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 چکیده

بیشماري از سناریوهاي دنیاي واقعی،  مزیت قابلیت بکارگیري در تعداد  بالك چین از زمان پیدایش خود تا کنون به واسطه
چین بعد از اینترنت، اختراعی مهم و فنی توجه بسیاري از محققانِ این زمینه را به خود جلب نموده است. در حال حاضر بالك

 چینهاي بارز بالكها و کسب وکارهاي فعلی را دگرگون سازد. ویژگیآید چرا که قادر است بسیاري از تکنولوژي به شمار می
ه محیطی بدون نیاز به اعتماد متقابل طرفین تجارت، قابلیت بازگشت به حالت تعادل در همچون غیر قابل تغییر بودن، ارائ

صورت ایجاد تغییرات غیر قانونی، استفاده از الگوریتم رمزنگاري هش و فرایند اجماع موجب شده این تکنولوژي به یکی از 
نماید. انقالب  تبدیل شود و بسیاري از الزامات محاسباتیِ مسائل دنیاي واقعی را حل  يهاي دنیاي تکنولوژبهترین پیشرفت

 نویسی به نام اتریوم دستاوردهاي عظیمی داشته است. هاي قابل برنامهچینچین با ارائه قراردادهاي هوشمند و بالكبالك

نامه تجاري است. در این مقاله در راستاي یک توافققرارداد هوشمند پروتکلی کامپیوتري جهت تسهیل، تأیید و اجراي شرایط 
-سازي قراردادهاي هوشمند بر بستر اتریوم، ابتدا به معرفی برخی از مفاهیم تئوري و بنیادي بالكاهمیت بحث پیرامون پیاده

ح گردد هاي مورد توجه آن مطرهاي دقیق و مناسبی براي پرسشچین اتریوم پرداخته شده است و سپس سعی شده پاسخ
ها چه مزایایی به همراه خواهد ها و مشتریان آنگردد. قراردادهاي هوشمند براي بانک ها در ادامه بیان می برخی از این پرسش

ها در جهت هاي فنی، قانونی و سازمانی که پیش از استقرار این قراردادها باید مرتفع گردند کدامند، بانکداشت و چالش
ها چه اقداماتی باید انجام دهند. عالوه بر پاسخ دادن به این دادهاي هوشمند و استفاده از مزایاي آنبکارگیري و استقرار قرار

، شرایط تحریم در ایران و در پایان با توجه به گردداز کاربرد این قراردادها جهت خدمات بانکی بیان می هاییها، نمونه پرسش
 شود. می پیشنهادصنعت واردات و صادرات کاال  دراین قراردادها  از کاربرد يانمونهفرایند گشایش اعتبار اسنادي به عنوان 

 

 واژگان کلیدي:

 چین، اتریوم، قراردادهاي هوشمند، دفتر کل بالك
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Abstract 
From the time of inception, Blockchain technology has gained considerable attention among 
researchers due to its mind-blowing application potential in a variety of real world scenarios. 
Presently, most of them consider blockchain as an important technical invention after ‘The 
Internet’ which could disrupt most of the existing technologies and business domains. The 
compelling features of blockchains, such as immutability, trust-free nature, resilience to 
illegal modifications, cryptographic hashing, consensus based decision making etc., makes 
this technology one of the most promising technical breakthrough capable of addressing 
many avenues of computational requirement in real world problem solving. The blockchain 
revolution is now reaching new heights with the release of Smart contracts and 
programmable blockchains such as Ethereum. 
 A smart contract is often defined as “ computer protocols that facilitate, verify, execute and 
enforce the terms of a commercial agreement”. We discuss what are the benefits of smart 
contracts for banks and their customers and, what technical, legal and organizational 
challenges are required to address before smart contracts can become mainstream and, how 
banks can realize the full potential of smart contracts and also explain smart contracts 
application areas in banking services. Finally, considering the sanctions conditions in Iran, 
Letter of Credit process is offered as a use case for export and import industry. 
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 مقدمه-1

چین یک پایگاه داده توزیع شده است که پیوسته لیستی از رکوردهاي حاوي داده رمزنگاري شده را در قالب بالك، بالك
هاي جدیدي چین پارادایم جدیدي از تکنولوژي است که درکند. بالكنگهداري نموده و از دستکاري و تجدیدنظر محافظت می

ها و معامالت به گشاید. این تکنولوژي از طریق رمزنگاري، امنیتی بی نظیر در تراکنشها میرا به روي معامالت و تراکنش
ها را تغییر لی مدل هزینه پردازش تراکنشبرد و به طور کبر را از بین میهاي هزینهفریموجود آورده و نیاز به مراکز داده و مین

 دهد. می

هاي مالی چین پردازش تراکنشراند. تکنولوژي بالكچین را چندین گام به جلو میاتریوم پلتفرمی جدید است که مفهوم بالك
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ه نام قراردادهاي ریزي جهت پردازش مفهومی ببه طور توزیع شده را میسر ساخت و اتریوم این مفهوم را به مدلی قابل برنامه
نامه تجاري هوشمند تعمیم داده است. قرارداد هوشمند پروتکلی کامپیوتري جهت تسهیل، تأیید و اجراي شرایط یک توافق

چین در قراردادهاي هوشمند، ساختار این قراردادها، غیر متمرکز و به طور یکسان در اختیار  استفاده از فناوري بالك بااست. 
در  Santander Innoventuresگذاري شرکت سرمایه .گیردقرار مییر در فرایند انتقال ارزش مورد نظر هاي درگ تمامی طرف

 20تا  15ها را ساالنه به مقدار هاي زیرساختی بانک، هزینه2020چین تا سال هاي بالكطی گزارش بیان کرد تکنولوژي
هاي این سازي و بکارگیري قابلیتریزي در خصوص پیادهرنامههاي مالی ناچار به ببیلیون دالر کاهش خواهد داد. لذا شرکت

 .[1]تکنولوژي باشند

شده، درمانی براي بسیاري از مشکالت قراردادهاي مالی  چین و یا دفترهاي همگانی توزیعقراردادهاي هوشمند بر بستر بالك
هاي  باشد. واسطه ایی،احتمال خطا و تقلب میخیر، عدم کارأبر اسناد کاغذي، تسنتی است، از جمله این مشکالت، تکیه کردن 

 دهند.ات مورد نیاز را افزایش میهاي سربار و الزام د اما هزینهنآیهاي مالی میمالی با کاهش دادن ریسک به یاري سیستم

ین اتریوم چبالك است شده یسع مقاله نیا درچین، سازي قراردادهاي هوشمند بر بستر بالكتوجه به اهمیت موضوع پیادهبا  
 شده تالشمورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن پیشنهادي در خصوص شرایط تحریم فعلی ایران مطرح گردد. همچنین 

در نظر گیرند پاسخ هوشمند،  هايو رویکرد قرارداد  مجریان باید به منظور تحقق منافع، خلق استراتژي که سؤاالت زیر تا است
 داده شود.

