســط خــود  ــف ای ــق تعری ــا از طری ــا دارایی ه ــراد ب ــط اف رواب

ــد.  ــام ذیصــاح می دان ــد توســط مق ــراد و تأیی اف

سخن آخر

ــده  ــن، ای ــد بیت کوی ــل از تول ــی قب ــد و اندک ــزاره جدی ــدای ه ــو در ابت زاب
ــه  ــرد ک ــرح ک ــام Bit Gold را مط ــه ن ــی ب ــکناس دیجیتال ــک سکه/اس ی

هیچ وقــت پیاده ســازی نشــد. 
ــوزون از  ــی م ــت، ترکیب ــرده اس ــرام ک ــته احت ــن را شایس ــه بیت کوی آنچ
ــو  ــن زاب ــر اســت. هم چنی ــات و مهندســی کامپیوت ــوق معام اقتصــاد، حق
در هــر دو مقالــه ی خــود بــه یکــی از مباحــث بســیار مهــم اقتصــاد رفتاری 
یعنــی تفکیــک ارزش کاال/خدمات خریــداری شــده از ارزش ذهنــی معامله 
ــر آن(  ــدم و نظای ــت خری ــا را مف ــردم، این ه ــیرینی ک ــه ی ش ــًا معامل )مث
ــت  ــش قیم ــتقبال و افزای ــر اس ــکاری ب ــور آش ــه ط ــه ب ــد ک ــاره می کن اش
بیت کویــن 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 بیت کویــن اســت.

مفهــوم خلــق ارزش پولــی در گذشــته بــا چــاپ اســکناس ظهــور یافتــه و کاربردپذیــر می شــد. 
)در انگلیســی بــه ایــن کار Denominate می گوینــد کــه دربردارنــده قواعــد اســکناس و انــواع 
محــدود اســکناس بــا ارزش هــای معیــن اســت( ولیکــن در چند ســال گذشــته ایــن کار بــا درج 

رکوردهایــی در دفتــرکل بانک هــا کامــاً الکترونیکــی شــد
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قرارداد هوشمند )Smart Contracts( چیست و 
چگونه کار می کند؟

در واقــع  می تــوان گفــت قــرارداد هوشــمند یک کــد برنامه نویســی اســت که 
بــر روی یک شــبکه غیــر متمرکــز ماننــد باک چیــن اجرا می شــود و شــرایط 
یــک معاملــه خــاص را تعریــف می کنــد همچنیــن بــا دریافــت ورودی هــای 
مشــخص، وظایف محولــه و یــک ســری دســتورات را بــدون نیــاز به واســطه 

بیــن طرفیــن اجــرا می کنــد.
ــا  ــل از آن ه ــن دلی ــه همی ــت و ب ــر نیس ــمند قابل تغیی ــرارداد هوش ــق ق منط
بــه عنــوان قــرارداد یــاد می شــود و دقیقــاً ماننــد توافــق بیــن طرفیــن عمــل 
می کنــد. همچنیــن زمانــی کــه یــک قــرارداد هوشــمند بــر روی باک چیــن 
ــی  ــدارد و حت ــود ن ــر درآن وج ــا تغیی ــف و ی ــکان توق ــر ام ــرا می شــود دیگ اج
شــخصی کــه کــد آن را برنامه نویســی کــرده هــم نمی توانــد آن را تغییــر دهد.    

ــوان گفــت قــرارداد هوشــمند یــک پروتــکل میــان  ــان ســاده می ت ــه زب ب
دو یــا چند نفــر اســت. در ایــن قــرارداد بــر اســاس توافقــات از پیــش تعیین 
شــده می بایســت ســر موعــد مقــرر، عملیاتــی بــه صــورت خــودکار انجــام 
شــود. ایــن قراردادهــا معمــواًل این گونــه طراحــی می شــود کــه در صــورت 
تحقــق تعهــدات یکــی از طرفیــن، به صــورت خــودکار تعهــد طــرف دیگــر 
را انجــام می دهــد. در یــک مثــال کاربــردی و ســاده، در قــرارداد هوشــمند، 
می تــوان تعییــن کــرد کــه اگــر بــه مقــدار دلخــواه بــه حســابی )در شــبکه 
ــهام  ــد س ــه می توان ــر ک ــی دیگ ــود، توکن ــز ش ــن واری ــوک( توک زنجیره بل
یــک شــرکت، توکنــی بــا پشــتوانه یــک دارایــی یــا هــر چیــز دیگر باشــد، 
به صــورت خــودکار و بــدون دخالت منتشــرکننده، ارســال شــود. اساســا، به 
محــض تحقق برخــی شــرایط خــاص، قــرارداد هوشــمند، دو طــرف توافق 
می کننــد کــه ارز رمزنــگاری شــده مبادلــه کننــد. آن هــا می تواننــد انتقــال 
ــد؛  ــام دهن ــودکار انج ــور خ ــه ط ــد آن را ب ــات و مانن ــول فی ــن، پ بیت کوی

قرارداد هوشمنِد غری هوشمند
ــه  ــت ک ــی اس ــه نویس ــد برنام ــک ک ــمند ی ــرارداد هوش ق
ــرا  ــن اج ــد بالک چی ــز مانن ــر متمرک ــبکه غی ــک ش ــر روی ی ب
می شــود و شــرایط یــک معاملــه خــاص را تعریــف می کنــد، 
ــف  ــخص، وظای ــای مش ــت ورودی ه ــا دریاف ــن ب همچنی
ــه واســطه  ــاز ب ــدون نی ــه و یــک ســری دســتورات را ب محول

ــد. ــرا می کن ــن اج ــن طرفی بی

 یلدا حکیمی
کارشناس 

برنامه ریزی  و 
کنترل پروژه
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بــه عبارتــی قــرارداد هوشــمند در واقــع امــکان ایجــاد تراکنش هــای معتبــر 
ــد. ــم می کن ــدون واســط را فراه ب

ــای  ــتفاده از قرارداده ــا اس ــد ب ــه می توان ــرکت بیم ــک ش ــال ی ــرای مث ب
ــد ســیل  ــی مانن ــر اســاس حوادث ــود را ب ــات خ هوشــمند، آزاد ســازی مطالب
در مقیــاس بــزرگ، طوفــان یــا خشکســالی بــه طــور خــودکار انجــام دهــد 
ــر  ــا ه ــود ت ــزی ش ــد برنامه ری ــمند می توان ــرارداد هوش ــال ق ــرای مث ــا ب و ی
ســاله بــه مناســبت تولــد یــک فــرد، هدیــه ای بــه حســاب وی واریــز شــود. 
قــرارداد هوشــمند همچنیــن مبنایــی بــرای انتقــال ارز رمــز نــگاری شــده و 

ــت. ــال اس ــای دیجیت توکن ه

تضمین اجرایی شدن تعهدات

در مدل هــای متمرکــز طرفیــن قراردادهــا شــخصًا ضامــن انجــام 
ــه  ــت ک ــاز اس ــه نی ــر معامل ــرای ه ــن، ب ــتند. بنابرای ــود هس ــدات خ تعه
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، 
ــز دردی  ــری نی ــرارداد هوشــمند کامپیوت ــه باشــند، ق خــود طرفیــن معامل

ــرد. ــد ک را دوا نخواه
ــرارداد  ــده ق ــه ای ــت ب ــوک توانس ــاوری زنجیره بل ــه فن ــود ک ــا ب اینج
هوشــمند، معنــا ببخشــد. در شــبکه های زنجیره بلوکــی بــرای هــر 
بنــِد یــک قــرارداد هوشــمند یــک تحریک کننــده و یــک نتیجــه 
ــن( و  ــول )توک ــت پ ــد پرداخ ــده می توان ــود. تحریک کنن ــن می ش تعیی
ــته  ــرارداد نوش ــد ق ــه در بن ــد ک ــری باش ــر کار دیگ ــا ه ــت ی انجــام خدم
ــق  ــس از تحق ــه پ ــت. بافاصل ــه اس ــر از آن نتیج ــا مهم ت ــود. ام می ش
ــای  ــع اعض ــی )درواق ــبکه زنجیره بلوک ــت ش ــا ضمان ــده ب تحریک کنن
ــاز  ــه نی ــدون آنک ــود؛ ب ــق می ش ــه محق ــی(، نتیج ــبکه زنجیره بلوک ش

ــد. ــام ده ــد دوم کاری انج ــمت متعه ــرف س ــد ط باش
درحال حاضــر پرکاربردتریــن پلتفــرم بــرای تعریــف قراردادهــای 
نســت بــه گفتــه  ا یســتی د لبتــه با ســت. ا م ا یــو تر هوشــمند ا
vitalik buterin(  ایــن  بنیان گــذار اتریــوم، ویتالیــک بوتریــن )
ــت.  ــده اس ــود آم ــه وج ــمند ب ــای هوش ــاد قرارداده ــرای ایج ــرم ب پلتف
ــوم  ــدازی اتری ــان راه ان ــا زم ــه ت ــی ک ــده وی زنجیره بلوک های ــه عقی ب
فعالیــت می کردنــد، علی الخصــوص بیت کویــن، بســیار صلــب و 
ــرارداد  ــردن ق ــه ک ــا اضاف ــن ب ــن، بوتری ــد. بنابرای ــر بودن انعطاف ناپذی
ــعه  ــم گیری توس ــور چش ــاوری را به ط ــن فن ــای ای ــمند، کاربرده هوش

. د ا د

چگونه قراردادهای هوشمند از قوانین تجارت تقلید می کنند

در واقــع قرادادهــای هوشــمند چیــزی بیــش از قوانیــن تجــاری ترجمــه 
ننــد از  شــده در نرم افــزار نیســتند. قراردادهــای هوشــمند می توا
ــازمان  ــن س ــامل چندی ــه ش ــد، ک ــتیبانی کنن ــودکار پش ــای خ فراینده
ــاری  ــن تج ــردن قوانی ــودکار ک ــرای خ ــود ب ــای موج ــتند. روش ه هس

نمی توانــد همچیــن کاری کنــد.
ــتر  ــر بس ــمند ب ــای هوش ــد قرارداده ــه ک ــا ک ــر، از آنج ــارت دیگ ــه عب ب
ــرکتی  ــا در ش ــه تنه ــد ن ــن می توانن ــوند، قوانی ــرا می ش ــن اج باک چی
ــایر  ــرای س ــه ب ــت، بلک ــرده اس ــذاری ک ــمند را رمزگ ــرارداد هوش ــه ق ک
شــرکای تجــاری مجــاز بــه حضــور در بــاک چیــن نیــز اعمــال شــوند.

بــه عبــارت دیگــر، قــرارداد هوشــمند کدهایــی هســتند کــه آنچــه بــرای 
آن برنامه ریــزی شــده باشــند را انجــام می دهنــد. در واقــع کارکــرد 

ــن  ــر قوانی ــن اگ ــتگی دارد. بنابرای ــی آن بس ــه برنامه نویس ــه طریق آن ب
ــتی  ــه درس ــس کار را ب ــا برنامه نوی ــد، ی ــده باش ــف ش ــد تعری ــارت ب تج

ــد. ــد ش ــوب نخواه ــه آن مطل ــد نتیج ــام نده انج
پــس می تــوان گفــت یــک قــرارداد هوشــمند، در واقــع هوشــمند 
نیســت، فقــط همانطــور کــه برنامه ریــزی شــده عمــل می کنــد.

تفاوت قرارداد هوشمند و قراردادهای حقوقی 
هوشمند 

قراردادهــای حقوقــی هوشــمند بــا قراردادهــای هوشــمند متفاوت اســت. 
در واقــع یــک قــرارداد هوشــمند لزومــًا بــه عنــوان یــک قــرارداد از نظــر 
ــی  ــرارداد حقوق ــک ق ــر، ی ــرف دیگ ــت. از ط ــرا نیس ــل اج ــی قاب قانون
ــی در  ــرای قانون ــل اج ــرارداد قاب ــک ق ــر ی ــام عناص ــمند دارای تم هوش
حــوزه قضایــی اســت کــه در آن می تــوان اجــرا کــرد و می توانــد توســط 
دادگاه اجــرا شــود. بنابرایــن، در حالــی کــه هــر قــرارداد حقوقی هوشــمند 
شــامل برخــی از عناصــر یــک قــرارداد هوشــمند اســت، امــا هــر قــرارداد 

ــود. ــد ب ــی هوشــمند نخواه ــرارداد حقوق ــک ق هوشــمند ی

اوراکل )Oracle( و قرارداد هوشمند

ــت  ــا کیفی ــی ب ــه نویس ــمند، برنام ــرارداد هوش ــث ق ــا مبح ــه ب در رابط
ــم  ــیار مه ــمند، بس ــرارداد هوش ــک ق ــود در ی ــای موج ــت داده ه و صح
اســت؛ زیــرا قوانیــن قــرارداد هوشــمند، پــس از وضــع قانــون، غیرقابــل 
ــه برنامه نویــس  ــر و ن ــه کارب ــرارداد، ن ــر هســتند و پــس از نوشــتن ق تغیی
ــند  ــت نباش ــا درس ــر داده ه ــن اگ ــد، بنابرای ــر دهن ــد آن را تغیی نمی توانن

ــد. ــتی کار کن ــه درس ــد ب ــمند نمی توان ــرارداد هوش ق
ــرای  ــده و ب ــت ش ــوک هدای ــای بل ــه زنجیره ه ــرا ب ــرای اج ــا ب داده ه
اجــرای قــرارداد هوشــمند از منابــع خارجــی وAPIهــا اســتفاده 

. د می شــو
اوراکل اطاعــات خارجــی را فراهــم می کنــد و در اختیــار قــرارداد 
هوشــمند قــرار می دهــد تــا بتوانــد کار خــود را انجــام دهــد. بــه عبــارت 
ــه  ــت ک ــع داده اس ــک منب ــع ی ــت اوراکل در واق ــوان گف ــر می ت دیگ
ــع  ــر مناب ــمند و دیگ ــای هوش ــن قرارداده ــی بی ــل ارتباط ــوان پ ــه عن ب
ــع  ــای مناب ــا داده ه ــرد. اوراکل ه ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م خارج

ــد. ــد می کنن ــی و تایی ــا بازیاب ــق API ه ــی را از طری خارج
ــامل  ــد ش ــمند، می توان ــای هوش ــاز قرارداده ــورد نی ــای م ــوع داده ه ن
اطاعاتــی در مــورد قیمــت برخــی تجهیــزات، اطاعــات آب و هــوا و یــا 
ــاس  ــر اس ــد ب ــمند می توانن ــای هوش ــه، قرارداده ــد؛ در نتیج ــره باش غی
اطاعــات خاصــی کــه از منبــع اطاعــات در جریــان اســت، اجــرا شــوند.

انواع اوراکل
•  اوراکل های نرم افزاری

•  اوراکل  های سخت افزاری
•  اوراکل های ورودی و خروجی

•  اوراکل های متمرکز و غیر متمرکز
•  اوراکل های با قرارداد خاص

•  اوراکل های انسانی
ــه  ــد. ب ــزار باش ــرم اف ــا ن ــزار ی ــخت اف ــر س ــی ب ــد مبتن اوراکل می توان
عنــوان مثــال یــک اوراکل ســخت افــزاری، ممکــن اســت یــک سنســور 
ــه  ــکان را ب ــه م ــوط ب ــات مرب ــه اطاع ــر باشــد ک ــک کانتین RFID  در ی

ــد.  ــال می ده ــمند انتق ــرارداد هوش ــن ق طرفی
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هوشمند در ققنوس

ــی  ــه کســب و کار و زندگ ــاوری و ورود گســترده  آن ب ــا پیشــرفت فن ــروز، ب ــای ام در دنی
ــد. حــذف  روزمــره مــردم، قراردادهــای هوشــمند اهمیــت بســیار زیــادی پیــدا کرده ان
واســطه ها، شــفافیت در امــور، خدشــه ناپذیــری و اعتمــاد طرفیــن قــرارداد، از نیازهــای 
ــی  ــور کل ــوک و بط ــره بل ــود. زنجی ــوب می ش ــرارداد محس ــک ق ــرای ی ــروری در اج ض
ــد.  ــم کرده ان ــا فراه ــن نیازه ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــی را ب ــتر امن ــده بس ــرکل توزیع ش دفات
شــبکه ققنوس نیــز بــه عنــوان پیشــگام ایــن فنــاوری در کشــور، از ایــن قاعده مســتثنی 
ــبکه  ــای ش ــت ه ــمند، قابلی ــای هوش ــف قرارداده ــه تعری ــه ب ــود. در ادام ــد ب نخواه
ققنــوس در ایــن زمینــه و همچنیــن نحــوه اجــرا انــواع قراردادهــای هوشــمند در شــبکه 

ققنــوس می پردازیــم.

زهرا حمیدی فر
کارشناس تیم توسعه 

هسته
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ــتار، دارای  ــاوری اس ــری فن ــا به کارگی ــوس ب ــبکه ققن ــه ش ــا ک از آنج
شــبکه مســتقل و منشــعب شــده اســت، تمامــی امکانــات شــبکه اســتار 
از جملــه قراردادهــای هوشــمندهای آن را بــه صــورت اختصاصــی ارائــه 
می دهــد. قراردادهــای هوشــمند در دفتــرکل توزیع شــده ققنــوس، 
بــدون نیــاز بــه شــخص ثالــث و بــه صــورت اجــرای متوالــی تراکنش هــا 
ــرارداد  ــل انجــام هســتند. هــر تراکنــش حــاوی بخشــی از شــروط ق قاب
ــمند  ــش هوش ــن آن را تراکن ــر ای ــت، بناب ــا آن اس ــب ب ــدام متناس و اق
ــبکه  ــان در ش ــاب های ذی نفع ــق حس ــا از طری ــن قرارداده ــم. ای می نامی
ــارت دیگــر »قراردادهــای هوشــمند« در شــبکه  ــه عب ثبــت می شــوند. ب
ققنــوس مبتنــی بــر توالــی »تراکنش هــای هوشــمند« شــکل گرفته انــد. 
ــای  ــن قرارداده ــه از ای ــد نمون ــی چن ــه بررس ــه ب ــن مقال ــه ای در ادام

هوشــمند می پــردازد.
بــرای تشــریح رونــد پیاده ســازی و اجــرا قراردادهــای هوشــمند در 
ــش  ــاب و تراکن ــم حس ــا مفاهی ــدا ب ــت ابت ــر اس ــوس، بهت ــبکه ققن ش

هوشــمند و قابلیت هــای آن هــا آشــنا شــویم. 

آناتومی حساب های شبکه ققنوس

حســاب ها در واقــع بــه عنــوان ســاختار داده مرکــزی در شــبکه 
ــودی،  ــداری موج ــه نگه ــادر ب ــا ق ــوند. آن ه ــوب می ش ــوس محس ققن
ــه  ــر ورودی ک ــند. ه ــا می باش ــق دارایی ه ــا و خل ــای تراکنش ه امض
روی دفتــر کل ثبــت می شــود، متعلــق بــه یــک حســاب خــاص اســت. 

زوج کلید

شــبکه ققنــوس بــرای اطمینــان از امــن بــودن معامــات بــه 
ــبکه  ــاب در ش ــر حس ــد: ه ــاد می کن ــی اعتم ــد عموم ــگاری کلی رمزن
ــی  ــد عموم ــک کلی ــکل از ی ــد، متش ــک زوج کلی ــد ی ــوس نیازمن ققن
ــه از  ــور ک ــی، همان ط ــد عموم ــت. کلی ــی اس ــد خصوص ــک کلی و ی
ــرای  ــر کل ب ــر روی دفت ــوده و ب ــی ب ــت، عموم ــخص اس ــش مش نام
ــوان آدرس حســاب از آن  ــه عن ــت اســت و ب ــل روی ــران قاب ــام کارب تم
اســتفاده می شــود. ایــن همــان کلیــدی اســت کــه افــراد بــرای ارســال 
ــن  ــن ای ــد. همچنی ــتفاده می کنن ــک حســاب از آن اس ــه ی ــا ب پرداخت ه
ــده  ــد کنن ــی و تایی ــده یــک دارای ــق کنن ــده آدرس خل ــد نشــان دهن کلی

ــت. ــش اس ــک تراکن ــودن ی ــاز ب مج
ــر  ــت. ه ــژه اس ــداری وی ــی و نگه ــد نگهبان ــی، نیازمن ــد خصوص کلی
شــخصی کــه بــه ایــن کلیــد دسترســی داشــته باشــد، قــادر بــه 
ــام  ــه و انج ــال وج ــا، ارس ــای تراکنش ه ــاب، امض ــه حس ــی ب دسترس
ــه  ــران ب ــا دیگ ــود را ب ــی خ ــد خصوص ــد کلی ــز نبای ــد. هرگ ــر یاب تغیی
ــن  ــف توک ــتفاده از کی ــا اس ــد ب ــر می توان ــر کارب ــت. ه ــتراک گذاش اش

ــد.  ــاد کن ــر ایج ــای معتب ــوس زوج کلیده ققن

 ساخت حساب 

یــک حســاب عــاوه بــر داشــتن یــک زوج کلیــد معتبر بــر روی شــبکه، 
ــه عنــوان حداقــل مقــدار رزرو  نیازمنــد داشــتن مقــدار کافــی پیمــان، ب
ــل  ــد. حداق ــی باش ــر کل م ــر روی دفت ــدن، ب ــاد ش ــت ایج ــبکه، جه ش
ــاد  ــب بنی ــوس و تصوی ــپیدنامه ققن ــاس س ــر اس ــاب ب ــودی حس موج
ــری از ایجــاد  ــدام جهــت جلوگی ــن اق ققنــوس مشــخص مــی شــود. ای

ــع  ــه تب ــده و ب ــتفاده نش ــاب های اس ــداد حس ــاد تع ــرای ایج ــزه ب انگی
آن جلوگیــری از ایجــاد دفاتــر هــرز و حفــظ کارایــی و مقیــاس پذیــری 

ــت.  ــبکه اس ش
ــت که طی آن یک پرداخت به مقصد کلید  ایجاد حساب، عملیاتی اس

ــبکه ثبت نشده است، انجام می شود.   عمومی معتبر که روی ش

بخش های مختلف یک حساب

یــک حســاب در شــبکه ققنــوس دارای بخش هــای مختلفی اســت. بــا تنظیم 
ــوان  ــر، می ت ــای موردنظ ــته ه ــا خواس ــق ب ــا مطاب ــن بخش ه ــک از ای ــر ی ه

پویایــی و عملکــرد هوشــمندانه را از یــک حســاب ققنوســی انتظــار داشــت. 

 شناسه حساب
ــتفاده  ــاب اس ــاد حس ــرای ایج ــه ب ــت ک ــی اس ــد عموم ــان کلی ــه هم شناس
می شــود. حتــی اگــر امضــا کننــده حســاب تغییرکنــد، کلیــد عمومــی حســاب 
بــرای همیشــه، بــه عنــوان شناســه آن حســاب در شــبکه ققنــوس محســوب 

می شــود. 

 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)Ledger( که 
حســاب در آن ایجــاد  و روی شــبکه ثبــت شــده، شــروع می شــود و بــا افزایــش 
ــرای  ــن شناســه ب ــد. از ای ــش می یاب تراکنش هــای امضــا شــده حســاب افزای

مدیریــت ترتیــب اجــرا تراکنش هــای هوشــمند اســتفاده می شــود. 

 داده های ورودی
تعــداد ورودی هــای متعلق بــه حســاب، بــرای محاســبه حداقــل موجودی 

 شناسه حساب

 شماره توالی

 داده های ورودی

 آستانه ها

 دامنه خانگی

 پرچم ها

موجودی حساب

تعهدات

 امضاکنندگان
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حســاب اســتفاده می شــود. هزینــه وجــود هــر یــک از ایــن اقــام داده نیم 
ــه،  ــن اقــام شــامل خطــوط اعتمــاد، پیشــنهادات مبادل پیمــان اســت. ای

ــود.  ــای ورودی می ش ــدگان و داده ه امضاکنن

 آستانه ها
ــی  ــطوح دسترس ــک، س ــزان ریس ــیت و می ــاس حساس ــر اس ــا ب عملیات ه
مختلفــی دارنــد. ایــن قســمت آســتانه های عملیــات ســطح دسترســی کــم، 

ــد.  ــک حســاب را مشــخص می کن ــاال ی متوســط و ب

 دامنه خانگی
در شــبکه توزیــع شــده ققنــوس هــر حســاب دارای یــک دامنه خانگی اســت 
ــه دهنــده خدمــات می باشــد.  ــان ارائ ــه میزب ــده تعلــق آن ب کــه نشــان دهن
ــه  ــود. دامن ــاق می ش ــاب الح ــه حس ــد Kuknos.ir ب ــه مانن ــام دامن ــک ن ی
ــار  ــرای انتش ــرا از آن ب ــی ضــروری اســت، زی ــران دارای ــرای ناش ــی ب خانگ
اطاعــات دارایــی در کیــف توکــن، دارنــدگان بالقــوه توکــن )ماننــد توکــن 
مشــارکت در تأمیــن مالــی جمعــی( و همچنیــن بــرای اعتبارســنجی آن هــا 
ــه  ــه خانگــی ب ــزودن دامن ــرای اف ــی شــود. ب ــا اســتفاده م توســط میزبان ه

ــود. ــتفاده می ش ــات حســاب اس ــات تنظیم حســاب، از عملی

 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 

ــرای حســاب صادرکننــده تنظیــم می کننــد.  را ب
- نیازمنــد اجــازه: اگــر پرچــم نیازمنــد اجازه ی حســاب ناشــر تنظیم شــده 
ــا  ــه ب ــرای یــک حســاب، مجــوز کامــل معامل ــد ب باشــد، ناشــر مــی توان
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 معاملــه ای انجــام دهــد. 
- اجــازه لغــو پذیــری: در صورتــی کــه پرچــم لغــو پذیــری حســاب ناشــر 
تنظیــم شــده باشــد، ناشــر می توانــد ســطح مجــوز اســتفاده توکــن یــک 
حســاب را از کامــل بــه جزئــی، از کامــل بــه هیــچ یــا از جزیــی بــه هیــچ، 

کاهــش دهــد.

- اجــازه تغییرناپذیــری: در صورتی کــه پرچــم تغییرناپذیری یک حســاب 
تنظیــم شــده باشــد، پــس از آن نمی تــوان ســایر پرچــم هــا را تغییــر داد و 

ــا آن حســاب را حــذف نمود.  ی

موجودی حساب
ــد پیمــان، یــک  ــه ازای هــر یــک از دارایــی هــای خــود مانن هــر حســاب ب
میــزان موجــودی دارد. در صــورت ثبــت یــک تراکنــش و نداشــتن موجودی 

موردنیــاز آن، اجــرای تراکنــش بــا مشــکل مواجــه مــی شــود. 

 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. 
ــودی  ــل موج ــر حداق ــاوه ب ــی )ع ــی دارای ــد کاف ــه ح ــد ب ــر حســاب بای ه
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.

 امضاکنندگان
ــرای  ــد. ب ــته باش ــده داش ــک امضاکنن ــش از ی ــد بی ــاب می توان ــر حس ه
ــراه  ــه هم ــدگان را ب ــی امضاکنن ــای عموم ــوان کلیده ــور می ت ــن منظ ای
ــه  ــاب اضاف ــای حس ــا تراکنش ه ــد و امض ــت تأیی ــا، جه ــای آن ه وزن امض
نمــود. بــا ایــن ویژگــی تمامــی ذینفعــان قــرارداد هوشــمند می تواننــد جــزو 

ــوند.  ــاب ش ــط انتخ ــی واس ــاب امان ــدگان حس امضاکنن

آناتومی تراکنش هوشمند

تراکنش هــا در شــبکه ققنــوس دســتوراتی هســتند کــه اجــرای آنهــا موجب 
ــال  ــرای ارس ــب ب ــا اغل ــود. تراکنش ه ــر کل می ش ــت در دفت ــر وضعی تغیی
دارایی هــای دیجیتــال، وارد کــردن سفارشــات مبادلــه در صرافی هــای 
ــر  ــاب های کارب ــایر حس ــراز س ــاب و اح ــات حس ــر تنظیم ــده، تغیی توزیع ش

ــود. ــامل می ش ــر را ش ــای زی ــش ویژگی ه ــک تراکن ــد. ی ــه کار می رون ب

تراکنش

حساب مبدا

 شماره توالی

 لیست عملیات

 لیست امضاها

 بازه زمانی 
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حساب مبدأ، حساب ققنوسی است که تراکنش را ایجاد می کند. 

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

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 می شود. 

• تراکنش ها، در درون خود حاوی لیست دلخواهی از عملیات ها هستند. به 
طور معمول در یک تراکنش فقط یک عملیات وجود دارد، اما تا حداکثر 100 

عملیات می تواند در یک تراکنش هوشمند انجام شود. در صورت عدم موفقیت 
هر عملیات، کل تراکنش اجرا نمی شود.

در شبکه ققنوس، حداکثر 20 امضا می تواند به یک تراکنش پیوست شود. اگر 
یک تراکنش حاوی امضاهای اضافی غیرضروری برای تأیید و احراز آن باشد، 

بدون اعتبار شناخته می شود. امضاهای اضافی نیز مجاز نیستند. 

بخش یادداشت حاوی اطاعات اضافی اختیاری است. یادداشت ها می توانند 
یکی از انواع داده زیر باشند:

- متن: رشته ای که با استفاده از کد َاسکی)ASCII( یا UTF-8 رمزگذاری شده و 
طول آن تا 28 بایت است.

- شناسه: یک عدد صحیح بدون عامت، 64 بیتی.
- هش: هش 32 بایتی.

- بازگشتی: آدرس 32 بایتی که که فرستنده در شرایط بازپرداخت انتظار دارد 
دارایی به آن مسترد گردد.
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 حساب مبدأ

ــد.  ــدأ، حســاب ققنوســی اســت کــه تراکنــش را ایجــاد می کن حســاب مب
تراکنــش بایــد توســط امضــا کننــدگان معتبــر بــرای ایــن حســاب امضــا 
ــای  ــخصی دارد. امضاه ــوس وزن مش ــبکه ققن ــا در ش ــر امض ــود. ه ش
ــد در مجمــوع، حداقــل وزن امضــا تعیین شــده توســط  یــک تراکنــش بای
حســاب مبــدأ را تأمیــن کننــد. کارمــزد تراکنــش از حســاب مبــدأ ســازنده 

آن پرداخــت می شــود.  

 شماره توالی

هــر تراکنــش یــک شــماره توالــی مرتبــط بــا حســاب مبــدأ دارد. 
ــک قاعــده ســفارش  ــردازش از ی ــان پ تراکنش هــای هــر حســاب، در زم
ــه  ــراری ب ــای تک ــال تراکنش ه ــا از ارس ــد ت ــی کنن ــروی م ــق پی دقی
شــبکه و هزینــه هــای مضاعــف آن جلوگیــری شــود. هنــگام ارســال یک 
تراکنــش، شــماره توالــی آن بایــد یکــی بزرگتــر از آخریــن شــماره توالــی 

ــد. ــاب باش ــده در حس ــره ش ذخی
ــه  ــدأ ب ــاب مب ــان حس ــا هم ــش ب ــن تراکن ــر چندی ــال، اگ ــن ح ــا ای ب
ــق  ــا مطاب ــوند، آن ه ــل ش ــان تبدی ــای یکس ــه ای از تراکنش ه مجموع
ــر ســه  ــال ، اگ ــوان مث ــه عن ــال می شــوند. ب ــب و اعم ــی مرت شــماره توال
تراکنــش بــا یــک حســاب مبــدأ مشــترک ایجــاد شــود و حســاب در حــال 
ــی  ــماره های توال ــد ش ــا بای ــد، تراکنش ه ــی 5 باش ــماره توال ــر در ش حاض

ــند.  ــته باش 6 ، 7 و 8 داش

 لیست عملیات

تراکنش هــا، در درون خــود حــاوی لیســت دلخواهــی از عملیات هــا 
هســتند. بــه طــور معمــول در یــک تراکنــش فقــط یــک عملیــات وجــود 
دارد، امــا تــا حداکثــر 100 عملیــات می توانــد در یــک تراکنــش هوشــمند 
ــش  ــک تراکن ــورت ی ــه ص ــب ب ــه ترتی ــال ب ــی اعم ــود. تمام ــام ش انج
ــن  ــه ای ــوند. ب ــرا می ش ــدار )ACID( اج ــه و پای ــک، مســتحکم، ایزول اتمی
معنــی کــه یــا مجموعــه عملیــات بــا هــم اعمــال می شــوند یــا هیــچ کدام 
اعمــال نمی شــوند. در صــورت عــدم موفقیــت هــر عملیــات، کل تراکنش 
ــری  ــاب های دیگ ــق حس ــات از طری ــی عملی ــر برخ ــود. اگ ــرا نمی ش اج
بــه غیــر از حســاب مبــدأ انجــام می شــوند، بــرای ثبــت تراکنــش نیــاز بــه 

ــت. ــز هس ــاب ها نی ــی آن حس ــای تمام امض
 

 لیست امضاها

ــش  ــک تراکن ــه ی ــد ب ــا می توان ــر 20 امض ــوس، حداکث ــبکه ققن در ش
پیوســت شــود. اگر یــک تراکنــش حــاوی امضاهــای اضافــی غیرضروری 
بــرای تأییــد و احــراز آن باشــد، بــدون اعتبــار شــناخته می شــود. 
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 

ــوان مجــوز انجــام آن  ــه عن در شــبکه ققنــوس از امضــا یــک تراکنــش ب
ــی یکــی  ــد امضای ــای چن ــرای تراکنش ه ــکان اج ــود و ام ــتفاده می ش اس

ــش  ــر تراکن ــی اگ ــت. بطورکل ــبکه اس ــن ش ــی ای ــای اساس از ویژگی ه
ــرار  ــر ق ــک حســاب را تحــت تأثی ــش از ی ــه بی ــی داشــته باشــد ک عملیات
دهــد، ماننــد نقــل و انتقــال بیــن حســاب های طرفیــن طــی اجــرای یــک 
قــرارداد هوشــمند،  نیــاز بــه صــدور مجــوز از هــر دو طرف قــرارداد اســت. 
ــت،  ــد برداش ــی مانن ــای مال ــا تراکنش ه ــا و ی ــواع قرارداده ــه ان همیش
انتقــال و ... تراکنش هایــی هســتند کــه نیازمنــد تاییــد و یــا امضــای چنــد 
ــان امضــا و وزن امضــا در  ــی صاحب ــد عموم ــر کلی ــن ام ــرای ای ــد، ب نفرن

ــود.  ــف می ش ــش تعری ــدگان تراکن ــش امضاکنن بخ
هــر عملیــات در شــبکه ققنــوس بــرای ثبــت و اجــرا در شــبکه بــه مجموع 
ــر  ــد در ه ــاس می توان ــن اس ــر ای ــه ب ــاز دارد، ک ــخصی نی ــا مش وزن امض
ــع  ــرد. در واق ــاد قرارگی ــم، متوســط و زی ــا آســتانه ک ــک از دســته های ب ی
ایــن آســتانه مقــدار وزن امضــا اســت کــه بــرای اجــازه دادن بــه عملیاتــی 
در آن ســطح الزم اســت، در صورتیکــه وزن امضاهــای تراکنــش بــه 

ــود.  ــت می ش ــبکه ثب ــش در ش ــد، تراکن ــده برس ــتانه تعیین ش آس
ــا  ــا ب ــه روش امض ــه س ــوس ب ــبکه ققن ــدگان در ش ــی امضاکنن به طورکل
ــا  ــوزدار« و »امض ــش مج ــا تراکن ــی«، »امض ــد خصوص ــتفاده از »کلی اس

)Hash )X«، تعریــف می شــوند.

ــک  ــا ی ــع امض ــی: در واق ــد خصوص ــتفاده از کلی ــا اس ــا ب -امض
ــک  ــا ی ــش، ب ــوای آن تراکن ــده محت ــگاری ش ــای رمزن ــش، امض تراکن
 ED 25519 کلیــد خصوصی اســت. شــبکه ققنــوس از الگوریتــم رمزنــگاری
ــا ایــن  ــا کلیــد خصوصــی اســتفاده مــی کنــد، تراکنشــی ب ــرای امضــا ب ب
ــا آن  ــد عمومــی هماهنــگ ب ــده دریافــت مجــوز از کلی امضــا نشــان دهن

ــت.  ــی اس ــد خصوص کلی
ــوس  ــبکه ققن ــا Pre-authorized: در ش ــوزدار ی ــش مج -تراکن
ــم  ــب کنی ــل تصوی ــش را از قب ــک تراکن ــه ی ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ای
ــاز  ــا و مج ــش آن را امض ــاد تراکن ــان ایج ــه در زم ــای اینک ــه ج ــی ب یعن
ــم  ــل انجــام دهی ــم مراحــل امضــا و مجــاز کــردن را از قب ــم می توانی کنی
ــا اضافــه  و در زمــان دیگــری آن را ثبــت کنیــم. یــک حســاب می توانــد ب
کــردن هــش تراکنــش آینــده بــه عنــوان » امضــا کننــده مجــاز از قبــل«، 
ــد  ــن کار بای ــرای انجــام ای ــد. ب ــش خــاص را صادرکن ــک تراکن مجــوز ی
تراکنــش بــا شــماره توالــی مناســب ایجــاد شــده و هــش آن، بــه عنــوان 
یــک امضــا کننــده بــه حســاب مبــدا اضافــه شــود. وقتــی یــک تراکنــش 
ــه طــور  ــوع ب ــن ن ــه شــبکه ارســال شــود، امضاهــای ای ــا آن ب ــق ب منطب
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 

ــد. صــورت دســتی حــذف نمای
ــده  ــه ع ــد ک ــر می خواه ــوارد کارب ــی م ــای )Hash (x: در برخ -امض
ــد، افــزودن  ــا یــک تراکنــش را امضــا کنن ــادر باشــند ت ــراد ق ــادی از اف زی
ــن اجــازه را  ــه هــر کســی کــه x را می شناســد ای ــوع )hash (x ب امضــا از ن
می دهــد تــا تراکنــش را امضــا کنــد. ایــن نــوع امضاکننــده در مبادله هــای 
ــره بلوکــی  ــن زنجی ــای بی ــرای پروتکل ه ــره ای، ب ــل زنجی ــک متقاب اتمی

ــردی اســت. بســیار کارب
بــرای انجــام ایــن امضــا، ابتــدا مقــدار 256 بیتــی تصادفــی ایجــاد نمــوده 
ــوان  ــه عن ــد ب ــدار می توان ــش SHA 256 آن مق ــم. ه و آن را x می نامی
یــک امضــا نــوع هــش x اضافــه شــود. ســپس بــرای اجــازه دادن بــه یک 
تراکنــش، x بــه عنــوان یکــی از امضاهــای تراکنــش اضافــه می شــود که 
هرکســی بــا دانســتن آن می توانــد تراکنــش را امضا کنــد. در صــورت ثبت 
تراکنــش هــر کســی می توانــد x را ببینــد و ممکــن اســت افــرادی کــه در 
ــن مشــکل را  ــد. ای ــش را امضــا کنن ــد تراکن ــه نشــده اند بتوانن نظــر گرفت
ــه افــراد مــورد  ــا در اختیــار قــراردادن یــک کلیــد خصوصــی ب می تــوان ب
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ــد  ــتن کلی ــا داش ــط ب ــراد فق ــن اف ــه ای ــوری ک ــه ط ــود. ب ــل نم ــر، ح نظ
خصوصــی و دانســتن x بتواننــد تراکنــش را امضــا کننــد.