  ؟داشت خواهد همراه به مزایایی چه هاآن مشتریان و هابانک ايبر هوشمند قراردادهاي •

 ؟کدامند گردند مرتفع باید قراردادها این استقرار از پیش که سازمانی و قانونی فنی، هايچالش •

 ؟دهند انجام باید اقداماتی چه هاآن مزایاي از استفاده و هوشمند قراردادهاي استقرار و بکارگیري جهت در هابانک •

 به چهارم بخش در تحقیق، روش به اشاره از پس و شودمی موضوع ادبیات بر مروري ،بعد بخش در و مقاله این يادامه رد
هاي قراردادهاي فیزیکی، منافع پرداخته شده است. در بخش پنجم، محدودیت اتریوم فناوري به ذکر مفاهیم بنیادي تفصیل

اي گردد. در آخر، به ذکر نمونهرو و راهکارها ارائه میهاي پیشها و نیز چالشآن ها و مشتریانقراردادهاي هوشمند براي بانک
 گردد.بندي مطالب ارائه میکاربردي از این قراردادها در شرایط فعلی تحریم ایران پرداخته و پس از آن جمع

 ادبیات موضوع-2

هاي درگیر تحت  ها به نحوه تعامل طرف یه بازيگردد. نظر ها برمی زیربناي علمی قراردادهاي هوشمند به نظریه بازي
هاي سایر  گر در یک گروه که استراتژي هاي مطرح در این زمینه، هر بازي پردازد. بر اساس نظریه شرایط و قواعد خاص می

شته باشند. اي بازي کند، که دیگران تمایلی به تغییر استراتژي خود ندا تواند به گونه هاي درگیر در بازي را بداند، می طرف
هاي شفاف که به طور  گرها با توجه به یک سري قانون و قاعده همین اصل، مبناي قراردادهاي هوشمند است. تمام بازي

مانند و نیازي به یک مراقب ناظر وجود ندارد؛ به این دلیل که هر  بند می شوند، به نقش خود در بازي پاي اتوماتیک اجرا می
  شده ارائه، اولین تعریف رسمی قرارداد هوشمند توضیحبرد. با این  رین بهره را از بازي میکس با ایفاي نقش خودش، بیشت

 به شرح زیر است: 1994در  1زابوتوسط 

1 Szabo 
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جهت اجراي مفاد قراردادها است. اهداف کلی طراحی قراردادهاي هوشمند  2قرارداد هوشمند یک پروتکل تراکنش کامپیوتري
، حفظ محرمانگی و اتمام قراداد و نیز حداقل نمودن استثنائات پرداخت ضوابط و شرایطد ارضاي شروط معمول قرارداد مانن

 باشد.هاي مورد اعتماد میتصادفی و عمدي و نیاز به وجود واسطه

هاي دیجیتال نیز، همین کار را  کند. پول در واقع یک قرارداد فروش هوشمند را اجرا می 3ا این تعریف، ماشین فروش خودکارب
تواند کاربرد قرارداد هوشمند را  به خوبی می DRM(4» (رایت دیجیتال مدیریت کپی«دهند. سیستم  فضاي آنالین انجام میدر 

DVDهاي دیجیتال (از جمله  راه با بیشتر رسانه اي است که هم نشان دهد. این سیستم برنامه
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چین و کلیدي بالكهاي به ذکر جنبه 2016در سال  11و پانایی10پیترز اند. چین ارائه نمودههاي مختلف بالكپلتفرم
، تعداد 1در شکل  سازي این قراردادها در حوزه بانکداري بیان نمودند.هاي اساسی پیادهقراردادهاي هوشمند پرداخته و چالش

 5ي این تکنولوژي در چین در گوگل نشان داده شده است که این آمار حاکی از محبوبیت فزایندهجستجوي تکنولوژي بالك
چین ارائه گردیده جدید مرتبط با قراردادهاي هوشمند و بالك بازِمتن هاينین روند اخیر پروژهسال گذشته است. همچ

 . [3]است

  
بازِ جدید هاي متنچین و قراردادهاي هوشمند(شکل سمت چپ آمار جستجو در گوگل، شکل سمت راست تعداد پروژهبالكگرایش به روند -1شکل 

 )GitHub یتساگزارش شده در 

 تحقیق روش-3

 صنعت خدمات مالی و به خصوص بانکداري به زیاد اقبال و چینقراردادهاي هوشمند بر بستر بالك مفهوم اهمیت به توجه با
به  هاي پیش رويچالش ،کاربردها در قالب و پراکنده بصورت جهانی در سطح که مطالبی است شده سعی مقاله این در آن،

 از جامع تعریف یک آن براساس و تجمیع شده و آوريجمع اندشده منتشر این باره در همراه راهکارها و نیز مقاالت فنی
 تناقض از عاري که بطوري گردد ارائهسازي این قراردادها ، کاربردها و ملزومات پیاده چینقراردادهاي هوشمند بر بستر بالك

 .باشد دارا کشور پرداخت هايناوريف حوزه در فعال هايشرکت و هااستفاده بانک جهت را الزم شفافیت و بوده
-ی در ارتباط با بانکخدمات بانکایران،  شرایط فعلی تحریم در در این قراردادها بکارگیري جهت مناسبپیشنهاد  ارائه براي

 هاي خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفته است تا در حد امکان پیشنهادي راهگشا ارائه گردد.

 بالك چین اتریوم-4

نیز مانند سایر اتریوم است.  12اندازي شده اتریوم ، راه2015هاي قرارداد هوشمند که در جوالي  فرم ترین پلت شایع شاید از
به و ها بدین صورت که حالت اولیه با اجراي تراکنشاست، روش کار آن  13مبتنی بر تراکنش یک ماشین حالتها،  چین  بالك

9 Bartoletti and Pompianu 
10 Peters 
11 Panayi 
12 Ethereum 
13 Transaction-based state machine 
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، 2شکل د. در دیاگرام گردن تبدیل به عنوان نسخه قطعی حالت، پذیرش میآخریرسد و  میصورت افزایشی به حالت نهایی 
ارائه در مثال  د.گرد اتریوم نشان داده شده است، طوري که اجراي تراکنش به یک گذر حالت منتهی می 14تابع گذر حالت

 . [4]گردیده استمنتقل  741f7a2به آدرس  4718bf7aاتر از آدرس  2، شده

 )ETCو  ETH( ارز-4-1

 بعد ازاز آنجا که  دهد.میه ارائ 15به معدن کاوانبه عنوان جایزه  ETHبا نام اختصاري را ارز مبادله خود  انگیزش،اتریوم جهت 

 اولیچین اتریوم وجود دارد: بنابراین در حال حاضر دو بالك ارائه شده ئلجهت حل این مس 16یک هارد فورك ،DAOهک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد. در این بخش بر در حال توسعه و رشد میهر که  ETHو دیگري نسخه هارد فورك با ارز  ETCارز  کالسیک اتریوم با
 .[4]چین اتریوم استترین نسخه بالكترین و رسمیتمرکز شده است که فعال ETHروي 

 فورك-4-2

پروتکل در بالك  منجر شد. ، به جهت ارتقاي اساسی پروتکل، نتیجه به یک هارد فوركhomesteadبا انتشار نسخه فورك 
تحت نام  نسخه دوم روزرسانی شده و به عنوان به Frontierنام با و نسخه اولیه اتریوم  یافتارتقا  1150000شماره 

homestead گردید ارایه. 

یک فورك  ،Gasکالینت  17باگ در مکانیسم ژورنالینگ، به دلیل 14:12:07در ساعت  2016نوامبر  24اخیراً در تاریخ 
که از بالك شماره  بدین معناستاتفاق افتاد. این  268351فورك شبکه در بالك شماره ه است؛ ناخواسته اتفاق افتاد

14 State transition 
15 Miners 
16 Hard-forked 
17 Journaling mechanism 

Address: 4718bf7a 

Balance: 10 ETH 

 
Address: 741F7a2 

Balance: 10 ETH 

[Code … … … … … .] 

Storage: [0, 100, 0, A] 

 حالت اولیه

Address: 4718bf7a 

Balance: 8 ETH 

 

Address: 741F7a2 

Balance: 12 ETH 

[Code … … … … … .] 

Storage: [0, 100, ETH, A] 

 4718bf7a :فرستنده

 741F7A2: گیرنده

Gas Pice: 0.5 ETH 

Gas Limit: 2 ETH 

Data: [… .] 

Signature: 100FD 

 

 تراکنش

 حالت نهایی

تابع گذر حالت اتریوم-2شکل 
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له موجب ئاین مسو  Gas روي و دیگر parityهاي د، یکی روي کالینتوش میچین اتریوم به دو بخش تقسیم بالك، 268351
 .[4]ه استگردید Gas 1.5.3انتشار نسخه 

4-3- Gas

  که بپردازند خود رامحاسباتی  هاي هزینه بایدهاي اتریوم است. تمامی تراکنش Gasم کلیدي دیگر اتریوم یهامفیکی دیگر از 

 بنیانگذار یا مؤسس از طریقبه عنوان مبلغ اجراي تراکنش  Gasمفهوم شود. میداده  شپوش Gasاین هزینه توسط 

هر عملیاتی یک مقدار از پیش به شود. می هزینه عملیاتهر ده و با انجام پرداخت ش اپیشبیعانه یا پیش صورت به 18تراکنش
اجراي تراکنش جهت  بایست می اي Gasمقدار کند که چه  مشخص می. هر تراکنش شود میاختصاص داده ، Gasتعیین شده 

ه در طی مرحلتا این  انجام شده عملیات تمامی، تمام شودقبل از اجراي تراکنش  Gas. اگر مقدار و مصرف شود پرداخت
به بنیانگذار  Gasمقدار باقیمانده و در صورت با موفقیت انجام شدن تراکنش،  شودازگشت داده میب ،تراکنش انجام شده

 . [4]باز خواهد گشتتراکنش 

 مکانیسم اجماع-4-4

 مطرح 2013دسامبر در  20سومپولینسکی و 19زهرابتدا توسط است و  GHOSTمکانیسم اجماع در اتریوم بر اساس پروتکل 
الش محاسباتی جهت تاي که بیشترین زنجیره ،صورت کهدین کند، بتري از این پروتکل استفاده مینسخه سادهاز . اتریوم شد

 چرا که است ترین زنجیرهطوالنی این زنجیره، توان گفت شود و میایجاد آن صرف شده به عنوان نسخه قطعی شناخته می
به عنوان مکانیسمی جهت حل  براي اولین بار GHOST پروتکل. [4]دهد را به خود اختصاص میبیشترین تالش محاسباتی 

این . [5]شود، معرفی گردیدمی 21ها در زمان خیلی کوتاه منجر به ایجاد تعداد بسیاري بالك یتیمکه تولید بالك این مسئله
یک زنجیره  تسلط د اما نهایتا به دلیلوش میأیید توسط تعدادي از نودها ت انو درستی آن منتشر شدهها در شبکه بالك

جهت  یتیمهاي بالكنشان داده شده  3همانطور که در شکل  ، GHOST در پروتکل تر، کنار گذاشته خواهند شد.النیطو
نامیده  Ummers یا uncles یتیمهاي بالك. شوند میترین زنجیره در محاسبات شرکت داده ترین و سنگینتعیین طوالنی

  .[4]شوندمی

 22حالت کلی-4-5

 يهاها و حالتبین آدرسبایت  20با طول اساساً نگاشتی دهد که  مینشان را چین اتریوم حالت سراسري بالك حالت کلی،
یک تابع رمزگذاري است که  RLPشود. ل سازي میاسری RLP 23اي است که توسط حساب است. این نگاشت، ساختار داده

 همچنینو  گیرد قرار می مورد استفادهشبکه  بهو انتقال داده  سازي ذخیره به منظورسازي داده باینري در اتریوم جهت سریال