 یادداشت

بخــش یادداشــت حــاوی اطاعــات اضافــی اختیــاری اســت. یادداشــت 
هــا مــی تواننــد یکــی از انــواع داده زیــر باشــند:

ــا  ــکی)ASCII( ی ــد اَس ــتفاده از ک ــا اس ــه ب ــته ای ک ــن: رش - مت
UTF-8 رمزگــذاری شــده و طــول آن تــا 28 بایــت اســت.

- شناسه: یک عدد صحیح بدون عامت، 64 بیتی.
- هش: هش 32 بایتی.

- بازگشــتی: آدرس 32 بایتــی کــه کــه فرســتنده در شــرایط 
ــردد. ــترد گ ــه آن مس ــی ب ــار دارد دارای ــت انتظ بازپرداخ

 بازه زمانی 

در برخــی قراردادهــا نیــاز داریــم تراکنــش در یــک بــازه زمانــی 
ــن  ــد، در ای ــت باش ــل ثب ــخصی قاب ــان مش ــد از زم ــا بع ــخص و ی مش
ــی  ــازه زمان ــود. ب ــن می ش ــی تعیی ــازه زمان ــک ب ــرای آن ی ــورت ب ص
دارای یــک ُمهــر زمانــی)timestamp( بــر حســب ثانیــه و مطابــق زمان 
ــار  ــی اعتب ــدوده زمان ــازه ، مح ــاالی ب ــن و ب ــد پایی ــت. ح ــرکل اس دفت
تراکنــش را نشــان  می دهــد. اگــر تراکنشــی زودتــر و یــا دیرتــر از بــازه 
ــات  ــوع معام ــود، در مجم ــال ش ــبکه ارس ــه ش ــده ب ــی تعیین ش زمان
قابــل اجــرا نخواهــد بــود. اگــر مقــدار ماکزیمــم را صفــر بگذاریــم بــازه 
زمانــی مــا از زمــان مینیمــم بــه بعــد محاســبه میشــود، بــه عبارتــی بعــد 
ــل اجراســت. در صــورت تنظیــم نکــردن  از زمــان مینیمــم همیشــه قاب
ایــن دو متغیــر تراکنــش میتوانــد در هــر زمانــی ثبــت شــود. بهتــر اســت 
ــا پــس از  ــی ایجــاد شــوند ت ــت زمان ــا محدودی کــه همــه تراکنش هــا ب
ــر قصــد  ــب اگ ــد، بدین ترتی ــار گردن ــد اعتب ــان مشــخصی فاق ــدت زم م
ــود را در  ــای خ ــی تراکنش ه ــه عبارت ــا ب ــمند ی ــرارداد هوش ــد ق داری
زمــان دیگــری مجــدد ارســال نماییــد، اختافــی ایجــاد نخواهــد شــد.

سناریوهای پایه قرارداد هوشمند در شبکه ققنوس

ــع  ــرارداد در واق ــک ق ــرای ی ــمند، اج ــرارداد هوش ــف ق ــق تعری مطاب
ــرارداد و  ــروط ق ــاوی ش ــی ح ــای متوال ــری تراکنش ه ــک س ــرای ی اج
رخدادهــای متناســب بــا آنهاســت. همانطــور کــه مطــرح شــد در شــبکه 
ــری  ــف و بهره گی ــمند مختل ــای هوش ــب تراکنش ه ــا ترکی ــوس ، ب ققن
از قابلیت هــای ویــژه شــبکه، می تــوان قراردادهــای هوشــمند 
ــه از  ــد نمون ــه چن ــه ارائ ــه ب ــود. در ادام ــرا نم ــاد و اج ــی را ایج متنوع

قراردادهــا می پردازیــم. 

)escrow account( قرارداد هوشمند حساب امانی

ــای  ــرایط قرارداده ــی ش ــم تمام ــا می کنی ــمند ادع ــای هوش در قرارداده
ــا  ــودکار و کام ــورت خ ــه ص ــی ب ــازی دیجیتال ــس از پیاده س ــنتی، پ س
ــا  ــن قرارداده ــاده ترین و رایج تری ــی از س ــوند. یک ــرا می ش ــح اج صحی
انتقــال پــول در ازای دریافــت یــک محصــول یــا خدمــت اســت. در روش 
ســنتی معمــوال بــرای انجــام ایــن معاملــه بــه نهــاد واســطی ماننــد بانــک 
ــات  ــرای معام ــم و ب ــره می کنی ــود را در آن ذخی ــول خ ــرده، پ ــاد ک اعتم
رایــج از چــک اســتفاده می کنیــم. از ایــن طریــق مــا بــه اجراکننــده پروژه 
ــی  ــغ مشــخص و در زمان ــا مبل ــود را ب ــتمزد خ ــا دس ــم ت ــی دهی ــازه م اج
ــز  ــروژه نی ــده پ ــد. اجراکنن ــروژه، دریافــت نمای مشــخص پــس از اتمــام پ

ــد.  ــت می کن ــک دریاف ــک را از بان ــغ چ ــه مبل ــت ک ــن اس مطمئ
ــف«  ــی »ال ــر ققنوس ــرارداد، کارب ــک ق ــق ی ــد طب ــرض کنی ــال ف ح
ــی  ــر ققنوس ــط کارب ــروژه توس ــک پ ــرای ی ــاه اج ــد از 3 م ــت بع میبایس
ــد.  ــز کن ــه حســاب وی واری ــتمزد، ب ــوان دس ــه عن ــان ب »ب«، 1000 پیم
ــت  ــتمزد و دریاف ــود دس ــروع کار می بایســت از وج ــرای ش ــر »ب« ب کارب
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 

ــد.  ــرار ده ــر »ب« ق ــار کارب ــود در اختی خ
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 می شــود. ایــن حســاب، حســاب امانــی نــام دارد. پــس 
از تاریــخ مشــخص و بررســی و تأییــد شــروط قــرارداد، کــه در قالــب یــک 
ــه  ــی ب ــاب امان ــول از حس ــن پ ــای طرفی ــا امض ــت ب ــش آمده اس تراکن
ــی  ــل می شــود. در صورت ــه حســاب مقصــد منتق ــدأ ب ــوان حســاب مب عن
کــه نتیجــه قــرارداد موفقیــت آمیــز نباشــد، حســاب مبــدأ می توانــد پــول 

خــود را از حســاب امانــی برداشــت نمایــد. 
ــای  ــت و پروژه ه ــن دس ــای از ای ــی قرارداده ــرای تمام ــناریو ب ــن س ای
ــت  ــای ثب ــان و هزینه ه ــش زم ــن کاه ــرکتی ضم ــازمانی و ش ــزرگ س ب

ــت.  ــل اجراس ــردی و قاب ــرارداد، کارب ق

اثبات ادعا
ــر »ب«(  ــف« و کارب ــر »ال ــرارداد )کارب ــن ق ــن طرفی ــی بی ــاب امان حس
ایجــاد مــی شــود، تأمیــن کننــده مالــی قــرارداد )حســاب مبــدأ( و حســاب 
هــدف، کــه در انتهــای قــرارداد کنتــرل مبلــغ حســاب امانــی را بــه  دســت 
ــده و  ــاد ش ــف« ( ایج ــر »ال ــدا )کارب ــط مب ــی توس ــاب امان ــی آورد. حس م
ــک  ــد: ی ــن می رس ــق طرفی ــه تواف ــن و ب ــی تعیی ــرای آن دو دوره زمان ب
ــی  ــن نم ــک از طرفی ــچ ی ــی آن هی ــه ط ــاه(، ک ــا 3م ــل )در اینج دوره قف
ــک  ــد( و ی ــا برداشــت نمای ــال ی ــد )انتق ــا را دســتکاری کن ــد دارایی ه توان
دوره بازیابــی، کــه پــس از اتمــام آن، مبدأ توانایــی بازیابــی دارایــی را دارد. 
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پیاده سازی این قرارداد طی 5 تراکنش زیر صورت می گیرد: 
ــا  ــوان کارفرم ــه عن ــف«( ب ــر »ال ــدأ )کارب ــدا حســاب مب ــش1: ابت تراکن
ــه  ــودی و هزین ــل موج ــا حداق ــی را ب ــاب امان ــی حس ــی تراکنش ــروژه، ط پ

تراکنش هــای الزم، ایجــاد می کنــد. 
ــدف  ــاب ه ــده حس ــی ساخته ش ــاب امان ــدم دوم، حس ــش2: در ق تراکن
)کاربــر »ب«( را بــا وزن 1 بــه عنــوان صاحــب امضــا جدیــد اضافــه می کنــد 
ــد  ــن فرآین ــع ای ــه تب ــی می شــود. ب ــد امضای ــه یــک حســاب چن ــل ب و تبدی
وزن امضــا حســاب امانــی 1 و آســتانه های کــم، متوســط و زیاد همگــی به 2 
تغییــر می کنــد. ایــن یعنــی هــر تراکنشــی بــا امضــا همزمــان حســاب امانی 

و حســاب هــدف امــکان پذیــر اســت. 
تراکنــش3: ایــن تراکنــش مربوط بــه نقــل و انتقــال پــس از اتمام پــروژه 
بــوده و بــازه زمانــی آن بــا شــروع بازگشــایی دسترســی بــه حســاب امانــی، 
ــن  ــی طــی ای ــت می شــود. حســاب امان ــت روی شــبکه ثب ــدون محدودی ب
ــیله  ــن وس ــا بدی ــد، ت ــتانه ها را 1 می کن ــود را 0 و آس ــش وزن امضــا خ تراکن
دسترســی کامــل بــه حســاب امانــی و وجــه ذخیــره شــده در آن، بــه حســاب 

ــر »ب«( برســد. هــدف )کارب
تراکنــش4: ایــن 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 می شــود. حســاب امانــی طــی ایــن تراکنــش 
ــیله  ــن وس ــا بدی ــد، ت ــتانه ها را 1 می کن ــدف را 0 و آس وزن امضــا حســاب ه
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 می شــود. 
تراکنش هــای 3 و 4 از طریــق حســاب امانــی بــا شــماره توالــی آتی مناســب 
و یکســان ســاخته شــده و هــش آن بــه صــورت یــک امضــا مجــاز از قبــل 
)Pre-authorized( بــا وزن 2 بــه حســاب امانــی اضافــه می شــود. ثبــت این 
تراکنــش منــوط به امضــا هــردو حســاب امانــی و حســاب هــدف می باشــد. 
ــه ایــن معنــی اســت کــه یکــی از ایــن دو  ــی، ب ــودن شــماره توال یکســان ب

تراکنــش در شــبکه قابــل اجراســت. 
اگــر شــرایط قــرارداد بــه صــورت موفقیــت آمیــز اجــرا شــود حســاب هــدف 
ــه  ــش 3 را ب ــش( تراکن ــاده ی امضــا تراکن ــت آم ــر »ب«(  XDR  )فرم )کارب
ــد.  ــی برداشــت می کن ــر را از حســاب امان ــورد نظ ــغ م ــال و مبل ــبکه ارس ش
در غیــر این صــورت اگــر توافــق موفقیــت آمیــز نباشــد حســاب مبدأ)کاربــر 
»الــف«( XDR تراکنــش 4 را بــه شــبکه ارســال و دارایــی خــود را از حســاب 

ــد.    ــت می کن ــی برداش امان
ــور  ــه منظ ــت ب ــش پرداخ ــک تراکن ــی ی ــدأ ط ــاب مب ــش5: حس تراکن
تأمیــن مالــی قــرارداد، مبلــغ موردنظــر را بــه حســاب امانــی واریــز می کنــد. 

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 
ــی  ــت. گاه ــه اس ــور خیری ــه ام ــه و کلی ــتان، مدرس ــاری اداری، بیمارس تج
ممکن اســت شــما ایــده ارزشــمندی بــرای یــک اســتارت آپ داشــته باشــید 
امــا ســرمایه الزم بــرای اجرایــی نمــودن را در اختیــار نداریــد، در این صــورت 
ــن طــرح، اســتارت آپ  ــده و جــذب ســرمایه از موافقی ــه ای ــا ارائ ــد ب می توانی

خــود را راه انــدازی کنیــد.
 در عرضــه اولیــه ســکه )ICO( نیــز، بــا اســتفاده از همیــن ســناریو، پشــتوانه 
ــورت  ــه ص ــادر و ب ــر ص ــکه موردنظ ــود و س ــی ش ــع آوری م ــاز جم موردنی

عمومــی در شــبکه منتشــر مــی شــود. 

 توکن سازی برای جذب سرمایه 
ــبکه  ــی ش ــای اصل ــی از قابلیت ه ــردن یک ــزه ک ــه توکنی ــی ک از آن جای
ــا  ــرح ب ــدگان ط ــت ارائه دهن ــن قابلی ــتفاده از ای ــا اس ــت. ب ــوس اس ققن
انتشــار یــک ســپیدنامه و تشــریح کامــل جزئیــات و اهــداف پــروژه، توکنی 
ــن  ــد. ای ــی در شــبکه ایجــاد می کنن ــی جمع ــن مال ــرارداد تأمی را جهــت ق
توکــن بســته بــه ســرمایه موردنیــاز بــه تعــداد و مبلــغ مشــخص در شــبکه 
منتشــر می شــود و موافقــان یــا بــه عبارتــی ســرمایه گذاران در ایــن طــرح، 

آن را خریــداری می کننــد.
اگــر تأمیــن ســرمایه بــه صــورت جمعــی بــه حــد نصــاب برســد قــرارداد و 
طــرح موردنظــر بــا موفقیــت اجرایــی شــده و در انتهــا ســرمایه بــه حســاب 
ــر  ــرمایه موردنظ ــه س ــود. در صورتی ک ــز می ش ــرح، واری ــده ط اجراکنن
تأمیــن نشــود و یــا پــروژه بــه اهــداف تعیین شــده نرســد، ســرمایه حامیــان 
ــدگان  ــه ارائه دهن ــورت ک ــن ص ــه ای ــردد. ب ــان بازمی گ ــه حساب هایش ب
ــد.  ــد می کنن ــان را بازخری ــده حامی ــای خریداری ش ــود توکن ه ــرح، خ ط
ــی در شــبکه  ــی جمع ــن مال ــای تأمی ــن طرح ه ــن و یکــی از موفق تری اولی
ــد  ــارکت در تولی ــرای مش ــت )W2P1( ب ــن راه پرداخ ــه توک ــوس، ارائ ققن
محصــوالت فرهنگــی در حــوزه فین تــک بــود )بــرای مطالعــه بیشــتر بــه 

ماهنامــه شــماره 3 ققنــوس مراجعــه شــود(.

 تأمین  مالی جمعی جهت راه اندازی استارتاپ
ــن در  ــرد باک چی ــه کارب ــاهده ارائ ــس از مش ــتعد پ ــجوی مس ــک دانش ی
ــود  ــده خ ــا ای ــد دارد ت ــوس، قص ــون ققن ــداد هکات ــکی در روی ــوزه پزش ح
ــه یــک کســب و کار نویــن و ســودمند تبدیــل کنــد. در  در ایــن زمینــه را ب
همیــن راســتا تصمیــم دارد تــا ســرمایه موردنیــاز بــرای راه انــدازی پــروژه 
ــر روی  ــی ب ــی جمع ــن مال ــرارداد هوشــمند تأمی ــک ق ــق ی خــود را از طری
ــن  ــرمایه، ای ــع آوری س ــورت جم ــد. در ص ــم کن ــوس، فراه ــبکه ققن ش
ــرمایه  ــه س ــی ک ــد و در صورت ــی می کن ــود را اجرای ــده ی خ ــجو ای دانش
موردنیــاز تأمیــن نشــود، طــی مکانیزمــی پــول حامیــان طــرح بــه حســاب 

ــود.  ــده می ش ــا  بازگردان آنه
اثبــات ادعــا:  چنیــن قــراردادی در ســاده ترین حالــت حداقــل نیــاز بــه 
ــه عنــوان حامیــان طــرح و ســرمایه گذاران  ســه موجودیــت دارد. دو نفــر ب
ــرمایه  ــن س ــده ای ــده( دریافت کنن ــب ای ــجوی صاح ــر )دانش ــک نف آن و ی
ــد  ــور بای ــن منظ ــرای ای ــم. ب ــدف می گویی ــه آن ه ــه ب ــرا، ک ــت اج جه
ــن  ــود. بنابرای ــرای طــرح ایجــاد ش ــی ب ــام انتخاب ــک ن ــا ی ــن ب ــک توک ی
ــن  ــان ایجــاد می شــود. ای ــده توســط یکــی از حامی ــک حســاب نگه دارن ی
ــد.   حســاب توکــن مشــارکت در اجــرای طــرح را، در شــبکه صــادر می کن
ــه  ــارکت، بودج ــای مش ــن ه ــروش توک ــق ف ــده از طری ــاب نگه دارن حس
را جمــع آوری می کنــد. پــس از پایــان دوره تأمیــن مالــی جمعــی، در 
صــورت تأمیــن ســرمایه موردنیــاز، دارایــی حســاب نگهدارنــده به حســاب 
هــدف )دانشــجو صاحــب ایــده( ارســال می شــود.در صــورت عــدم جمــع 
ــا  ــاب آن ه ــه حس ــارکت کنندگان ب ــوه مش ــده، وج ــرمایه تعیین ش آوری س

ــی شــود.  ــده م بازگردان
ــن  ــت. در ای ــاز اس ــورد نی ــش م ــراردادی 5 تراکن ــن ق ــاخت چنی ــرای س ب
ــرای  ــه ب ــده، ک ــاب نگه دارن ــم. اول حس ــی داری ــاب ققنوس ــناریو 4 حس س
ــا ســرمایه گــذاران اســت. حســاب هــدف  جمــع آوری ســرمایه و تعامــل ب
ــی جمعــی موفقیــت  ــن مال ــده( کــه در صــورت تأمی )دانشــجو صاحــب ای
ــه حســاب وی و حســاب حداقــل دو ســرمایه گــذار، کــه  ــز، ســرمایه ب آمی

ــود. ــز می ش ــد، واری ــی کنن ــرا م ــرارداد را اج ــن ق ای
ــماره  ــا »ب« در ش ــف« ی ــذار »ال ــرمایه گ ــی از دو س ــش1: یک تراکن
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توالــی فعلــی، حســاب نگه دارنــده را بــا حداقــل موجــودی ایجــاد 
 . می کنــد

تراکنــش2: حســاب نگهدارنــده بــا شــماره توالــی فعلــی خــود، 
ــا وزن  ــود ب ــده خ ــوان امضاکنن ــه عن ــف« و »ب« را ب ــرمایه گذار »ال س
یــک اضافــه می کنــد. ایــن حســاب در همیــن تراکنــش، وزن امضــا خــود 
ــن  ــد. بدی ــر می ده ــه 2 تغیی ــتانه ها ب ــی آس ــا را در تمام را 0 و وزن امض
ــده دسترســی خــود را قطــع و دسترســی کامــل  ــب حســاب نگهدارن ترتی
ــرار می دهــد. بدیــن ترتیــب همــه  ــار ســرمایه گذاران ق حســاب را در اختی
ــن  ــای ای ــش  ه ــق تراکن ــد مواف ــده بای ــاب نگهدارن ــدگان حس امضاکنن
حســاب باشــند. بــه عبارتــی اجــرا تراکنــش از طــرف این حســاب، تنهــا با 
امضــا همــه امضاکننــدگان آن قابــل انجــام اســت. ایــن مکانیــزم اعتمــاد، 
ــی  ــدام احتمال ــر اق ــذاران در براب ــرمایه گ ــی س ــت از تمام ــرای حمای ب

ــده اســت.  ــی ش ــذاران، طراح ــرمایه گ ــی از س ــه یک خرابکاران
بعــد از تراکنــش 2 حســاب نگهدارنــده بایــد توکن هــای موردنیــاز کمپیــن 
ــرا  ــرای اج ــاز ب ــای موردنی ــد پیمان ه ــن بای ــد. هم چنی ــه داری نمای را نگ

ــد.  ــته باش ــدی را داش ــای بع تراکنش ه
تراکنــش3: ایــن تراکنــش شــروع تأمیــن مالــی جمعی توســط حســاب 
ــی  ــماره توال ــا ش ــده ب ــاب نگهدارن ــود. حس ــوب می ش ــده، محس نگهدارن
ــروش  ــنهاد ف ــش پیش ــود، تراکن ــی خ ــی فعل ــماره توال ــد از ش ــی بع یک
ــر  ــان در ازای ه ــی پیم ــداد معین ــت تع ــا قیم ــای مشــارکت را ب ــن ه توک
توکــن مشــارکت، در شــبکه ثبــت مــی کنــد. امضاکننــدگان ایــن تراکنش 
تمامــی ســرمایه گذاران طــرح هســتند. قیمــت توکــن بــه گونــه ای 
ــل از  ــی حاص ــای دریافت ــوع پیمان ه ــه مجم ــود ک ــذاری می ش ارزش گ
ــا  ــده ی ــب ای ــجوی صاح ــاز دانش ــرمایه موردنی ــادل س ــا مع ــروش آنه ف

ــد.   ــدف باش ــان حســاب ه هم
تراکنــش4: ایــن تراکنــش در صــورت موفقیــت تأمیــن مالــی جمعــی 
ــی  ــماره توال ــا ش ــر ب ــش براب ــن تراکن ــی ای ــماره توال ــود. ش ــرا می ش اج
ــش  ــن تراکن ــی ای ــت. ط ــه 2 اس ــه اضاف ــده ب ــاب نگهدارن ــی حس فعل
ــدف  ــاب ه ــه حس ــده ب ــاب نگهدارن ــده از حس ــع آوری ش ــرمایه جم س
)دانشــجوی صاحــب ایــده(، ارســال مــی شــود. بــازه زمانــی ایــن تراکنش 
ــی  ــن مال ــرای تأمی ــده ب ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــام دوره زمان ــد از اتم از بع
ــدون محدودیــت اســت.  ــان آن ب جمعــی )ســرمایه گــذاری( شــروع و پای
یعنــی بعــد از  اتمــام ســرمایه گــذاری، هــر زمانــی کــه تراکنــش به شــبکه 
ــز تمامــی  ارســال شــود، اجــرا می شــود. امضاکننــدگان ایــن تراکنــش نی

ــرح هســتند.  ــذاران ط ــرمایه گ س
تراکنــش5: ایــن تراکنــش در صــورت  شکســت تأمیــن مالــی جمعــی 
ــی  ــا شــماره توال ــر ب ــش براب ــن تراکن ــی ای ــی  شــود. شــماره توال ــرا م اج
ــش  ــن تراکن ــی ای ــت. ط ــه 3 اس ــه اضاف ــده ب ــاب نگهدارن ــی حس فعل
حســاب نگهدارنــده، پیشــنهاد موجــود خــود در شــبکه، مبنــی بــر فــروش 

توکــن هــای مشــارکت را لغــو مــی کنــد و بــا ارســال یــک پیشــنهاد خرید 
بــه شــبکه، تمامــی توکــن هــای مشــارکت را از موافقــان طــرح بازخریــد 
می کنــد. بدیــن ترتیــب در صــورت عــدم موفقیــت تأمیــن مالــی جمعــی 
ــاز مــی گــردد. امضاکننــدگان  ــه حســاب آنهــا ب ــول ســرمایه گــذاران ب پ

ــز تمامــی ســرمایه گــذاران طــرح هســتند.  ــن تراکنــش نی ای
ــه  ــه ب ــتند ک ــده ای هس ــل امضاش ــای از قب ــش ه ــش 4 و 5 تراکن تراکن
ــر  ــی ه ــازه زمان ــن ب ــد پایی ــده اند. ح ــر ش ــده و منتش ــال نش ــبکه ارس ش
ــود.  ــاز می ش ــی آغ ــی جمع ــن مال ــی تأمی ــان دوره زمان ــش از پای دو تراکن
ایــن مکانیــزم بــه منظــور ممانعــت از موافقــت اکثریــت ســرمایه گذاران و 
ارســال زودهنــگام ایــن دو تراکنــش بــه شــبکه اســت. هــر کاربــری پــس 
ــش  ــن دو تراکن ــد ای ــی، می توان ــی جمع ــن مال ــی تأمی ــازه زمان ــان ب از پای

ــد.  ــه شــبکه ارســال نمای امضاشــده را ب
شــماره توالــی، موجــب افزایــش امنیــت و ترتیــب درســت اجــرای 
ــش 4  ــر تراکن ــی کمت ــماره توال ــود. ش ــی ش ــرارداد م ــای ق ــش ه تراکن
ــی در صــورت ارســال  ــا حت ــه تراکنــش 5 موجــب مــی شــود، ت نســبت ب
ــان  ــس از پای ــش 4 پ ــدا تراکن ــبکه، ابت ــه ش ــش ب ــر دو تراکن ــان ه همزم
ــش 5  ــس از آن تراکن ــود و پ ــرا ش ــی اج ــی جمع ــن مال ــی تأمی ــازه زمان ب
ــه در  ــود. در نتیج ــرا ش ــبکه اج ــی ش ــان بازیاب ــده و در زم ــرا ش ــل اج قاب
صــورت موفقیــت آمیــز بــودن طــرح یــا بــه عبارتــی فــروش رفتــن تمامی 
توکــن هــای مشــارکت، دارایــی موجــود در حســاب نگهدارنــده بــه میزان 
ــاب  ــه  حس ــی ب ــش4 کل دارای ــی تراکن ــپس ط ــد. س ــی رس ــر م موردنظ
ــدم  ــل ع ــه دلی ــش 5 ب ــال و تراکن ــده( ارس ــب ای ــجوی صاح هدف)دانش

ــد.  ــد ش ــرا نخواه ــده اج ــاب نگهدارن ــودی حس موج
عــدم موفقیــت در تأمیــن مالــی جمعــی معــادل با عــدم فــروش تمامــی توکن 
ــده اســت. در  ایــن صــورت اگــر  هــای مشــارکت موجــود در حســاب نگهدارن
تراکنــش 4 بــه شــبکه ارســال  شــود اجــرا آن بــا شکســت مواجه مــی شــود. با 
این حــال یــک شــماره توالــی مصــرف شــده و نوبت بــه تراکنــش 5 می رســد. 
تراکنــش 5 امکان 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. 

نحوه مشارکت در تأمین مالی جمعی
گام های زیر جهت مشارکت در تأمین مالی جمعی انجام می شود:

ــای  ــن ه ــده توک ــده صادرکنن ــاب نگهدارن ــه حس ــاد ب ــط اعتم ــاد خ 1- ایج
ــا.  ــن ه ــداری توک ــد و نگه ــکان خری ــدن ام ــم ش ــت فراه ــارکت، جه مش

2- ثبــت پیشــنهاد خرید توکــن های مشــارکت در شــبکه. حســاب مشــارکت 
ــاز را  ــورد نی ــار م ــده اعتب ــاب نگهدارن ــارکت و حس ــای مش ــن ه ــده، توک کنن

ــد.  دریافــت مــی کن
3- در 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. 

SWAP قرارداد هوشمند معاوضه یا

مبادله دارایی توســط دو نفــر یا دو گــروه، همــواره یکــی از قراردادهــای رایج، از 
گذشــته تاکنــون بــوده اســت. در شــبکه ققنــوس می تــوان ایــن مبادله ســنتی 
را بــه شــکل کامــا امــن و بــدون واســطه به صــورت یــک قــرارداد هوشــمند 

ــازی نمود.  ــاده س پی
اثبات ادعــا: در نظــر بگیریــد طــی توافقی قــرار اســت کاربــر »الــف« تعداد 
ــر »ب« نیــز در  ازای آن 1 توکن  ــه کاربر »ب« بدهــد و کارب 180 توکن پیمان ب
الماس بــه کاربــر »الــف« بدهــد. بــه منظــور ایجــاد اطمینــان طرفین نســبت 
بــه دریافــت توکن مــورد  نظر خــود، ایــن معاوضــه را به صــورت اتمیــک انجام 
می دهیــم. مبادلــه اتمیــک بــه تراکنشــی می گویند کــه طــی آن، تغییــرات به 
گونــه ای اعمــال شــوند که گویــی یــک عملیــات واحدنــد. یــا هــردو عملیات 

بــا هــم انجــام می شــوند و یــا هیــچ کــدام انجــام نخواهند شــد. 
ــا دو عملیــات   بــرای ایــن منظــور یکــی از طرفیــن توافــق، یــک تراکنــش ب
پرداخــت ایجــاد  می کنــد. در یکــی از ایــن دو عملیــات پرداخــت 180 توکــن 
پیمــان از حســاب کاربــر »الــف« بــه عنــوان مبــدأ بــه حســاب کاربــر »ب« به 
عنــوان مقصــد ارســال می شــود. در عملیــات پرداخــت دیگــر 1 توکــن الماس 
از حســاب کاربــر »ب« بــه عنــوان مبــدأ بــه حســاب کاربــر »الــف« بــه عنوان 
مقصــد ارســال می شــود. پــس از ایجــاد تراکنــش، بــه دلیــل اینکــه هــر کاربر 
ــاز  ــود، نی ــوب می ش ــا محس ــی از پرداخت ه ــدأ یک ــاب مب ــوان حس ــه عن ب
اســت تــا هــر دو آن هــا ایــن تراکنــش را امضــا نماینــد. بــه عبارتــی بــه دلیــل 
تأثیرگــذاری تراکنــش بــر روی حســاب هــر دو طــرف امضا هــر دو آن هــا نیاز 

ــت. اس
ــرای  ــپس XDR آن را ب ــا و س ــش را امض ــده، آن تراکن ــود آورن ــر به وج کارب
 XDR ــده ــر دریافــت کنن ــرارداد مــی فرســتد. کارب ــه طــرف دیگــر ق امضــا ب
نیــز، تراکنــش را امضــا و ســپس بــه شــبکه ارســال می کنــد. 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 

ــد.  ــاق نمی افت گاه اتف

قرارداد هوشمند ضمانت نامه نقدی 

از گذشــته تاکنــون همــواره در معامــات و نقــل و انتقــاالت بانکــی و مالــی از 
ضمانــت نامه هــای نقــدی رایــج اســتفاده می شــود. بــرای مثــال گاهــی افراد 
یــک چــک را بــرای برداشــت از حســاب خــود، بــه مبلــغ و تاریخــی خــاص در 
وجــه دریافــت کننــده آن صــادر می کننــد. دریافت کننــده بــا مراجعه بــه بانک 
در تاریــخ مشــخص از طریــق چک مبلغ مــورد نظــر را از حســاب فرد برداشــت 
ــدون واســطه ای  ــن و ب ــوس بســتر ام ــبکه ققن ــه ش ــی ک ــد. از آن جای می کن
بــرای پرداخــت و انتقــال دارایــی بــه شــمار مــی رود، امــکان صــدور ضمانــت 
نامــه نقــدی بــه عنــوان یــک قــرارداد هوشــمند پرکاربــرد فراهم شــده اســت. 
ــا  ــش کام ــه دو بخ ــوس ب ــبکه ققن ــدی در ش ــه نق ــت نام ــتفاده از ضمان اس

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 
ــاب  ــات claimable balance، حس ــک عملی ــاد ی ــا ایج ــر ب ــود، کارب ــادر نم ص
افــرادی را کــه اجــازه دریافــت مبلــغ آن را دارنــد تعیین می کنــد. نکتــه مهم در 
ضمانــت نامــه نقــدی امنیــت بــاالی آن اســت، زیــرا به موجــب 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 تضمین شــده 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 می توانــد 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 
ــد، توســط حســاب  ــی را برداشــت کن ــد دارای ــا حســابی بتوان ــز شــود و ی واری

ــرل مــی شــود.  هوشــمند کنت

)p2p lending(  قرارداد هوشمند وام دهی فرد به فرد

یکــی از رســالت های 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 
ــی در  ــران دارای ــی کارب ــی برخ ــت. گاه ــرده اس ــاد ک ــطه ایج ــدون واس و ب
ــاز نداشــته و در نظــر  ــه آن نی ــان خاصــی ب ــا زم ــه ت ــد ک حســاب خــود دارن
دارند تــا بــا اســتفاده از آن، ســرمایه خــود را افزایــش دهنــد. از طرفــی عده ی 
دیگــری از کاربــران بــه نقدینگــی معــادل ارز رایــج نیــاز دارنــد. ایــن افــراد 
اغلــب شــرایط اخــذ وام از بانک هــا و نهادهــای واســط مالــی، ماننــد ضامــن، 
ســند ملــک، حداقــل موجــودی بلوکــه شــده و ... را ندارنــد. در ایــن صــورت 
کاربــر با دارایــی بااســتفاده و کاربــر نیازمنــد وام می تواننــد از طریق قــرارداد 
هوشــمند وام دهی فــرد بــه فــرد در شــبکه ققنوس، بــه اهــداف خود برســند. 
بــه عبارتــی ایــن قــرارداد بیــن دو کاربــر کــه تنهــا بــه ویژگی هــای شــبکه 
ــر  ــال زی ــه مث ــتر ب ــوح بیش ــرای وض ــد. ب ــاق می افت ــد، اتف ــاد می کنن اعتم

توجــه شــود:
ــان خاصــی  ــا زم ــه ت ــال دارد ک ــادل ری ــف« 100 توکــن IRR مع ــر »ال کارب
نیــازی بــه آن نــدارد. کاربــر »ب« نیــز 100 توکــن پیمــان دارد امــا از آنجایی 
کــه پیمــان، توکــن بــا ارزشــی اســت قصــد دارد آن را بــرای خــود حفــظ کند 
ــق مــی  ــن تواف ــرارداد طرفی ــن ق ــاز دارد. در ای ــال نی ــه ری ــن حــال ب و در عی
کننــد کــه کاربــر »الــف« 100 ریــال بــه عنــوان وام بــه کاربــر »ب« بدهــد. 
ــک  ــت در ی ــوان ضمان ــه عن ــود را ب ــان خ ــر »ب« 100 پیم ــن کارب همچنی
حســاب امانــی بلوکــه کنــد و در انتهای بــازه زمانــی مورد نظــر 110 ریــال در 
قالــب دو قســط بــه کاربــر »الــف« بازگردانــد و پیمان هــای خــود را آزاد کند.    
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 تراکنــش1: ابتــدا کاربــر »ب« یــک حســاب امانــی بــا حداقــل موجودی 
ــد.  ــاد می کن ایج

تراکنــش2: در ایــن تراکنش حســاب امانــی، کاربــر »الــف« را بــه عنوان 
ــد.   ــه می  کن ــود اضاف ــدگان خ ــه امضاکنن ــا 1 ب ــا وزن امض ــده ب ــا کنن امض
ــه 2  ــود را ب ــای خ ــتانه ه ــی آس ــرای تمام ــاز ب ــورد نی ــا م ــپس وزن امض س
تغییــر می دهــد. شــماره توالــی ایــن تراکنــش برابــر بــا شــماره توالــی فعلــی 

ــی اســت.  حســاب امان
تراکنــش3: ایــن تراکنــش حــاوی دو عملیــات پرداخــت اســت کــه طــی 
آن هــا بــه طــور همزمــان 100 ریــال از حســاب کاربــر »الــف« بــه حســاب 
کاربــر »ب« و 100 توکــن پیمــان از حســاب کاربــر »ب« بــه حســاب امانــی 
واریــز می شــود. هــر دو کاربــر »الــف« و »ب« امضاکننــدگان ایــن تراکنش 

هســتند. 
تراکنــش هــای 4، 5، 6 و 7 توســط حســاب امانــی ایجــاد و بــا امضــای هر دو 
امضــا کننــده آن امضــا مــی شــوند، امــا بــه شــبکه ارســال نمی شــوند. حتــی 
در صــورت ارســال هــر یــک از تراکنــش ها بــه شــبکه، ایــن تراکنش هــا در 
شــماره توالــی و بــازه زمانی مخصــوص خــود اجــرا می شــوند. ایــن تراکنش 
ها مشــخص کننــده شــرایط و نحــوه وام دهــی و بازپرداخــت آن هســتند که 

طرفیــن قــرارداد طبــق آن بــا یکدیگــر توافــق می کننــد. 
تراکنــش4: بازپرداخــت وام طبــق توافــق بــه صــورت اقســاطی خواهــد 
بــود. در اینجــا کل مبلــغ وام طــی دو قســط پرداخت می شــود. طــی تراکنش 
حــاوی قســط اول بازپرداخــت، دو عملیــات پرداخــت انجــام می شــود. کاربر 
ــز  ــی واری ــه حســاب امان ــال ب ــدار 55 ری ــه قســط اول، مق ــس از تهی »ب« پ
ــی 50 پیمــان آزاد شــده  ــر »ب« یعن ــت کارب ــد. ســپس نصــف ضمان می کن
و از حســاب امانــی بــه حســاب کاربــر »ب« ارســال مــی شــود. هــم چنیــن 
ــت  ــف« پرداخ ــر »ال ــاب کارب ــه حس ــی ب ــاب امان ــال از حس ــدار 55 ری مق
میشــود. شــماره توالــی ایــن تراکنــش برابــر بــا شــماره توالــی فعلی حســاب 

ــد.  ــه 1 می باش ــه اضاف ب
تراکنــش5: در ایــن تراکنــش وزن امضــا کاربــر »ب« 0 و 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 می باشــد، آغــاز و تــا هرزمانــی کــه تراکنــش بــه شــبکه 
ــماره  ــا ش ــر ب ــش براب ــن تراکن ــی ای ــماره توال ــه دارد. ش ــود، ادام ــال ش ارس
ــی نشــان  ــه اضافــه 1 مــی باشــد. ایــن شــماره توال ــی فعلــی حســاب ب توال
ــرا  ــا 5 در شــبکه اج ــش 4 ی ــا یکــی از دو تراکن ــه تنه ــن اســت ک ــده ای دهن

ــا 7  ــش 6 ی ــا، تراکن ــش ه ــن تراکن ــک از ای ــر ی ــرا ه ــس از اج ــود.  پ می ش
ــود.  ــد ب ــل اجــرا خواهن قاب

ــش  ــن تراکنــش قســط دوم بازپرداخــت وام اســت. تراکن ــش6: ای تراکن
حــاوی دو عملیــات پرداخــت دقیقا مشــابه بــا مقادیر قســط اول اســت. کاربر 
ــی  ــه حســاب امان ــال دیگــر ب ــه قســط دوم، مقــدار 55 ری »ب« پــس از تهی
واریــز مــی کنــد.  نصــف باقیمانــده ضمانــت کاربــر »ب« ، یعنــی 50 پیمــان 
آزاد شــده و از حســاب امانــی بــه حســاب کاربــر »ب« ارســال مــی شــود. هم 
چنیــن باقیمانــده بازپرداخت بــه مقــدار 55 ریــال از حســاب امانی به حســاب 
کاربــر »الــف« پرداخــت می شــود. شــماره توالــی ایــن تراکنــش نیــز برابر با 

شــماره توالــی فعلــی حســاب بــه اضافــه 2 می باشــد. 
تراکنــش7: در ایــن تراکنــش وزن امضــا کاربــر »ب« 0 و 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 2 مــی باشــد.

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 
ــه  ــه صاحــب خان ــود و در وج ــاره خ ــغ اج ــه مبل ــش هوشــمند ب ــک تراکن ی
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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 آموزش ارسال
لینـک دعـوت

توکــن  کیــف  پلیکیشــن  ا
ققنــوس رو بــاز و گزینــه بیشــتر 

رو  انتخــاب کــن

بــرای ســاخت لینــک دعــوت 
و  یــس  بنو متــن   یــک  

لیـنک رو بـسـاز

د بخــش  ر ا نــی و میتو
ــی  ــتان بش ــش دوس نمای
ــی از  ــدون یک ــی ک و ببین
دوســتات از طریــق لینــک 
رد ققنــوس  دعــوت وا

شــدن

ــده رو  ــاخته ش ــک س لین
ــه  ــا دکم ــا ب ــن ی ــی ک کپ
اشــتراک گــذاری بــرای 

دوســتات بفرســت

ــتان  ــوت از دوس ــش دع در بخ
گزینــه  دعوتنامــه  رو لمــس کن
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ــک  ــی ی ــد و ط ــت می کن ــول( دریاف ــکه )پ ــتگاه ها س دس
ــل  ــر را تحوی ــول موردنظ ــال آن، محص ــاده، در قب ــد س فراین
ــکان  ــه ام ــا ارائ ــمند ب ــای هوش ــه قرارداده ــد. البت می ده
ایجــاد انــواع قراردادهــا، ورای ایــن دســتگاه ها کار می کننــد. 
ــح و  ــی واض ــا منطق ــه ب ــت ک ــده داش ــن عقی ــو همچنی زاب
تأییــد و اجــرای پروتکل هــای رمزنــگاری، قراردادهــای 
د کاغــذی  جــدا ز ا تــب ا ننــد به مرا هوشــمند می توا
خــود کارآمدتــر باشــند. بااین حــال، ایــده قراردادهــای 
ــوک، ارزش  ــاوری زنجیره بل ــور فن ــان ظه ــا زم ــمند ت هوش
ــاوری  ــا توســعه فن ــود. امــروزه، ب ــزوده ای ایجــاد نکــرده ب اف
زنجیره بلــوک، قراردادهــای هوشــمند تغییــر شــکل داده 
ــر روی  ــه ب ــدند ک ــری ش ــای کامپیوت ــه برنامه ه ــدل ب و ب
ــی  ــان اعضای ــوند و می ــرا می ش ــوک اج ــای زنجیره بل گره ه
ــومی  ــل س ــچ عام ــود هی ــدون وج ــد، ب ــام و غیرمعتم گمن
ــوان  ــمند را می ت ــرارداد هوش ــی، ق ــده اند. به طورکل توزیع ش
پروتکلــی در رایانــه دانســت کــه به صــورت دیجیتالــی، 
ــوک را  ــرف در زنجیره بل ــد ط ــا چن ــن دو ی ــای بی قرارداده
ــای  ــه قرارداده ــد. ازآنجاک ــرا می کن ــد و اج ــهیل، تأیی تس
ــیله  ــازی و به وس ــوک پیاده س ــواًل در زنجیره بل ــمند معم هوش
آن محافظــت می شــوند، ویژگی هــای منحصربه فــردی را 
می تــوان در آن هــا دیــد. اول اینکــه کــد برنامــه یک قــرارداد 

 قراردادهای هوشمند مبتنی بر زنجیره بلوک

ــه  ــی ک ــه دهــه 90، زمان تاریخچــه قراردادهــای هوشــمند ب
یــک مهنــدس کامپیوتــر بــه نــام Wei Dai، متنــی در زمینــه 
یک نظــام گمنــام وام دهــی بــا اوراق قرضــه قابــل بازپرداخت 
و مالیــات ناچیــز، بــا عنــوان اعتبــارات گمنــام نوشــت، 
بازمی گــردد. پــس ازآن Szabo، بــا بررســی قابلیت هــای 
قراردادهــای هوشــمند، پیشــنهاد اســتفاده از رمزنــگاری 
ــرح  ــمند را مط ــای هوش ــت قرارداده ــود امنی ــت بهب در جه
ــدات  ــه ای از تعه ــمند را »مجموع ــرارداد هوش ــرد. وی ق ک
ــن  ــه طرفی ــی ک ــامل پروتکل های ــی، ش ــکل دیجیتال ــه ش ب
به واســطه آن هــا بــه تعهــدات خــود عمــل می کننــد« 
تعریــف کــرد. در مثالــی مشــهور، زابــو قراردادهای هوشــمند 
را بــا دســتگاه های فــروش خــودکار مقایســه می کنــد؛ 

 قرارداد هوشمندمجوزدار 
چیست و چگونه اکر می کند؟

 حجت عباسی
عضو  تحریریه
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ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــره مورداس ــی و غی مال
 Neo ــد ــری همانن ــای جدیدت ــر، پلتفرم ه ــال های اخی  در س
ــکان  ــه ام ــد ک ــود آمده ان ــه وج ــز ب ــک نی ــر فبری و هایپرلج
ــای  ــیاری از زبان ه ــا بس ــمند ب ــای هوش ــی قرارداده طراح
ســطح بــاال را مهیــا می ســازند. در شــکل زیــر، رونــد تکامــل 

ــش داده شــده اســت. قراردادهــای هوشــمند نمای
 

سیر تکامل قراردادهای هوشمند

 اهمیت قراردادهای هوشمند

تــی همچــون ثبــت  ، صفا دهــای هوشــمند ا د ر ا قر
ــن شکســت را از  ــه تکی ــذف نقط ــا و ح ــر داده ه غیرقابل تغیی
ــد. قراردادهــای  ــه ارث می برن ــوک خــود ب ــاوری زنجیره بل فن
ــر  ــا یکدیگ ــا، ب ــق فراخوانی ه ــد از طری ــمند می توانن هوش
ارتباط داشــته باشــند. برخــاف قراردادهای هوشــمند ســنتی 
و کاغــذی که بــرای اجــرا و نظــارت بــر عامل ســوم، واســطه 
ــای  ــمند، روال ه ــای هوش ــاز دارد، قرارداده ــی نی ــا میانج ی
ــا را  ــن اعض ــات بی ــد، تعام ــودکار نموده ان ــراردادی را خ ق
حداقــل کــرده و هزینه هــای اداری را کاهــش می دهنــد.

ــر  ــمند ب ــای هوش ــعه قرارداده ــودن توس ــان ب ــل آس ــه دلی ب
ــمند  ــای هوش ــی )قرارداده ــای عموم ــتر زنجیره بلوک ه بس
عمومــی(، کاربردهــای تجــاری متنوعــی بــر این بســتر رشــد 
ــر بســتر  نمــوده اســت. بااین حــال، قراردادهــای هوشــمند ب
زنجیره بلوک هــای خصوصــی )قراردادهــای هوشــمند 
خصوصــی(، بــه دلیــل توانایــی در کاهــش هزینه هــا، افزایش 
بهــره وری و جلوگیــری از به روزرســانی های ناخواســته، 
عمومــاً در فرایندهــای مشــترک تجــاری اســتفاده می شــوند.

ــای  ــوک و قرارداده ــه زنجیره بل ــژه ب ــات وی ــم توجه علی رغ
ــود  ــغ خ ــتین و نابال ــاوری در دوران نخس ــن فن ــمند، ای هوش
ــردی  ــای کارب ــی برنامه ه ــا بررس ــتار ، ب ــن نوش ــت. در ای اس
ــاوت  ــف، تف ــای هوشــمند مختل ــی قرارداده موجــود و ارزیاب
ــی  ــی بررس ــمند مجــوزدار و عموم ــای هوش ــان قرارداده می

ــد. ــد ش خواه

هوشــمند روی زنجیره بلــوک ثبــت و تأییــد می شــود، 
بنابرایــن یک قــرارداد هوشــمند در برابــر دســت کاری عمدی 
ــن  ــرارداد هوشــمند بی ــک ق ــاوم اســت. دوم، ی و ســهوی مق
ــن آن هــا  ــچ اعتمــادی بی ــاً هی گره هــای ناشــناس کــه لزوم
وجود نــدارد، بــدون نیــاز بــه ناظــر متمرکــز و اشــخاص ثالث 
ــد  ــمند می توان ــرارداد هوش ــک ق ــوم، ی ــود. س ــرا می ش اج
ــوع  ــگام وق ــد و هن ــتیار هوشــمند عمــل کن ــک دس ــد ی  مانن
ــه  ــول( ب ــزارز )پ ــداری رم ــده مق ــرایطی ازپیش تعیین ش ش

ــد. ــل کن ــرارداد( منتق ــرف ق ــر )ط ــخصی دیگ ش
ــازی  ــن پیاده س ــراد، اولی ــیاری از اف ــورات بس ــاف تص برخ
قراردادهــای هوشــمند مبتنــی بــر زنجیره بلــوک، اســکریپت 
بیت کویــن بــود. زبــان برنامه نویســی کــه عامدانــه تورینــگ 
ــش  ــاده و از پی ــتورات س ــه ای از دس ــوده و مجموع ــل نب کام
ــن،  ــتاندارد بیت کوی ــای اس ــت. تراکنش ه ــده اس تعریف ش
نمونه هــای ســاده ای از قراردادهــای هوشــمند هســتند 
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــود دارد. ع ــن وج ــکریپت بیت کوی ــه در اس ک
پلتفرم هایــی هماننــد اتریــوم، بــا اســتفاده از زبان هــای 
برنامه نویســی تورینــگ کامــل، قابلیت هــای قــراردادی 
ــن  ــوم اولی ــد. اتری ــه می دهن ــز ارائ ــری نی ــتر و پیچیده ت بیش
ــای  ــه از قرارداده ــت ک ــی اس ــی زنجیره بلوک ــرم عموم پلتف
ــک  ــک ی ــا کم ــده ب ــرفته و شخصی سازی ش ــمند پیش هوش
ماشــین مجــازی تورینــگ کامــل بــا نــام »ماشــین مجــازی 
اتریــوم« پشــتیبانی می کنــد. ماشــین مجــازی اتریــوم 
محیــط اجــرای قراردادهــای هوشــمند اســت و هــر گــره در 
ــد و  ــک نســخه مشــابه از آن را اجــرا می کن ــوم ی شــبکه اتری
ــش  ــا در پی ــر از گره ه ــا دیگ ــان ب ــتورالعمل هایی یکس دس
می گیــرد. از چندیــن زبــان برنامه نویســی ســطح بــاال، ماننــد 
ســالیدیتی 3 و ســرپنت، می تــوان بــرای نوشــتن قراردادهــای 
ــه  ــز ب ــرارداد نی ــای ق ــرد. کده ــتفاده ک ــوم اس هوشــمند اتری
ــرای  زیرکدهــای ماشــین مجــازی اتریــوم ترجمــه شــده و ب
ــال  ــوم در ح ــوند. اتری ــتقر می ش ــوک مس ــرا در زنجیره بل اج
ــن بســتر توســعه قراردادهــای هوشــمند  حاضــر محبوب تری
اســت و می توانــد بــرای طراحــی انــواع برنامه هــای 
غیرمتمرکــز ماننــد مدیریــت حقــوق دیجیتــال، جمع ســپاری 
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 سازوکار عملیاتی قراردادهای هوشمند

ســازوکار عملیاتــی قراردادهــای هوشــمند در شــکل 2 نشــان 
ــمند دارای  ــای هوش ــی، قرارداده ــت. به طورکل ــده اس داده ش
دو ویژگــی هســتند: 1( ارزش و 2( حالــت. شــرایط الزم بــرای 
ــه آن  ــوط ب ــرارداد هوشــمند و واکنش هــای مرب ــک ق آغــاز ی
ــا اســتفاده از دســتورهای شــرطی )در برنامه نویســی( ماننــد  ب

ــود. ــم می ش ــگاه ...« تنظی ــر ...-آن »اگ
 شکل 2 سازوکار عملیاتی قرارداد هوشمند

قراردادهــای هوشــمند توســط طرفیــن قــرارداد امضــا و 
در قالــب تراکنــش بــه شــبکه )زنجیره بلــوک( ارســال 
ــدون  ــبکه و ب ــق ش ــا از طری ــپس تراکنش ه ــوند. س می ش

واســطه )مســتقیماً از عضــوی بــه عضــو دیگر( دست به دســت 
ــود و در  ــد می ش ــا تأیی ــط ماینره ــا توس ــوند. تراکنش ه می ش
بلوکــی از دفتــرکل ذخیــره می شــود. ایجادکننــدگان قراردادها 
ــره  ــل ذخی ــد آدرس مح ــده )مانن ــده ش ــای برگردان پارامتره
قــرارداد( را دریافــت می کننــد، ســپس کاربــران می تواننــد بــا 
ارســال یــک تراکنــش یــک قــرارداد را آغــاز نماینــد. انگیــزه 
ماینرهــا از ســازوکارهای تشــویقی تعبیــه شــده در شــبکه بــر 
ــبب  ــتند س ــی هس ــاً مال ــه عموم ــا ک ــن انگیزه ه ــد. ای می آی
ــد  ــرای تأیی ــع محاســباتی خــود را ب می شــود کــه آن هــا مناب
ــک  ــق ی ــس از خل ــا پ ــد. ماینره ــه کار گیرن ــا ب تراکنش ه
ــده  ــرک و آغازکنن ــای مح ــت تراکنش ه ــا دریاف ــرارداد ی ق
ــندباکس  ــی س ــط اجرای ــرارداد را در محی ــد ق ــا، ک قرارداده

قراردادهای هوشمند عمومی
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ــورد  ــای ورودی م ــاس داده ه ــر اس ــد. ب ــرا می کنن ــود اج خ
ــن  ــود و همچنی ــه می ش ــز گفت ــه آن اوراکل نی ــه ب ــاد ک اعتم
وضعیــت ســامانه، قــرارداد هوشــمند تشــخیص می دهــد کــه 
آیــا ســناریوی فعلــی شــرایط برانگیزنــده را بــرآورده می کنــد 
ــدون  ــی باشــد، اقدامــات واکنشــی ب ــر. اگــر جــواب بل ــا خی ی
ــد،  ــنجی و تأیی ــس از اعتبارس ــود. پ ــرا می ش ــت اج کم وکاس
یــک تراکنــش در یــک بلــوک جدیــد جای گــذاری می شــود 
و هنگامــی کــه تمامــی شــبکه در تأییــد آن بــه اجماع برســد، 

ــود. ــل می ش ــوک متص ــه زنجیره بل ــد ب ــوک جدی بل

 اتریوم

اتریــوم در حــال حاضــر پرکاربردتریــن پلتفــرم توســعه 
قراردادهــای هوشــمند اســت کــه می تــوان آن را یــک 
ــه  ــت ک ــر گرف ــش در نظ ــر تراکن ــی ب ــت مبتن ــین حال ماش
از حالــت ابتدایــی آغــاز بــه کار می کنــد و تراکنش هــا را 
ــت  ــه حال ــا آن را ب ــد ت ــام می ده ــی انج ــورت تدریج به ص
نهایــی مطلــوب تغییــر شــکل دهــد. ایــن حالــت نهایی اســت 
ــه  ــوم پذیرفت ــای اتری ــوان نســخه اســتاندارد در دنی ــه به عن ک
می شــود. برخاف مــدل »خروجــی تراکنــش خرج نشــده« در 
بیت کویــن، اتریــوم مفهــوم حســاب را در حــوزه زنجیره بلــوک 
تعریــف کــرده اســت. دو نــوع حســاب در اتریــوم وجــود دارد: 
حســاب های دارای مالکیــت خارجــی و حســاب های قــرارداد. 
تفاوت در اینجاســت کــه اولی توســط کلید خصوصــی و بدون 
ــی  ــه دوم ــود، درحالی ک ــرل می ش ــا آن کنت ــط ب ــد مرتب ک

ــا آن. ــط ب ــدی مرتب ــرارداد و ک ــد ق توســط ک
کاربــران تنهــا از طریــق حســاب های دارای مالکیــت خارجــی 
می تواننــد اقــدام بــه ایجــاد تراکنــش کننــد. تراکنــش 
ــد.  ــر باش ــری )payload( و ات ــای باین ــامل داده ه ــد ش می توان
ــک  ــد، ی ــر باش ــاب صف ــک حس ــش ی ــده تراکن ــر گیرن اگ
ــک  ــده ی ــر گیرن ــت و اگ ــده اس ــاد ش ــمند ایج ــرارداد هوش ق
ــا آن  ــط ب ــد مرتب ــال و ک ــد، حســاب فع ــرارداد باش حســاب ق
 payload( ــوم محلــی اجــرا می شــود در ماشــین مجــازی اتری

به عنــوان داده ورودی ارائــه می شــود(. ســپس ایــن تراکنــش 
ــه  ــت( ب ــده اس ــان داده ش ــکل 3 نش ــه در ش ــور ک )همان ط
ــد  ــا تأیی ــط ماینره ــا توس ــود ت ــال می ش ــوک ارس زنجیره بل

ــود. ــر ش و منتش
 به منظــور جلوگیــری از سوءاســتفاده از شــبکه و گریــز از 
مشــکات اجتناب ناپذیــر ناشــی از تورینــگ - کامپلیــت 
ــد  ــباتی )مانن ــای برنامه نویســی محاس ــه کده ــودن آن کلی ب
ایجــاد تراکنــش، برقــراری تمــاس از طریــق پیــام، اســتفاده 
ــات در  ــرای عملی ــه آن و اج ــی ب ــاب و دسترس ــره حس از ذخی
ــود  ــزد می ش ــمول کارم ــوم مش ــازی( در اتری ــین مج ماش
ــرای  ــزه ای ب ــا انگی ــا ت ــرای ماینره ــی ب ــوان پاداش ــه عن )ب
ــد  ــود(. واح ــاد ش ــا ایج ــد تراکنش ه ــد تأیی ــرکت در فراین ش
ــرای محاســبات، َگــس  ــاز ب ــری هزینه هــای موردنی اندازه گی

نامیــده می شــود.

 هایپرلجر َفبریک

هایپرلجــر فبریــک یــک چارچــوب زنجیره بلوکــی و یکــی از 
ــا  ــس آن را بن ــاد لینوک ــه بنی ــای هایپرلجــر اســت ک پروژه ه
نهــاد. به جــای یــک زنجیره بلــوک عمومــی ماننــد بیت کوین 
و اتریــوم کــه هــر شــخصی می توانــد بــه شــبکه آن بپیونــدد، 
ــا  ــرا تنه ــت؛ زی ــوز اس ــد مج ــر نیازمن ــت در هایپرلج عضوی
ــوک  ــوزه زنجیره بل ــال در ح ــازمان های فع ــه ای از س مجموع
ــان  ــبکه، میزب ــای ش ــوند. اعض ــو ش ــد در آن عض می توانن
دفتــرکل و قراردادهــای هوشــمند هســتند. دفتــرکل دنباله ای 
مقــاوم در برابــر دســت کاری از تراکنش هــا/ حالت هــا اســت. 
ــد  ــت، رون ــده اس ــان داده ش ــکل 4 نش ــه در ش ــور ک همان ط
کاری هــر تراکنــش در هایپرلجــر فبریــک شــامل ســه مرحله 

ــود: ــر می ش ــرح زی ــه ش ب
ــه  ــش را ب ــوزال تراکن ــزار پروپ ــک نرم اف ــوزال: ی 1-پروپ
همتــای تأییدکننــده هــر ســازمان در شــبکه ارســال می کنــد 
ــز  ــده« نی ــبکه، »تأییدکنن ــو ش ــای عض ــه همت ــن ب )همچنی
ــذ  ــی های اخ ــا خط مش ــات را ب ــه معام ــود ک ــه می ش گفت

 شبکه توزیع شده
 اتریوم 

 استخراج
 کننده

ثبت بلوک معترب

ثبت

نصب

منبع سالیدییت

زنجریه بلوک)دفرت لک(

آدرس برنامه های نصب شده 
موجودی تاممی  آدرس ها
وضعیت و حالت برنامه ها

بایت کدهای ماشنی 
مجازی اتریوم

تراکنش ها
• آدرس

•مزیان اترویم
• گس

• داده های اضایف

گردآوری تراکنش ها

عملیات استخراج

بلوک تراکنش

چنانچه آدرس یک قرار داد هوشمند باشد:
ماشنی مجازی اتریوم با توجه به مزیان گس 
اجرا می شود. تاثریات ایجاد بر موجودی ها و 

حالت ها ثبت می شود

درخت مرلک تراکنش
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تأییدیــه اعتبارســنجی می کنــد(. ایــن پروپــوزال درخواســتی 
بــرای برانگیختــن یــک کــد در زنجیــره اســت تــا داده هــا در 
دفتــرکل خوانــده و یا نوشــته شــود. خروجــی تراکنش شــامل 
ــه ای از  ــود. مجموع ــتن می ش ــدن و نوش ــخ، خوان ــدار پاس مق
ــوان  ــدگان به عن ــای تأییدکنن ــراه امضاه ــر به هم ــن مقادی ای

ــود. ــده می ش ــده بازگردان ــِش ارسال ش ــِخ تراکن پاس
2- بســته بندی: نرم افــزار امضــای تأییدکننــدگان 
ــر  ــه مقادی ــد ک ــی می کن ــد و بررس ــنجی می کن را اعتبارس
ــزار تراکنــش  بازگردانده شــده همســان باشــد. ســپس نرم اف
ــه ســفارش گیرنده ارســال  ــرکل ب ــرای به روزرســانی دفت را ب
ــی از شــبکه  ــای دریافت ــد. ســفارش گیرنده تراکنش ه می کن
را مرتــب و دســته تراکنش هــا را در قالــب یــک بلــوک 
بســته بندی می کنــد تــا آمــاده توزیــع میــان اعضــای 

ــد. ــبکه باش ش
 

ــفارش دهنده  ــه س ــنجی: اعضــای متصــل ب 3- اعتبارس
ــا  ــد ت ــد می کنن ــوک را تأیی ــود در بل ــش موج ــه تراکن هرگون
ــه  ــازمان هایی ک ــط س ــه توس ــد ک ــل کنن ــان حاص اطمین
ــد.  ــده باش ــد ش ــده( تأیی ــی تأییدش ــق خط مش ــد، )مطاب بای
شــایان ذکر اســت کــه ایــن مرحلــه نیــازی بــه اجــرای کــد در 
زنجیــره نــدارد. پــس از اعتبارســنجی، هر یــک از اعضــا بلوک 
ــود. ــه روز می ش ــرکل ب ــد و دفت ــوک می افزاین ــه زنجیره بل را ب

اتریــوم و هایپرلجــر فبریــک بــا یکدیگــر تفاوت هایــی دارنــد 
کــه در ذیــل بــه آن پرداختــه شــده اســت:

• اتریــوم یــک پلتفــرم عمومــی اســت؛ درحالی کــه هایپرلجــر 
یــک زیرســاخت زنجیره بلــوک کنسرســیومی می باشــد. 
بدیــن معنــی کــه تنهــا اعضــای ازپیش تعیین شــده 
می تواننــد بــه آن بپیوندنــد. در مقایســه بــا اتریــوم، هایپرلجــر 
فبریــک از ســطح باالیــی از مقیاس پذیــری، انعطــاف و 

ــت. ــوردار اس ــی برخ محرمانگ
• در هایپرلجــر هیچ گونــه رمــزارز پایــه یــا ســوختی )ماننــد اتر 

و گــس در اتریــوم( وجود نــدارد.

ــده  ــش گنجان ــک تراکن ــه در ی ــرارداد ک ــد ق ــوم، ک • در اتری
شــده اســت، در شــبکه ای بی واســطه پخــش می شــود و 
ــین  ــد در ماش ــد می توان ــت کن ــه آن را دریاف ــری ک ــر ماین ه
ــد  ــر ک ــه در هایپرلج ــد؛ درحالی ک ــرا کن ــود اج ــازی خ مج
ــه  ــی ک ــه داری  و زمان ــاص نگ ــی خ ــط گره های ــره توس زنجی
ــزار خلــق می شــود، تنهــا  یــک تراکنــش توســط یــک نرم اف
ــت  ــس از دریاف ــرا می باشــد. پ ــل اج ــا قاب ــن گره ه توســط ای
پروپــوزال تراکنــش، هــر یــک از اعضــا بــه طــور مســتقل و با 
فراخوانــی کــد زنجیــره ای کــه تراکنــش بــه آن ارجــاع شــده 

ــد. ــرا می کن ــش را اج ــت، تراکن اس
ــر  ــوم و هایپرلج ــان اتری ــات می ــت، تعام ــر اس ــه ذک الزم ب
ــارو در هایپرلجــر،  ــال، ب ــرای مث ــال گســترش اســت. ب در ح
ــه ماشــین مجــازی اتریــوم در کــد زنجیــره از  به وســیله افزون

ــد. ــتیبانی می کن ــوم پش ــمند اتری ــای هوش قرارداده

سازوکار قرارداد هوشمند عمومی و مجوزدار

عملکــرد قراردادهــای هوشــمند، بســیار بــه زیرســاخت 
ــا ثبــت یــک تراکنــش  زنجیره بلوکــی خــود وابســته اســت. ب
بــر روی زنجیــره، حالــت یــک زنجیره بلــوک بــه روز می شــود 
و از قراردادهــای هوشــمند نیــز می تــوان بــرای آغــاز خــودکار 
ــتفاده  ــرایطی مشــخص، اس ــروز ش ــا در صــورت ب تراکنش ه
ــای خصوصــی )مجــوزدار(  ــاس زنجیره بلوک ه ــر اس ــرد. ب ک
ــته  ــوان بس ــز می ت ــمند را نی ــای هوش ــی، قرارداده و عموم
ــی  ــده اند، خصوص ــف ش ــر آن تعری ــه ب ــی ک ــه زنجیره بلوک ب
ــارات و  ــه انتظ ــد. از آنجایی ک ــی نامی ــا عموم ــوزدار( ی )مج
پیش نیازهــای قراردادهــای هوشــمند، غالبــاً متفاوت انــد، 
بــه همیــن دلیــل در ادامــه ایــن قراردادهــا بــه صــورت مجــزا 
ــتار  ــر اســت، در نوش ــه ذک ــده اند. الزم ب ــر بررسی ش از یکدیگ
ــوک  ــتر زنجیره بل ــر بس ــمند ب ــای هوش ــش رو، قرارداده پی
مجــوزدار، کنسرســیومی و خصوصــی، همگــی قــرارداد 

ــد. ــام گرفته ان ــوزدار ن ــمند مج هوش

P1A
L1

S1

O1

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

2-2-زنجریه کد، درخواسیت 
ایجاد کرده و  یا پاسخ پروپوزال 

را به روز رساین می کند.

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

1-4-تراکنش ها در قالب بلوک برای گره های همتا ارسال می شود.

1- اتصال به گره همتا

2-فراخواین زنجریه کد)پروپوزال(

3- پاسخ به پروپوزال

5- رویداد به روز رساین دفرت لک

ند4- درخواسیت مبین بر برریس و تایید نهایی تراکنش
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 قراردادهای هوشمند عمومی

مشــارکت افــراد در زنجیره بلوک هــای عمومــی، هیــچ 
ــب، تمامــی  ــن ترتی ــه همی ــاز خاصــی نمی خواهــد، ب پیش نی
ــمند  ــای هوش ــتقرار قرارداده ــعه و اس ــق توس ــز، ح ــراد نی اف
ــمند  ــای هوش ــرای قرارداده ــه اج ــد. چنانچ ــی را دارن عموم
ــای  ــکان انتشــار تراکنش ه ــگان باشــد، ام ــه و رای ــی هزین ب
اســپم در زنجیره بلوک هــای عمومــی بســیار محتمــل اســت؛ 
از ایــن روی، اجــرای هــر قــرارداد هوشــمند نیازمنــد پرداخت 

ــزد اســت.  کارم
به دلیــل محدودیــت در توابــع و عملگرهــای زبان اســکریپت 
نویســی بیت کویــن، طراحــی قراردادهــای هوشــمند پیچیــده 
ــت.  ــوار اس ــیار دش ــن، بس ــوک بیت کوی ــتر زنجیره بل ــر بس ب
ــا  ــان برنامه نویســی همه منظــوره اتریــوم ب در ایــن میــان، زب
ــواع قراردادهــای هوشــمند  ــرای توســعه ان ــام ســالیدیتی، ب ن
ــایت  ــاس وب س ــر اس ــرد دارد. ب ــف کارب ــای مختل در حوزه ه
Etherscan، در بیــن یــک میلیــون حســاب کاربــری اتریومی 

ــی  ــتند، نیم ــوم هس ــاوی 105/6 اتری ــم ح ــر روی ه ــه ب ک
از آن هــا را حســاب های کاربــری قراردادهــای هوشــمند 
ــازار،  ــن ب ــد. در ای ــکیل می ده ــوم تش ــون اتری ــا 12 میلی ب
ــد کــه خدمــت  ــز وجــود دارن ــد Neo و EOS نی رقبایــی همانن
قــرارداد هوشــمند را ارائــه می دهنــد؛ امــا بااین حــال، اتریــوم، 
ــت  ــزان محبوبی ــش می ــرای نمای ــازار اســت. ب ــن ب ــر ای رهب
ــای  ــداد قرارداده ــی، تع ــی عموم ــای زنجیره بلوک پلتفرم ه
ــای  ــتر زنجیره بلوک ه ــر بس ــده ب ــعه داده ش ــمند توس هوش
ــر  ــودار زی ــا 2019 اســتخراج در نم ــی از ســال 2015 ت عموم

ــت. ــده اس آورده ش
ــرم  ــن پلتف ــوم محبوب تری ــن، اتری ــودار پایی ــاس نم ــر اس  ب
ــی  ــای هوشــمند عموم ــرم توســعه قرارداده ــان 7 پلتف در می

ــده اســت.  انتخــاب ش

بــرای درک شــیوه عملکــرد قراردادهــای هوشــمند عمومــی، 
ســازوکار قراردادهــای اتریومــی در ادامه بررســی خواهد شــد. 
ــکل اســتخراج  ــرای اجمــاع در شــبکه خــود از پروت ــوم ب اتری
اثبــات کار اســتفاده می کنــد. به منظــور ایزولــه نمــودن 
قراردادهــای هوشــمند اتریــوم از مداخلــه بــا ســیر فرایندهــا، 
 )EVM( ایــن قراردادهــا در ماشــین های مجــازی اتریــوم
ــا اســتقرار، قــرارداد هوشــمند، یــک  ــد. هم زمــان ب قــرار دارن
آدرس یکتــا کــه بــه یــک موجــودی متصل اســت، به دســت 
مــی آورد. ایــن آدرس یکتــا، چیــزی شــبیه حســاب کاربــری 
ــر  ــک کارب ــت ی ــت مالکی ــرون )EOA( تح ــده از بی کنترل ش
ــه  ــا را ب ــد تراکنش ه ــمند می توان ــرارداد هوش ــک ق اســت. ی

ــا قراردادهــای دیگــر ارســال کنــد. یــک EOA ی
شــکل6، نحــوه کار قراردادهــای هوشــمند اتریومــی را نشــان 
ــد  ــازی، فراین ــت ساده س ــه جه ــکل، ب ــن ش ــد، در ای می ده
ــه کمک یک  اســتخراج حذف شــده اســت. در گام 1، کاربر 1 ب
زبان ســطح بــاال هماننــد ســالیدیتی، یــک قــرارداد هوشــمند 
جهــت رأی گیــری توســعه داده اســت. ایــن قــرارداد هوشــمند 
به ســطح ماشــین ترجمه و کامپایل شــده و توســط EVM1  در 
ــذاری می شــود.  ــوک بارگ ــش در زنجیره بل ــک تراکن ــب ی قال
ــته و  ــش را برداش ــن تراکن ــر(، ای ــتخراج کننده )ماین ــک اس ی
ــد.  ــت می کن ــماره i+1 ثب ــوک ش ــد، آن را در بل ــس از تائی پ
ــک  ــق ی ــود را از طری ــده، رأی خ ــک رأی دهن ــه ی ــی ک زمان
واســط کاربــری تحــت وب ثبــت می کنــد، EVM2، داده هــا را 
از وب دریافــت کــرده و آن را درون تراکنــش tx قــرار می دهــد 
و در زنجیره بلــوک مســتقر می کنــد. بــا تائیــد تراکنــش 
tx و قرارگیــری آن در بلــوک شــماره i+2، حالــت قــرارداد 
ــک  ــوان ی ــر 3، به عن ــر کارب ــود. اگ ــه روز می ش ــری ب رأی گی
گــره ناظــر، بخواهــد حالــت ذخیره شــده در قــرارداد را بررســی 
کنــد، بایســتی حداقــل تــا بلــوک شــمارهi+2، پیــش بــرود تــا 

تغییــرات حاصــل از tx را مشــاهده کنــد.
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  قراردادهای هوشمند مجوزدار )خصوصی(

اســتفاده قراردادهــای هوشــمند مجــوزدار کــه بــر روی 
زنجیره بلوک هــای مجــوزدار ســوار می شــوند، در فضــای 
روابــط تجــاری، رشــد چشــم گیری دارد. در مقایســه بــا فرایند 
اعتبارســنجی گــران و ناکارآمــد زنجیره بلوک هــای عمومــی، 
زنجیره بلوک هــای مجــوزدار بــرای اســتفاده در محیــط 

همکاری هــای تجــاری مناســب تر هســتند.
ــاد  ــط بنی ــدا توس ــه در ابت ــر ک ــروژه هایپرلج ــه، پ ــرای نمون ب
ــای و  ــود فراینده ــدف بهب ــد، باه ــری می ش ــس راهب لینوک
ــده  ــدد طراحی ش ــان متع ــور ذی نفع ــا حض ــاری ب ــط تج رواب
ــی  ــی مبتن ــای عموم ــا زنجیره بلوک ه ــه ب ــت. در مقایس اس
ــات کار، هایپرلجــر فابریــک )یکــی  ــم اجمــاع اثب ــر الگوریت ب
ــکل  ــازی پروت ــا پیاده س ــر( ب ــروژه هایپرلج ــوالت پ از محص
ــاد  ــی )PBFT( و ایج ــس عمل ــای بیزان ــل خط ــاع تحم اجم
امکانــات الزم )کانــال( بــرای پــردازش امــن و مــوازی 
تراکنش هــا، هزینه هــا را کاهــش داده اســت. بــه کمــک ایــن 
ــا تشــکیل گروه هــای مجــازی،  ــد ب ــراد می توانن کانال هــا، اف
دفتــرکل مســتقل خــود را داشــته و آن را از دیــد ســایر کانال ها 
ــا  ــد ب ــاری می توانن ــیوم های تج ــد. کنسرس ــی نگهدارن مخف
اســتفاده از کانال هــا، اطاعــات موردنظــر خــود را به صــورت 
ــد.  ــرار دهن ــار برخــی از شــرکای خــود ق امــن تنهــا در اختی

بــر روی یــک شــبکه فابریــک، مرتب ســازی تراکنش توســط 
ــود.  ــام می ش ــاز انج ــام مرتب س ــه ن ــزی ب ــش مرک ــک بخ ی
ــان  ــط عام ــده توس ــای ارسال ش ــش، تراکنش ه ــن بخ ای
را جمــع آوری کــرده و پــس از اخــذ رأی تأییدکننــدگان، 
آن هــا را به صــورت دائمــی بــر روی زنجیره بلــوک ثبــت 
می کنــد. بســته بــه زمــان انتظــار موردنظــر یــا تعــداد 
تراکنش هــا، می تــوان انــدازه بلــوک را تنظیــم کــرد. 
ــتی  ــبکه بایس ــای ش ــی اعض ــازی، تمام ــور همگام س به منظ
منفــرداً، نســبت بــه اجــرای تمامــی تراکنش هــا و قراردادهای 
هوشــمند اقــدام نماینــد. زنجیره بلــوک IBM، بــر روی 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــک س فابری
ــای  ــر اعض ــار وارده ب ــش ب ــور کاه ــن، به منظ ــر ای ــاوه ب ع
شــبکه زنجیره بلــوک، برخــی پیشــنهاد می کننــد کــه 
ــی  ــه مســتقل میان ــه یک الی ــده تجــاری ب فرایندهــای پیچی
خــارج از زنجیره بلــوک منتقــل شــوند. بــرای نمونــه، 
 Cryptlets مایکروســافت آژور، درحال توســعه پلتفرمــی با نــام
ــق  ــا از منط ــازی داده ه ــدف جداس ــه باه ــی ک ــت، پلتفرم اس
ــده و در  ــعه داده ش ــوزدار توس ــوک مج ــردی زنجیره بل کارک
ــای  ــرای قرارداده ــئول اج ــزی، مس ــان مرک ــک میزب آن ی

ــت. ــمند اس هوش

 کاربرد قراردادهای هوشمند مجوزدار

قراردادهــای هوشــمند عمومــی، درذات خود تهدیــدات مرتبط 
ــد. در  ــراه دارن ــه هم ــراد را ب ــی اف ــم خصوص ــض حری ــه نق ب
موارد اســتفاده حساســی همچــون بانکــداری، زنجیــره تأمین، 
اینترنــت اشــیاء و کنتورهــای هوشــمند، عمومــاً از قراردادهای 
هوشــمند مجــوزدار اســتفاده می شــود. در ادامــه برخــی از این 

مــوارد اســتفاده مختصــراً بررســی شــده اســت.