 هاي. این تابع یک رشته یا یک آیتم را به عنوان ورودي دریافت نموده و بایتگردد انجام می ذخیره حالت در درخت پاتریسیا

  .نماید یایجاد مروي شبکه بر جهت ذخیره یا انتقال را سریال 

18 Transaction Originators 
19 Zohr 
20 Sompolinsky 
21 Orphan blocks 
22 The World state 
23 Recursive Length Prefix 
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 24حالت حساب-4-5-1

 باشد. می codehash و nonce ،balance، storagerootفیلد  4حالت حساب شامل 

Nonce : متغیرNonce شود. در مورد یک عدد اضافه می کند؛ با ارسال هر تراکنش توسط آدرس، بدین صورت عمل می
 ساخته شده است. ،راردادهایی است که توسط حسابهاي قراردادي، این متغیر نشاندهنده تعداد قحساب

Balance :Balance  نشاندهنده تعدادwies د.گرد(کوچکترین واحد پولی در اتریوم) است که توسط آدرس جابجا می 

Storageroot: Storageroot ه شده حساب را رمزنگاري میفیلد نود ریشه درخت پاتریسیاي مرکل است که محتواي ذخیر-
 کند. 

Codehash :Codehash به حساب اختصاص  وکه دربردارنده هش کد قرارداد هوشمند است  است فیلدي غیر قابل تغییر
یک تماس پیامی  اي خالی است. این کد توسطاز رشته keccakبیتی  256هاي نرمال، این فیلد هش . در حسابشود میداده 

 شود.فراخوانی می

 Storagerootنشان داده شده است. هش  4در شکل  ها ها و هدر بالكها، حسابحالت کلی و ارتباط آن با تراي حساب
سپس  ،باشدها میها و آدرسنگاشتی بین حساب که شود. ساختار داده حسابحساب از درخت تراي در سمت چپ حاصل می

هش شده و  keccakبیتی  256 د. در نهایت نود ریشه درخت تراي با استفاده از الگوریتمگرددر تراي حالت کلی استفاده می
 . [4]دهدقسمتی از هدر بالك را تشکیل می

 هاتراکنش-4-6

 در یک تراکنش در اتریوم یک بسته داده امضاي دیجیتال است که از کلید خصوصی استفاده نموده و شامل دستوراتی است که
کنند به دو می ایجادها بر اساس خروجی که شوند. تراکنشیک تماس پیامی یا خلق قرارداد می ایجادمنجر به تکمیل  زمان

 شوند:دسته تقسیم می

حساب به حساب دیگر، یک براي انتقال پیام بین را هاي تماس پیامی: این تراکنش به سادگی یک تماس پیامی تراکنش-1

24 The account state 

Block X Block X Block X 

Block Y Block Y Block Y 

Block Z 

Uncle 

 

 

H
ea

vi
es  

Bitcoin,, Longest Chain Rule 

Block X Block X Block X 

Block Y Block Y Block Y Block Y 

Longes
 

Ethereum, Heaviest chain Rule 

 ترین زنجیرهترین زنجیره در مقابل سنگینطوالنی-3شکل 
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 نماید.می ایجاد

موقع با ند. این بدان معنی است که شوها موجب ایجاد یک قرارداد جدید میهاي ایجاد قرارداد: این تراکنشتراکنش-2
 د.شوحسابی با کد اختصاص داده شده ایجاد می موفقیت اجرا شدن این قراردادها،

 :شود میهر دو تراکنش نامبرده یکسري فیلدهاي مشترك دارند که در ادامه شرح داده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonce د و باید برابر گردشود یک عدد به آن اضافه مییکه یک تراکنش توسط فرستنده ارسال م یزماندر : عددي است که
فقط یک بار قابل  nonce. مقدار شودهاي ارسال شده باشد و به عنوان شاخص واحد براي تراکنش استفاده تعداد تراکنش
 استفاده است.

GasPrice مقدار :wie دهد.مورد نیاز جهت اجراي تراکنش را نشان می 

Gas Limit مقدار ماکزیمم :Gas دهد که جهت اجراي تراکنش قابل مصرف است. نشان میرا  اي 

Toکند.: آدرس گیرنده تراکنش را مشخص می 

Value مقدار نهایی :wieکه قرارداد حمل  ی استباالنس ،در مورد قراردادو  دگرددهد که به گیرنده ارسال میرا نمایش می اي
 خواهد نمود.

شامل اطالعاتی  sنشاندهنده امضاي دیجیتال و متغیر  rو  sباشد. متغیرهاي می s، r ،vهاي امضا: امضا شامل سه فیلد به نام
شود و استفاده می ECDSASIGNاست که با آن بتوان کلید خصوصی را بازیابی نمود. جهت امضاي یک تراکنش از تابع 

را  Sبایتی  32و  r بایتی v ،32یک بایتی پیامی که باید امضا شود به همراه کلید خصوصی به عنوان ورودي گرفته و سه متغیر 
 د. نمایمی ایجاد

Root 

Nonce 

Balance 

Storage 
Root Hash 

Code Hash 

State 
Root 
Hash 

A A A A 

Root 

ACCT ACCT 

A A A A 

Accounts Trie 

Account World State Trie 

 ها ها و هدر بالكها، حسابحالت کلی و ارتباط آن با تراي حسابارتباط -4شکل 
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ECDSASIGN )=(کلید خصوصی ،پیام  (V,R,S) 

INIT فیلد :INIT اي از جنس بایت با طول که قصد ایجاد قرارداد را دارند. این فیلد آرایهاست هایی فقط براي تراکنش
کد تنها یک و این  کندمشخص می شده استحساب استفاده  ي در فرایند مقداردهی اولیهکه را  اي EVMکد  ونامحدود است 

 .رودشود و بعد از آن بالفاصله از بین میایجاد میاولین بار که حساب براي  ؛ موقعیدگردبار اجرا می

Data اگر تراکنش از نوع تماس پیامی باشد فیلد :Data  که شامل داده ورودي تماس پیامی است به جايINIT استفاده می-
 اي از جنس بایت است.شود. این فیلد نیز سایز نامحدود داشته و آرایه

 256، هر تراکنش حاوي فیلدهاي ذکر شده در تراي تراکنش قرار گرفته و نود ریشه تراي تراکنش با الگوریتم 5 مطابق شکل
ها و یا استخرهاي ا در بالكهگیرد. تراکنشها قرار میهش شده و در هدر بالك در کنار لیستی از تراکنش keccakبیتی 