 بانکداری

ــنامه ها  ــازی بخش ــرای پیاده س ــمند ب ــای هوش قرارداده
و سیاســت های بانکــی مناســب هســتند. بــر اســاس 
Capgemini Consult، بــا  ing گــزارش مجموعــه
ــت  ــه خدم ــمند در ارائ ــای هوش ــری از قرارداده بهره گی
رهــن، مشــتریان می تواننــد بــه ازای هــر وام چیــزی بیــن 
ــی و  ــای اروپای ــد و بانک ه ــره کنن ــا 960 دالر ذخی 480 ت
ایاالت متحــده نیــز می تواننــد ســاالنه بیــن 3 تــا 11 
میلیــارد دالر در هزینه هــای خــود صرفه جویــی کننــد. 
همچنیــن بانک هــا بــرای تســهیل فراینــد تســویه و 
ــتفاده  ــمند اس ــای هوش ــد از قرارداده ــت می توانن پرداخ
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انرژی

الیه اکربرد
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الیه نامیش

الیه هوشمند

الیه عملیایت

الیه قراردادها

الیه زیرساخت  ها

دپ هاسازمان های خوداکر غریمتمرکزبنگاه های خودمختار غریمتمرکزجوامع خودمختار غری متمرکز

اینرتنت اشیاء

رفتار اجتامعی

تجزیه و تحلیل امنییتبه روز رساینخود تخریبی

معیارهای تعامالت

محیط توسعه قابل اعتامدمحیط های اجرای قابل اعتامدداده های قابل اعتامد)اورالک(

نظارت قانوین/منطق کسب و اکر/ توافقاتنحوه مواجه با سناریوها

طراحی و ساز و اکراخذ تاییدیه های رسمی

ادراکتدلیلیادگرییتصمیم گریی

تامنی مایلمدیریت

ــای  ــا انته ــود، ت ــای موج ــاس گزارش ه ــر اس ــد. ب کنن
ــدف  ــا ه ــی ب ــک بین الملل ــش از 40 بان ــال 2019، بی س
ــت و  ــات پرداخ ــمند در خدم ــای هوش ــون قرارداده آزم
تســویه، در کنسرســیوم های زنجیره بلوکــی شــرکت 
کرده انــد. عــاوه بــر ایــن، سیاســت های مرتبــط بــا 
KYC( و مبــارزه بــا پول شــویی  شناســایی مشــتری )
AML( به راحتــی می تواننــد از طریــق قراردادهــای  (

هوشــمند پیاده ســازی شــوند.
بااینکــه قراردادهــای هوشــمند و دارایی هــای تحــت 
کنتــرل آن هــا در برابــر حمله کننــدگان مقــاوم بــوده 
و دســت کاری کدهــای قــرارداد غیرممکــن اســت، 
امــا قابلیــت همــکاری متقابــل ســامانه های قدیمــی 
بــا ســامانه های زنجیره بلوکــی و مشــکات مربــوط 
بــه مقیاس پذیــری ایــن فنــاوری همچنــان ســدی 
 محکــم در مســیر توســعه این گونــه ســامانه ها اســت.

اصالت سنجی و زنجیره تأمین

زنجیره بلــوک می توانــد نیازمندی هــای زنجیره هــای 
ــت  ــت و قابلی ــازی، امنی ــفافیت، بهینه س ــد ش ــن همانن تأمی
ــه نحــوی  ــال کاال را ب ــل در انتق مشــاهده پذیری اجــزای دخی
ــی  ــا دسترس ــن ب ــک زنجیره تأمی ــد. ی ــن نمای ــب تأمی مناس

ــترک  ــای مش ــه داده ه ــگ ب ــتمر و بادرن ــاد، مس قابل اعتم
میــان اجــزای زنجیــره، نســبت بــه زنجیره تأمین هــای ســنتی 

ــتند. ــر هس ــیار کارآمدت بس
ــن،  ــوک در زنجیره تأمی ــدد زنجیره بل ــای متع ــم مزای علی رغ
ــاری  ــای تج ــا و رویه ه ــا پلتفرم ه ــاوری ب ــن فن ــق ای تلفی
موجــود در مراحــل نخســتین خــود اســت. اســتفاده از 
قراردادهــای هوشــمند بــرای تعامــل و نهایی ســازی 
ــان  ــی در جری ــرات عظیم ــال تغیی ــد اعم ــا، نیازمن تراکنش ه
کاری زنجیــره تأمیــن اســت. از ســویی دیگــر، مقاومــت 
بانک هــا، شــبکه تبادالتــی و دالالن معتمــد، خــود باعــث بــه 
تأخیــر افتــادن رونــد به کارگیــری ایــن فنــاوری شــده اســت.

 اینترنت اشیاء

ــت  ــزات اینترن ــط تجهی ــدی توس ــای تولی ــت داده ه مدیری
اشــیاء از طریــق قراردادهای هوشــمند یکــی از ســناریوهای 
جــذاب ولــی بحث برانگیــز در حــوزه فنــاوری زنجیره بلــوک 
اســت. از آنجایــی کــه هــم فنــاوری اینترنــت اشــیاء و هــم 
ــز  ــود غیرمتمرک ــر دو درذات خ ــوک، ه ــاوری زنجیره بل فن
هســتند، زنجیره بلــوک می توانــد به منظــور ایجــاد و 
ارتقــاء اعتمــاد در ســامانه های اینترنــت اشــیایی کــه دائمــًا 
در حــال تولیــد، تبــادل و بــه اشــتراک گذاری حجــم زیــادی 
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ــه کار گرفتــه شــود. بااین حــال، برخــی  از داده هــا هســتند ب
ــا  ــًا ب ــیاء ذات ــت اش ــوک و اینترن ــای زنجیره بل از ویژگی ه
یکدیگــر هماهنــگ و منطبــق نیســتند. اول آنکــه داده هــای 
اینترنــت اشــیاء غالبــًا داده هایــی حســاس و محرمانــه بــوده 
و نبایســتی بــا دیگــر افراد بــه اشــتراک گذاشــته شــود. دوم، 
فنــاوری زنجیره بلــوک، یــک فنــاوری پرمصــرف اســت کــه 
ــیاء  ــت اش ــزات اینترن ــای تجهی ــا محدودیت ه ــر ب ــن ام ای
ــی  ــت. حت ــر اس ــی مغای ــوان پردازش ــری و ت ــون باط همچ
در صــورت اســتفاده از ســازوکارهای اجمــاع ســبک تر، 
ــزات در اعتبارســنجی و اجــرای  ــی تجهی ــت دادن تمام دخال
ــزات  ــیاری از تجهی ــوان بس ــارج از ت ــا، خ ــی برنامه ه تمام

ــت اشــیاء اســت. اینترن
ــن  ــی از بزرگ تری ــوان یک ــی ام )IBM(، به عن ــرکت آی ب ش
ــت  ــرم اینترن ــق پلتف ــال تلفی ــازار، در ح ــن ب ــران ای بازیگ
ــا زیرســاخت زنجیره بلوکــی  ــام Watson ب اشــیاء خــود بــه ن
خــود )کــه بــر بســتر هایپرلجــر کامپــوزر توســعه داده شــده( 
ــروژه، ایجــاد یــک شــبکه تجــاری  ــن پ اســت. هــدف از ای
ــق  ــه منطب ــت ک ــد اس ــاد و کارآم ــت، قابل اعتم ارزان قیم
ــورت  ــد. به ص ــی باش ــی و دولت ــای صنعت ــر نیازمندی ه ب
مشــابه، پــروژه زنجیــره اشــیاء، در تــاش اســت بــا تلفیــق 
ــت،  ــه امنی ــیاء، ب ــت اش ــا اینترن ــوک ب ــاوری زنجیره بل فن
ــل دســت  ــری و قابلیــت همــکاری متقاب قابلیــت اعتمادپذی

ــد. یاب

 چرخه عمر و معماری قراردادهای هوشمند

بــر اســاس ســازوکار عملیاتــی، چرخــه عمــر یــک قــرارداد 
ــرد: ــه خاصــه ک ــج مرحل ــوان در پن ــمند را می ت هوش

•  مذاکره
•  توسعه

•  استقرار
•  نگهداری و

•  یادگیری و خودتخریبی 
بــر اســاس ایــن چرخــه زندگــی، یــک چارچــوب تحقیقاتــی 
ــد  ــای هوشــمند پیشــنهاد خواه ــورد قرارداده ــادی در م بنی
شــد.  همان طــور کــه در شــکل 7 نشــان داده شــده 
ــاری  ــک معم ــی پیشــنهادی از ی ــوب تحقیقات اســت، چارچ
ــا،  ــه قرارداده ــاخت ها، الی ــه زیرس ــامل الی ــش الیه، ش ش
ــه  ــش و الی ــه نمای ــمند، الی ــه هوش ــات، الی ــه عملی الی
نرم افــزار کاربــردی اســتفاده کــرده اســت کــه جزئیــات آن 

ــر اســت: ــه شــرح زی ب

1-الیه زیرساخت ها 
الیــه زیرســاخت ها تمــام زیرســاخت هایی را کــه از 
قراردادهــای هوشــمند و کاربردهــای آن پشــتیبانی می کننــد 
ازجملــه محیط هــای توســعه قابل اعتمــاد، محیط هــای 
اجرایــی قابل اعتمــاد و داده هــای قابل اعتمــاد )اوراکل( را 
ــا حــدودی، انتخــاب  ــر می گیــرد. ت یک جــا گــردآورده و در ب
ایــن زیرســاخت ها بــر الگوهــای طراحــی قراردادهــای 
هوشــمند و ویژگی هــای قــرارداد تأثیــر خواهــد گذاشــت. در 

ــود: ــی می ش ــرده بررس ــوارد نام ب ــه م ادام

ــعه،  ــد توس ــاد: در فراین ــعه قابل اعتم ــط توس محی
اســتقرار و فراخوانــی قراردادهــای هوشــمند، انــواع 
ابزارهــای توســعه درگیــر هســتند؛ بــرای مثــال، زبان هــای 
 ، چــه ر یکپا ســعه  تو ی  محیط هــا  ، یســی مه نو نا بر
، کیف پول هــا و  چارچوب هــای توســعه، مشــتری ها
ینکــه  غیــره. به عنــوان نمونــه، کیف پــول عاوه برا
ــواًل  ــت، معم ــال اس ــی دیجیت ــت دارای ــزار مدیری ــک اب ی
ــک  ــتقرار ی ــودن، اس ــد Boot Node ب ــی مانن عملکردهای
قــرارداد و برانگیختــن یــک قــرارداد را نیــز برعهــده 

. د می گیــر
محیط هــای اجــرای قابل اعتمــاد: زنجیره بلــوک 
یــک محیــط اجــرای مطمئــن بــرای قراردادهــای 
هوشــمند فراهــم می کنــد. اجــرای صحیــح و بــدون 
نقــص قراردادهــای هوشــمند بــه ویژگی هــای بــارز و 
منحصر به فــرد زنجیره بلــوک ماننــد اجمــاع، ســازوکار 
ــی  ــج نهای ــت و نتای ــی اس ــطه بودن متک ــویقی و بی واس تش
اجــرا در دفترکلــی توزیع شــده کــه توســط یکایــک گره هــا 
ــه  ــاب و ب ــد. انتخ ــد ش ــره خواه ــود، ذخی ــداری می ش نگه
کارگیــری الگوریتم هــای اجمــاع و ســازوکارهای تشــویقی 
ــت  ــرا و امنی ــی اج ــی، بازده ــوی طراح ــر الگ ــف ب مختل
قراردادهــای هوشــمند تأثیــر می گــذارد. بــرای مثــال، 
ــد  ــوم بای ــمند در اتری ــای هوش ــتقرار قرارداده ــعه و اس توس
ــکار  ــات ان ــا از حم ــد ت ــس( باش ــرا )گ ــه اج ــامل هزین ش
ز  خدمت رســانی، هزینه هــای غیرضــروری ناشــی ا
فراخوانــی کدهــای مــرده، عملیــات پرهزینــه دوری و غیــره 

ــود. ــری ش جلوگی
 داده هــای قابل اعتمــاد )اوراکل): بــرای تضمیــن 
ــمند در  ــای هوش ــی، قرارداده ــبکه زنجیره بلوک ــت ش امنی
ــد ماشــین مجــازی  ــط اجــرای ســندباکس )مانن ــک محی ی
اتریــوم( اجــرا می شــود کــه اجــازه نــدارد از بیــرون 
اطاعــات دریافــت کنــد. ازایــن رو، قــرارداد هوشــمند 
ــه آن  ــد دریافــت اطاعــات قابل اعتمــاد اســت کــه ب نیازمن

اوراکل گفتــه می شــود.

2-الیه قرارداد
ــامل  ــرارداد را ش ــر ق ــای غیرقابل تغیی ــرارداد، داده ه ــه ق الی
ــل و  ــناریوهای محتم ــا س ــه ب ــوه مواجه ــرارداد، نح ــاد ق مف
معیارهــای تراکنــش در بــر می گیــرد؛ بنابرایــن، ایــن الیــه را 
ــر قراردادهــای هوشــمند  ــگاه داده غیرقابل تغیی ــوان پای می ت
دانســت کــه شــامل تمامــی قوانیــن مربــوط بــه برانگیختــن 
ــود.  ــرارداد می ش ــاِط ق ــراری ارتب ــرا و برق ــدن(، اج )فراخوان
زمانــی کــه یــک قــرارداد در حــال طراحــی اســت، طرفیــن 
ــا مــواردی  ــد ت ــر ســر مفــاد آن مذاکــره کنن ــد ب ــدا بای آن ابت
ــب وکار و  ــه کس ــوط ب ــائل مرب ــی، مس ــروط قانون ــد ش مانن
ــتفاده  ــا اس ــان ب ــپس برنامه نویس ــود. س ــره مشــخص ش غی
ــده  ــرارداد تشریح ش ــاد ق ــزار مف ــی نرم اف ــاوری مهندس از فن
ــی  ــای برنامه نویس ــه کده ــرارداد را ب ــن ق ــان طرفی ــه زب ب
ــتورات  ــه ای از دس ــال، مجموع ــرای مث ــد )ب ــه می کنن ترجم
ــات  ــام تعام ــن، نحــوه انج ــگاه ...«(. عاوه برای ــر ... آن »اگ
)ماننــد مجــوز دسترســی، نحــوه برقــراری ارتبــاط و غیــره(، 
ــن  ــد طرفی ــعه و مقاص ــرم توس ــای پلتف ــه ویژگی ه باتوجه ب
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ــرایط  ــا ش ــود ت ــب ش ــه تصوی ــن الی ــد در همی ــرارداد، بای ق
بــرای تعامــات قــرارداد بــا کاربــران )یــا قــرارداد با قــرارداد( 

ــا شــود. مهی

3-الیه عملیاتی
ــر  ــده ب ــای سوارش ــات پوی ــی عملی ــی تمام ــه عملیات الی
روی الیــه غیرقابل تغییــر شــامل طراحــی ســازوکار، 
اخــذ تأییدیه هــای رســمی، تجزیه وتحلیــل امنیتــی، 
به روزرســانی ها و خودتخریبــی را در بــر می گیــرد. الیــه 
نگــه داری کلیــِد صحیــح، امــن و کارا بــودِن عملیاِت قــرارداد 
ــا  ــرب ی ــمند مخ ــای هوش ــرا قرارداده ــت؛ زی ــمند اس هوش
آســیب پذیر می توانــد ضررهــای اقتصــادی بزرگــی بــه 
کاربــران وارد کنــد. از منظــر چرخه عمــر قراردادهــای 
هوشــمند از مذاکــره تــا خودتخریبــی، قبــل از اســتقرار 
ــی  ــازوکارهای طراح ــوک س ــمند در زنجیره بل ــرارداد هوش ق
عملیــات از نظریــه اطاعــات و انگیــزه بــرای کارکــرد بهتــر 
ــذ  ــات اخ ــد. عملی ــتفاده می کنن ــرارداد اس ــای ق عملکرده
تأییدیه هــای رســمی و تجزیه وتحلیــل امنیتــی بــرای 
ــد آن و  ــت ک ــمند، امنی ــای هوش ــت قرارداده ــد صح تأیی
همچنیــن حصــول اطمینــان از اینکــه قــرارداد مطابــق 
ــه می شــود.  ــه کار گرفت ــد، ب ــس عمــل کن انتظــار برنامه نوی
پــس از اســتقرار قــرارداد هوشــمند در زنجیره بلــوک، 
ــرآورده  ــران را ب درصورتی کــه قــرارداد نتوانــد تقاضــای کارب
کنــد یــا ضعف هــای قابل رفعــی داشــته باشــد، به روزرســانی 
می شــود. ایــن نکتــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود کــه ســوابق 
ــر  ــورت غی ــوک به ص ــانی ها در زنجیره بل ــی به روزرس تمام
ــر  ــان چرخه عم ــود. در پای ــره می ش ــت کاری ذخی ــل دس قاب
قــرارداد هوشــمند یــا زمانــی کــه آســیب پذیری آن مخاطــره 
شــدیدی بــه وجــود بیــاورد، خودتخریبــی به منظــور 

ــود. ــال می ش ــبکه فع ــت ش ــان از امنی اطمین

4-الیه هوشمند
ــد  ــادی مانن ــمند زی ــای هوش ــمند الگوریتم ه الیــه هوش
دراک، تدلیــل، یادگیــری، تصمیم گیــری و رفتــار  ا
اجتماعــی را شــامل می شــود کــه هوشــمندی را بــه 
قراردادهــای هوشــمند ساخته شــده در ســه الیه قبلــی 
ــای  ــه قرارداده ــرد ک ــان ک ــد خاطرنش ــه بای ــد. البت می افزای
هوشــمند فعلــی از الیــه هوشــمند قــوی برخــوردار نیســتند. 
ــر ایــن اســت کــه در آینــده قراردادهــای  ــاور ب بااین حــال، ب
ــگاه ...  ــر ... آن ــتورات اگ ــا دس ــد ب ــا می توان ــمند نه تنه هوش
خودمختار عمــل کننــد، بلکه از دســتورات »چــه ... اگــر ...«، 
ــمند در  ــری هوش ــده و تصمیم گی ــبات پیچی ــکان محاس ام
ســناریوهای ناشــناخته برخــوردار خواهنــد شــد. همان طــور 
ــوان  ــمند را می ت ــای هوش ــد، قرارداده ــاره ش ــًا اش ــه قب ک
دســتیاری هوشــمند که به نیابــت از کاربــران )ایجادکنندگان 
ــعه  ــا توس ــت. ب ــد در نظــر گرف ــل می کن ــود عم ــرارداد( خ ق
ــخصی از  ــطح مش ــتیارها از س ــن دس ــی ای ــوش مصنوع ه
ــل و  ــد ادراک، تدلی ــود؛ مانن ــد ب ــوردار خواهن ــوش برخ ه
ــد  ــا آزاد خواهن ــتیارها نه تنه ــن دس ــن، ای ــری. بنابرای یادگی
بــود کــه وظایــف را انتخــاب و اولویت بنــدی کننــد و رفتاری 
هدف محــور نشــان دهنــد، بلکــه خواهنــد توانســت از طریق 

برقــراری ارتبــاط، همــکاری و مذاکــره بــا یکدیگــر اجتماعی 
ــکاری  ــری و هم ــل از یادگی ــات حاص ــد. اطاع ــل کنن عم
ــی  ــود و طراح ــال ش ــی ارس ــای قبل ــه الیه ه ــد ب می توان
قــرارداد و عملیــات را بهینــه کنــد و در نهایــت ایــده قــرارداد 

ــد. ــق بخش ــی را تحق ــمند واقع هوش

5-الیه نمایش
 الیــه نمایــش انــواع اشــکال نمایــش قراردادهای هوشــمند 
ــردی  ــای کارب ــامل نرم افزاره ــف ش ــای مختل در کاربرده
غیرمتمرکــز، ســازمان های خودمختــار غیرمتمرکــز، 
ــار  ــع خودمخت ــز و جوام ــار غیرمتمرک ــای خودمخت بنگاه ه
ــه  ــمندی ک ــای هوش ــرد. قرارداده ــر می گی ــز را در ب متمرک
رفتارهــای پیچیــده گره هــای شــبکه را در خــود دارنــد 
می تــوان به عنــوان رابــط نرم افــزاری زنجیره بلوکــی 
ــا  ــازند ت ــادر می س ــوک را ق ــه زنجیره بل ــت ک ــر گرف در نظ
ــرای  ــرد. ب ــود بپذی ــردی را در خ ــف کارب ــناریوهای مختل س
مثــال، بــا نوشــتن انــواع شــروط قانونــی، منطق کســب وکار 
ــادی  ــای زی ــای هوشــمند، کارکرده ــات در قرارداده و توافق
را بــرای نرم افزارهــای کاربــردی غیرمتمرکــز می تــوان 
ــن  ــامانه متشــکل از چندی ــن، س ــت. عاوه برای در نظــر گرف
دســتیار، ساخته شــده بــر روی الیــه چهــارم می توانــد 
شــامل مــوارد زیــادی کاربردهــای غیرمتمرکــز کــه در 
همیــن بخــش بــه آن اشــاره شــد، باشــد. پیش بینــی 
ــش  ــرای نمای ــوان ب ــه می ت ــادی ک ــکال زی ــود، اش می ش
قراردادهــای هوشــمند متصــور شــد، الگوهــای کســب وکار 
و مدیریــت ســنتی را تغییــر دهنــد و پایه گــذار جوامــع 
ینــده باشــد. بــه طــور مثــال،  قابل برنامه ریــزی آ
ســازمان های خودمختــار غیرمتمرکــز ســازمان هایی 
ــوند  ــت می ش ــمند هدای ــای هوش ــا قرارداده ــه ب ــتند ک هس
ــن در  ــت قوانی ــا کســب وکار و مدیری ــط ب و موضوعــات مرتب
آن هــا در زنجیره بلــوک ذخیــره می شــود. بهره گیــری از 
ــد و  ــش می ده ــا را کاه ــه تراکنش ه ــازمان ها هزین ــن س ای
امــکان هم راستاســازی امیــال شــرکای ســازمان بــه روشــی 
غیرمتمرکزتــر را فراهــم می کنــد؛ بنابرایــن، پیش بینــی 
می شــود، ایــن ســازمان ها تأثیــر تحول آفرینــی بــر 
الگوهــای ســنتی مدیریــت بگذارنــد کــه در حــال حاضــر در 
ســاختاری سلســله مراتبی و از باالبه پاییــن در جریــان هســتند.

6-الیه نرم افزار کاربردی 
الیــه نرم افــزار کاربــردی شــامل تمامــی نرم افزارهــای 
کاربــردی می شــود کــه بــر روی الیــه نمایــش ســاخته شــده 
ــی  ــد )مثال ــردی پلَنتوی ــزار کارب ــال، نرم اف ــرای مث ــت. ب اس
ــوم  ــر روی اتری ــز( ب ــار غیرمتمرک ــازمان خودمخت ــک س از ی
توســعه داده شــده اســت و یــک اکوسیســتم اقتصــادی بســیار 
ــان  ــری و مخاطب ــار هن ــان، آث ــدان، طراح ــه هنرمن ــی ک عال
ــت. از  ــود آورده اس ــه وج ــد، ب ــل می کن ــر متص ــه یکدیگ را ب
منظــر تئــوری، قراردادهــای هوشــمند قابل اســتفاده در تمامی 
صنایــع ماننــد مالــی، اینترنــت اشــیا، ســامت، زنجیره تأمیــن 

ــتند. ــره هس و غی
ــوب  ــک چارچ ــده ی ــوب پیشنهادش ــت، چارچ ــایان ذکر اس ش

ــمند. ــه هوش ــرای الی ــوص ب ــت؛ علی الخص ــال اس ایدئ
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 نسل دوم 
 قراردادهای هوشمند 
یا KSC2 در راه است

همان گونــه کــه در مقــاالت قبــل اشــاره شــد، شــبکه ققنــوس بــا بهره گیــری 
از ظرفیــت فنــاوری اســتالر نســل اول قراردادهــای هوشــمند خــود را عرضــه 
نمــوده اســت و نیازمندی هــای کاربــران خــود را در ایــن حــوزه تــا حــد قابل 

قبولی پوشــش داده اســت. نســل اول قــرارداد هوشــمند چیزی جــز توالی 
ــی  تراکنش هــای هوشــمند از پیــش تعییــن شــده، در راســتای اجرای

ســاختن بندهــای یــک توافــق بیــن چنــد ذی نفــع نیســت. کاربران 
ــبکه  ــای ش ــای تراکنش ه ــتفاده از قابلیت ه ــا اس ــد ب می توانن

ماننــد چندامضایــی، بــازه زمانی و عــدد توالــی نحــوه مبادالت 
ــای  ــی تراکنش ه ــورت توال ــه ص ــرارداد را ب ــک ق ــی ی مال

ــبکه  ــه ش ــاز ب ــان نی ــوده و در زم ــم نم ــمند تنظی هوش
ارســال کننــد. در ایــن مقالــه بــه بیــان معمــاری نســل 

ــه  ــم ک ــوس می پردازی ــمند ققن ــرارداد هوش دوم ق
ــل اول  ــای نس ــری از ظرفیت ه ــر بهره گی ــالوه ب ع

ــرای  ــرای اج ــتری را ب ــمند، بس ــرارداد هوش ق
ــا بهره گیــری از منطــق  ــر ب ــرارداد پیچیده ت ق

تعریــف شــده بــرای ذی نفعــان را ایجــاد 
ــرد. خواهــد ک

 امیر ذاکر
مدیر تیم توسعه هسته
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ــای  ــف قرارداده ــرای تعری ــاف الزم ب ــمند انعط ــای هوش ــل اول قرارداده نس
حاوی شــرایِط بــا منطــق پیچیده تــر را ندارند؛ بــه عبارتی ایــن قراردادهوشــمند 
ــا توجــه بــه  ــذا ب تنهــا شــامل تراکنش هــای از پیــش تعییــن شــده هســتند. ل
پیشــرفت ســامانه های فنــاوری اطاعــات و وابســتگی ســرویس های فناوری 
به یکدیگــر نیــاز اســت تــا قراردادهایــی بــا قابلیــت پذیــرش داده هــای ورودی 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــردازش آن ه ــل و پ ــر، تحلی از سیســتم های پیچیده ت
و اهــداف کاربــران و کاوش وضعیــت لحظــه ای شــبکه دفتــرکل توزیــع شــده 
ــع  ــاوری دفتــرکل توزی ــه ماهیــت فن ــا توجــه ب ــادالت آن، ایجــاد شــود. ب و تب
ــی اجــرا شــود،  ــر روی شــبکه اصل ــرارداد هوشــمند ب ــی کــه ق شــده در صورت
کلیــه معامــات و تراکنش هــای آن قابــل مشــاهده و پیگیــری می باشــد کــه 
عاوه بــر مزایای شــفافیت، نقــض حریــم خصوصــی را در پــی خواهد داشــت. 
ــرکل  ــرروی گره هــای دفت ــرارداد هوشــمند ب ــن در صــورت اجــرای ق همچنی
ــمند  ــای هوش ــا در قرارداده ــم پردازش ه ــاد حج ــل ازدی ــده به دلی ــع ش توزی
ــن  ــه ای ــد ک ــش می یاب ــره افزای ــر گ ــرای ه ــرای آن ب ــان اج ــر، زم پیچیده ت
عامــل موجــب تأخیــر در فرآینــد اجمــاع روی شــبکه اصلــی می شــود. از دیگــر 
ــه  ــکان اتصــال ب محدودیت هــای نســل اول قراردادهــای هوشــمند عــدم ام
ــوان  ــه می ت ــه از آن جمل ســرویس های و APIهــای خــارج از شــبکه اســت ک

بــه حــوزه کاربردهــای اینترنــت اشــیا اشــاره نمــود. 

راه حل پیشنهادی

انتظــار مــی رود نســل دوم قــرارداد هوشــمند ققنــوس ویژگی هــای زیــر تأمین 
نمایــد:

- عــدم الــزام بــه اســتفاده از یــک زبــان برنامه نویســی خــاص برای توســعه 
و پیاده ســازی قراردادهــای هوشــمند؛

- فراهــم آوردن امــکان اســتفاده از فضــای ذخیــره بیشــتر بــر حســب نیــاز 
ــرارداد هوشــمند ؛ ق

ــتم های  ــف از سیس ــای مختل ــه قرارداده ــا ب ــت ورودی ه ــکان دریاف - ام
ــده؛ پیچی

- امــکان اســتفاده قــرارداد هوشــمند از اطاعــات موجــود در شــبکه دفتــر 
ــده ؛ ــع ش کل توزی

- اجرای قراردادهای منعطف با منطق و پردازش پیچیده تر.
تمامــی ایــن ویژگی هــا در عیــن حفــظ ســرعت و امنیــت شــبکه انجــام شــده 
ــع شــده ثبــت خواهــد  ــر کل توزی ــر روی دفت ــرارداد ب ــی اجــرا ق و نتیجــه پایان
شــد. همــان گونــه کــه در بخــش بیــان مســئله ذکــر شــد در صــورت اجــرای 
قــرارداد هوشــمند بــرروی گره هــای شــبکه اصلــی، فراینــد اجمــاع بــا تاخیــر 
همــراه خواهد بــود. بــرای رفــع ایــن مشــکل مفهومی بــه نــام زنجیــره کناری  
ــد  ــه مانن ــره اســت ک ــد گ ــاری متشــکل از چن ــره کن ــی می شــود. زنجی معرف
زنجیــره اصلــی ارتبــاط آن هــا از نــوع نقطــه بــه نقطــه  می باشــد و بــرای یــک 
هــدف مشــخص بــا یکدیگــر اجمــاع می کننــد. نســل دوم قــرارداد هوشــمند 
ــر مفهــوم زنجیــره کنــاری طراحــی شــده اســت و پــس از  ققنــوس مبتنــی ب
اجمــاع در زنجیــره کناری، نتیجــه نهایــی در دفتر اصلی شــبکه ققنــوس ذخیره 

ــر دارد: ــر را درب ــای زی ــاری مزای ــره کن می شــود. ایجــاد زنجی
ــد  ــای جدی ــرای برنامه ه ــه اج ــاز ب ــه نی ــی ک ــت: در صورت ــش امنی - افزای
ــم آوردن  ــا فراه ــاری ب ــره کن ــیم، زنجی ــته باش ــمند داش ــرارداد هوش ــا ق ی
ــره ــن زنجی ــد. ای ــه آزمایــش آن برنامــه کمــک می کن  یــک ســندباکس  ب

 می توانــد بــا ایجــاد گره هــای بیشــتر امنیــت برنامــه را نیــز افزایــش دهــد. 
ــی از خطــرات ناشــی از اجــرای برنامه هــای ناامــن  ــن شــبکه اصل همچنی

ــد. ــوظ می مان محف

- افزایــش ســرعت: بدلیل ماهیــت پردازشــی نســل دوم قــرارداد هوشــمند 
ققنــوس، اجــرای آن در برنامه هــای پیچیــده تــر زمان بــر خواهــد بــود. بدین 
ــره  ــه زنجی ــمند ب ــرارداد هوش ــرای ق ــرای اج ــپاری ب ــرون س ــا ب ــب ب ترتی
کنــاری، بــار پردازشــی از زنجیــره اصلی بــه زنجیــره کنــاری منتقل شــده و 

ــی حفــظ می شــود. ــره اصل ــان اجمــاع در زنجی زم
ــاری  ــی از معم ــره اصل ــد زنجی ــاری مانن ــره کن ــی: زنجی ــز زدای - تمرک

غیر متمرکــز  اســتفاده می کنــد.

ــن  ــد. در ای ــش می ده ــاری را نمای ــره کن ــک زنجی ــماتیک ی ــاال ش ــر ب  تصوی
ــن  ــردازش از باک چی ــه را جهــت پ ــاری داده هــای اولی ــره کن معمــاری زنجی
ــن  ــه باک چی ــی را ب ــس از اجمــاع، نتیجــه نهای ــد و پ ــت می کن ــی دریاف اصل

ــد. ــال می کن ــاک ارس ــک ب ــره در ی ــت ذخی ــی جه اصل
اجــرا و پیــاده ســازی قــرارداد هوشــمند در دیگــر باک چین هــا 
ــن  ــت ای ــده اس ــعی ش ــرم س ــن پلتف ــه در ای ــد ک ــر را دارن ــای زی محدودیت ه

محدودیت هــا مرتفــع گــردد:
1- برخــی از قراردادهای هوشــمند نیازمند تاییــد و امضای ذی نفعــان آن قرارداد 
می باشــد. بــه همیــن منظــور یکــی از دغدغه هــای یک ذی نفــع جهــت اجرای 
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قــرارداد هوشــمند، جمــع آوری امضای دیگــر ذی نفعان می باشــد. 
ــش  ــد تراکن ــی چن ــمند توال ــرارداد هوش ــد، ق ــاره ش ــه اش ــه ک 2- همان گون
ــی و  ــس از بررس ــا پ ــش ه ــن تراکن ــاخت ای ــق س ــد. منط ــمند می باش هوش
پــردازش داده هــا صــورت می پذیرد. جهــت پیاده ســازی ایــن منطق در شــبکه 
اتریــوم، از یــک زبــان برنامه نویســی اختصاصــی بــه نــام ســالیدیتی اســتفاده 
ــکان  ــان، ام ــن زب ــی ای ــای برنامه نویس ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــود. ب می ش
ــین  ــری ماش ــای یادگی ــتفاده از الگوریتم ه ــده و اس ــای پیچی ــاد برنامه ه ایج
یا هــوش مصنوعــی محــدود اســت. همچنیــن حجــم برنامه هــای ســالیدیتی 
ــا  ــای ب ــاد برنامه ه ــکان ایج ــه ام ــد ک ــتر باش ــت بیش ــد از 24 کیلوبای نمی توان

ــد. ــتر را دارا نمی باش ــم بیش حج

معماری راه حل پیشنهادی

 تعریف اجزا و موجودیت ها

همان گونــه که اشــاره شــد، الــزام اســتفاده از زنجیره کنــاری در یــک باکچین 
به دلیــل افزایــش ســرعت، امنیــت و مقیــاس پذیــری ثابــت شــده می باشــد. 
بــه همیــن دلیــل شــبکه ققنــوس دارای یــک زنجیــره کنــاری به نــام قــرارداد 
هوشــمند ققنوس 2.0 یــا KSC2 می باشــد و با هــدف اســتقرار و اجرای قــرارداد 
هوشــمند ایجــاد شــده اســت. ایــن زنجیــره متشــکل از اجــزا و موجودیت های 
گوناگــون می باشــد کــه هریــک بــا تعامــل بــا یکدیگــر جهــت اجرایــی شــدن 

ایــن هــدف همــکاری می کننــد.

 معماری قرارداد هوشمند ققنوسی 2.0

ــر  ــن حاکــم ب ــی :  شــروط، روال و قوانی ــمند ققنوس ــرارداد هوش 1- ق
یــک قــرارداد یــا توافــق در قالــب یــک نــرم افــزار بــه نــام قــرارداد هوشــمند 
ــان برنامــه  ــه زب ــزار محــدود ب ــرم اف ــن ن ــاده ســازی می شــود. ای ققنوســی پی
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 پلتفرم هــا )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. 
2- توســعه دهنده : برنامــه نویــس یا توســعه دهنــده، وظیفــه پیاده ســازی 

یــک قــرارداد را در قالب نرم افــزار برعهــده دارد. 
ــاب  ــک حس ــعه دهنده دارای ی ــر توس ــعه دهنده  :  ه ــاب توس 3- حس
در شــبکه ققنــوس اســت کــه بوســیله آن وارد ابــزار توســعه قــرارداد هوشــمند 
ــود، آن را در  ــمند خ ــرارداد هوش ــعه ق ــس از توس ــود و پ ــی ش ــی 2.0 م ققنوس
فروشــگاه قــرار مــی دهــد. همچنیــن درآمــد حاصــل از فــروش قراردادهــای 

توســعه یافتــه، بــه ایــن حســاب واریــز مــی شــود.
4-اســتقراردهنده  : ذینفعــی کــه خواهــان اجــرای یــک قراردادهوشــمند 
ــرارداد  ــزار توســعه، ق ــرداز اســت. اســتقراردهنده بوســیله اب ــد هم  پ توســط چن
هوشــمند ققنوســی را از فروشــگاه انتخــاب نمــوده و هم پردازهــای مــورد نظــر 

ــد. ــاب می کن ــرای آن انتخ ــرای اج ــود را ب خ
5-کاربــر  : کاربــر تأمیــن کننــده مالــی اجــرای قــرارداد اســت و بــا پرداخــت 
ــمند  ــرارداد هوش ــرای ق ــان اج ــزد، فرم ــه کارم ــه از جمل ــای مربوط هزینه ه
ــزار توســعه،  ــا اســتفاده از اب ــن ب ــر هم چنی ــد. کارب ــی کن ققنوســی را صــادر م
ــرارداد را جهــت مشــاهده هم پردازهــا  ــرای اجــرای ق ــاز ب ورودی هــای موردنی

در IPFS بارگــذاری می کنــد.
6-هم پــرداز :  هــم پــرداز توســط موتــور اجــرا  اجراکننده قــرارداد هوشــمند 
اســت. هم پــرداز پــس از اجــرای قــرارداد هوشــمند، خروجــی به دســت آمــده را 

امضــا نمــوده و در بخــش مدیریــت داده حســاب ققنوســی خــود قــرار می دهد. 
ــی  ــوده و خروج ــرکت نم ــاع ش ــد اجم ــا در فرآین ــایر هم پردازه ــا س ــپس ب س

منتخــب امضــا شــده را بــه شــبکه ققنــوس ارســال می کنــد. 
7-حســاب 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. هم پــرداز 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 

ــود. ــز می ش ــن حســاب واری ــه ای ــرداز ب هم پ
8-حســاب هوشــمند : به ازای هــر قــرارداد هوشــمند مستقرشــده و آماده 
اجــرا در زنجیــره کنــاری، یــک حســاب ققنوســی روی شــبکه ققنــوس ایجــاد 
ــب  ــای منتخ ــم. هم پردازه ــمند می نامی ــاب هوش ــه آن را حس ــود، ک می ش
بــرای اجــرا بــه عنــوان امضــا کننــدگان این حســاب تعییــن می شــوند. پــس از 
اجــرای قــرارداد و اجماع بــر روی نتیجــه آن، فایل وضعیــت  خروجــی، در بخش 
ــا توســط  ــزد هم پردازه ــود. کارم ــی ش ــته م ــن حســاب نوش ــت داده ای مدیری
ــر اجراکننــده قــرارداد هوشــمند، در زمــان  تراکنــش هوشــمند از حســاب کارب
صــدور فرمان اجــرا بــه ایــن حســاب واریــز شــده و هم پردازهــا در پایــاِن فرآیند 

اجمــاع و اجــرای قــرارداد هوشــمند، آن را برداشــت می کننــد. 
9-فایــل وضعیــت: فایــل وضعیــت حــاوی اطاعــات و داده هــای آخرین 
اجــرای یــک قــرارداد هوشــمند می باشــد کــه آدرس حاصــل از ذخیــره ســازی 
آن بــرروی IPFS در بخــش داده هــای حســاب هوشــمند ذخیره می شــود. پس 
از اجــرای قــرارداد هوشــمند توســط هم پردازهــا، فایــل وضعیــت جدید ســاخته 
ــر  ــد. در آخ ــاع می کنن ــل اجم ــن فای ــوای ای ــر روی محت ــا ب شــده و هم پردازه
آدرس فایــل وضعیــت جدیــد منتخــب را در بخش داده های حســاب هوشــمند 

به روزرســانی می شــود.
10- حســاب صادرکننــده توکن قرارداد هوشــمند ققنوســی : به 
منظــور اعــام آمادگــی هم پردازها 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 هم پردازهــا بــرای اعــام آمادگــی بــه عنــوان اجراکننــده، بــه حســاب 

صادرکننــده ایــن توکــن خــط اعتمــاد می زننــد.  
ــت  ــمند جه ــای هوش ــمند : قرارداده ــرارداد هوش ــگاه ق 11-فروش
دسترســی و خریــد و فــروش در فروشــگاه قراردادهای هوشــمند ققنوســی قرار 

می گیرنــد. 
ــز در  ــگاه نی ــا فروش ــر ب ــگاه : متناظ ــی فروش ــاب ققنوس 12-حس
زنجیــره کنــاری، یــک حســاب بــا نــام حســاب ققنوســی فروشــگاه در شــبکه 
ققنوس وجــود دارد کــه در بخــش مدیریــت داده آن، آدرس حاصــل از بارگذاری 

ــرار دارد.   ــگاه ق ــود IPFS ، در فروش ــای موج قرارداده
13-ابــزار توســعه :  ابــزاری اســت کــه بــه توســعه دهنــده اجــازه می دهد 
قرارداد هوشــمند خــود را به فروشــگاه قــرارداد هوشــمند اضافه کنــد. همچنین 
اســتقراردهنده پــس از انتخــاب هم پرداز 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 هم پردازهــا را پرداخــت کــرده و فرمــان اجــرا را صادر 

می کنــد.
ــه  ــی : سرویســی ک ــمند ققنوس ــرارداد هوش ــرا ق ــور اج 14-موت
هم پــرداز از طریــق آن، اقــدام بــه اعــام آمادگــی و اجــرای قــرارداد هوشــمند 
می کنــد. ایــن موتــور نســخه اجرایــی قــرارداد هوشــمند و ورودی هــای آن را از 
IPFS دریافــت نمــوده و پــس از اجــرا و انجــام فراینــد اجمــاع، ارســال تراکنــش 

ــت داده حســاب هوشــمند را  ــر مدیری ــه شــبکه و تغیی منتخــب امضــا شــده ب
ــد.   ــام می ده انج
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IPFS -15: یــک سیســتم توزیــع شــده ذخیــره ســازی فایل در بســتر شــبکه 
می باشــد. پــس از ذخیره ســازی یــک فایــل در IPFS، این سیســتم یــک آدرس 
ــد.  ــه آن ایجــاد می کن ــرای دسترســی ب ــوا، ب ــر اســاس محت ــرد ب منحصربه ف
به دلیــل محدودیــت ذخیــره ســازی داده هــا در دفتــرکل توزیــع شــده، بــه جای 
ذخیــره ســازی اطاعــات، تنهــا آدرس فایــل داده ی ذخیــره شــده در IPFS را در 

ــود.  ــره می ش ــرکل ذخی دفت
16-صــدور فرمــان اجــرا: صــدور فرمــان اجــرا به وســیله یــک تراکنش 
ــام تراکنــش هوشــمند  انجــام می شــود. در بخــش داده هــای تراکنــش  ــه ن ب
هوشــمند فایل ورودی  حــاوی اطاعــات الزم بــرای اجــرای قرارداد هوشــمند 
می باشــد. به وســیله اجــرای ایــن تراکنــش، کارمــزد اجــرای قــرارداد هوشــمند 
از طریــق ابــزار توســعه از حســاب کاربــر اجراکننــده به حســاب هوشــمند واریز 
می شــود. بدیــن ترتیــب هم پردازهــای منتخــب کــه امضاکننــدگان حســاب 
هوشــمند هســتند، این عملیات پرداخــت را مشــاهده و اقدام بــه اجرای قــرارداد 
هوشــمنِد متناظر بــا حســاب هوشــمنِد دریافت کننــده کارمــزد می نماینــد. این 

پرداخــت متناظــر بــا صــدور فرمــان اجــرای قــرارداد هوشــمند می باشــد.

فرآیندها و روابط بین اجزا

در این بخش فرآیندهای کلی و روابط بین اجزا اصلی معماری را تعریف می کنیم.

فرآیند توسعه و انتشار قرارداد هوشمند

ــی2.0  ــمند ققنوس ــرارداد هوش ــعه ق ــزار توس ــعه دهنده وارد اب ــدا توس 1. ابت
ــد.  ــذاری می نمای ــه را بارگ ــعه یافت ــه توس ــی برنام ــل اجرای ــود و فای می ش

2. ابزار توسعه، این فایل اجرایی را بر روی IPFS بارگذاری می کند. 
3. توســعه دهنــده آدرس دریافتــی از IPFS را در بخــش مدیریــت داده حســاب 

ــد.  ــه می کن ــود اضاف خ
4. آدرس و مشــخصات قــرارداد هوشــمند از طریــق ابــزار توســعه در فروشــگاه 

ــرد. ــرار می گی ــوس ق قراردادهــای هوشــمند ققن
ــاب  ــگاه در حس ــق فروش ــمند از طری ــرارداد هوش ــخصات ق 5. آدرس و مش

ققنوســی فروشــگاه ثبــت می شــود.  

توافقنامه نرم افزار قابل اجرا فایل داکر ابزار توسعه فروشگاه استقرار

ساخت حساب هوشمند

اجماعاجرا قراردادموتور اجرا کنندهصدور فرمان اجراانتخاب اجرا کنندگان اعالم قایل وضعیت

ارسال به شبکه

 فرآیند ثبت نام هم پردازها

ــدازی و اجــرا جهــت اجــرای یــک  ــور راه ان ــق موت 1. هم پردازهــا از طری
قــرارداد هوشــمند ققنوســی اعــام آمادگــی می نماینــد. 

ــه عنــوان درخواســت کننــده  ــرداز را ب ــدازی و اجــرا، هم پ ــور راه ان 2. موت
ــد.  ــام می کن ــرارداد هوشــمند ثبــت ن ــرای اجــرای ق ب

ــان  ــوان خواه ــه عن ــرداز ب ــام هم پ ــت ن ــد ثب ــی فرآین ــت ط 3. در حقیق
ــه  ــرداز ب ــاد از حســاب هم پ ــط اعتم ــک خ ــمند، ی ــرارداد هوش ــرای ق اج

ــود.  ــاد می ش ــمند ایج ــرارداد هوش ــن ق ــده توک ــاب صادرکنن حس

 فرآیند استقرار قرارداد هوشمند

1. اســتقراردهنده ی قــرارداد هوشــمند، از طریــق ابــزار توســعه اقــدام بــه 
ــد.  ــرارداد هوشــمند از فروشــگاه می نمای اســتقرار یــک ق

ــورد  ــرارداد هوشــمند ققنوســی م ــزار توســعه، ق ــیله اب ــه وس 2. ســپس ب
ــد.  ــت می کن ــگاه دریاف ــر را، از فروش نظ

3. اســتقراردهنده از طریــق ابــزار توســعه هم پردازهــای مــورد نظــر )کــه 
ــمند انتخــاب  ــرارداد هوش ــرای ق ــرای اج ــد( را ب ــام کرده ان ــت ن ــا ثب قب

می کنــد.

ــا قــرارداد  4. در ایــن مرحلــه یــک حســاب هوشــمند ققنوســی متناظــر ب
هوشــمند ســاخته می شــود. ســپس لیســتی از هم پردازهــا، کارمــزد 
اجــرا و آدرس فایــل اجرایــی قــرارداد هوشــمند، در بخــش مدیریــت داده 

ــود.   ــته می ش ــاب نوش حس
ــرای  ــی کــه ب ــه هم پردازان ــه منظــور اطاع رســانی ب 5. اســتقراردهنده ب
اجــرا انتخــاب شــده انــد، مقــداری پیمــان از حســاب هوشــمند به حســاب 
ققنوســی آن هــا، بــه عنــوان هم پــرداز اجراکننــده قــرارداد جــاری، واریــز 
ــدارد و صرفــا جهــت آگاه ســازی  می کنــد. ایــن تراکنــش جنبــه مــادی ن
هم پــرداز بــرای اجــرا کــردن ایــن قــرارداد هوشــمند پرداخــت می شــود.

ــی  ــل اجرای ــس از آگاهــی از انتخــاب، فای ــرداز پ ــی هم پ ــور اجرای 6. موت
ــد.  ــود مــی کن ــرارداد هوشــمند مســتقر در IPFS را دانل ق
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7. هــم پــرداز هــا بــه صــورت برخــط حســاب هوشــمند را بــرای دریافــت 
فرمــان اجــرا نظــاره مــی کننــد.

 فرآیند صدور فرمان اجرا و اجرای قرارداد هوشمند

ــی  ــن مال ــه تأمی ــدام ب ــعه، اق ــزار توس ــق اب ــده از طری ــر اجراکنن 1. کارب
هزینــه هــا، کارمــزد اجــرا و بارگــذاری ورودی موردنظــر خــود مــی نماید. 
2. کاربــر اجراکننــده فایــل حــاوی ورودی هــای مــورد نظــر را ســاخته و 
ــر روی  IPFS بارگــذاری مــی  ــزار توســعه قــرارداد هوشــمند، ب توســط اب

ــد.  نمای
ــزد  ــده، کارم ــر اجراکنن ــط کارب ــمند توس ــش هوش ــرای تراکن ــا اج 3. ب
ــر  ــاب کارب ــعه از حس ــزار توس ــق اب ــمند از طری ــرارداد هوش ــرای ق اج

ــود.  ــی ش ــز م ــمند واری ــاب هوش ــه حس ــده ب اجراکنن
4. موتــور راه انــداز،  بــه صــورت برخــط حســاب هوشــمند مــورد نظــر را 
ــش هوشــمند آگاه می شــود. ســپس  ــد، و از اجــرای تراکن بررســی می کن

آدرس فایــل ورودی قــرارداد هوشــمند موجــود در بخــش داده هــای 
ــد. ــود می کن ــرده و آن  را از IPFS دانل ــت ک ــمند را دریاف ــش هوش تراکن
ــه  ــوده و ب ــرا نم ــورد نظــر را اج ــرارداد هوشــمند م ــداز، ق ــور راه ان 5. موت

ــد. ــاد می کن ــدی را ایج ــت  جدی ــِل وضعی ــه فای ــوان نتیج عن
 IPFS 6. موتــور راه انــداز، فایــِل وضعیــِت قــرارداد هوشــمند را روی
 IPFS ــل را از ــن فای ــازی ای ــل ذخیره س ــرده و آدرس حاص ــذاری ک بارگ

دریافــت می کنــد. 
ــت  ــل وضعی ــا، آدرس فای ــر هم پردازه ــی دیگ ــت دسترس ــپس جه 7. س
ــره  ــز ذخی ــرداز( نی ــد را در بخــش مدیریــت داده حســاب خــود )هم پ جدی

 . می کنــد
ــم  ــر ه ــت داده حســاب دیگ ــا بررســی بخــش مدیری ــرداز ب ــر هم پ 8. ه
پردازهــا، آدرس فایــل وضعیــت جدیــد را مشــاهده و فایــل متناظــر آن را 

از IPFS دانلــود می کنــد. 
9. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه هــم پــرداز هــا صاحبــان امضای حســاب 
ــود در  ــای موج ــع آوری امضاه ــا جم ــرداز ب ــر هم پ ــتند، ه ــمند هس هوش
ــت  ــاز جه ــورد نی ــای م ــداد امض ــا، تع ــر هم پرداز ه ــت دیگ ــل وضعی فای
ارســال تراکنــش تغیــر آدرس فایــل وضعیــت جدیــد در بخــش داده هــای 
ــرداز ایــن تراکنــش  حســاب هوشــمند را به دســت مــی آورد. ســپس هم پ
ــی ارســال نمــوده و آدرس فایــل  ــه شــبکه اصل ــه انضمــام امضاهــا ب را ب
ــد  ــه آدرس جدی ــمند را ب ــاب هوش ــای حس ــش داده ه ــت در بخ وضعی

ــد.  ــی کن ــانی م به روزرس
ــا  ــر ب ــمند متناظ ــاب هوش ــت را از حس ــن وضعی ــعه آخری ــزار توس 10. اب

ــر ــتند، ه ــمند هس ــاب هوش ــای حس ــان امض ــا صاحب ــه هم پردازه ــه ک ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج  ب
هم پــرداز بــا جمــع آوری امضاهــای موجــود در فایــل وضعیــت دیگــر هم پردازهــا، تعــداد امضای 
ــای  ــش داده ه ــد در بخ ــت جدی ــل وضعی ــر آدرس فای ــش تغی ــال تراکن ــت ارس ــاز جه ــورد نی م
حســاب هوشــمند را به دســت مــی آورد. ســپس هــم پــرداز ایــن تراکنــش را بــه انضمــام امضاهــا 
بــه شــبکه اصلــی ارســال نمــوده و آدرس فایــل وضعیــت در بخــش داده های حســاب هوشــمند 

ــد ــانی می کن ــد به روزرس ــه آدرس جدی را ب

ــد.  ــش می ده ــاز نمای ــای مج ــه نقش ه ــت و ب ــبکه، دریاف ــرارداد در ش ق

مزایای پلتفرم قرارداد هوشمند 2.0

 توسعه دهنده 

چندزبانــی: در پلتفــرم قــرارداد هوشــمند 2.0 تمامــی زبان هــای 
برنامه نویســی بــدون محدودیــت پشــتیبانی می شــود.

ــعه دهنده ها  ــی: توس ــه بازاریاب ــاز ب ــدون نی ــد ب ــب درآم کس
ــرارداد هوشــمند مــورد نظــر خــود را پــس از پیاده ســازی در  ــد ق می توانن

فروشــگاه قــرار داده و کســب درآمــد کننــد.
ــود  ــعه و بهب ــا توس ــد ب ــعه دهنده ها می توانن ــود: توس ــعه و بهب توس
قرارداد هــای هوشــمند خــود امتیــاز بیشــتری از اســتقراردهنده ها 
دریافــت نمــوده و شــانس خریــد قــرارداد هــای خــود توســط 

اســتقراردهنده ها را افزایــش دهنــد.

استقراردهنده

ــد  ــتقراردهنده می توان ــر اس ــق ه ــن طری ــاال: از ای ــی ب ــوان پردازش ت
ــتفاده از  ــا اس ــرعت و ب ــه س ــنگین را ب ــای س ــاوی پردازش ه ــای ح قرارداد ه

ــد. ــرا نماین ــع شــده اج ــوان پردازشــی توزی ت
ــکان  ــوس، ام ــده ققن ــع ش ــبکه توزی ــاع در ش ــل اجم ــه دلی ــت: ب امنی
 تقلــب، خدشــه و یــا عــدم اعتمــاد بــه حداقــل رســیده اســت. 
ــود  ــب می ش ــمند 2.0 موج ــرارداد هوش ــرم ق ــا: پلتف ــش هزینه ه کاه
ــا  ــدون واســطه و ب ــه مناســب، ب ــا هزین ــا ب ــان کســب و کارهای نوپ ــا صاحب ت

ــد. ــرا کنن ــود را اج ــای هوشــمند خ ــان خاطــر، قرارداده اطمین

هم پرداز 

ــا  ــد ب ــا می توانن ــرمایه: هم پردازه ــل س ــا حداق ــد ب ــب درآم کس
حداقــل ســرمایه )کامپیوتــر شــخصی( بــا عضویــت در زیســت بــوم قــرارداد 

ــد.  ــد نماین ــب درآم ــا، کس ــرای برنامه ه ــارکت در اج ــمند 2.0 و مش هوش
امــکان کســب درآمــد در هــر ســاعتی از شــبانه روز: در پلتفــرم 
قــرارداد هوشــمند 2.0 ایــن امــکان وجــود دارد تــا هم پردازهــا تنظیمــات پنــل 
خــود را بــر روی حالــت خــودکار قــرار دهنــد. بدیــن ترتیــب دیگــر نیــازی بــه 
حضور آن هــا در کنــار کامپیوتــر نبــوده و می تواننــد در زمــان اســتراحت و حتی 
در زمانــی  کــه بــه کار دیگــری مشــغولند، بــدون حضــور خــود، کســب درآمــد 

ــد. نماین
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قراردادهای هوشــمند ابــزاری هســتند که می تواننــد 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 
ــک  ــه ی ــاز ب ــرارداد هوشــمند در آن اســت کــه نی ــی ق ــد. زیبای صــورت پذیرن
ــدارد و در  ــا ن ــرل تراکنش ه ــال و کنت ــرای اعم ــی ب ــا طــرف بیرون شــخص ی
عــوض بــا تکیــه بــر شــبکه ای از گره هــای توزیع شــده پایــگاه داده مربــوط را 

ــد.  ــه داری می کن ــردازش و نگ پ
مســلماً شــرکت ها و نهادهــا قــادر بــه توســعه، برپاســازی و نگهــداری شــبکه 
اختصاصــی خــود نخواهند بــود و در عمــل ترجیــح خواهنــد داد از شــبکه هایی 
کــه بــرای ایــن منظــور ایجــاد شــده و مقبولیــت کافــی را کســب کرده اســت 

اســتفاده کننــد.
ــتر  ــر بس ــد ب ــراد اجــازه می دهن ــی اف عاملیــن ایــن شــبکه ها بــه تمام
ــه اســتفاده از  ــا هزین ــد. غالب ــرارداد هوشــمند کنن ــه ایجــاد ق ــدام ب شــبکه اق
ــود.  ــذ می ش ــبکه اخ ــان ش ــن هم ــه صــورت پرداخــت توک ــبکه ها ب ــن ش ای
ــرارداد  ــاز ق ــردازش موردنی ــزان پ ــا می ــه ب بدیهی اســت کــه مقــدار ایــن هزین
رابطــه مســتقیم دارد. هر چه قــدر قــرارداد هوشــمند دارای پیچیدگی بیشــتری 

ــرای اجــرا خواهــد داشــت. ــه بیشــتری ب ــه هزین ــاز ب باشــد نی
ــرارداد  ــعه دهندگان ق ــش روی توس ــادی پی ــای زی ــر گزینه ه ــال حاض در ح
هوشــمند وجــود دارد؛ امــا در میــان آن هــا، هســتند شــبکه هایی کــه 
ــتار  ــن نوش ــه ای ــد. در ادام ــه دارن ــه بقی ــبت ب ــم گیری نس ــای چش برتری ه
ــمند  ــرارداد هوش ــتقرار )Deploy( ق ــت اس ــر جه ــکوی برت ــی 3 س ــه بررس ب

می پردازیــم.

اتریوم

غالبــاً عاقه منــدان بــه فنــاوری باک چیــن، اتریــوم را بــا توکــن آن 
ــهورترین  ــی از مش ــوم یک ــه اتری ــد ک ــوع غافل ان ــن موض ــند، از ای می شناس
بســترهای اســتقرار قــرارداد هوشــمند بــه شــمار می آیــد و انتخــاب اول اغلب 
توســعه دهندگان قــرارداد هوشــمند اســت. تــا آنجــا که اکثــر افــراد تــازه کار در 
ایــن زمینــه، شــبکه اتریــوم و قــرارداد هوشــمند را هــم رده و متــرادف می دانند.

ایــن پلتفــرم در ســال 2015 مطــرح شــد و پــس از فــراز و نشــیب های بســیار 
بــه نقطــه ای رســیه کــه قراردادهــای هوشــمند مربــوط بــه مــوارد کاربــردی 
ــروزه  ــا را شــامل می شــود. ام ــن و ICOه ــای آنای ــه بازی ه بســیاری ازجمل
ــرح  ــن »ERC20« مط ــتاندارد توک ــب اس ــی در قال ــای فعل ــب ICO ه اغل

 مختصـری دربـاره پلتفرم هـای 
قراردادهـای هوشمـند؛

 اتریـوم، اسـتالر و هـایرپ لـجر
می شــوند.

مزیــت اصلــی پلتفــرم قــرارداد هوشــمند اتریــوم، ســطح بــاالی اســتاندارد و 
ــوم مجموعــه ای از قوانیــن مبیــن و شــفاف جهــت  پشــتیبانی آن اســت. اتری
توســعه قراردادهــای هوشــمند وضــع کــرده که باعــث ســادگی هرچه بیشــتر 

و کاهــش ریســک بــرای ذی نفعــان شــده اســت.
از منظــر پشــتیبانی نیــز عــاوه بــر بزرگ تریــن 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 برنامه نویســی قــرارداد هوشــمند مختــص بــه خــود بــه نــام Solidity را 
توســعه داده اســت که نه تنهــا بــه استاندارســازی بلکــه بــه ساده ســازی ایجاد 
قراردادهــا نیــز کمک می کنــد؛ امــا این بــه معنــی خالــی از ایــراد بــودن اتریوم 
ــرم  ــه پلتف ــیاری متوج ــی بس ــرادات امنیت ــال ها ای ــن س ــی ای ــت. در ط نیس
ــرارداد از  ــزار ق ــد 34 ه ــان می ده ــر نش ــات اخی ــت. تحقیق ــوده اس ــوم ب اتری
ــای  ــار باگ ه ــرم دچ ــن پلتف ــر ای ــای هوشــمند مســتقر ب ــوع  قرارداده مجم

امنیتــی هســتند.
ــای  ــن پلتفرم ه ــی از بهتری ــوان یک ــه عن ــان ب ــوم همچن ــن، اتری باوجودای

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــمند ب ــای هوش ــاد قرارداده ــت ایج ــوره جه چندمنظ

مزایای اتریوم:
•  استفاده رایگان )تراکنش ها مشمول پرداخت هزینه اند.(

ERC20 استاندارد توکن اتریوم  •
Solidity زبان برنامه نویسی قرارداد هوشمند اختصاصی  •

•  راهنماهای واضح برای توسعه دهندگان
•  جامعه توسعه دهندگان بزرگ و پیشرفته

معایب اتریوم: 
•  شبکه اغلب پرازدحام

•  هزینه های باالی پیاده سازی قراردادهای هوشمند 
•  ایرادات امنیتی یافت شده

هایپرلجر فبریک

پــروژه ی هایپرلجــر در دســامبر 2015 توســط بنیــاد لینوکــس شــروع شــد و با 
همــکاری IBM ادامــه پیــدا کــرد. هایپرلجــر یــک پــروژه ی متــن بــاز اســت 
کــه اکنــون چارچوب هــای )Framework( مختلفــی تحــت لــوای آن در حــال 
توســعه هســتند. هایپرلجر فبریــک، پلتفــرم قــرارداد هوشــمندی اســت که به 

عنــوان یکــی از بهتریــن جایگزین هــای اتریــوم مطــرح شــده اســت. 
ــدی  ــز ابزارهــای بســیار مفی ــوم، توســعه دهندگان هایپرلجــر نی ــد اتری همانن
 »Hyperledger Composer« ــه ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــاخته اند ک س
اشــاره کرد کــه ابــزاری مبتنــی بــر جــاوا اســکریپت اســت و توســعه دهندگان 

محمد سلطانی
مدیر توسعه عملیات
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ــمند  ــای هوش ــتری قرارداده ــذاری بیش ــادگی و اثرگ ــا س ــازد ب ــادر می س را ق
خــود را ایجــاد کننــد.

ــکریپت  ــاوا اس ــتفاده از ج ــا اس ــود ب ــد ب ــادر خواهن ــعه دهندگان ق توس
در Hyperledger Compose یــا بــا نصــب ماژول هــای الزم، بــا 
ــاد  ــه ایج ــبت ب ــول، نس ــای معم ــر زبان ه ــا دیگ ــان  Go ی ــتفاده از زب اس
ــر،  ــی هایپرلج ــن ویژگ ــد. ای ــدام کنن ــود اق ــمند خ ــای هوش قرارداده
باعــث انعطاف پذیــری بی نظیــری بــرای توســعه دهندگان می شــود؛ 
ــد Solidity را  ــان به خصــوص مانن ــه اســتفاده از یــک زب ــاز ب چــرا کــه نی

از میــان می بــرد.
درنهایــت، هایپرلجــر یــک شــبکه مجــوزدار اســت، بــه ایــن معنــی کــه 
مشــارکت  کنندگان در شــبکه دارای هویــت معلــوم هســتند. ایــن ویژگــی 
هایپرلجــر را بــه یکــی از اصلی تریــن انتخاب هــای شــرکت هایی 

تبدیــل می کنــد کــه جهــت رعایــت الزامــات قانونــی نیــاز بــه شناســایی 
ــد. ــبکه دارن ــارکت کنندگان در ش مش

ــتم  ــد سیس ــکال نیســت. هایپرلجــر فاق ــی از اش ــز خال ــر نی ــا هایپرلج ام
ــز  ــدی نی ــوع دارای فوای ــن موض ــه ای ــر چ ــت. اگ ــردن اس ــزه ک توکنی
هســت، در عیــن حــال باعــث ایجــاد محدودیــت در قراردادهــای 
هوشــمندی اســت که نیــاز بــه پیاده ســازی ســاده در پلتفــرم دارنــد. برای 
توســعه قراردادهــای هوشــمندی کــه نیــاز بــه پرداخــت یــا انتقــال توکن 

ــود. ــتفاده ش ــر اس ــای دیگ ــت از پلتفرم ه ــر اس ــد، بهت دارن

 استالر

اســتار بــه عنــوان یکــی از قدیمی تریــن پلتفرم هــای قــرارداد 
هوشــمند در ســال 2014 بنیان گــذاری شــد و همــواره بــه عنــوان یکی از 
جذاب تریــن پلتفرم هــای قــرارداد هوشــمند شــناخته شــده اســت. مــوارد 
اخیــِر اســتفاده شــرکت های بــزرگ فنــاوری از شــبکه اســتار، حاکــی از 

ــن پلتفــرم اســت.  ــده درخشــان ای آین
ــه اســتفاده از  ــدی کــه شــرکت ها مجــاب ب ــوارد اســتفاده کلی یکــی از م
ــی  ــای بین الملل ــکان پرداخت ه ــود آوردن ام ــه وج ــده اند، ب ــتار ش اس
ــه ســهولت کارکــرد مشــهور اســت. اســتار  ــن اســتار ب اســت. همچنی

 ICO ــرای ــن و ســاده ترین راهکارهــا ب ــوان یکــی از بهتری ــه عن عمــا ب
ــود.  ــناخته می ش ــا ش ه

ســرعت و امنیــت اســتار، آن را بــه مناســب ترین بســتر بــرای 
پیاده ســازی قراردادهــای هوشــمندی کــه از پیچیدگــی کمتــری 
ــی از  ــتار یک ــن اس ــت. همچنی ــرده اس ــل ک ــتند، تبدی ــوردار هس برخ
کم هزینه تریــن بســترها جهــت پیاده ســازی قراردادهــای هوشــمند 
ــش در آن  ــال تراکن ــه ارس ــا هزین ــایر پلتفرم ه ــا س ــه ب ــت و در مقایس اس

ــت. ــن اس ــیار پایی بس
در واقــع اســتار امــکان پیاده ســازی قراردادهــای هوشــمند را بــا 
اســتفاده از انــواع ویژگی هــا و محدودیت هــا در عملیــات خــود 
 Multisignature، Batching، ــد ــی مانن ــت. ویژگی های ــم آورده اس فراه
Sequence، TimeBound، Escrow Account و Claimable Balance کــه 

ــازی  ــت پیاده س ــاز جه ــات موردنی ــف عملی ــواع مختل ــا ان ــق آن ه از طری
قراردادهــای هوشــمند میســر می  شــود.

مزایای استالر:
•  ایدئال برای ICO ها

•  بسیار ارزان 
•  سادگی

•  کارایی مناسب

جمع بندی

ــن  ــاب بهتری ــر، انتخ ــات از دیگ ــیاری موضوع ــد بس ــی مانن ــور کل به ط
بســتر جهــت پیاده ســازی قراردادهــای هوشــمند نیــز نیــاز بــه شناســایی 
صحیــح نیازمندی هــا جهــت تصمیم گیــری دارد. بــه عبــارت دیگــر اگــر 
ــای هوشــمند  ــرای پیاده ســازی قرارداده ــرم ب ــک پلتف قصــد انتخــاب ی
خــود داشــته باشــید، بایــد گزینه هــای مختلــف موجــود را بررســی کنیــد 
ــن  ــه انتخــاب بهتری ــدام ب ــه ویژگی هــا و نواقــص آن هــا اق ــا توجــه ب و ب

ــد. ــه کنی گزین

نام قرارداد هوشمند

توکن پایه

ماکنزیم اجامع

کد برنامه هوشمند

۵ ثانیه۵ ثانیه۱۵ دقیقه زمان متوسط تایید تراکنش

قابل تغیری توسط صاحبان ۱.۱۳ دالر
شبکه

۰.۰۱ دالر به ازای ۳۰۰ هزار 
تراکنش

هزینه هر تراکنش

بیش از ۳۰۰۰ تراکنش بر ۳۰۰۰ تراکنش بر ثانیه۱۵ تراکنش بر ثانیهتراکنش بر ثانیه )رسعت(
ثانیه

استالرهایرپلجر فربیکاتریوم

ETH_XLM

Proof of work

SolidityChaincodeAny

Proof of workSCP
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توکنایز کردن تنها 
بخشـی از ماجـراسـت

در شــبکه ققنــوس می تــوان بــه دو روش از قراردادهــای 
ــای  ــتفاده از قرارداده ــرد. روش اول اس ــتفاده ک ــمند اس هوش
هوشــمند خود شــبکه اســتار اســت کــه ایــن قراردادها بیشــتر 
برای امــور مالــی و چنــد امضایــی کــردن کیف پــول 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 
ــی  ــمند مختلف ــای هوش ــوان برنامه ه ــی می ت ــره جانب زنجی
را اجــرا کــرد و بــرای انــواع مختلــف کاربردهــا اســتفاده نمــود. 
ــه  ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه برنامه های ــمند ب ــای هوش قرارداده

 نگاهی به کاربردهای قرارداد هوشمند در شبکه ققنوس

تنها روی یــک کامپیوتــر اجــرا نمی شــوند و بر بســتر باکچین 
بــر روی تعــدادی سیســتم اجــرا شــوند. بــه ایــن ترتیــب امکان 
دســتکاری در برنامــه از میــان مــی رود و افــراد مــی تواننــد بــه 

ــد.  ــن برنامه هــا اعتمــاد نماین ــج حاصــل از ای نتای
ــا اســتفاده از  ــی کــه ب ــی از کاربردهــای جالب در ادامــه مثال های
ایــن قابلیــت می تــوان در شــبکه ققنــوس انجــام داد، بررســی 

می شــود.

عرضه اولیه سکه

ــا  ــا را ب ــه توکن ه ــه اولی ــوان عرض ــوس می ت ــبکه ققن در ش
اســتفاده از قراردادهــای هوشــمند انجــام داد. بــه ایــن منظــور 
پــس از ایجــاد توکــن دو ســقف تعیین می شــود، یکــی حداقل 

کاربردهای شبکه ققنوس، تنها به توکنایزکردن دارایی ها محدود نمی شود 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
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ــل  ــرمایه قاب ــر س ــر حداکث ــع آوری و دیگ ــل جم ــرمایه قاب س
جمــع آوری. اگــر در عرضــه اولیــه بــه انــدازه ســقف حداقلــی 
ــده و  ــس داده ش ــرمایه گذاران پ ــول س ــود، پ ــع آوری نش جم
پــروژه شکســت خــورده در نظــر گرفتــه می شــود و در صورتی 
ــه اشــخاص  ــا ب ــع آوری شــود توکن ه ــل جم ــن حداق ــه ای ک

اختصــاص داده می شــود.

برات دیجیتال

ــه  ــش ب ــرات ک ــیله آن ب ــه وس ــه ب ــت ک ــندی اس ــرات س ب
برات گیــر )محال علیــه( دســتور پرداخــت وجهــی را در زمــان 
تعییــن شــده بــه دارنــده بــرات )ذینفــع( می دهــد.  ایــن ســند 
ــی در آورد و از  ــورت الکترونیک ــه ص ــوان ب ــی می ت ــه راحت را ب
طریــق قــرارداد هوشــمند اجــرا کــرد. بــا اســتفاده از این ســند 
ــران مهجــور  ــی ای ــا قســمتی در نظــام اقتصــادی کنون کــه ت
مانــده اســت می تــوان بســیاری مشــکات نقدینگــی را حــل 
نمــود. بــه عنــوان مثــال ایــن نــوع ســند بــرای تامیــن مالــی 

ــد بــه کار بــرده شــود. یــک زنجیــره تامیــن مــی توان

کراودفاندینگ

بــا اســتفاده از قراردادهــای هوشــمند می تــوان انــواع 
تامین مالــی جمعــی را انجــام داد. می تــوان توکن هــای 
مختلــف در ایــن رابطــه تعریــف کــرد و تامیــن مالــی جمعــی 
ــروژه  ــک پ ــرای ی ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن را انجــام داد. ب
ســاخت دســتگاهی فناورانــه، توکنــی ایجــاد کــرد و افــراد بــا 
ســرمایه گذاری در ایــن طــرح، توکــن را دریافــت کننــد و بعــداً 
ــن  ــه ای ــد. ب ــود ببرن ــود س ــه ســهم خ ــع آن نســبت ب در مناف
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 

ــل دارد، بفرســتد.  ــه تمای ــرای اشــخاصی ک ب

اینترنت اشیا

ــوان  ــی می ت ــمند ققنوس ــای هوش ــتفاده از قرارداده ــا اس ب
ــتفاده  ــیا اس ــت اش ــاوری اینترن ــه از فن ــیایی ک ــواع اش ــا ان ب
ــوان  ــال می ت ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــرار ک ــاط برق ــد، ارتب می کنن
ــرد و  ــاد ک ــرق ایج ــای ب ــت هزینه ه ــرای پرداخ ــی ب توکن
ــه  ــی ک ــت و در هنگام ــر گرف ــر در نظ ــرق را متغی ــت ب قیم
هزینه هــای بــرق پاییــن اســت اقــدام بــه مصــرف بــرق کرد. 

بیمه شخص به شخص

ــه در  ــد اســت ک ــی جدی ــه شــخص مفهوم ــه شــخص ب بیم
دنیــای بیمــه بــه وجــود آمــده اســت. ایــن طرح هــا ایــن گونه 
ــود اشــخاص  ــر خ ــاد واســط بیمه گ ــای نه ــه ج ــه ب اســت ک
بــه بیمــه کــردن دیگــران می پردازنــد. مثالــی از ایــن 
موضــوع بیمــه خــودرو اســت کــه در صــورت بــروز تصــادف، 
ــورت  ــه ص ــه ب ــرده و بیم ــان ک ــودرو اع ــگرهای خ حس

خــودکار پرداخــت می شــود.

وام شخص به شخص

بــا محبوبیــت پروژه هــای مالــی غیرمتمرکــز )Defi( انــواع این 
گونــه پروژه ها پدیــد آمــد. یکــی از جالبتریــن و پراســتفاده ترین 
ــن  ــت. در ای ــخص اس ــه ش ــخص ب ــا وام ش ــه طرح ه این گون
ــر وام  ــه یکدیگ ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــخاص ب ــوع وام، اش ن
ــد و پشــتوانه آن هــم دارایی هــای توکنی شــان اســت.  می دهن
ــت پشــتوانه های  ــه قیم ــران ک ــرای ای ــا بســیار ب ــن طرح ه ای
توکنــی )طــا، المــاس، ملــک( نســبت بــه ریــال تغییــر زیــاد 
ــس  ــر ک ــا ه ــن طرح ه ــت. در ای ــیار مناســب اس ــد، بس می کن
مطابــق قــرارداد مکتــوب و یــا شــفاهی مابین خــود مــی توانند 
ــد  ــه م ــری ک ــی دیگ ــوع وام ده ــر ن ــا ه ــنه و ی قرض الحس

نظرشــان باشــد را انجــام دهنــد.