کند، او کار خود را با ها میشروع به انجام عملیات در راستاي تأیید بالك minerشوند. زمانی که یک نود تراکنش یافت می
ع موقعی شروکاوي کند. معدناجرا می به نوبتها را آغاز و آن داشتهها هایی که باالترین پرداختی را در استخر تراکنشتراکنش

تا  د یا هیچ تراکنشی جهت پردازش در استخر تراکنش باقی نماند. در این فرایند، بالكوتمام ش Gas Limit گردد که می
-. زمانی که بالك با موفقیت معدنشود میمرتباً هش  ،25مقداري کمتر از هدف سختیبا  معتبر nonceیک  موقع یافت شدن

 .[4]شودد و توسط شبکه تأیید و مورد قبول واقع میگردموفقیت می عالمو ا شودکاوي شد، به سرعت به شبکه اطالع داده می

 تراکنش ایجاد قرارداد-4-6-1

در دسترس،  Gasز است این پارامترها عباتند از: فرستنده، مؤسس اولیه، اتعدادي پارامتر ضروري جهت ایجاد یک حساب نیبه 
Gas priceاي از جنس بایت با طول دلخواه، مقدار اولیه ختصاص داده شده است)، آرایهگذاري (مقدار اتر که در ابتدا ا، سرمایه

 .خلق قراردادپشته / 26، عمق فعلی(تعداد اقالم موجود فعلی) پشته تماس پیامیEVMکد 

بیت سمت  160ها دقیقا این آدرس. استبیت  160شود  ایجاد می به عنوان نتیجه تراکنش خلق قراردادی که هایطول آدرس
در حساب مقدار  nonceدر ابتدا،  .باشد، میاست nonceکه شامل فقط فرستنده و  RLPاز رمزگذاري  keccakت هش راس

 256یک هش  Codehashخالی است.  Storage. باالنس حساب، مقدار تصویب شده در قرارداد است. باشد ا میداررا صفر 
 اي خالی است. بیتی از رشته

 به اندازه مورد Gas(نداشتن  Gasمانند تمام شدن هشود. اگر هیچ استثنایی ر دهی اولیه میمقدا EVMحساب، با اجراي کد 

 Gasآمیز باشد سپس حساب بعد از پرداخت هزینه  کند. اگر اجرا موفقیتحالت تغییر نمی نیاز)، در طول اجراي کد رخ ندهد
جدید با  ه نتیجه اجراي تراکنش یا یک قراردادکند کمشخص می (homestead)شود. نسخه فعلی اتریوم می ، ایجادکافی

متفاوت   . این موضوع با نسخه قبلینشده استیا انتقالی ساخته  يهیچ قرارداد جدیدي با هیچ مقدار اینکه باالنس آن است، یا
 Gasا تمام شدن استثن اینکه یاشد  انجام میاستقرار کد  موفقیت آمیز بودنقرارداد بدون توجه به ایجاد  است، در نسخه قبلی

 شددر نظر گرفته نمی

25 Difficulty target 
26 Message call stack 
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 تراکنش تماس پیامی-4-6-2

را چندین پارامتر براي اجرا نیاز دارد که عبارتند از: فرستنده، مؤسس تراکنش، گیرنده، حسابی که آن به یک تماس پیامی 
، عمق callل دلخواه داده وروي ، آرایه از جنس بایت با طوvalue ،Gas priceدر دسترس،  Gas، مقدار کنداجرا می

 داده خروجیِ ایجاد و نیزهاي پیامی منجر به گذر حالت ماست .فعلی(تعداد اقالم موجود فعلی) پشته تماس پیامی/خلق قرارداد
از ، شده استاندازي راه VMهاي پیامی توسط کد که تماس گرددها در مواردي اجرا . اگر تراکنشگردد مورد استفاده می

 . [4]شودبراي اجراي تراکنش استفاده می خروجی

 بالك-4-7

تشکیل شده  Unclesو یا  Ommersها و لیستی از هدرهاي هاي اتریوم از سه جزء اصلی هدر بالك، لیست تراکنشبالك
-یترین جزء بالك اتریوم است و شامل اطالعات ارزشمندي است که در ادامه توضیح داده م. هدر بالك، ضروري)6(شکل است
 شود:

Parent Hash بیتی  256: هشیkeccak .از هدر بالك قبلی است 

Ommers Hash بیتی  256: هشیkeccak هاي از بالكOmmers .موجود در بالك است 

Beneficiary کاوي است و به محض اینکه بالك به طور کننده جایزه معدنبیتی از دریافت 160: این فیلد دربردارنده آدرسی
 شود.کشف شد، دریافت میآمیز موفقیت

State Root ي تراي حالت است و پس از پردازش و نهایی شدن تمامی بیتی از نود ریشه 256:  این فیلد شامل هشی
 شود.ها محاسبه میتراکنش

Transaction Root هاي ي تراي تراکنش است و این نود حاوي لیست تراکنشبیتی از نود ریشه 256: این فیلد شامل هشی

Block Header 

  
Transaction 
Root KEC 
256 bit 

Hash 

Root 
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Transaction Trie 
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Gas Price 

Gas Limit 

To/Recipient 
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 ارتباط بین تراکنش، تراي تراکنش و هدر بالك-5شکل 
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 وجود در بالك است.م

Receipts Root : هاي تمامی بیتی از نود ریشه تراي گیرنده تراکنش است. این تراي، ترکیبی از گیرنده 256این فیلد هشی
 گردد.هاي موجود در بالك است. گیرنده تراکنش پس از پردازش هر تراکنش ایجاد میتراکنش

Difficulty.درجه سختی بالك فعلی است : 

Number :است.هاي قبلی تعداد بالكشاندهنده ن 

Gas Limit این فیلد، محدودیت مصرف :Gas دهد. در هر بالك را نشان می 

Gas used مقدار کلی :Gas دهد.هاي بالك را نشان میمصرف شده جهت تراکنش 

TimeStamp.فیلد برچسب زمانی، نشاندهنده زمان آغاز بالك است : 

Extra Dataلخواه در هر بالك است.  : جهت ذخیره داده د 

MixHash بیتی که با  256: این فیلد شامل هشیNonce  ترکیب شده و جهت اثبات انجام تالش کافی براي ساخت بالك به
 رود. کار می