توکن به عنوان وثیقه

ــه  ــه وثیق ــا ب ــزد بانک ه ــوس را ن ــای ققن ــوان توکن ه می ت
ــه آزاد  ــن وثیق ــج ای ــه تدری ــس دادن وام ب ــا بازپ ــت و ب گذاش
ــص  ــف و باالخ ــای مختل ــوان توکن ه ــن می ت ــود. همچنی ش
توکن هــای امــاک را بــه عنــوان وثیقــه بــرای انــواع 
پرونده هــای قــوه قضاییــه اســتفاده کــرد. نکتــه مهــم در ایــن 
اســت که می تــوان دقیقــاً 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.

رای گیری

یکــی از مهمتریــن کاربردهــای باکچیــن انجــام رای گیــری 
بــر بســتر آن اســت. می تــوان انــواع مختلــف رای گیــری ماننــد 
ــی  ــی و حت ــات صنف ــرکت ها و انتخاب ــع ش ــری مجام رای گی
انتخابــات سیاســی سراســری را بــر بســتر ققنــوس انجــام داد. 
اما چــرا برگــزاری انتخابات بــر بســتر باکچینــی؟ در انتخابات 
ــع  ــاد مناف ــر تض ــا یکدیگ ــه ب ــف ک ــای مختل ــراد و گروه ه اف
ــه اجمــاع  ــر ســر تعــداد آرای آورده شــده ب ــرار اســت ب ــد ق دارن
ــورت  ــه ص ــه ب ــود ک ــث می ش ــوع باع ــن موض ــند و ای برس
بنیــادی بــا خــواص باکچیــن همســویی وجود داشــته باشــد. 
ــت  ــوان گف ــق می ت ــه صــورت دقی ــری ب ــوع رای گی ــن ن در ای
ــا  ــود آن ه ــط خ ــاً فق ــته اند و حتم ــق رای داش ــانی ح ــه کس چ
ــداد آرا  ــز تع ــس از آن نی ــد، پ ــرکت می کنن ــری ش در رای گی
بــدون هیــچ خدشــه ای شــمارش می شــود و می تــوان از 
روش هایــی اســتفاده کــرد کــه تــک رای هیــچ کس مشــخص 
نباشــد. امــکان تقلــب در ایــن نــوع رای گیــری وجــود نــدارد و با 
اطمینــان بــاال می تــوان نتایــج انتخابــات را بــه ســرعت اعان 

ــز وجــود دارد. ــکان بازرســی آرا  نی ــرد و ام ک
ــه  ــوارد ک ــیاری از م ــود در بس ــده می ش ــب دی ــن ترتی ــه ای ب
ــه  بیــن افــراد تضــاد منافــع وجــود داشــته و نیازمنــد اعتمــاد ب
یکدیگــر هســتند می تــوان از قــرارداد هوشــمند اســتفاده کــرد 
ــن  ــاد را بی ــوان اعتم ــا می ت ــوع برنامه ه ــن ن ــتفاده از ای ــا اس و ب

ــود آورد. ــه وج ــراد ب اف
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وقت بازنشستیگ قلم ها و اکغذها

سامان بیکدلی 
کارشناس حقوقی

مبانی حقوقی قراردادهای هوشمند

ــت وپا  ــون دس ــی چ ــع نیازهای ــدوی را رف ــین ب ــده و تک نش ــاِن خلوت گزی ــر انس اگ
کــردن ســرپناه و ســد جــوع، از غــار تنهایــی بیــرون کشــید و مجبــورش ســاخت کــه تن 
بــه تراضــی )رضایــت طرفیــن( بدهــد، امــروزه امــا ضــرورت هم نشــینی و همزیســتی 
در کمتــر نقطــه ای 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 
شــکل گیری و تکامــل قواعــد حاکــم بــر توافقــات فی مابیــن شــد. بــا گــذار از دوره هــای 
ــوم  ــه مفه ــد ب ــون –هرچن ــت قان ــه حکوم ــان رفته رفت ــی، آدمی ــت جمع ــی زیس ابتدای
بســیطش- را پذیرفتنــد و بــر ایــن محدودیــت خودخواســته گــردن گذاشــتند. از ایــن 
رو، تاریــخ حقــوق قراردادهــا عمــری بــه درازای تاریــخ حقــوق دارد. فــارغ از نزاع هایــی 
ــتگاه های آن -  ــق و خاس ــوق، مصادی ــوم حق ــر مفه ــر س ــری ب ــخ بش ــول تاری ــه در ط ک
ــوده،  ــان ب ــی- در جری ــون حقوق ــرب های گوناگ ــا و مش ــز نظام ه ــه ممی ــوان وج به عن
شــاید بتــوان قــرارداد را فــرد اجــای مصادیــق تراضــی میــان آحــاد انســانی و درنتیجه 
حقــوق قراردادهــا را شــاخص ترین نمونــه حقــوق انســانی دانســت کــه تمــام مکاتــب 

حقوقــی بــر ســر اصــل وجــود آن توافــق نظــر دارنــد.
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نــواع قراردادهــا،  اوصــاف مشــترک میــان همــه ا
لکترونیــک  از مبادلــه کاال بــه کاال تــا شــیوه های ا
نعقــاد قــرارداد، منجــر بــه حکومــت  امــروزی در ا
»قواعــد عمومــی قراردادهــا« بــر تراضــی میــان 
ــا  ــه قرارداده ــه در هم ــدی ک ــت. قواع ــده اس ــراد ش اف
ــت آن، موجــب بطــان  ــدم رعای ــوده و ع ــه ب الزم الرعای
ــب،  ــن مکات ــه ای ــود. هم ــرارداد می ش ــوذ ق ــدم نف ــا ع ی
احکامــی را در خصــوص مفهــوم عقــد و اقســام آن، 
تراضــی، عیــوب اراده، زمــان و محــل وقــوع عقــد، 

موضــوع و شــرایط توافــق مقــرر داشــته 
دی  ا ز لــی چــون آ صو و بیش وکــم، بــر ا
قــراردادی، اهلیــت و قصــد و رضــای طرفیــن، 
توالــی ایجــاب و قبــول و جــز آن صحــه 

. ند شــته ا ا گذ
ــد و  ــکل گرفتن ــد ش ــن قواع ــه ای ــی ک از زمان
ــه  ــد ده ــن چن ــا همی ــد، ت ــبی یافتن ــوام نس ق
پیــش، می شــد ادعــا کــرد همــان قواعــد 
ــیت  ــوان تمش ــا، ت ــر قرارداده ــم ب ــی حاک کل
ــد و  ــراردادی را دارن ــکال ق ــام اش ــًا تم تقریب
ــه آنهــا می شــد انعقــاد و اجــرای  ــا تمســک ب ب
ردادهــا را مدیریــت و دعــاوی ناشــی  قرا
ــد  ــان قواع ــه هم ــتناد ب ــا اس ــرارداد را ب از ق
ــر  ــم و س ــرفت عل ــا پیش ــرد. ام ــل ک حل وفص
ــن  ــای ای ــو، پایه ه ــای ن ــرآوردن فناوری ه ب
قطعیــت را بــه لــرزه درآورد و در بســنده بــودن 

ــرد. ــاد ک ــکیک ایج ــد تش ــن قواع ای

 سخن نو آر که
 نو  را حالوتی است دگر

Nick Szabo(  در  هنگامی کــه نیــک زابــو)
زمــان جنــگ شــوروی همــراه بــا پــدر و 
ــده  ــاالت متح ــه ای ــود ب ــتانی خ ــادر مجارس م
ــا ســاکن  گریخــت و در منطقــه  خلیــج کالیفرنی
شــد، شــاید کمتــر کســی حتــی خــودش 
ن  ی نه چنــدا ینــده ا ر آ ن می کــرد د گمــا
ــم  ــه پیشــگام تحــول در عرصــه حری دور، او ب
ــود.  ــدل ش ــازی ب ــای مج ــی در فض خصوص
ــی  ــور در گردهمایی های ــدای حض ــو از ابت زاب
ــی )Timothy May( و  ــی م ــط تیموت ــه توس ک
ــع  ــرای تجم ــوز )Eric Hughes( ب ــک هی اری
ز رمزنــگاران، برنامه  نویســان و  گروهــی ا
فعــاالن حفــظ حریــم خصوصــی برگــزار 

می شــد بــا تردیــد بــه  تضمین هایــی کــه در رابطــه 
بــا حریــم خصوصــی عصــر دیجیتــال داده می شــد 
نــد چیــزی  می نگریســت و می پنداشــت کــه می توا
 public key( را جانشــین کلید هــای عمومــی رمزنــگار
ــات  ــن اختراع ــزء جدید تری ــه ج ــد ک cryptography( کن

ــود. ــان ب آن زم
زابــو متوجــه شــد کــه شــرکت های آزاد بــه چیــزی 
بیــش از یک الیــه امنیتــی رمزنــگاری نیــاز دارنــد. 

ــان  ــندگان و اقتصاددان ــر از نویس ــی دیگ ــام از یک ــا اله ب
لیبرال بــه نــام فردریــک هایــک )Friedrich Hayek(، او 
دریافــت کــه اســاس جامعــه انســانی بــه میــزان زیــادی 
ــی  ــاک و قرارداد های ــوع ام ــی از ن ــه دارایی های ــر پای ب
ــرل و  ــت کنت ــط دول ــواًل توس ــه معم ــت ک ــتوار اس اس

اجــرا می شــود. 
از ســوی دیگــر، زابــو در مقــام توضیــح و تحلیــل 
ریشــه های پــول نشــان داد کــه مــردم در سراســر 
ــع آوری  ــه جم ــادی ب ــل زی ــان، تمای ــای جه فرهنگ ه
جملــه  ز ن قیمــت ا ا ب و گر م کمیــا قــا ا
جواهــرات دارنــد. این هــا اشــیائی بودنــد 
کــه مدت هــا بعــد به عنــوان پــول بــرای 
انجــام مبــادالت بــه کار گرفتــه شــدند. او 
ــک  ــوان ی ــداری آزاد به عن ــه بانک ــن ب همچنی
نظــم پولــی عاقــه زیــادی داشــت. زابــو 
ــد  ــوع جدی ــک ن ــد ی ــه می خواه می دانســت ک
از پــول را بســازد کــه بــه هیــچ شــخص ثالثــی 
ــر او  ــد. از نظ ــته باش ــاز نداش ــه نی ــرای مبادل ب
پــول ایدئــال ابتــدا بایــد از ســرقت و گم شــدن 
ــد  ــًا ارزش آن بای ــی مصــون باشــد. ثانی تصادف
خــارج از کنتــرل اشــخاص و نهادهــای واســط 
باشــد؛ و در نهایــت ایــن ارزش بایــد بــا دقت و 
بــا مشــاهدات اندازه گیــری شــود. زابــو عقیــده 
داشــت کــه بایــد پولــی را بســازد کــه هماننــد 
ــه  ــی ک ــا باشــد؛ پول ــز، گران به محصــوالت فل
ــا  ــا را یکج ــال و ط ــول دیجیت ــات پ خصوصی
داشــته باشــد و کمبــود آن بــه اعتمــاد شــخص 

ــد. ــته نباش ــز وابس ــث نی ثال
ــه  ــود ک ــو ب ــدام زاب ــه م ــن دغدغ ــاید همی ش
ــطح  ــردن س ــرای باالب ــا او ب ــرد ت ــک ک کم
امنیــت قراردادهــا، به عنــوان شــاخص ترین 
ــاع،  ــراد در اجتم ــن اف ــط فی مابی مصــداق رواب
ردادهــای  یــده »قرا ئــه ا ا ر بــه طــرح و ا
ــه  ــده نقط ــن ای ــا ای ــد. ام ــل آی ــمند« نای هوش
ــود؛  ــه او نب ــان اندیش ــیر درخش ــی در مس پایان
ــه  ــود کــه راه ورود ب ــًا دریچــه ای ب بلکــه صرف
ــی داد. ــان م ــش را نش ــیع خاقیت ــای وس دنی

تعریــف، مبانی و اوصاف حقوقی 
هوشمند قراردادهای 

ــی  ــرارداد هوشــمند پروتکل ــان ســاده، ق ــه زب ب
بــرای تنظیــم قراردادهــا اســت کــه بــا 
اســتفاده از اطاعــات مربــوط بــه شــرایط قــرارداد، 
تمامــی اقدامــات پیش بینی شــده در آن را به صــورت 
خــودکار انجــام می دهــد. ایــن نــوع از قراردادهــا، 
ــت  ــدون دخال ــر را ب ــای معتب ــام تراکنش ه ــازه انج اج
ــی  ــع پروتکل ــد و در واق ــم می کنن ــث فراه ــخاص ثال اش
ــا  ــد و ی ــهیل، تأیی ــرای تس ــه ب ــتند ک ــری هس کامپیوت
اجــرای یــک مذاکــره به صــورت دیجیتالــی در نظــر 
د  ردا ند. بــرای تقریــب معنــای قــرا گرفتــه شــده ا

اوصــاف مشــترک میــان همه 
انــواع قراردادهــا، از مبادلــه 
کاال بــه کاال تــا شــیوه های 
الکترونیــک امــروزی در انعقاد 
ــه حکومــت  ــرارداد، منجــر ب ق
»قواعــد عمومــی قراردادهــا« 
بــر تراضــی میــان افــراد شــده 
ــه  ــه در هم اســت؛ قواعــدی ک
ــوده  ــه ب ــا الزم الرعای قرارداده
ــب  ــت آن، موج ــدم رعای و ع
بطــان یا عــدم نفــوذ قــرارداد 

می شــود
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ــوه  ــن، نح ــال ممک ــاده ترین مث ــن، س ــه ذه ــمند ب هوش
عملکــرد دســتگاه های فــروش خــودکار اســت کــه 
در امــکان عمومــی قــرار دارنــد. بــه ایــن صــورت 
ــک  ــد ی ــی )مانن ــد کاالی ــد خری ــه قص ــخصی ک ــه ش ک
ــول  ــتگاه ها دارد، پ ــن دس ــتفاده از ای ــا اس ــیدنی( را ب نوش
را بــه دســتگاه وارد می کنــد و دســتگاه پــس از پــردازش 
ــدون  ــد؛ ب ــل می ده ــیدنی را تحوی ــول، نوش ــودکار پ خ

این کــه پــای واســطه ای در میــان باشــد.
عــاوه بــر ایــن، تراکنش هــا در ایــن رونــد قابــل 

ردیابــی و برگشــت ناپذیر هســتند. چیــزی 
ــرارداد  ــه ق ــرارداد هوشــمند را نســبت ب ــه ق ک
ــاوری  ــتفاده از فن ــرده، اس ــاوت ک ــادی متف ع
بــاک چیــن اســت کــه مــا را از اعتمــاد 
ز می کنــد.  ســطه ها بی نیــا کــردن بــه وا
به عبارت دیگــر، قــرارداد هوشــمند کــدی 
ــال می شــود  ــن فع ــاک چی ــه روی ب اســت ک
ــک  ــرایط ی ــطه ها، ش ــه واس ــاز ب ــدون نی ــا ب ت
ــرا  ــی و اج ــرف را بررس ــن دو ط ــه بی توافقنام

کنــد.
ن یــک سیســتم  ا یــن سیســتم به عنــو ا
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــی ب ــه دائم ــت معامل مدیری
ســازوکار رضایــت طرفینــی به جــای یــک 
واســطه شــخص ثالــث مــورد اعتمــاد در 
ــرار  ــرزی ق ــا فرام ــرزی ی ــات درون م معام
ــات در  ــاد معام ــی انعق ــه عبارت ــرد. ب می گی
ــد  ــکان را می ده ــن ام ــتم ای ــن سیس ــب ای قال
تــا از لحظــه انعقــاد معاملــه در مذاکــرات 
ــای  ــی و امض ــد نهای ــان تأیی ــا زم ــی ت طرفین
قــرارداد توســط طرفیــن، فراینــد انعقاد توســط 
هــوش مصنوعــی مــورد نظــارت قــرار گرفتــه 
ــی،  ــتر عموم ــت در بس ــت ثب ــز جه ــًا نی و نهایت
نیازمنــد تأییــد نهایــی هــوش مصنوعــی 
ــن بســتر  ــرارداد باشــد. ای ــی ق ــس از بازخوان پ
بــا توســعه بــه اقصی نقــاط جهــان، واجــد 
خصیصــه فرامــرزی بــوده و تنهــا محــدود 
بــه یــک یــا چنــد کشــور نخواهــد بــود. 
همچنیــن پرداخــت وجــه در قراردادهــای 
منعقدشــده در ایــن بســتر بــدون نیــاز بــه 
وجــود واســطه خارجــی ماننــد بانــک، از 
ــری  ــا از فضــای اب ــول الکترونیکــی ی ــف پ کی
به صــورت مســتقیم صــورت می پذیــرد. در 
ــرارداد  ــک ق ــده، ی ــر کل توزیع ش ــای دفات دنی
ــه  ــت ک ــری اس ــی کامپیوت ــمند، پروتکل هوش

ــه آن،  ــده ب ــتورالعمل داده ش ــا دس ــق ب ــد مطاب می توان
ــرا  ــا اج ــدود ی ــد، مح ــده را تأیی ــرارداد منعقدش ــاد ق مف

کنــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن قراردادهــا می تواننــد هــم 
ــد.  ــدی را پوشــش دهن ــود عه ــم عق ــود تملیکــی و ه عق
ــت کاال در ازای  ــال مالکی ــب انتق ــی در قال ــود تملیک عق
ــراردادی  ــر کاال رخ داده و عــوض ق ــا کاال در براب وجــه ی
ــن،  ــد توک ــال مانن ــای دیجیت ــد دارایی ه ــا می توان در آنه

ــمند  ــای هوش ــا دارایی ه ــده ی ــگاری ش ــای رمزن ارزه
ننــد  لــی می توا موا ینکــه تنهــا ا توجه بــه ا باشــد. با
ــمند  ــای هوش ــراردادی در قرارداده ــوض ق ــوان ع به عن
مــورد معاملــه قــرار گیرنــد کــه اطاعــات آنهــا در بســتر 
ــه  ــورد معامل ــن م ــد؛ بنابرای ــده باش ــت ش ــن ثب باک چی
ــوص  ــی در خص ــوده و ابهام ــن ب ــا معی ــن قرارداده در ای
ــدی  ــات تعه ــاد معام ــدارد. انعق ــود ن ــوع وج ــن موض ای
ــورت  ــن ص ــه ای ــز ب ــمند نی ــای هوش ــب قرارداده در قال
ــق  ــال تحق ــرارداد در قب ــک طــرف ق ــه ی ــود ک ــد ب خواه
ــه،  ــت حق الزحم ــد پرداخ ــرر مانن ــروط مق ش

ــود.  ــی می ش ــام عمل ــه انج ــد ب متعه

ارکان اعتبار قراردادهای هوشمند

1- هــدف قانونی: یــک قــرارداد بایــد برای 
هدفــی قانونــی منعقــد شــود تــا اعتبــار حقوقــی 
ــار شــود. ایــن رکــن در نظــام حقوقــی  ــر آن ب ب
ایــران »جهــت مشــروع معاملــه« نــام دارد کــه 
مــاده 217 قانــون مدنــی بــر آن تصریــح کــرده 
اســت؛ بنابرایــن درصورتی کــه در قــرارداد 
هوشــمند صریحــًا جهــت نامشــروع ذکــر شــود، 
هــوش مصنوعــی از تأییــد مفــاد آن خــودداری 

. می کنــد

2- تطابــق قصــد: طرفیــن در انعقــاد 
ــاد آن  ــرارداد و مف ــه ق ــبت ب ــد نس ــرارداد بای ق
ــدی  ــک عق ــوده و هری دارای قصــد مشــترک ب
را قصــد کــرده باشــد کــه طــرف دیگــر نیــز آن 
را اراده کــرده باشــد. ایــن امــر در قراردادهــای 
هوشــمند به روشــنی اتفــاق می افتــد. زیــرا 
ــوش  ــارت ه ــت نظ ــن و تح ــتر باک چی در بس
ــبت  ــرف نس ــک ط ــه ی ــی، درصورتی ک مصنوع
ــه  ــبت ب ــری نس ــدام و دیگ ــع اق ــاد بی ــه انعق ب
انعقــاد اجــاره اقــدام کنــد، اساســًا عقــدی 
ــا  ــت ی ــوص صح ــا در خص ــود ت ــد نمی ش منعق

ــود. ــاد ش ــاف ایج ــان آن اخت بط

نعقــاد  3- طرفیــن قــرارداد: بــرای ا
ــی الزم  ــرایط قانون ــد ش ــن بای ــرارداد، طرفی ق
از جملــه اهلیــت را دارا باشــند. قراردادهــای 
هوشــمند ازآنجاکــه در بســتر توزیع شــده و 
در فضایــی الکترونیکــی منعقــد می شــوند، 
ــه  ــا ب ــن قرارداده ــاد ای ــرای انعق ــراد ب ــذا اف ل
پایگاه هــای اطاعاتــی نیــاز دارنــد کــه اطاعــات 
ــد.  ــرار ده ــا ق ــار آنه ــان را در اختی ــورد نیازش ــرف م ط
در قراردادهــای هوشــمند، اوراکل هــا ایــن وظیفــه را 

. نــد ر ا ه د عهد

ــی  ــد به صورت ــا بای ــراردادی: قرارداده ــوض ق 4- ع
منعقــد شــوند کــه در قبــال پرداخــت چیــزی توســط یــک 
ــه دســت آورد.  ــا عملــی را ب طــرف، طــرف مقابــل مــال ی

چیــزی کــه قــرارداد هوشــمند 
ــادی  ــرارداد ع ــه ق ــبت ب را نس
ــتفاده از  ــرده، اس ــاوت ک متف
ــت  ــن اس ــاک چی ــاوری ب فن
کــه مــا را از اعتمــاد کــردن بــه 
ــد.  ــاز می کن ــطه ها بی نی واس
د  ردا ا ، قــر به عبارت دیگــر
ــه  ــت ک ــدی اس ــمند ک هوش
روی بــاک چیــن فعــال 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــا ب ــود ت می ش
واســطه ها، شــرایط یــک 
ــرف را  ــن دو ط ــه بی توافقنام

ــد ــرا کن ــی و اج بررس
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ــد  ــده باش ــن نش ــی معی ــرارداد عوض ــه در ق درصورتی ک
قــرارداد غیرقابل اجــرا خواهــد بــود. باتوجه بــه آنکــه 
ــی  ــراردادی در قراردادهــای هوشــمند در کدهای عــوض ق
قابــل بازخوانــی در بســتر باک چیــن ثبــت شــده اند، 
ــراردادی در  ــوده و عــوض ق ــن و مشــخص ب ــواره معی هم
ــدن  ــی ش ــث منتف ــر باع ــن ام ــود. ای ــن می ش ــا تضمی آنه
ــورد  ــس م ــا جن ــوع ی ــه موض ــبت ب ــتباه نس ــوع اش موض
ــه  ــا آنچ ــن قرارداده ــه در ای ــرا ک ــود. چ ــه می ش معامل
مــورد معاملــه قــرار می گیــرد نــه یــک کاال، بلکــه 

ــق آن  کــدی اســت کــه حــاوی اطاعــات دقی
کاالســت.

5- امضــای دیجیتالــی: افــراد بــرای 
نعقــاد و امضــای قراردادهــای هوشــمند  ا
لــی  مضــای دیجیتا ز ا ه ا د ســتفا منــد ا ز نیا
ــا امضــای قــرارداد از طریق  هســتند. طرفیــن ب
کلیدهــای خصوصــی خــود، توافق نامــه را 
آغــاز می کننــد. درصورتی کــه تخصیــص 
ــی  ــتلزم بررس ــراد مس ــه اف ــی ب ــد خصوص کلی
ــابقه  ــی و س ــت حقوق ــی، وضعی ــدارک هویت م
ــخیص  ــه تش ــه ب ــد، چنانچ ــراد باش ــری اف کیف
قــد  ، شــخصی فا ر ا حیــت د جــع صا ا مر
اهلیــت بــرای انجــام معامــات شــناخته 
ــاد  ــًا انعق ــوز و تبع ــن مج ــت ای ــود، از دریاف ش
قراردادهــای هوشــمند محــروم می مانــد.

ــمند  ــای هوش ــوان قرارداده ــی می ت به طورکل
ــه شــمار آورد.  ــی ب ــای رضای ــزو قرارداده را ج
ــه  ــریفاتی –ک ــود تش ــاف عق ــه برخ ــرا ک چ
ــد  ــان عق ــبب بط ــریفات س ــام تش ــدم انج ع
ــار  ــرارداد هوشــمند در اختی ــد ق می شــود- تأیی
طرفیــن نبــوده و توســط هــوش مصنوعــی 
انجــام می پذیــرد. همچنیــن، گــزاره فــوق 
ــودن معامــات ســازگارتر  ــی ب ــا اصــل رضای ب
اســت. از ســوی دیگــر، قراردادهــای هوشــمند 
را بایــد از جملــۀ عقــود مغابنــه ای دانســت 
ــن  ــت یافت ــال دس ــه دنب ــن ب ــه در آن طرفی ک
ــن  ــتند. از ای ــن هس ــود ممک ــترین س ــه بیش ب
دهــای هوشــمند،  ا د ر ا ز قر ن ا و نمی تــوا ر
ــح  ــون صل ــامحی چ ــود مس ــاد عق ــرای انعق ب
ی  هــا د ا د ر ا . قر ه جســت تــی بهــر با محا
ن  چــو یــی  گی ها یژ و ی  ا ر ا د شــمند  هو
ــه  ــل عرض ــه دلی ــه ب ــاد معامل ــفافیت در انعق ش
ــودن  ــق ب ــن، دقی ــر بســتر باک چی ــاد آن ب مف

بــه دلیــل برخــورداری از سیســتم های اطاعاتــی 
اوراکل، جرم زدایــی و خوداجرایــی هســتند کــه ایــن 
ــاژور  ــب و فورس م ــون تقل ــائلی چ ــل مس ــری در ح آخ
ــورت  ــن ص ــت. بدی ــر اس ــمند موث ــای هوش در قرارداده
ــاد آن به صــورت  ــرارداد، مف ــی شــدن ق ــس از نهای ــه پ ک
ــد.  ــرا در می آی ــه اج ــی ب ــوش مصنوع ــط ه ــودکار توس خ
همچنیــن درصورتی کــه طرفیــن، بــه تعهــدات خــود 
عمــل نکننــد، ضمانــت اجــرای عــدم انجــام تعهــد، 

ــه هــوش مصنوعــی،  ــا پیش نویــس داده شــده ب ــق ب مطاب
اجــرا می شــود.

ــی بیشــتر،  ــون کارای ــی چ ــمند، مزایای ــای هوش قرارداده
ــعه  ــد و توس ــه رش ــادالت و درنتیج ــت مب ــش امنی افزای
ــاد  ــت در انعق ــرعت و دق ــش س ــادی، افزای ــام اقتص نظ
قــرارداد و کاهــش هزینه هــای آن، استانداردســازی 
تیپ هــای قــراردادی، ازبین بــردن نیــاز بــه نهــاد 
ــام و  ــش ابه ــز کاه ــاد و نی ــکل اعتم ــل مش ــط و ح واس
ــه  ــراه دارد. ب ــه هم ــرارداد را ب ــاد ق خطــا در خصــوص مف
ــا اشــراف بــر ســازوکار فنــی  همیــن منظــور، ب
ــی  ــب حقوق ــیت جوان ــا و تمش ــن قرارداده ای
آن، می تــوان از پتانســیل ایــن قراردادهــا 
در حوزه هایــی چــون سیاســت گذاری های 
ــت  ــی، صنع ــای مال ــناد، بازاره کان، ثبت اس
لکیــت فکــری،  نکــی، ما م با بیمــه، نظــا
ــرد. ــات و ازاین دســت بهــره ب برگــزاری انتخاب

ی نتیجه گیر

ــش  ــمند، کاه ــای هوش ــه قرارداد ه ــده اولی ای
دهــا و  ردا نعقــاد قرا نســانی در ا خلــه  ا مدا
کاهــش هزینه هــای آن بــود. زابــو معتقــد بــود 
اشــخاص ثالــث قابــل اعتمــاد، حفره هــای 
ــکل  ــر او مش ــتند. از نظ ــادالت هس ــی مب امنیت
ــی در  ــط حت ــث واس ــخص ثال ــه ش ــاد ب اعتم
خصــوص پول هــای رایــج امــروزی نیــز 
ــن  ــل ای ــرای ح ــو ب ــکار زاب ــداق دارد. راه مص
مشــکل، بکارگیــری قراردادهــای هوشــمند 
ــه  ــتن روی ــار گذاش ــا کن ــت ب ــه توانس ــود ک ب
ی  ن هــا مکا ا ز  ا ی  ه گیــر بهر و   ، ســنتی
ــاد  ــو را در انعق ــیوه ای ن ــن ش پرشــمار باک چی
قراردادهــا پیشــنهاد دهــد. وقتــی قــرارداد 
هوشــمند روی بــاک چیــن ثبــت شــود میــان 
ــا همــان نودهــا  همــه اعضــای بــاک چیــن ی
Node( بــه اشــتراک گذاشــته می شــود و  (
ــت. ــد داش ــخه از آن را خواهن ــک نس ــه ی هم

ــا دســتکاری آن  ــری از اجــرا ی ــن جلوگی بنابرای
ــای  ــه اعض ــرا هم ــت؛ زی ــن نیس ــًا ممک تقریب
ــک  ــه ی ــد؛ ن ــرا می کنن ــن آن را اج ــاک چی ب
ــه  ــا ب ــر ت ــز. اگ ــاد متمرک ــرور و نه ــد س ــا چن ی
ــه  ــت و اثربخشــی ب ــرای ثب ــروز اشــخاص ب ام
ــاد  ــز انعق ــی ج ــود، راه ــن خ ــات فی مابی توافق
قــرارداد بــه شــیوه ســنتی نداشــتند و در قالــب 
م هــای  ر نظا خته شــده و پذیرفته شــده د عقــود شنا
ــر  ــا یکدیگ ــق ب ــی و تواف ــت تراض ــه مدیری ــی ب حقوق
ــه  ــت ب ــرای آن دس ــش و اج ــرای پای ــد و ب می پرداختن
ــت آن  ــون  وق ــدند. اکن ــط می ش ــای واس ــان نهاده دام
اســت کــه نظام هــای حقوقــی از خــواب خمــودی و 
ــد.  ــا بیاین ــتقبال نوآمده ه ــه اس ــوند و ب ــدار ش ــوت بی رخ
حــاال دیگــر وقــت آن اســت کــه قلم هــا زمیــن گذاشــته 

و کاغذهــا بازنشســته شــوند.

ایــده اولیــه قرارداد هــای 
ــه   ــش مداخل ــمند، کاه هوش
انســانی در انعقــاد قراردادهــا 
و کاهــش هزینه هــای آن 
بــود. زابــو معتقــد بــود 
بــل  قا لــث  ثا شــخاص  ا
ــی  ــای امنیت ــاد، حفره ه اعتم
ــر او  ــتند. از نظ ــادالت هس مب
مشــکل اعتمــاد بــه شــخص 
لــث واســط حتــی در  ثا
خصــوص پول هــای رایــج 
امــروزی نیــز مصــداق دارد
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هنوز به درک فرهنیگ اکیف برای 
استفاده از قراردادهای هوشمند 

نرسیده ایم

ــاوری  ــای فن ــن کاربرده ــا از مهم تری ــد قرارداده ــل جدی ــوان نس ــمند به عن ــرارداد هوش ق
زنجیــره بلــوک اســت. ایــن نــوآوری باعــث می شــود تــا دیگــر نیــازی بــه اعتمــاد نباشــد 
ــار  ــاختی را در اختی ــوان زیرس ــن بت ــبکه بالک چی ــر روی ش ــی ب ــف برنامه نویس ــه لط و ب
ــمند  ــای هوش ــرد. قرارداده ــرا ک ــی اج ــه پیچیدگ ــاز ب ــدون نی ــا را ب ــا پروژه ه ــت ت داش
ــر  ــت بهت ــرای مدیری ــری ب ــال به کارگی ــورها در ح ــترده در کش ــورت گس ــروزه به ص ام
هســتند؛ امــا در ایــران از ایــن ظرفیــت ارزشــمند فناورانــه هنــوز به صــورت جدی اســتفاده 
نشــده اســت. در همیــن راســتا بــرای پیگیــری بحــث قراردادهــای هوشــمند بــه ســراغ 
ــرکت  ــل ش ــران، مدیرعام ــن ای ــن بالک چی ــره انجم ــس هیئت مدی ــدی، رئی ــپهر محم س
ــتفاده از  ــت اس ــاره وضعی ــا او درب ــم و ب ــور آمدی ــاد س ــره بنی ــو هیئت مدی ــرا و عض همگ

ــم. ــو کردی ــران گفتگ ــمند )smart contract( در ای ــای هوش قرارداده

 مهدی فوقی 
عضو تحریریه ققنوس
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ــرح  ــمند مط ــرارداد هوش ــاره ق ــادی درب ــف زی تعاری
ــت؟ ــمند چیس ــرارداد هوش ــما از ق ــف ش ــده، تعری ش

ــن  ــه بی ــت ک ــرارداد اس ــی ق ــمند نوع ــرارداد هوش ــاده، ق ــان س ــه زب ب
ــد؛  ــون را نقــض نکن ــه قان ــی ک ــا زمان ــرارداد اجــرا می شــود ت ــن ق طرفی
ــد  ــه ک ــک قطع ــن ی ــاوری باک چی ــر فن ــی ب ــمند مبتن ــرارداد هوش ق
ــدون  ــا ب ــت ت ــود و الزم اس ــرا می ش ــه اج ــت ک ــده اس ــی ش برنامه نویس

ــار مشــکل نشــود. ــا دچ ــد ت ــی باش ــت باالی ــا کیفی ــا و ب خط

ــا  قــرارداد هوشــمند چــه کاربــردی دارد و تفــاوت آن ب
ــی چیســت؟ ــای معمول قرارداده

ــود و  ــام می ش ــمند انج ــورت هوش ــت به ص ــمند، وضعی ــرارداد هوش در ق
ــد  ــی خواه ــودکار اجرای ــورت خ ــرارداد به ص ــق ق ــا طب هدف گذاری ه
ــن مــی رود.  ــه اعتمــاد نیســت و پیچیدگــی از بی ــازی ب شــد در این جــا نی
ــورت  ــفافیت به ص ــا ش ــود ت ــث می ش ــات باع ــن موضوع ــت، ای در حقیق
ــروز مشــکات و پیچیدگی هــا جلوگیــری شــود؛  کامــل اجــرا شــود و از ب
درعین حــال هزینــه امــور مدیریــت و بودجــه کاهــش پیــدا می کنــد کــه 

ــادی دارد. ــت بســیار زی اهمی

ــث  ــون باع ــود قان ــدم وج ــه ع ــد ک ــی معتقدن برخ
ــادی  ــک زی ــاوری ریس ــن فن ــتفاده از ای ــا اس ــده ت ش
داشــته باشــد، بــه نظــر شــما اســتفاده از قراردادهــای 

ــی دارد؟ ــکل قانون ــران مش ــمند در ای هوش
اســتفاده از قراردادهــای هوشــمند از لحــاظ قانونــی منعــی نــدارد. طبــق  
ــرارداد هوشــمند ناقــض  ــک ق ــاده 10 تجــارت، مادامــی کــه ی ــون م قان
ــود. از  ــی ش ــد اجرای ــت و می توان ــکل نیس ــار مش ــد، دچ ــن نباش قوانی
ــدن  ــه وارد ش ــوان ب ــود، می ت ــون می ش ــض قان ــث نق ــه باع ــواردی ک م
قــرارداد و توافــق بــه ســمت یکــی از موضوعــات خــاف قوانیــن در نظام 
جمهــوری اســامی ایــران ماننــد معاملــه مشــروبات الکلــی، مــواد مخدر، 

ــاره داشــت. ســاح و ... اش

آیــا در ایــران کســب وکاری را می شناســید کــه از 
ــد؟ ــرده باش ــتفاده ک ــمند اس ــرارداد هوش ق

در ایــران کســب و کارهایی به صــورت آزمایشــی از قراردادهــای 
ــش  ــط بخ ــه توس ــوع ک ــن موض ــا ای ــد ام ــتفاده کرده ان ــمند اس هوش
ــا  ــت پروژه ه ــب مدیری ــمند در قال ــرارداد هوش ــی از ق ــی و دولت خصوص
واقعــی و اساســی اســتفاده شــود، همچنــان دور از ذهــن اســت؛ چــرا کــه 
ــس  ــود را پ ــش خ ــاوری آزمای ــن فن ــی ای ــای آزمایش ــد در فض ــدا بای ابت
ــه  ــت فناوران ــن ظرفی ــل از ای ــورت کام ــوان به ص ــپس بت ــا س ــد ت ده

ــود. ــتفاده ش اس

ــازی و  ــه فرهنگ س ــران در زمین ــن ای ــن بالک چی انجم
ــوص  ــن به خص ــاوری بالک چی ــای فن ــعه کاربرده توس
ــه امــروز انجــام  ــا ب قــرارداد هوشــمند چــه اقدامــی ت

داده اســت؟
انجمــن باک چیــن به منظــور توســعه فرهنگ ســازی اســتفاده 
از فنــاوری باک چیــن در بخش هــای مهــم و تأثیرگــذار کشــور 
اقدامــات متعــددی را انجــام داده کــه بخشــی از آن هــا در زمینــه 
ــن ظرفیــت ارزشــمند  ــری از ای قراردادهــای هوشــمند و توســعه به کارگی
ــز  ــا مرک ــه ب ــد تفاهم نام ــه عق ــد ب ــا بای ــن تاش ه ــه ای ــت. از جمل اس
همکاری هــای تحــول و پیشــرفت ریاســت جمهوری اشــاره داشــت کــه 
ــن  ــاخت های ای ــا زیرس ــود ت ــاش می ش ــده و ت ــز ش ــانی نی اطاع رس

ــای  ــا بحــث قرارداده ــط ب ــازمان های مرتب ــا س ــود ت ــاد ش موضــوع ایج
ــنایی  ــران آش ــن ای ــن باک چی ــالت انجم ــوند. رس ــنا ش ــمند آش هوش
اســتارت آپ ها، اشــخاص و ســازمان ها و نهادهــای مرتبــط بــا 

ــت. ــوک اس ــره بل ــاوری زنجی ــای فن کاربرده

فعالیــت ســور در زمینــه قراردادهــای هوشــمند 
؟ چیســت

بنیــاد ســور بــه دنبــال ایجــاد پلتفرمــی اســت تــا شــرکت ها، 
اســتارت آپ ها و بخــش دولتــی بتواننــد از ایــن زیرســاخت بــرای 
به کارگیــری و اجــرای قراردادهــای هوشــمند اســتفاده کننــد و بــه دنبــال 

نوشــتن و ایجــاد قــرارداد هوشــمند نیســت.

ــمند  ــای هوش ــوده در قرارداده ــه مفق ــن حلق مهم تری
ــای  ــت در قرارداده ــود و کیفی ــد ب ــه خواه ــران چ در ای

ــت دارد؟ ــدر اهمی ــمند چق هوش
ــرا  ــته و اج ــی نوش ــطح کیف ــر س ــد در ه ــمند می توان ــای هوش قرارداده
ــن  ــا پایی ــاال ی ــت ب ــا کیفی ــد ب ــمند می توان ــرارداد هوش ــک ق ــود. ی ش
نوشــته شــود امــا موضــوع مهــم ایــن اســت کــه در ایــران شــرکت های 
متعــددی وجــود ندارنــد کــه بتواننــد یــک قــرارداد هوشــمند بــا کیفیــت 
ــدارم  باالیــی را بنویســند. از ســویی دیگــر، شــرکتی را در ایــران ســراغ ن
کــه در زمینــه بازرســی قراردادهــای هوشــمند فعــال باشــد، کوچک ترین 
خطایــی در قراردادهــای هوشــمند می توانــد خطایــی بــزرگ را بــه دنبــال 
ــادی از  ــغ زی ــرارداد هوشــمند، مبال ــه ق ــوذ ب ــا نف ــی ب ــته باشــد و حت داش

ــرود. ــن ب بی
در ایــران برنامه نویس هــای قــوی در زمینــه قراردادهــای هوشــمند 
وجــود دارد امــا بایــد شــرکت های بازرســی وجــود داشــته باشــند تــا ایــن 
ــار  ــدارد و دچ ــی ن ــده خطای ــته ش ــد نوش ــه ک ــود ک ــان حاصــل ش اطمین

ــت. ــدی اس ــیار ج ــوع بس ــن موض ــود و ای ــی نمی ش ــکل و خطای مش
ــود  ــر ش ــمند فک ــرارداد هوش ــی ق ــرکت  های بازرس ــاد ش ــه ایج ــد ب بای
ــروز  ــی شــود و از ب ــران اجرای ــای هوشــمند به درســتی در ای ــا قرارداده ت
مشــکات بزرگــی ماننــد اتفاقــی کــه در اتریــوم رخ داد، جلوگیری شــود.

قراردادهــای هوشــمند غیرقابل تغییــر هســتند؛ البتــه روش هایــی وجــود 
ــن اســت  ــی ای ــا موضــوع اصل ــرد. ام ــر ایجــاد ک ــا تغیی ــه در آن ه دارد ک
ــه  ــد دقیــق نوشــته شــوند و هیچ گون کــه ایــن قراردادهــای هوشــمند بای
ــن  ــی ایجــاد نشــود. ای ــد اجــرا خطای ــا در رون مشــکلی نداشــته باشــند ت
موضــوع در خــارج از ایــران کــه قراردادهــای متعــددی انجام شــده، نمود 
ــد  ــاز باش ــازمان نی ــد س ــن چن ــه بی ــی ک ــد. هرجای ــدا می کن ــتری پی بیش
ــمند  ــای هوش ــم از قرارداده ــد، می توانی ــته باش ــود داش ــی وج ــا کنترل ت
ــارات  ــه حســابداری، بیمــه، بانکــی، اعتب در بخش هــای متعــددی از جمل
ــوع را  ــد موض ــوان چن ــمند می ت ــرارداد هوش ــم. در ق ــتفاده کنی و ... اس
ــن  ــه طرفی ــق هم ــه تواف ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــرد ک ــاظ ک لح
بــرای تغییــر قــرارداد هوشــمند بــه قــرارداد هوشــمند دیگــر عنــوان کــرد 
کــه می توانــد کمــک کنــد کــه اگــر خطایــی در سیســتم بــود، بــا توافــق 
ــم  ــا می توانی ــر، م ــویی دیگ ــود. از س ــاح ش ــا اص ــن خط ــه طرفی هم
رابط هایــی را از فضــای خــارج بــه فضــای باک چیــن وارد کنیــم، 
ــه اگــر قیمــت کاالیــی ماننــد طــا، دالر و نفــت تغییــر پیــدا  ــرای نمون ب
کــرد، انعطاف پذیــری بیشــتری ایجــاد شــود. در قــرارداد می تــوان دادگاه 
ــرارداد هوشــمند  ــن ق ــان طرفی ــق می ــی تواف ــر زمان ــه اگ ــرد ک ــن ک تعیی
ــود.  ــع ش ــکل رف ــا مش ــود ت ــه ش ــک دادگاه مراجع ــه ی ــد، ب ــل نش حاص
ــای  ــث قرارداده ــه بح ــا ب ــود دارد ت ــی وج ــوم، دادگاه ــای اتری در فض
ــز  ــردازد، موضــوع دادگاه نی ــن بپ ــان طرفی هوشــمند دارای مشــکل از می
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ــش  ــکل را کاه ــوع و مش ــدت موض ــد ش ــه می توان ــرا ک ــت دارد چ اهمی
ــد. ــت کن ــری راح ــت انعطاف پذی ــن را باب ــال طرفی ــد و خی ده

باتوجه بــه نقــش مهــم نهادهــای دولتــی در توســعه و 
تســهیل اجــرای پروژه هــای قــرارداد هوشــمند مهــم، 
ــتفاده  ــه اس ــد ب ــی عالقه من ــش دولت ــما بخ ــر ش از نظ

ــت؟ ــمند اس ــت قراردادهای هوش از ظرفی
در حــوزه قراردادهــای هوشــمند و توســعه زیرســاخت فنــاوری زنجیــره 
ــده  ــام ش ــی انج ــی، کوتاه ــش خصوص ــوی بخ ــران از س ــوک در ای بل
و ضعــف در بخــش خصوصــی بــرای توســعه اکوسیســتم فنــاوری 
ــام  ــی اع ــچ زمان ــی هی ــش دولت ــه بخ ــرا ک ــت؛ چ ــن اس باک چی
نکــرده کــه باک چیــن مشــکل شــرعی دارد یــا خــاف قانــون اســت.

ــاط  ــی ارتب ــش دولت ــا بخ ــی ب ــش خصوص ــده بخ ــوان نماین ــن به عن م
ــد  ــد دارن ــب تأکی ــورت مرت ــی به ص ــای دولت ــازمان ها و نهاده دارم؛ س
ــروش  ــگ و خریدوف ــث ماینین ــه بح ــن ب ــای پرداخت ــًا به ج ــه صرف ک
رمزارزهــا، در زمینــه توســعه کاربردهــای فنــاوری باک چیــن و 
ــاوری  ــن فن ــر ای ــی ب ــد مبتن ــاخت های جدی ــات و زیرس ــاد خدم ایج

ــود. ــام ش ــاش انج ت

ــمند در  ــای هوش ــوده قرارداده ــه مفق ــن حلق مهم تری
ایــران چیســت؟

ــای  ــتفاده از قرارداده ــرای اس ــی ب ــی کاف ــه درک فرهنگ ــوز ب ــا هن م

ــورداری از  ــدم برخ ــل ع ــه دلی ــئله ب ــن مس ــه ای ــیدیم ک ــمند نرس هوش
ــرارداد  ــرای ق ــرای اج ــر ب ــویی دیگ ــت. از س ــب اس ــای مناس پلتفرم ه
ــما  ــوم ش ــدید اتری ــت ش ــش قیم ــا افزای ــوم ب ــای اتری ــمند در فض هوش
بایــد 50 دالر بــرای یــک قــرارداد هوشــمند پرداخــت کنیــد کــه اصــوال 
باعــث شــده تــا اجــرای یــک قــرارداد هوشــمند بــر بســتر اتریــوم ارزش 
ــرارداد هوشــمند  ــک ق ــه در ی ــوان نمون اقتصــادی نداشــته باشــد. به عن
ــر  ــگام ه ــن، هن ــر باک چی ــی ب ــی مبتن ــی اینترنت ــک تاکس ــرای ی ب
عملیــات، بایــد یــک قــرارداد هوشــمند اجــرا شــود کــه هزینــه زیــادی 

دارد.
ــای  ــا قرارداده ــده ت ــث ش ــد دارم باع ــه تأکی ــکاتی ک ــن مش از مهم تری
هوشــمند در ایــران آن طــور کــه در کشــورهای دیگــر از جمله کشــورهای 
همســایه انجــام نشــود، بحــث نبــود پلتفرم هــای متعــدد، فضــای 
ــه  ــت ک ــمند اس ــرارداد هوش ــر ق ــرکت های ناظ ــی و ش ــن بوم باک چی
ــا  ــوس توانســته ب ــًا ققن ــژه دارد. صرف ــه توجــه وی ــاز ب ــده و نی ــول مان مغف
ــد و  ــاد کن ــاختی را ایج ــده زیرس ــرکل توزیع ش ــاوری دفت ــتفاده از فن اس
ــرایط  ــدوارم ش ــته اند. امی ــی نداش ــدام خاص ــز اق ــر نی ــرکت های دیگ ش
مهیــا شــود و کشــور بتوانــد از ظرفیــت هوشــمند قرادادهــای هوشــمند بــر 

ــد. ــتفاده کن ــن اس ــاوری باک چی ــتر فن بس

باتوجه بــه برگــزاری رویــداد ارز دیجیتــال بانــک 
ــی  ــروه مال ــت و گ ــوس، راه پرداخ ــط ققن ــزی توس مرک
ــی از  ــوان یک ــه عن ــده CBDC ب ــت پدی ــریف و اهمی ش
ــاره  ــما درب ــر ش ــن، نظ ــاوری بالکچی ــای فن کاربرده
اســتفاده از ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی چیســت و 
اصــوال بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران بایــد 
چــه اقدامــی را بــرای اســتفاده از ایــن ظرفیــت انجــام 

ــد؟ ده
ــان  ــوان CBDC از ن ــزی تحــت عن ــک مرک ــال بان ــاد دارم ارز دیجیت اعتق
ــت  ــاز اس ــت و نی ــر اس ــران واجب ت ــزی ای ــک مرک ــرای بان ــم ب ــب ه ش
ــادی  ــم اقتص ــش مه ــر در بخ ــراد حاض ــوص اف ــردان و به خص ــا دولتم ت
ــد  ــد و مانن ــت را درک کنن ــن ظرفی ــت ای ــریع تر اهمی ــه س ــی هرچ و بانک
ــک  ــال بان ــد از ارز دیجیت ــم بتوان ــران ه ــرو، ای ــورهای پیش ــایر کش س
 CBCC ــد دارم کــه ــه تأکی ــد. البت مرکــزی و فرصت هــای آن اســتفاده کن
ــد  ــزی می توان ــک مرک ــال بان ــزی از ارز دیجیت ــک مرک ــزارز بان ــا رم ی

ــد. ــته باش ــتری داش ــش بیش نق
ــز  ــه نی ــن نکت ــه ای ــزی ب ــک مرک ــال بان ــت ارز دیجیت ــاره اهمی ــد درب بای
ــک مرکــزی  ــدرال رزرو، بان ــاور - رئیــس ف اشــاره داشــت کــه، جــرون پ
ــرده اســت  ــا اعــام ک ــکا- در خصــوص CBDC ه ــاالت متحــده آمری ای
کــه مــا نمی خواهیــم یــک روز صبــح بیــدار شــویم و مشــاهده کنیــم کــه 
ــم  ــه مه ــول فناوران ــک تح ــت و از ی ــی نیس ــره جهان ــر ارز ذخی دالر دیگ

ــا  ــد ام ــاق رخ ده ــن اتف ــه ای ــم داد ک ــازه نخواهی ــا اج ــم. م عقب مانده ای
بایــد بــه پرســش های مهمــی بــرای راه انــدازی یــک ارز دیجیتــال بانــک 
مرکــزی پاســخ داده شــود؛ ایــن نشــان می دهــد CBDC اهمیــت زیــادی 

دارد.
دولتمــردان کشــور در جلســات، بــه موضــوع ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی 
ــی  ــتور کار بررس ــه آن را در دس ــد ک ــوان می کنن ــاً عن ــد و صرف ــه ندارن توج
ــت را از  ــن فرص ــد ای ــه نبای ــت ک ــی اس ــن در حال ــا ای ــد؛ ام ــرار می دهن ق

ــت داد. دس
 ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی تهدیداتــی را نیــز دارد امــا تأکیــد 
دارم فرصت هــا و منافــع CBDC بســیار بیشــتر از تهدیــدات اســت. 
باک چین هــای بومــی ماننــد ققنــوس و ســور می تواننــد بــه ارز دیجیتــال 
ــد. ــق کنن ــی را خل ــت بزرگ ــوند و فرص ــل ش ــران متص ــزی ای ــک مرک بان

ــه  ــران چ ــرای ای ــال ب ــن تأثیــر CBDC ری بزرگ تری
ــود؟ ــد ب خواه

ــذف  ــدم ح ــا معتق ــود؛ ام ــگی می ش ــرف همیش ــک ح ــم ی دورزدن تحری
 CBDC ــذاری ــن تأثیرگ ــا مهم تری ــه بانک ه ــی ب ــردش مال ــتگی گ وابس

ــرد. ــور ک ــادگی عب ــد به س ــت آن نبای ــه از اهمی ــت ک ــال اس ری

ــران از  ــوک در ای ــره بل ــاوری زنجی ــاخت فن ــعه زیرس ــمند و توس ــای هوش ــوزه قرارداده در ح
ســوی بخــش خصوصــی، کوتاهــی انجــام شــده و ضعــف در بخــش خصوصــی بــرای توســعه 
اکوسیســتم فنــاوری باک چیــن اســت چــرا کــه بخــش دولتــی هیــچ زمانــی اعــام نکــرده کــه 

ــت ــون اس ــاف قان ــا خ ــرعی دارد ی ــکل ش ــن مش باک چی
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نگاهی به توکن باشگاه وفاداری ققنوس با نام KLT1 و شیوه دریافت و خرج کرد آن

 برای شام که با وفا هستید

شــرکت فناوری هــای اطالعاتــی و مالــی توزیع شــده یکتــا ققنــوس پــارس، 
ــا هــدف معرفــی و توســعه هــر چــه  ــوس، ب ــان شــبکه ققن ــوان یکــی از میزبان به عن
بیشــتر دفتــر کل توزیع شــده ققنــوس و حفــظ و گســترش جامعــه کاربــران خــود، در 
نظــر دارد توکــن باشــگاه مشــتریان خــود را بــا کــد KLT1  بــر بســتر شــبکه ققنــوس 
ــا پشــتوانه بودجــه ســاالنه تبلیغــات و بازاریابــی  ــد. ایــن توکــن کــه ب منتشــر نمای
شــرکت ققنــوس منتشــر می شــود، بــا قیمتــی برابــر 10 ریــال و بــه تعــداد 10 میلیــارد 
واحــد توســط شــرکت ققنــوس منتشــر و عرضــه می شــود. ایــن توکــن بــر اســاس 
ــز  ــوس نی ــان ققن ــده و میزب ــه ش ــد و ارائ ــران آن تولی ــت کارب ــزان فعالی ــوع و می ن

ــد. ــن می کن ــپیدنامه تضمی ــدرج در س ــرایط من ــراز ش ــورت اح ــد آن را در ص بازخری
کاربــران در ازای فعالیــت در کیــف توکــن ققنوس، دعوت از ســایر دوســتان خــود برای 
ــف  ــردی کی ــه کارب ــه برنام ــی ب ــه، رتبه ده ــای خیری ــرکت در کمپین ه ــت، ش عضوی
ــزان  ــه می ــوس و بســته ب ــات در شــبکه ققن ــوس در بازارهــا، انجــام عملی توکــن ققن
ــن  ــای ای ــد از مزای ــرده و می توانن ــت ک ــن  KLT1 دریاف ــود، توک ــت خ ــوع فعالی و ن
توکــن اســتفاده کننــد. مزایــای این توکــن شــامل اســتفاده از محصــوالت موجــود در 
ــت  ــز دریاف ــه و نی ــی و ماهان ــی های هفتگ ــرکت در قرعه کش ــوس، ش ــگاه ققن فروش
ــد  ــراد می توانن ــن اف ــت. همچنی ــده اس ــن جمع آوری ش ــادل توک ــد مع ــه نق وج

ــد. ــه کنن ــا معاوض ــایر توکن ه ــا س ــوس ب ــه ققن ــز مبادل ــود را در مرک ــای خ توکن ه

 حجت عباسی
عضو  تحریریه ققنوس
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مشکل کجاست؟ 

در دنیــای امــروز، بســیاری از کســب وکارها، بــا اتخــاذ سیاســت های 
متعــدد و مختلــف، در پــی افزایــش فــروش خــود از طریــق توســعه جامعــه 
ــود  ــی خ ــتریان فعل ــه مش ــتر ب ــوالت بیش ــروش محص ــا ف ــتریان و ی مش
هســتند. یکی از روش هــای مرســوم در ایــن فضــا، اســتفاده از راهکارهایی 
بــرای جــذب مشــتریان جدیــد از طریــق مشــتریان فعلی اســت. ایــن روش 
یکــی از روش هــای بســیار مؤثــر جــذب کاربــران جدیــد اســت؛ زیــرا مردم 
بــه نظــر اطرافیــان، دوســتان، افــراد مشــهور جامعــه، افــراد خانــواده و یــا 
ســتارگان شــبکه های اجتماعــی بیشــتر از تبلیغات مســتقیم اطمینــان دارند 
ــد. درواقــع اهمیــت ایــن موضــوع را  ــر اعتمــاد می کنن ــه آن هــا راحت ت و ب
ــات  ــی اوق ــه گاه ــد ک ــه ش ــن تر متوج ــکلی روش ــه ش ــوان ب ــی می ت زمان
ــیم  ــه می پوش ــی لباســی را ک ــی و حت ــای تلویزیون ــم برنامه ه ــان ه خودم
ــور  ــن روش، به منظ ــم. در ای ــاب کرده ای ــان انتخ ــر اطرافیانم ــت تأثی تح
ــی و  ــران فعل ــط کارب ــات توس ــوالت و خدم ــی محص ــد معرف ــریع رون تس
ــر  ــی کارب ــی به واســطه معرف ــران، هدایای ــن کارب ــات ای ــران خدم ــز جب نی
جدیــد در اختیــار کاربــران قــرار می گیــرد. در غالــب مــوارد نیــز ایــن هدایــا 
و امتیــازات تنهــا درون همــان برنامــه کاربــرد دارد و در فضــای خــارج از آن 
تعریف نشــده اســت )هماننــد اعتبــاری کــه برخــی تاکســی های اینترنتــی 

ــد(. ــرار می دهن ــود ق ــران خ ــار کارب در اختی
در ایــن  بیــن بنــا بــر دالیلــی کــه در ادامــه فهرســت شــده اســت، برخــی از 
ــا موفقیــت روبــرو نمی شــوند. عــدم  ــران جدیــد، ب روش هــای جــذب کارب
ــا عایــق مشــتری، عــدم امــکان  تطابــق امتیــازات و هدایــای اعطایــی ب
اســتفاده از هدایــا و امتیــازات دریافتی بــرای خریــد کاال و خدمــات موردنیاز 
کاربــر، وجــود برنامه هــای وفــاداری متعــدد بــا هدایــا و امتیــازات مختلــف 
ــر اســاس  ــد )ب ــازات را بســیار دشــوار می کن ــر امتی کــه گاهــی مدیریــت ب
تحقیقــات به عمل آمــده در آمریــکا، هــر خانــواده، عضــو 19 تــا 29 برنامــه 
ــا از آن هــا اســتفاده می کنــد(، عــدم  وفــاداری اســت و فقــط از 5 الــی 12 ت
ــع آوری  ــد جم ــودن رون ــر ب ــازات، زمان ب ــای و امتی ــد هدای ــکان بازخری ام
ــتمر و  ــرات مس ــاص، تغیی ــه خ ــک هدی ــه ی ــتیابی ب ــرای دس ــازات ب امتی
ناگهانــی در جزئیــات برنامــه وفــاداری و مــواردی ازاین دســت جــزء 
ــت و  ــاداری اس ــای وف ــراد از برنامه ه ــری اف ــل کناره گی ــن عوام مهم تری
آمارهایــی نظیــر عــدم اســتفاده مــردم از 50 درصــد پاداش هــای وفــاداری 
)معــادل 50 میلیــارد دالر آمریــکا( و نیــز عضویت تنهــا 14درصــد از جوانان 

ــا اســت. ــن ادع ــر ای ــی ب ــا دلیل ــوع برنامه ه ــن ن در ای
بــا ظهــور فنــاوری زنجیره بلــوک و دفتــر کل توزیع شــده، صنایــع بســیاری 
ــر  ــرض تغیی ــز در مع ــای ســنتی نی متحــول شــدند و بســیاری از کارکرده
ــود و  ــران موج ــردن کارب ــادار ک ــای وف ــت. برنامه ه ــرار گرف ــود ق و بهب
جــذب کاربــران جدیــد نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نبودنــد و بــه مــدد ایــن 
فنــاوری، بســیاری از چالش هــای فــوق مرتفــع و یــا تــا حــد مناســبی بهبود 
ــگاه های  ــاداری در باش ــازات وف ــا و امتی ــازی پاداش ه ــا توکن س ــت. ب یاف
مشــتریان بــر بســتر زنجیره بلوک هــای عمومــی، امــکان تبــادل 
ــراد  ــد و اف ــق گردی ــر محق ــا یکدیگ ــف ب ــگاه های مختل ــای باش توکن ه
توانســتند منطبــق بــر نیازمنــدی و عایــق خــود، نســبت بــه خریــد توکــن 
و یــا معاوضــه و مبادلــه آن اقــدام نماینــد. همچنیــن ایــن بســترها امــکان 
تعریــف توکن هــای مشــترک بــرای چندیــن باشــگاه مشــتریان را فراهــم 
ــاداری  ــازات وف ــا و امتی ــت توکن ه ــر مدیری ــر درگی ــراد دیگ ــا اف آورد ت
مختلــف نشــوند. ایــن فنــاوری در کنــار صرافی هــای توزیع شــده، 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، 
ــان  ــات می ــن و بســیاری از توافق ــت توک ــد، شــرایط دریاف عرضــه، بازخری

ــر  ــران و اعضــای باشــگاه های مشــتریان، دیگ ــن و کارب ــده توک صادرکنن
ــر و دســتکاری شــود. ــل تغیی غیرقاب

ــش  ــدف افزای ــا ه ــر دارد، ب ــوس در نظ ــرکت ققن ــتا، ش ــن راس در همی
ــران  ــذب کارب ــز ج ــوس و نی ــن ققن ــف توک ــی کی ــران فعل ــت کارب رضای
جدیــد، بخشــی از منابــع خــود را در قالــب انتشــار توکــن وفــاداری بــا نــام 
KLT1  هزینــه نمایــد. ایــن توکــن کــه بــر بســتر شــبکه ققنــوس ایجــاد و 
ــار وی  ــر تولیــد و در اختی ــه میــزان فعالیــت کارب ــه می شــود، بســته ب مبادل
قــرار می گیــرد، همچنیــن می توانــد در مرکــز تبــادل غیرمتمرکــز ققنــوس 
بــا ســایر توکن هــای مــورد عاقــه کاربــر معاوضــه شــده و یــا در صــورت 
دســتیابی بــه حدنصاب هــای منــدرج در ســپیدنامه، توســط شــرکت 

ــل شــود. ــال تبدی ــه ری ــد و ب ــوس بازخری ققن

تشریح فضای کسب وکار

ــازار جهانــی پروژه هــا و باشــگاه های وفــاداری در ســال 2018  ــا اینکــه ب ب
ــای  ــازار برنامه ه ــی می شــود، ب ــود، پیش بین ــارد دالر ب در حــدود 172 میلی
ــی 6 درصــد در  ــاالنه 5 ال ــب س ــرخ مرک ــا ن ــی ب ــاداری در ســطح جهان وف
ــوغ  ــارد دالر برســد. بیشــترین ســطح بل ــه حــدود 216 میلی ســال 2022 ب
ــی از  ــمالی و بخش های ــکای ش ــی، آمری ــای غرب ــد اروپ ــی همانن در مناطق
آســیا و اقیانوســیه هماننــد اســترالیا، ژاپــن، هنگ کنــگ و ســنگاپور شــکل 

ــه اســت. گرفت
ــه  ــای صورت گرفت ــات انجام شــده، بســیاری از تاش ه ــر اســاس مطالع ب
توســط کســب وکارها بــرای قدردانــی از مشــتریان فعلــی و جــذب 
مشــتریان جدیــد توســط مشــتریان قبلــی کــه بــر بســتر ســایر فناوری هــا 

ــرو نشــده اســت: ــا موفقیــت روب ــر دالیــل زیــر ب ــوده، بنــا ب اســتوار ب
• محدود بودن عمر و محل استفاده امتیازات وفاداری

• پیچیدگی برنامه های وفاداری
ــق  ــا عای ــاداری ب ــای وف ــنهادهای برنامه ه ــق پیش ــدم تطاب • ع

کاربــران
• پیچیدگی روند بازخرید امتیازات

• تغییــر و دســتکاری در برنامه هــای وفــاداری توســط صاحبــان 
کســب وکار

ــر  ــا فعالیت هــای کارب ــی ب ــازات دریافت ــودن ارزش امتی • متناســب نب
ــا( ــودن پاداش ه ــم ارزش ب )ک

• وجــود برنامه هــای وفــاداری مختلــف بــا امتیــازات خــاص هــر یک 
ــت امتیازات و دشــواری مدیری

راهکار چیست؟

ــی،  ــارد ریال ــرمایه گذاری 100 میلی ــا س ــر دارد ب ــوس در نظ ــرکت ققن ش
تعــداد 2 میلیــون کاربــر جدیــد را به واســطه ایــن روش بــه مجمــوع 
کاربــران خــود اضافــه نمایــد. بــه همیــن منظــور، تــاش دارد بــا تولیــد و 
عرضــه توکــن  KLT1 و ارائــه آن بــه کاربــران فعــال خــود کــه در زمینــه 
جــذب کاربــران جدیــد کیــف توکــن ققنــوس فعالیــت می کننــد، از زحمات 
کاربــران فعــال خــود قدردانــی کنــد. ایــن توکــن بــه نحــوی طراحی شــده 
ــان شــبکه ققنــوس نیــز قابــل  کــه در اکوسیســتم مشــتریان ســایر میزبان
توســعه اســت و ایشــان نیــز می تواننــد به صــورت یکپارچــه از ایــن توکــن 

ــرای مشــتریان خــود اســتفاده کننــد. ب
ــاوری  ــاال و قابلیت هــای موجــود در فن ــوارد ذکرشــده در ب ــه م ــا توجــه ب ب
دفتــر کل توزیع شــده، مشــخص اســت کــه بســیاری از چالش هــای 
ــن  ــوان توســط ای ــاداری ســنتی را می ت موجــود در فضــای برنامه هــای وف
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چالش برنامه های 
وفاداری سنتی

وجود برنامه های 
وفاداری مختلف با 

امتیازات مختص هر 
یک و دشواری مدیریت 

امتیازات

متناسب نبودن ارزش 
امتیازات دریافتی با 
فعالیت های کاربر 
)کم ارزش بودن 

پاداش ها(

عدم تطابق 
پیشنهادهای 

برنامه های وفاداری با 
عالیق کاربران

پیچیدگی روند بازخرید 
امتیازات

تغییر و دستکاری در 
برنامه های وفاداری توسط 

صاحبان کسب وکار

راهکارهای فناوری دفتر کل توزیع شده

چنانچــه امتیازهــای وفــاداری در قالــب توکن و بر بســر یک دفــر کل توزیع شــده توســعه داده شــوند، در 
رصافی هــا قابــل  مبادلــه و معاوضــه هســتند. بدیــن ترتیــب، توکن هــای وفــاداری، می تواننــد در فضــای 

خــارج از یک برنامــه وفــاداری مشــخص نیز معنــا داشــته و بــا ارزش باشــند.
ــایر  ــا س ــوس، ب ــز ققن ــادل غیرمتمرک ــز تب ــه در مرک ــت برخــوردار اســت ک ــن قابلی ــز از ای ــن KLT1 نی توک
توکن هــای وفــاداری دیگــر کســب وکارهای عالقه منــد و نیــز ســایر میزبانان شــبکه ققنــوس مبادله شــود. 
چنانچــه ســایر میزبانــان شــبکه ققنــوس نیــز مایــل باشــند، ایــن توکــن می توانــد به عنــوان توکن مشــرک 
در میــان متامــی کیف توکن هــای میزبانــان ققنــوس عمــل کنــد و از ایجــاد توکن هــای متعــدد و جزیــره ای 

کــه مدیریــت آن بــرای کاربــران دشــوار اســت جلوگیــری منایــد.

بــا توســعه توکن هــای مختلــف در فضــای برنامه هــای وفــاداری و بــا افزایــش میــزان پذیرنــدگان ایــن نوع 
توکن هــا، افــراد به راحتــی می تواننــد توکــن خــود را بــا ســایر توکن هــای موردعالقــه خــود مبادلــه مناینــد. 
به عنــوان منونــه فــرد می توانــد توکــن تاکســی اینرنتی خــود را بــا توکــن تخفیــف از یــک فروشــگاه آنالین 

مبادلــه مناید.
با توســعه هرچه بیشــر میزبانان ققنــوس و فضــای پذیرندگــی توکــن KLT1، کاربــران کیف توکــن ققنوس 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه DEX ققنــوس، توکــن خــود را بــا یــک نــرخ برابــری کــه بــازار عرضــه و تقاضــا 

مشــخص می کنــد، بــا ســایر توکن هــای موردعالقــه خــود در ایــن شــبکه مبادلــه مناینــد.
ازآنجایی کــه متامــی تراکنش هــا بــر بســر توزیع شــده امــن و شــفاف ققنــوس ثبــت و نگهــداری می شــود، 
مالکیــت افــراد بــر توکن هــای خــود مشــخص بــوده و امــکان تعریــف توکن هــای تقلبــی و یا خریــد بیش 

از میــزان موجــودی افــراد امکان پذیــر نیســت.

نــارش توکــن KLT1، رشایطی مشــخص و ســاده بــرای بازخرید توکــن خــود را در بخــش ترشیــح فرآیندهای 
چرخه حیــات توکــن بیــان کــرده اســت. افــراد بــرای تبدیــل توکن خــود بــه ســایر توکن هایــی کــه بازخرید 
مســتقیم آن هــا فعــال اســت، می تواننــد پیشــنهاد فــروش خــود را در مرکــز تبــادل غیرمتمرکز ققنــوس نیز 
ثبــت منایند تــا در صورت پیــدا شــدن خریــدار، مبادله انجــام گیــرد. به عبارتی دیگــر، بازخرید غیرمســتقیم 
ایــن توکــن، در رشایطی غیــر از مــوارد منــدرج در بنــد ترشیــح فرآیندهای چرخــه حیات توکــن نیز بــا ارائه 

آن در DEX ققنــوس ممکن اســت.

ازآنجایی کــه میــزان تولیــد، شــیوه عرضــه، مراحــل اعطــای توکــن از طریــق قرعه کشــی، نحــوه بازخریــد 
توکن هــا و ســایر توافقــات فی مابین نــارش و کاربــران بر بســر قراردادهای هوشــمند طراحی  شــده اســت، 
امکان دســتکاری در طــول چرخه حیــات توکــن KLT1 حداقــل بــوده و درنتیجه امــکان تغییر و دســتکاری 

در برنامه هــای وفــاداری توســط صاحبــان کســب وکار تا حــدود بســیار زیــادی از بیــن خواهــد رفت.

ــر کل  ــاوری دف ــر فن ــر بس ــن ب ــب توک ــاداری در قال ــای وف ــا برنامه ه ــط ب ــای مرتب ــه پاداش ه ارائ
توزیع شــده قــادر اســت نــگاه مشــریان بــه ایــن پاداش هــا را دگرگــون و متحــول کنــد. در ایــن روش 
مبتنــی بــر توکــن، افــراد می تواننــد بســته بــه میــزان تــالش خــود، ارزش توکــن دریافتــی خــود را در 
مرکــز تبــادل تعییــن مناینــد و بــرای فــروش پیشــنهاد ثبــت کننــد. درنتیجــه مدیریــت ارزش توکــن، در 

ــران اســت. ــار کارب اختی
توکــن KLT1 نیز بــا ارزشــی معــادل 10 ریــال، عرضــه خواهد شــد؛ امــا مالکیــن توکن بســته بــه رشایط 
ــدام  ــذاری آن اق ــه قیمت گ ــوس، نســبت ب ــز ققن ــادل غیرمتمرک ــز تب ــازار عرضــه و تقاضــا در مرک و ب

خواهنــد کــرد.
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فنــاوری مرتفــع ســاخت. در جــدول ذیــل، چالش هــای موجــود در برنامــه 
ــر کل  ــاوری دفت ــتر فن ــده در بس ــای ارائه ش ــنتی و راهکاره ــاداری س وف
ــود. ــه می ش ــن KLT1 ارائ ــنهادی توک ــدل پیش ــاس م ــر اس ــده ب توزیع ش

تشریح فرآیندهای چرخه حیات توکن
 

شروع:
•   ابتــدا تعــداد ده میلیــارد توکــن KLT1  از حســاب ناشــر ایجاد شــده 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــن توکن ه ــود. ای ــل می ش ــع منتق ــه حســاب توزی و ب
شــاخص های فعالیــت کاربــران، در بازه هــای زمانــی مشــخص، 

ــود.  ــل می ش ــه حســاب ایشــان منتق ــی شــده و ب ارزیاب
انتفاع:

•  انتقال فرد به فرد توکن ها به ســایر کاربران شبکه ققنوس
•  مبادله در مرکز تبادل غیرمتمرکز ققنوس با ســایر توکن ها

ــات  ــدی از خدم ــوس و بهره من ــه فروشــگاه شــرکت ققن ــه ب •  مراجع
و کاالهــای موجــود در آن

•  تبدیل توکن ها به شانس شرکت در قرعه کشی
پایان:

•  بازخرید توکن در بسته های ده میلیونی و دریافت معادل ریالی
•  پایان توکن

شروع

در ابتــدا تعــداد 10.000.000.000 توکــن KLT1 از حســاب ناشــر ایجاد 
ــا  ــن توکن ه ــود. بخشــی از ای ــل می ش ــع منتق ــه حســاب توزی ــده و ب ش
بــا توجــه بــه شــاخص ها و فعالیــت کاربــران، در بازه هــای زمانــی 
مشــخص، ارزیابی شــده و بــه حســاب ایشــان منتقــل می شــود. در 

ــال اســت. ــان انتشــار، قیمــت هــر توکــن 10 ری زم
ــد از طــرق  ــوس می توانن ــف توکــن ققن ــه کی ــدان ب ــران و عاقه من کارب

زیــر، نســبت بــه دریافــت توکــن KLT1 اقــدام نماینــد:
•  نصب و راه اندازی کیف توکن ققنوس

•  شــرکت در فرآینــد رتبه دهــی بــه کیــف توکــن ققنــوس در 

بازارهــای معتبــر
•  انجام تراکنش در شــبکه ققنوس از طریق کیف توکن ققنوس

•  مشارکت در خرید توکن های خیریه
•  قرعه کشی های دوره ای

•  تکمیل اطاعات هویتی خود
•  کسب مقام برتر در مسابقه ســاالنه توسعه محصول ققنوس

)Airdrop( اهدای توکن جایزه  •
•  شرکت در کمپین های آتی شرکت ققنوس

ــن  ــوس ممک ــان ققن ــایر میزبان ــت های س ــه سیاس ــته ب ــز بس •  و نی
ــزوده شــود. ــن فهرســت اف ــه ای ــای دیگــری ب اســت روش ه

ــن KLT1 و  ــار توک ــه انتش ــر ب ــوق، منج ــوارد ف ــک از م ــر ی ــام ه انج
ــود: ــه رو می ش ــه روب ــدول صفح ــا ج ــق ب ــر مطاب ــه کارب ــه آن ب عرض

انتفاع

کاربــران کیــف توکــن ققنــوس بــا انجــام فعالیت هــای فــوق و 
ــان  ــایر میزبان ــوس و س ــرکت ققن ــای ش ــایر کمپین ه ــرکت در س ش
ــن  ــدگان ای ــد. دارن ــت می کنن ــن KLT1 دریاف ــوس، توک ــبکه ققن ش
ــن  ــت ای ــای مالکی ــل، از مزای ــای ذی ــه روش ه ــد ب ــن می توانن توک
ــد  ــا دارد بهره من ــت آن ه ــت مثب ــزان فعالی ــان از می ــه نش ــا ک توکن ه

شــوند:
•  انتقــال توکن هــای KLT1 خــود بــه ســایر کاربــران کیــف توکــن 
ــل  ــوس در مقاب ــز ققن ــادل غیرمتمرک ــز تب ــوس در مرک و شــبکه ققن
ــرخ  ــک ن ــا ی ــود ب ــر خ ــورد نظ ــای م ــک از توکن ه ــر ی ــت ه دریاف

ــی توافق
ر  کت د نس شــر فتــی بــه شــا یا ر ی د کن هــا یــل تو تبد •
س ققنــو کت  شــر نــه  ها ما و  هفتگــی  ی  عه کشــی ها قر
•  مراجعــه بــه فروشــگاه شــرکت ققنــوس و بهره منــدی از 

خدمــات و کاالهــای موجــود در آن
ــد  ــه تولی ــر ب ــه منج ــران ک ــت کارب ــزان فعالی ــت، می ــایان ذکر اس ش
توکــن KLT1 می شــود، مســتمراً رصــد و میــزان توکــن تولیــدی 

1000KLT

2500KLT

500KLT

500KLT

شکل ۱: شیوه تخصیص توکن KLT1 به هنگام معرفی کیف توکن ققنوس به سایرین و جذب کاربران جدید
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نوع فعالیت

معرفی کیف توکن 
ققنوس به سایرین و 
جذب کاربران جدید

داشتن توکن خیریه 
مهرآفرین

قرعه کشی مستمر 
هفتگی تا 5 سال

امتیازدهی به کیف توکن 
ققنوس در بازارهای 

اپلیکیشن های موبایلی

انجام عملیات در کیف 
توکن ققنوس

)Airdrop( توکن هدیه

شرکت در مسابقه توسعه 
محصول ققنوس )هکاتون 

ققنوس(

KYC تکمیل اطالعات

میزان توکن دریافتی

برای معــرف 2500 توکــن KLT1، بــرای پدر معــرف )معــرف معــرف)، 1000 توکــن KLT1، بــرای جد معرف 
نیــز 500 توکــن KLT1. همچنین فــرد معرفی شــده نیــز 500 توکــن KLT1 دریافت خواهــد کرد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه توکن هــای فــرد معرفی شــده، رصفــاً پــس از ایجــاد خــط اعتــاد بــه حســاب وی 
انتقــال داده می شــود. بعــالوه، مادامی کــه فــرد معرفی شــده پــس از ایجــاد حســاب، نســبت بــه تکمیــل 
اطالعــات بخــش بازخریــد توکــن پیــان اقــدام ننایــد، ایــن جوایــز یک دهــم اعــداد فــوق خواهــد بــود.