 Nonce بیتی است که در ترکیب با  64: هشیMixHash  براي اثبات این مطلب که محاسبات کافی براي ایجاد بالك انجام
 . [4]رودکار می شده است به

 

 

 

 

 

 

 

 سیر تحول خدمات مالی با پیاده سازي قراردادهاي هوشمند -5

چند ماهه  به صورت سنتی دوره اختتام، کندمعامله  28تصمیم گرفت با ویلیامز، 2009در سال  27ال اسکاتلندوقتی بانک روی
هاي ناکارآمد تا حدودي علل عالقه فروش هنوز این معامله به سرانجام نرسیده بود. سیستماز شد اما هفت سال بعد   بینی پیش

توانند بخشی از توابع . قراردادهاي هوشمند، قراردادهایی هستند که میزندسا نمایان میچین و قراردادهاي هوشمند را به بالك
گیرند عناصر به شدت شده قرار می چین و یا دفتر همگانی توزیعقرارداد را اجرایی سازند و وقتی این قراردادها بر روي بالك

 گردد. اضافه می دوام و تغییرناپذیري نیز به آن ي همچونتأثیرگذار
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اي را معرفی هاي اولیههاي صنعتی نمونهها و کنسرسیوماي اخیر، اتحادي براي قرارداد هوشمند تشکیل شده، بانکهدر ماه
این پیگیر ها به طور جدي  اند و مجریان بانکاندازي نمودههایی جهت تقویت فناوري راههاي فناوري کارگروهاند و شرکتکرده

فناوري  قراردادهاي هوشمند پتانسیل "گوید دن نسبت به قراردادهاي هوشمند میبا خوشبین بو 29امر هستند. رابرت منکون
مچنین بسیاري از آن هها را دگرگون خواهد ساخت و هاي بانکاي دارد و مدل کسب وکار بسیاري از بخشالعادهفوق

این صنعت هنوز باید "دارد که  ان میاو همچنین اذع ."اند حل خواهد نمود ها و قانونگذاران با آن مواجهکه بانکرا مشکالتی 
و از جهات  بودهحاصل نمایند که عوامل آن پایدار، خودکار و امن را است این اطمینان   آزمون کند و همانطور که تعهد داده

 .[6]داشته باشندتطابق  ،هاي قانونگذاري و پیچیدگیِ دارایی مدیریت شدهجغرافیایی، چارچوب

 هاي قراردادهاي فیزیکی محدودیت-5-1

 هاي عملیاتیافزایش هزینه-5-1-1

است که از طریق فکس با همدیگر ارتباط برقرار  معمولکنندگان بین شرکتهم دالري، هنوز  تریلیون 30در بازار وام سندیکایی
سرپرست بازارهاي اوراق  نظراند و این مقدار ارسال فکس از  میلیون فکس شده 4حدود  ارسالباعث  2012در سال  وکنند، 
هاي از صنعت اوراق بهادار مانند وام عظیمیهاي  هنوز هم بخش آید. نقص مهمی به شمار می 31فابیان واندنریت ،بهادار

است که   دیگر زمان آن فرارسیده .نمایند می فعالیتو اسناد کاغذي  اند و از طریق فکس سندیکایی، دیجیتالی نشده
به عنوان فرصتی براي را هاي جدید همچون قراردادهاي هوشمند ن عدم کارایی را کنار گذارند و فناوريگردانندگان صنعت ای

 هاي کسب و کار جدید در بلند مدت، به کار گیرند. هاي عملیاتی همراه با مدلدیجیتالی شدن در کوتاه مدت و کاهش هزینه

به به همین دلیل و . است  را مسدود ساخته انو سرمایه آنکرده  را به خود مشغولشرکاي بازار اذهان فرایندهاي نامناسب 
در  ،نمودشود اشاره  توان به مثالی که در ادامه مطرح می می ،منظور به تصویر کشیدن مشکالت افزایش قراردادهاي مالی سنتی

بابت اي هیچ بهرهد از این تاریخ بعماه  10میلیارد دالر به یک شرکت وام دادند و به مدت  1,2 گذاران سرمایه 2013اکتبر سال 
 دریافت نکردند.آن 

 32مراجع مرکزي مانند اتاق پایاپاي تأخیر و ریسک متمرکزِ -5-1-2

 33ریسک و اثر دومینودادن مرکزي جهت کاهش  تمعامال ین، طرف2009تا  2007هاي به دنبال بحران مالی بین سال
. اگر چه این موضوع درآمدندجایگاه خود در بین گردانندگان بازار  تثبیتاي درصدد  ر فزانیدهوبه ط ،اتمؤسسهاي  شکست

پایاپاي قراردادهاي مالی و رشد  و خیر در فرایند تسویهأد اما موجب تخواهد داریسک سیستم مالی و تعامل آن را کاهش 
هاي  هزینهدر بازار، به عالوه،  ه استهمراوقفه با به طور مثال، تسویه قراردادها به غیر از ارز خارجی،  .گردد میالزامات انطباقی 

، نماینده بورس اوراق بهادار در استرالیا، ASXات مرکزي وجود دارد. مؤسسهاي اداري و خدمات  براي فعالیتنیز مرتبط 
در  و این مبلغ کنند پرداخت میAUD 34میلیارد دالر هزینه 5 الی 4تخمین زده است که بازارهاي سهام استرالیا در حدود 

 گردد. گذاران نهایی پرداخت می ت به صادرکنندگان و سرمایهنهای
 بندي نمود:مورد زیر دسته 4توان در را می مشکالت فزاینده قراردادهاي مالی سنتیبا توجه به موارد ذکر شده، 

29 Roberto mancone 
30 syndicated loan market 
31 Fabian Vandenreydt 
32 Clearinghouses 
33 domino effect 

 .نام واحد پول کشور استرالیا است )Australian Dollar الر استرالیا (در انگلیسید34 
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در خصوص وام منسوخ شده میلیون فکس دریافتی  4بیش از ، 2012در سال فرایندهاي نامناسب و منسوخ شده:  •
 . یی وجود داشتکاسندی

 روز است.  48روز و در اروپا بیش از  20در تسویه: میانگین زمان تسویه براي وام سندیکایی در امریکا بیش از  تأخیر •
تخمین زده  میلیارد دالر در سال 40بیش از  را ٣٥سالمتغیر هزینه کلی تقلب بیمه  FBIتقلب: به عنوان مثال  •

  .در لندن ٣٦صنعت الماستقلب در هزینه میلیارد دالر  2همچنین  است.
گذران نهایی  ها و سرمایه هاي پرداختی بازار سهام استرالیا را که نهایتا به صادرکننده هزینه ASXهزینه سربار:  •

 زند.  میلیارد دالر تخمین می 5 الی 4گردد،  پرداخت می
ساعت آفالین  10که به مدت  در سیستم تسویه ناخالص آنی بریتانیا حجم پول مسدود شده هاي متمرکز: ریسک •

 .[6]میلیارد یورو در روز  277 دالر ارزش داشت. هابیلیون ،شد

 و مشتریان  ها بانکبراي  قراردادهاي هوشمند منافع استفاده از -5-2

 هاي مختلف خدمات مالی به کار گرفته خواهد شد. مورد خاص در بخش هفتقراردادهاي هوشمند احتماال براي حداقل 
 عبارتند از: کلیدي کاربرد قراردادهاي هوشمند در صنعت خدمات مالیموارد 

  37گذاري بازارهاي سرمایه و بانکداري سرمایه)1
 گذاري خصوصی سرمایه، تامین مالی شرکتی:عرضه اولیه سهام 
 ٣٨هاي اهرمی هاي سندیکا و وام تامین مالی ساختاریافته: وام 
 زیرساخت بازار بورس اوراق بهادار 

 :39ي خرد و بانکداري تجاريبانکدار)2
 ها : مستندسازي زنجیره تامین، صورتحساب و پرداخت٤٠المللبین تجارت 
 ٤١قرض وام رهن 
 هاي کوچک و بزرگ ها و شرکت جمعی براي استارتاپ تأمین مالیها یا  وام 

هاي  که اولویت روش دآی به شمار می چینبالكها، یکی از موارد کلیدي  جمعی براي سهام خصوصی در استارتاپتأمین مالی 
، تخمین تحلیل این استرا دارا  تأثیرپردازد که بیشترین  میاز این موارد  مثال دوبه بررسی  42. فیلیپ دنیسباشد دیگر نیز می

قراردادهاي هوشمند، فرایندهاي مرتبط و تغییرات منطبق شدن با وکارها حاکی از این است که اتوماسیون از طریق  نوع کسب
فرایندها و عناصر هزینه مقرراتی تحلیل ناي تحلیل تکنولوژي، بها بر م تخمین  افع اساسی را ایجاد خواهد کرد. اینسازمانی من

 .یافتتغییر خواهد نیز ها  این تخمین ،و با تکامل سیستم وجود داردي است که در محیط امروز

35 non-health insurance 
36 diamond industry 
37 Investment Banking 
38 leveraged loans 
39 Commercial and Retail Banking 
40 Trade Finance 
41 Mortgage Lending 
42 Philippe Denis 
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 :سندیکا وام تسویه زمان هشاک جویی با : صرفه1مثال 
 شود، می تسویه روز T+3در  43باال بازدهنرخ  با قرضه اوراق است. درحالیکه معامالت روبرو حادي مشکالت با  اهرمی وام بازار
 در نقدینگی هاي چالش و باال ریسک مسئله اینمیکشد.  طول روز 20تقریبا ی غبلم هري اهرمی با هاوام براي تسویه دوره
، بازار جهانی وام اهرمی، شاهد 2008از سال  زند.میصدمه  آن رشد و جذابیت به و داشت خواهد دنبال به اهرمی وام بازار

هایی بر این  چنین سازمانرا تجربه کرده است. رشد % 11، باالي  باال بازدهنرخ  با رشد منفی بوده در حالیکه بازار اوراق قرضه
فروشنده و خریدار، چک  تأییدسازي،  ددر فرایندهاي مستن تأخیرباعث کاهش دادن تواند  میکه قراردادهاي هوشمند  ندباور

 با کمک دفتر همگانی داراي مجوز شود. 45شناسایی اولیه مشتري و 44شویی ، قوانین ضدپولFatcaکردن قوانین 
 هاي اهرمی شود. کاهش یابد و منجر به افزایش نقدینگی وام T+6و  T+10تواند تا طیف  هاي اهرمی می دوره تسویه وام

% 5( هاي اوراق قرضه با بازده باال یعنی در حدود هاي اهرمی نصف وام هاي تسویه، اگر وام با کاهش زمان شود که زده می تخمین
% 1ها معموال  . این وامند ساختمیلیارد دالري مواجه خواه149با پیشرفت  را تقاضاي بازار وام داشته باشند،رشد میزان %) 6تا 

گذار به ارمغان خواهد  هاي سرمایه میلیارد دالر براي بانک 7,4الی  1,5دود % کارمزد سازمانی دارند که درآمدي در ح5الی 
هاي مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در طول تسویه  هاي عملیاتی، سرمایه مورد نیاز جهت نظارت و هزینه آورد. به عالوه، هزنیه

 . دادد نکاهش خواه ،با کوتاه شدن دوره تسویهرا هاي اهرمی  وام
 ایش سود صنعت رهن: افز2مثال 

به  تأخیرکند که با خود هزینه و  تکیه می هادهی رهن پیچیده براي ایجاد، تامین و سرویس یفرایند وام اهرمی به اکوسیستم
ها  هاي رهنی است. وام یک پردازش واماتحال حاضر، بهترین زمان براي حل مشکالت سیستم"گوید  می 46همراه دارد. روبرتو
خواهند آیند اما در عین حال، پیچیدگی صنعت بانکداري خرد را نیز افزایش  مل براي رشد به حساب مییکی از بهترین عوا

فرایند را از مورد نیاز نیاز به بهبود کارایی فرایندها و خدمات داخلی دارد. قراردادهاي هوشمند هزنیه و زمان  مسئلهد. این اد 
 و این امر را کاهش خواهد داد ،ی طرفین قرارداد به اسناد فیزیکی حقوقیطریق اتوماسیون، بازطراحی فرایند و دسترسی تمام

  دهد.  انجام می دسترسی به اطالعات بیرونیو از طریق به اشتراك گذاشتن این اسناد 
توانند از  کند که وام دهندگان رهنی می پیش بینی می 47اتوماسیون پشت باجه بانکی صورت گرفته اخیر در موردتحقیقات 