در هــر هفتــه، بــه ازای هــر کاربــر جدیــد کیــف توکــن ققنــوس، 500 توکــن KLT1 و بــه ازای هــر صدهــزار 
تومان خریــد )بــدون توجه بــه نوع توکــن) از کیــف توکــن ققنــوس 500 توکــن KLT1، تــا ســقف 5 میلیون 
ــان  ــز و طــی یــک قرعه کشــی در می ــوس در حســاب قرعه کشــی مســتمر واری توکــن KLT1، توســط ققن
کاربــران کیــف توکن ققنــوس توزیــع می شــود. الزم بــه ذکر اســت بــه هرکــدام از کاربران بــه میــزان تعداد 

KLT1 جــذب شــده در طــی هــان هفتــه، شــانس قرعه کشــی تعلــق می گیــرد.

 KLT1 از نســخه 2 بــه بعــد کیــف توکــن ققنــوس، کاربــران بــا امتیازدهــی بــه کیــف توکــن ققنــوس، توکــن
دریافــت می کننــد. در مجمــوع 500 میلیــون توکــن KLT1 بــرای ایــن امــر در نظــر گرفتــه شــده اســت.

بــه ازای هر نــوع عملیاتــی کــه کاربــر در کیف توکــن ققنــوس انجــام می دهــد، یــک توکــن KLT1 دریافت 
می کنــد. ایــن توکن هــا در پایــان هرمــاه محاســبه  شــده و چنانچــه کاربــر بــه توکــن KLT1 خــط اعتــاد 

داشــته باشــد، بــه وی پرداخــت می گــردد.

رشکــت یکتــا ققنــوس پــارس در نظــر دارد به منظــور قدردانــی از کاربــران کیــف توکــن ققنــوس، در یــک 
کمپیــن کــه بــه اطــالع کاربــران خواهــد رســید، در بــازه هفــت روز پیــش از انتشــار توکــن KLT1، بــه رشط 
انجام تراکنش توســط کاربر در آن هفــت روز، مــا بــه ازای 1% از کل ارزش ریالی دارایی آن کاربــران در کیف 

توکــن ققنــوس تــا ســقف معیــن، توکــن KLT1 بــه حســاب افــراد واریــز مناید.
بدیهــی اســت بــرای دریافــت ایــن هدیــه، پــس از درج توکــن KLT1 در کیف توکــن ققنــوس کاربــر باید به 

آن توکــن خــط اعتــاد بزند.

رشکــت یکتــا ققنــوس پــارس در نظــر دارد، در ســال های آتــی، 300 میلیــون توکــن KLT1 را در قالــب هدیه 
بــه تیم هــای برتــر، داوران و مربیــان هکاتــون ققنــوس اعطــا منایــد.

 KLT1 کاربــران کیــف توکــن ققنــوس می تواننــد بــا تکمیــل اطالعــات هویتــی خود بــه ترتیــب زیــر توکــن
دریافــت کننــد:

• بانکی 100 توکن
• سجام 200 توکن
•  PKI    500 توکن

ــوس در ازای 500  ــز ققن ــی غیرمتمرک ــر را در رصاف ــد هــر توکــن مه ــن می منای ــوس تضمی رشکــت ققن
توکــن KLT1 مبادلــه منایــد.
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ــاب  ــه حس ــار ب ــه یک ب ــن، هرهفت ــز توک ــا واری ــود؛ ام ــبه می ش محاس
کاربــر انجــام می شــود. بدیهــی اســت کاربــران بــرای دریافــت 
 )KLT1( ــن ــن توک ــه ای ــر، ب ــتی پیش ت ــود بایس ــای KLT1 خ توکن ه

ــد. ــاد نماین ــاد ایج ــط اعتم خ
ــایر  ــد س ــن KLT1، همانن ــادالت توک ــه تب ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــزد  ــن کارم ــوده و ای ــزد ب ــمول کارم ــوس، مش ــبکه ققن ــای ش توکن ه
ــل پرداخــت  ــان قاب ــام پیم ــا ن ــوس ب ــه شــبکه ققن ــن پای ــا توک ــا ب تنه
ــایر  ــه س ــال آن ب ــور انتق ــن KLT1 به منظ ــکان توک ــذا مال ــت. ل اس
ــد  ــا خری ــت و ی ــا دریاف ــتی ب ــوس، بایس ــن ققن ــف توک ــران کی کارب
ــت  ــه را پرداخ ــای مربوط ــان، کارمزده ــن پیم ــبی از توک ــزان مناس می

نماینــد.

پایان توکن

ــفندماه 1404  ــان اس ــا پای ــای KLT1 ت ــه توکن ه ــتیفای هم ــد اس تعه
اعتبــار دارد. کاربــران می بایســت پیــش  از ایــن تاریــخ جهــت اســتفاده 

ــا ســایر  ــه ب از توکــن خــود در برنامه هــای اعامــی ناشــر اعــم از مبادل
ــد محصــوالت از ســایت ناشــر، شــرکت در قرعه کشــی  ــا، خری توکن ه
ــد  ــه تمدی ــر ب ــم ناش ــورت تصمی ــد. در ص ــدام نماین ــد اق ــا بازخری و ی
ــر  ــایت ناش ــق س ــان دوره از طری ــل از پای ــاه قب ــه م ــخ، از س ــن تاری ای

ــت. ــد پذیرف ــام خواه ــانی انج اطاع رس
در صــورت عــدم تمدیــد، ایــن توکــن از فهرســت نمایــش کیــف توکــن 
ققنــوس حــذف  شــده و توکن هــای موجــود در حســاب کاربــران راکــد 

خواهــد شــد.

بازخرید

ــن  ــون توک ــردآوری ده میلی ــه گ ــق ب ــه موف ــی ک ــک از کاربران هری
ــبت  ــوس نس ــرکت ققن ــه ش ــودت آن ب ــا ع ــد ب ــوند، می توانن KLT1 ش
ــال  ــون ری ــد میلی ــه ارزش یک ص ــی آن ب ــادل ریال ــت مع ــه دریاف ب
ــده و  ــال گردی ــور ابط ــای مزب ــن صــورت توکن ه ــد. در ای ــدام نماین اق
ــر در کیــف توکــن  ــه شــماره شــبای اعامــی کارب ــی آن ب ــادل ریال مع

ــد. ــد ش ــز خواه ــک روز کاری واری ــدت ی ــرف م ــوس ظ ققن

نوع فعالیت

خرید از فروشگاه ققنوس

مبادله با سایر توکن های 
ققنوس

شرکت در قرعه کشی نوع 
اول

شرکت در قرعه کشی نوع 
دوم

توکن موردنیاز

در این فروشگاه، اقالمی با ارزش بین دو میلیون تا چهار میلیون KLT1 عرضه می شود.

کاربــران می تواننــد بــا مراجعــه بــه مرکــز تبــادل ققنــوس، نســبت بــه معاوضــه توکــن KLT1 خود با ســایر 
توکن هــای ققنوســی بــا یــک نــرخ توافقــی اقــدام کنند.

جایــزه ایــن نــوع قرعه کشــی 2000 توکــن پیــان حداقــل معــادل ارزش دو گــرم طــالی بیســت وچهار عیــار 
ــران  ــوان حســاب قرعه کشــی معرفــی می گــردد و کارب ــن روش یــک حســاب ققنوســی به عن اســت. در ای
ــد  ــل دارن ــه متای ــن حســاب هــر تعــداد ک ــه ای ــن قرعه کشــی می بایســت ب ــرای حضــور در ای ــد ب عالقه من
توکــن KLT1 منتقــل مناینــد امــا هــر توکن معــادل یــک شــانس بــرای برنــده شــدن در قرعه کشــی اســت و 
به محــض آنکــه مجمــوع توکن هــای واریــزی بــه 100 هــزار توکــن برســد، قرعه کشــی به صــورت خــودکار 

ــده مشــخص می شــود. آغــاز و برن

ایــن قرعه کشــی بــرای کاربرانی طراحی شــده اســت کــه توانســته اند دایــره دوســتی خود )تعــداد افــرادی 
کــه خــود معرفــی کردنــد به اضافــه تعــداد کاربرانــی کــه توســط معرف هــای آن معرفــی شــدند به اضافــه 

تعــداد معرف هایی کــه توســط معــرف معــرف آن هــا معرفــی شــدند) در مجمــوع به هــزار نفر برســد. 
این افــراد می تواننــد بــا انتقــال 500 هــزار توکــن KLT1 به حســاب ققنوســی که معرفــی خواهد شــد، در 
قرعه کشــی 3000 توکــن پیــان بــا حداقــل ارزش معادل ســه گــرم طــالی بیســت وچهار عیار رشکــت کنند. 
الزم بــه ذکــر اســت ایــن قرعه کشــی زمانــی برگــزار می شــود کــه حداقــل ده نفــر در قرعه کشــی رشکــت 

کــرده باشــند.

هریــک از کاربرانــی کــه موفــق بــه گــردآوری ده میلیــون توکــن KLT1 شــوند، می تواننــد بــا عــودت 
آن بــه شــرکت ققنــوس نســبت بــه دریافــت معــادل ریالــی آن بــه ارزش یک صــد میلیــون ریــال 
ــه شــماره  ــی آن ب ــور ابطــال گردیــده و معــادل ریال اقــدام کننــد. در ایــن صــورت توکن هــای مزب

شــبای اعالمــی کاربــر در کیــف توکــن ققنــوس ظــرف مــدت یــک روز کاری واریــز خواهــد شــد
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رویــداد آنایــن ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی، تهدیــد فرصــت یــا ضــرورت در 
راســتای شــناخت ابعــاد فنــی، اقتصــادی، فقهــی و حقوقــی ارز دیجیتــال بانک 
ــی از CBDC به منظــور شــناخت کاربردهــای ارز  مرکــزی و بررســی نمونه   های
ــزی و  ــک مرک ــر سیاســت های بان ــرات آن ب ــزی و تاثی ــک مرک ــال بان دیجیت
همچنیــن برنامــه تحــول دیجیتال و اقتصاد هوشــمند کشــور، توســط شــرکت 
یکتــا ققنــوس پــارس، میزبــان شــبکه ققنــوس بــه عنــوان اولیــن و بزرگترین 
زیرســاخت دفتــرکل توزیع شــده در ایــران، مجموعــه راه پرداخــت و گــروه مالی 
ــارات  ــق آپ ــده از طری ــش زن ــورت پخ ــاه به ص ــن م ــم بهم ــریف در روز یک ش
ــا در نهایــت محتوایــی علمــی،  و اینســتاگرام شــرکت ققنــوس برگــزار شــد ت
باکیفیــت و قابــل اتــکا در اختیــار نهادهــای تصمیم ســاز در حــوزه ارز دیجیتــال 
بانــک مرکزی قــرار گیــرد و بتــوان از محصــول CBDC در 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 
ــارات و  ــه آپ ــراه صفح ــاعت هم ــان 12 س ــدت زم ــد در م ــزار عاقه من از 3 ه
اینســتاگرام ققنــوس بودنــد و از محتــوای این رویــداد اســتفاده کردند کــه باعث 
شــد تــا رویــداد ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی داغ تریــن رویــداد در پلتفرم هــای 

آپــارات و ایونــد باشــد.

از جملــه افــراد حاضــر در این رویــداد می تــوان بــه امیر ناظمــی، معــاون محترم 
ــی اهلل  ــران، ســید ول ــاوری اطاعــات ای ــر ارتباطــات و رییــس ســازمان فن وزی
فاطمــی دبیر بنیــاد ققنــوس، رضــا باقری اصــل دبیــر شــورای اجرایی فنــاوری 
اطاعــات، حســین ســاح ورزی نائب رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
ــاه  ــات رف ــرکل مطالع ــوی نیک مدی ــادی موس ــید ه ــران، س ــاورزی ای و کش
ــاه اجتماعی، ناصر حکیمی مشــاور مدیرعامل  ــاون، کار و رف اجتماعی، وزارت تع
بانــک تجــارت، محمدجــواد صمــدی راد قائم مقــام مدیرعامــل ققنــوس، جعفر 
ــذار  ــم بنیان گ ــی ه ــاس امام ــک، امیرعب ــره فناپ ت ــاکار عضــو هیئت مدی نعن
ــت،  ــره راه پرداخ ــس هیئت مدی ــی رئی ــا قربان ــن، رض ــی کارچی ــر اجرای و مدی
ــری اقتصــاد و  ــوری دکت ــر آکادمــی ققنــوس، مهــدی ن حجــت عباســی مدی
مــدرس دانشــگاه تهــران، میثــم احمد آبــادی رئیــس ســابق مرکــز اطاعــات 
ــادی  ــی صدرآب ــن رضائ ــاد، محس ــویی وزارت اقتص ــا پولش ــارزه ب ــی و مب مال
همکار پژوهشــی مرکــز پژوهش هــای مجلــس، محمد ســعید شــادکار مدرس 
دانشــگاه و مشــاور خدمــات بانکــی و تنظیم گــری، 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 نواب پــور کارشــناس فقهــی رمزارزها اشــاره 
داشــت. همچنیــن در رویــداد ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی پنلــی بــا موضــوع 
ــزارز،  ــادل رم ــز تب ــت مراک ــر فعالی ــر تنظیم گــری و نظــارت ب ــر CBDC ب تاثی

آنچه که در رویداد ارز دیجیتال بانک مرکزی گذشت؛ 
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ــزارز نظــام  ــن و رم ــاس آشــتیانی رئیــس کمیســیون باک چی ــا حضــور عب ب
صنفــی رایانــه ای،  امیرعبــاس امامــی،  ســپهر محمــدی رئیــس هیئت مدیــره 
انجمــن باک چیــن و مدیرعامــل شــرکت همگــرا، امیرحســین راد مدیرعامل 
و هم بنیان گــذار نوبیتکــس و احســان قاضــی زاده مدیرعامــل و هم بنیان گــذار 

صرافــی اکســیر برگــزار شــد.
در ادامــه گفتگویــی بــا ســخنرانان رویــداد ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی انجــام 

شــده، کــه مطالعــه آن را بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم.

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

ــا  ــادی دارد و الزام ــای زی ــا تفاوت ه ــا رمزارزه ــزی ب ــک مرک ــال بان ارز دیجیت
مبتنــی بــر فنــاوری باک چین نیســتند؛ امــا از ویژگــی مهم شــفافیت برخــودار 
ــزار می تــوان افزایــش  ــا اســتفاده از ایــن اب اســت. ایــن کمــک می کنــد کــه ب
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 مــی رود. اعتقــاد دارم در دنیــای امــروز، ارزهــای دیجیتال یک 

الــزام اســت و مــا چــاره ای نداریــم کــه بــرای رفتــن بــه ســمت آن برنامه ریزی 
کنیــم. بــرای برنامه ریــزی و حرکت بــه ســوی این ابــزار صرفــا بانــک مرکزی 
ــای  ــد از حوزه ه ــت و بای ــی نیس ــی کاف ــش پول ــت گذار بخ ــوان سیاس ــه عن ب
اجتماعــی و فناورانــه کمــک گرفتــه شــود. در حقیقــت، ارز دیجیتــال صرفاً یک 
مســاله بانکــی نیســت، بلکه یــک ابــزار بانکــی اســت کــه حوزه هــای مختلف 
با هدف هــای مختلــف می تواننــد از پتانســیل آن اســتفاده کننــد. در این مســیر 
ــز مشــخص شــود؛ چــرا کــه بانک هــای  ــد هــدف از اســتفاده از CBDC نی بای
ــرای توســعه و  ــن محصــول ب ــا هــدف خاصــی از ای مرکــزی هــر کشــوری ب

ــد. ــی برنامه ریــزی کرده ان ــادالت بانکــی و خدمــات مال تســهیل مب
بهتریــن راه پیش بینــی آینــده، ســاختن آن آینده اســت. اگــر می خواهیــم آینده 
بهتــری داشــته باشــیم بایــد بــا بهتریــن ابزارهــا آن را بســازیم. پــس چــاره ای 
نداریــم کــه از تکنولوژی هــای فــردا اســتفاده کنیــم تــا بتوانیــم اهــداف بهتــر و 

زندگــی بــا کیفیت تــری داشــته باشــیم.

رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات
ارز دیجیتال  بانک مرکزی تهدید نیست

ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی تهدیــد نیســت؛ امــا اگر تعلــل کنیــم، فرصت 
از بیــن خواهــد رفــت و شــاهد یــک تهدیــد بــزرگ خواهیــم بــود؛ درواقــع، 
ــرای نظــام  ــران ب ــت جمهــوری اســامی ای ــال خــارج از حاکمی ارز دیجیت
ــای  ــه کاری نهاده ــطه محافظ ــه واس ــود. ب ــد ب ــد خواه ــادی تهدی اقتص
ــی از  ــن برخ ــی و همچنی ــی و بانک ــوزه پول ــر ح ــت گذار و تنظیم گ سیاس
ــول  ــرعت تح ــتند، س ــت ها هس ــن سیاس ــوردار از ای ــه برخ ــران ک بازیگ
دیجیتــال در زمینــه فناوری هــای مالــی کاهــش پیــدا کــرده و بــه فراخــور 
ایــن کاهــش ســرعت بــه ناچــار سیاســتگذاران عرصه هــای دیگــری مانند 
ــد پیگردپذیــری نهــاد  ــور شــدند برخــی از قابلیت هایــی مانن تجــارت مجب
ــول  ــول از تح ــاختار پ ــد؛  س ــکل دهن ــری ش ــاختارهای دیگ ــول را در س پ
دیجیتــال جــا مانــده و کشــور بایــد از فهــم یــک فرصت بــه فهم ضــرورت 
ــن فضــا  ــی وارد ای ــای جهان ــی بازاره ــن صــورت وقت ــود. در ای ــل ش تبدی
شــوند، مــا دیرتــر شــرط بقــا را درک می کنیــم و وادار می شــویم کــه ایــن 
تغییــر را بــه رســمیت بشناســیم و همیــن موضــوع باعــث می شــود تــا پنــج 
ــه از دســت  ــم ک ــگاه کنی ــروز ن ــای ام ــان و فرصت ه ــه زم ــده ب ــال آین س
ــول  ــی از پ ــای ناش ــا محدودیت ه ــت ت ــزی الزم اس ــک مرک ــد. بان رفته ان

ــه رســمیت بشناســد. ســنتی را تغییــر دهــد و پــول دیجیتــال را ب

حسین سالح ورزی، نائب رئیس 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 
ــه آن  ــا دولــت و بانــک مرکــزی ب یــک ضــرورت اســت کــه الزم اســت ت
ــی  ــده مبتن ــت دار ش ــا عام ــی ی ــول رنگ ــند؛ پ ــته باش ــژه داش ــه وی توج
ــران در مســیر شــفافیت  ــا نظــام اقتصــادی ای ــزاری اســت ت ــر CBDC اب ب
ــی کشــور کامــا مشــخص شــوند.  ــد مالیات ــد و ســطوح درآم حرکــت کن
ــد  ــا بتوان ــود ت ــد ش ــر رص ــت بهت ــی دول ــای مال ــر رفتاره ــوی دیگ از س
ــه هــر نهــاد، ســازمان و دولتــی اســتقراض بدهــد و  ــه صــورت راحــت ب ب
ــدون اینکــه  ــد، ب ــول بکن ــه خلــق پ ــت و مخفیان ــا دســتور دول ــد ب نمی توان
کســی متوجــه بشــود. یکــی از مهمتریــن ویژگی هــای ارز دیجیتــال 
بانــک مرکــزی در فضــای کاهــش تحریم هــا 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 
ــهیل در  ــعه و تس ــرای توس ــد ب ــی قدرمن ــزار حمایت ــک اب ــوان ی ــه عن ب

ــد. ــگاه کن ــی ن ــش تجــارت خارج افزای

سید ولی اهلل فاطمی، دبیر بنیاد ققنوس
نقش مهم ارز دیجیتال بانک مرکزی در سیاست های 

نقدینگی

اگــر بانک هــای مرکــزی ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی صــادر 
ــردم  ــار م ــه در اختی ــی ک ــطه مزایای ــال به واس ــای دیجیت ــد، ارزه نکنن
ــزرگ  ــدی ب ــه تهدی ــد ک ــب می کنن ــگاه را کس ــن جای ــد، ای می گذارن
ــی در  ــش مهم ــزی نق ــک مرک ــال بان ــی رود؛ ارز دیجیت ــمار م ــه ش ب
 CBDC ــای ــن رکن ه ــی از مهم تری ــی دارد و یک ــت های نقدینگ سیاس
ــیاری  ــول بس ــاپ پ ــای چ ــت. در فض ــن اس ــول ای ــاپ پ ــه چ ــبت ب نس
از اختیــارات مدیریتــی دیــده نمی شــود ولــی در فضــای CBDC و 
ــد  ــوارد شــفاف هســتند و همــه اجــزا می توانن ــن م ــن کامــا ای باکچی

آن را ببیننــد.
ــع  ــتن از موان ــی، کاس ــی مال ــود دسترس ــر، بهب ــت کارات ــتم پرداخ سیس
ورود بــه بــازار بازیگــران جدیــد بــه صنعــت پرداخــت، تقویــت 
ــی  ــذاری سیاســت های پول ــال اثرگ ــود کان ــی و بهب سیاســت گذاری پول
در اقتصــاد، کاهــش جذابیــت و ایجــاد مانــع رقابتــی بــر ســر راه ظهــور 
ــای  ــش هزینه ه ــد و کاه ــول نق ــه پ ــاز ب ــش نی ــا، کاه ــواع رمزارزه ان
لجســتیکی پــول رســانی و… همگــی اصــول اساســی و خــواص 

بنیــادی CBDC هســتند.

سید هادی موسوی نیک، مدیرکل مطالعات رفاه 
اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کنترل فقر با ارز دیجیتال بانک مرکزی

بــا اســتفاده از ظرفیــت ارز دیجیتــال باتوجه بــه تجربیــات جهانــی 
ــی  ــزی فرصت ــک مرک ــال بان ــرد. ارز دیجیت ــرل ک ــر را کنت ــوان فق می ت
ــر گســترده در برخــی نواحــی  ــا و فق ــع محرومیت ه ــرای رف ارزشــمند ب
ایــران اســت چــرا کــه بیشــتر گــردش پــول بــه منطقــه اســتان تهــران 
ــی  ــات برخ ــد تجربی ــتفاده از CBDC مانن ــا اس ــود و ب ــدود می ش مح
ــان محلــی کــرد.  ــی را وارد جری ــوان چرخــه پول دیگــر از کشــورها می ت
ــه  ــار ب ــه آزاد چابه ــه در منظق ــرای پژوهــش و مطالع ــت ب ــن ظرفی از ای
ــت  ــن ظرفی ــوان از ای ــم بت صــورت آزمایشــی اســتفاده شــده و امیدواری
ــه  ــات کشــورهای پیشــرو در زمین ــری از تجربی ــرد. به کارگی اســتفاده ک
ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی بــه چگونگــی پیشــبرد برنامه هــا و اهــداف 
ــش  ــغل و کاه ــاد ش ــرای ایج ــی ب ــول محل ــتفاده از پ ــه اس ــا در زمین م
ــون  ــا نهادهــای قان ــکاری کمــک خواهــد کــرد. الزم اســت ت ــر و بی فق
گــذار بــه تاثیــر مثبــت ایــن ابــزار در حــوزه اجتماعــی نیــز نــگاه داشــته 

ــد. ــزار اســتفاده کنن ــن اب باشــند و از ای

ناصر حکیمی، معاون سابق فناوری های نوین بانک 
مرکزی و مشاور مدیرعامل بانک تجارت

بانک های مرکزی دیر یا زود به سمت CBDC پیش 
خواهند رفت

ــات و  ــبه ارزش کاال و خدم ــت، محاس ــزار پرداخ ــول، اب ــی پ ــه ویژگ س
ــوان  ــت عن ــزی تح ــک مرک ــال بان ــه ارز دیجیت ــت ک ــره ارزش اس ذخی

ــت  ــن اس ــم ای ــاوت مه ــت. تف ــودار اس ــا برخ ــن ویژگی ه CBDC از ای

کــه CBDC قابلیــت مبــادالت بین المللــی را بــرای افــراد ایجــاد 
می کنــد. بدیــن معنــی کــه وقتــی از پــول بــا مفهــوم ســنتی آن 
لمللــی انجــام  اســتفاده می کنیــم امــکان اینکــه پرداخــت بین ا
دهیــم، بســیار محــدود اســت امــا CBDCهایــی کــه در جهــان پذیرفتــه 
شــده اند، می تواننــد نقــش پرداخــت بین المللــی را حتــی از روی 
ــدرت  ــد ق ــک مرکــزی می توان ــال بان ــد و ارز دیجیت ــل ایجــاد کنن موبای

ــد. ــت کن ــول تثبی ــر روی پ را ب
بالــغ بــر 80 درصــد بانک هــای مرکــزی بررســی CBDC را آغــاز 
کرده انــد. بنابرایــن ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی بحــث فانتــزی و 
ــز بانک هــای مرکــزی  ــد کشــور نیســت. 50 درصــد نی ــه چن محــدود ب
نــد. 10 درصــد  نیــز CBDC را به صــورت پایلــوت آغــاز کرده ا
ــا  ــد. ام ــعه CBDC رفته ان ــمت توس ــه س ــم ب ــزی ه ــای مرک بانک ه
ــد اســت  ــدر جدی ــن را در نظــر داشــته باشــیم کــه CBDC آن ق ــد ای بای
ــدارد. بانک هــای  ــوز هیــچ اصــل مشــخص و جهــان شــمولی ن کــه هن
مرکــزی دیــر یــا زود بــه ســمت CBDC پیــش خواهنــد رفــت و 
ــد در نهایــت بایــد ایــن  موسســاتی کــه کارکــرد بانــک مرکــزی را دارن

ــد. ــام کنن ــع و اع ــد آن را وض ــه و قواع ــده  را پذیرفت پدی
ــزی،  ــک مرک ــال بان ــه عرضــه ارز دیجیت ــم در زمین ــکات مه ــی از ن یک
ــرل  ــد تحــت کنت ــور اســت. CBDC می توان ــه توســط اپرات ــت ارائ قابلی
بانــک مرکــزی توســط بازیگــران دیگــری ارائــه شــود کــه اکوسیســتم 
ــر بحــث  ــزی درگی ــک مرک ــر بان ــال دیگ ــن ح ــد و در عی ــعه ده را توس
تصــدی گــری نیســت. حضــور بانــک مرکــزی بــه صــورت فعاالنــه و نه 
منفعانــه می توانــد بــه رونــق گرفتــن بحــث CBDC در کشــور کمــک 
کنــد و بایــد اثــرات CBDC در مختصــات بومــی کشــور ســنجیده شــود.

محمدجواد صمدی راد، قائم مقام مدیرعامل ققنوس
در حوزه ارز دیجیتال بانک مرکزی در برابر چین از 

قافله عقب هستیم!

ــوآن  ــا ی ــعه CBDC، ارز DCEP ی ــتای توس ــن در راس ــزی چی ــک مرک بان
دیجیتال را ایجــاد و در ســال 2020 منتشــر کــرد و در چهار اســتان به صورت 
ــت.  ــز نیس ــر DLT نی ــی ب ــرم مبتن ــن پلتف ــرد ، ای ــدازی ک ــی راه ان آزمایش
ــادل  ــال عرضــه شــده و مع ــوآن در فضــای دیجیت ــی اســکناس ی ــه عبارت ب
ــه منتشــر می شــود،  ــر DCEP ک ــه ازای ه ــی رود. ب ــه شــمار م اســکناس ب

ــود. ــه می ش ــن رزرو گرفت ــزی چی ــک مرک ــه بان ــوآن در خزان ــک ی ی
در پــروژه پــول دیجیتــال چیــن از ســال 2014 تــا 2018، 81 عنــوان پتنــت 
ــم  ــا 2020 ه ــال 2018 ت ــیده و از س ــت رس ــه ثب ــن ب ــوزه در چی ــن ح در ای
84 عنــوان پتنــت دیگــر ثبــت شــده اســت. یعنــی درمجمــوع بیــش از 160 
عنــوان پتنــت و ثبــت اختــراع در حــوزه دیجیتــال کارنســی در چیــن اتفــاق 
ــه او همــه این هــا  ــه گفت ــر دهــد. ب ــا را تغیی ــد دنی ــاده اســت کــه می توان افت
نمودهــای مشــخصی از فین تــک و نــوآوری در فضــای کســب وکاری بانکی 
اســت. موضوعــی کــه مــا در ایــران افسوســش را می خوریــم و از ایــن قافلــه 
ــا  عقــب هســتیم زیــرا مــا بــه جــای اینکــه وارد فضــای حمایتــی شــویم، ب
ــه  ــه خف ــوآوری را در نطف ــد و ن ــم ش ــه خواهی ــدها مواج ــه ای از س مجموع

می کنیــم.
عاقه منــدان و متخصصــان می تواننــد محتــوای رویــداد ارز دیجیتــال بانک 
مرکــزی؛ تهدیــد، فرصــت یــا ضــرورت را از طریــق ســایت آکادمــی ققنوس 
ــه و اســتفاده کنند؛ همچنیــن محتوای  ــه آدرسAcademy.kuknos.ir  تهی ب
مکتــوب ارائه هــا از طریــق ســایت ققنــوس بــه آدرس KUKNOS.IR قابــل 

دســترس اســت.
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امیــر ناظمــی، معــاون وزیــر ارتباطــات  و رییــس ســازمان فنــاوری اطاعــات 
در رویــداد آنایــن ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی؛ تهدیــد فرصــت یــا ضــرورت 
گفــت: ارتبــاط حــوزه بانکــداری و فنــاوری اطاعــات  در چهار مرحلــه خاصه 
می شــود.  اولیــن مرحلــه زمانــی بــود کــه سیســتم های حســابداری و بانکــی 
ترجیــح دادنــد کــه بــه جــای ابــزار ســنتی از ابــزار فنــاوری اطاعــات اســتفاده 
کننــد کــه نهایتــاً در دنیای امــروز بــه کوربنکینــگ تبدیل شــده اســت و مرحله 
دوم قابلیــت ارتبــاط بخــش بانکــداری و فنــاوری را ایجــاد کردند کــه در نهایت 
بــه شــکل گیری انــواع ابزارهــای پرداخــت منجر شــد کــه از جملــه نمونه های 
ــای  ــرداز و مثال ه ــتگاه های خودپ ــی، دس ــه کارت مغناطیس ــوان ب آن می ت

ــاره داشــت. ــای پرداخــت اش ــد نرم افزاره ــر مانن امروزی ت
ــاط  ــه ســوم ارتب ــه داد: مرحل ــران ادام ــاوری اطاعــات ای رییــس ســازمان فن
فنــاوری و بانکــداری صرفــاً از طریــق ابزارهــای پرداخت توســعه پیدا کــرد؛ در 
حقیقــت آن هــا فین تک هــا بودنــد کــه در حوزه هایــی مختلــف ماننــد لندتــک 
ــی( و اینشــورتک )بیمــه(  ــا دارای ــروت ی ــت ث ــک )مدیری ــث ت )وام دهــی(، ول
فعالیــت دارنــد. در نهایــت در مرحلــه چهــارم، پــول به عنــوان ابــزار مبادلــه و به 
عنــوان کاال فــی نقســه ارزش پیــدا می کنــد 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 می دهــد کــه بانک هــای مرکــزی در حــال 
حرکــت بــه ســمت بررســی و نحــوه به کارگیــری ایــن ابــزار هســتند و مــا نیــز 
چاره ای 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 
ــژه در ســال های  ــه صــورت وی ــا ســریع و ب ــاز اســت ت ــم، نی ــول کنی ــزام قب ال

آینــده بــه ســوی آن حرکــت کنیــم.
او خاطــر نشــان کــرد: ارز دیجیتــال بانــک مرکزی یــک ابــزار بانکی اســت که 
حوزه هــای 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.
ــا  ناظمــی یــادآور شــد: ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی فرصت هایــی دارد کــه ب
ــا    ــه آن ه ــه از جمل ــرد، ک ــتفاده ک ــوان از آن اس سیاســت گذاری مناســب می ت
افزایــش شــفایت و بهبــود  فراگیــری مالــی بــه عنــوان یــک سیاســت مهــم 
ــق  ــا از طری ــع محرومیت ه ــت زندگــی و رف ــا کیفی ــت ارتق ــه در نهای اســت ک
تغییــر سیاســت اشــتباه بــاز توزیــع در ایــران به دنبــال دارد. مهم ترین پیشــنهاد 
مــن، نــگاه جامــع بــه سیاســت گــذاری در حــوزه ارز دیجیتــال بانــک مرکزی 

اســت چــرا کــه ایــن پدیــده صرفــا یــک مســئله پولــی و اقتصــادی نیســت و 
بــه شــدت دارای ابعــاد اجتماعــی و فناورانــه اســت کــه نبایــد بــرای سیاســت  
گــذاری آن صرفــا از یــک نهــاد مالــی ماننــد بانــک مرکــزی انتظــار داشــت، 
بلکه بایــد از ظرفیــت ابزارهــای مشــارکتی و نهادهــای تاثیرگــذاری اجتماعی 

ــه اســتفاده کــرد. و فناوران
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا اشــاره بــه قابلیــت اجــرای 
ــاوری  ــه فن ــاز ب ــدون نی ــی، ب ــاخت دیجیتال ــر زیرس ــر روی ه CBDC ب

ــا  ــز ارزه ــا رم ــزی ب ــک مرک ــال بان ــت: ارز دیجیت ــن و DLT گف باک چی
تفــاوت بســیار زیــادی دارد، بســیاری از CBDC هــا الزامــا مبتنی بــر فناوری 
باک چیــن نیســتند. بانــک مرکــزی همــان پولــی را کــه امــروز بــه صورت 
نقــدی اســتفاده می کنیــم، تبدیــل بــه یــک ابــزار دیجیتــال می کنــد و ایــن 

ــد. ــا نباش ــد ی ــن باش ــر باک چی ــی ب ــد مبتن ــال می توان ــزار دیجیت اب
ــتفاده از ارز  ــات در خصــوص ضــرورت اس ــاوری اطاع ــازمان فن ــس س ریی
ــی خانوارهــا و دهک هــای  ــت فعل ــک مرکــزی گفــت:  وضعی ــال بان دیجیت
ــا  ــد؛ م ــروری باش ــتفاده از CBDC ض ــا اس ــده ت ــث ش ــران باع ــواری ای خان
ــت  ــا وضعی ــادی از دهک ه ــداد زی ــه تع ــم ک ــی می کنی ــه ای زندگ در جامع
ورشکســتگی اقتصــادی دارنــد، در واقــع، مخــارج دهک هــای ورشکســته از 
منابــع درآمــدی آن  هــا بیشــتر اســت کــه باعــث می  شــود تــا بــه ارز دیجیتال 
ــف  ــت سیاســت های مختل ــا در نهای ــته باشــیم ت ــاز داش ــزی نی ــک مرک بان
بازتویــع خــود بــا کیفیــت بهتــری انجــام شــود کــه از جملــه آن هــا می تــوان 
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 
ــی  ــطح کیف ــه س ــش داد ک ــی را افزای ــت حکمران ــوان کیفی ــزی می ت مرک
ــز  ــب و کار نی ــدرت کس ــا ق ــود ت ــث می ش ــد و باع ــا می ده ــی را ارتق زندگ

ــد. ــش یاب افزای
گفتنــی اســت، در رویــداد ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی؛ تهدیــد، فرصــت یــا 
ضــرورت 19 ســخنران از بخــش دولتــی و خصوصــی حضــور داشــتند که به 
موضوعــات مختلــف دربــاره ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی پرداختنــد؛ در این 
رویــداد، بیــش از 3 هــزار کاربــر در مــدت زمــان 12 ســاعت همــراه صفحــه 
ــتفاده  ــداد اس ــن روی ــوای ای ــد و از محت ــوس بودن ــتاگرام ققن ــارات و اینس آپ
ــا رویــداد ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی داغ تریــن  ــد کــه باعــث شــد ت کردن
ــدان و متخصصــان  ــد باشــد. عاقه من ــارات و ایون ــداد در پلتفرم هــای آپ روی
ــزی )CBDC( را از  ــک مرک ــال بان ــداد ارز دیجیت ــوای روی ــد محت می توانن
ــه  ــه آدرسAcademy.kuknos.ir  تهی ــوس ب ــی ققن ــایت آکادم ــق س طری

ــد. و اســتفاده کنن

معاون وزیر ارتباطات در رویداد ارز 
دیجیتال بانک مرکزی  بیان کرد؛

 ارز دیجیتال 
 بانک مرکزی

 انتخاب نیست، 
رضورت است
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