 49هاي مدیریت اسناد سیستمنیز و  48هاي بانکداري متمرکز الکترونیکی هاي مدیریت فرایند کسب و کار، پلتفرم سیستم طریق
موجب با مجربان صنعت،  صورت گرفتههاي  این اعداد در کنار تجربه و بحث .کاهش دهند% 15 الی% 6بین را هاي خود  هزینه

 2015میلیون خانه در سال  6,1. براي مثال در بازار مسکن آمریکا، تقریبا ودش دهی می هاي فرآیندهاي وام کاهش دادن هزینه
و تخمین زده شد  ها را خریده بودند ها با وام رهنی این خانه صاحب خانهاز % 64هاي آماري،  به فروش رسید. بر اساس میانگین

به همراه خواهند  جویی صرفه خود هاي سازمان برايها  دالر از طریق اتوماسیون فعالیت میلیارد 1,5که وام دهندگان حداقل 
، ادارات ثبت 50دهنده امتیاز اعتباري هیهاي ارا . به عالوه، در صورتی که شرکاي خارجی از قبیل سازمان5شکل بر طبق . داشت

43 High-Yield Bond trades 
44 Anti-money laundering  
45 Know your customer 
46 Roberto Mancone 
47 banking back-office automation 
48 core banking platforms 
49 document management systems 
50 credit scoring companies 
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در حدود ها  قابل دسترسی باشند با تسهیل فرایندهاي سریعتر و کاهش هزینه چینبالكاز طریق  52و مراجع مالیاتی 51امالك
 .خواهد شدجویی  دالر صرفه میلیارد 6

% 22 الی% 11حدود هاي پردازش وام رهنی مشتریان  با انطباق قراردادهاي هوشمند، هزینه شود که زده میهمچنین تخمین 
 4350میانگین هزینه پردازش خواهد شد؛ جویی  دالر صرفه 960تا  480 ازاي هر وام مبلغ. در واقع، به یافتخواهد  کاهش

 مورد. در ه استدالر بود میلیارد 20,98کشورهاي ایاالت متحده و اروپا  در  2014در سال  53هاي معلقدالر است. میزان وام
 میلیارد 11 لیا 3تواند در فرایند جدید ایجاد وام رهنی به طور بالقوه بین ، قراردادهاي هوشمند میو اروپا بازار رهن آمریکا

 د.نشدالر کاهش هزینه داشته با
قراردادهاي نیز اشاره نمود.  مثبت بر سود خالص از طریق کاهش هزینه هاي خدمات و اداري تأثیرتوان به مه میدر ادا

وکار در کوتاه مدت و احتماال کلیه فرایندها در بلند مدت، به طور قابل توجهی  هوشمند با خودکار نمودن فرایندهاي کسب
قدرت و منفعت این تکنولوژي بیشتر از  دهد. سوابق و مداخله دستی را کاهش می هاي مربوط به انطباق، نگهداري هزینه

گیري است چرا که امکان داشتن زیرساختی مشترك را براي  هاي خطا و فرایندهاي مغایرت ها، نرخ ها، ریسک کاهش هزینه
 .[6]گردد دهی قانونی می آزاد نمودن سرمایه و گزارش و منجر به کند اعضاء فراهم می

 مالی خدمات صنعت در قراردادهاي هوشمند  سازيملزومات پیاده-5-3

هاي چند هایی از قبیل پرداختبه سرعت در حال تکامل است. قابلیت استقراردادهاي هوشمند  ي الزمهتکنولوژي که 
راي حل شدن وجود هایی ب هنوز شکافاند اما قراردادهاي هوشمند انجام شدهبراي قبالً غیره و  escrow، خدمات 54امضایی

 شود. میتقسیم ذیل دسته  چهار به هستند قراردادهاي هوشمند از منطبق شدنکه مانع  اي هاي کلیدي. چالشدارد
 ، کمبود هوش در قراردادهاي هوشمند٥٥هاچینكالرانی بمکحهاي سازمانی: چالش •
 هاي قابل دسترسیهاي قانونی در قانونهاي قانونی: چالشچالش •
 هاي قانونیدر سرعت اجرا، قابلیت همکاري با سیستم ٥٦پذیرينولوژیکی: مقیاسهاي تکچالش •
 هاهاي مشترك: عدم انعطاف قراردادهاي هوشمند، خصوصی بودن و امنیت کاربران و تراکنشچالش •

 هاي قانونی و داده خارجیا سیستمقابلیت همکاري ب-5-3-1

ها جهت شرکت در یک بازار مبتنی بر دفتر ها به سازمان یهأییدتاست، مجوزها و  مندمصنعت خدمات مالی به شدت نظا
-اخیراً سایت خرده 57. به عنوان مثال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحدهگردیده است شده، ارسال همگانی توزیع

  نموده تأییدوین چین بیت کرا جهت صدور سهام شرکت بر روي پلتفرم مبتنی بر بالك Overstock.comفروشی اینترنتی 
 58. با این حال، قانونی بودن قراردادهاي هوشمند تاکنون منتشر نشده است. مراحل اولیه این امر در ایالت ورمونت آمریکااست

ترجمه دقیق مفاد و  . همچنینهاي ایالتی، در حال انجام استبه منظور به رسمیت شناختن دفاتر همگانی تویع شده در دادگاه
هایی مانند افزاري، جنبه کلیدي دیگري است که باید در نظر گرفته شود. استارتاپکدهاي نرمشرایط قانونی 

51 land registry offices 
52 tax authorities 
53 outstanding mortgage loans 
54 multi-signature payments 
55 Governance of blockchains 
56 Scalability  
57 US Securities and Exchange Commission 
58 State of Vermont 
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CommonAccord  مستندات قانونی را به طور خودکار براي قراردادهاي هوشمند بتواند در حال خلق سیستمی هستند که
کنندگان و . قانونگذاران، تنظیمشود میدهنگان تفسیر این قراردادها براي وکال و توسعهنمودن   و باعث تسهیلد نترجمه کن

-شده، جهت افزایش دادن شفافیت و سهولت در انطباق و گزارش ها به دنبال محقق نمودن پتانسیل دفاتر همگانی توزیعدولت
 دهی هستند. 

-می مطرح وشمندسازي قراردادهاي هجهت پیاده نیاز و سرمایه الزم اقدامات پیشسؤاالت قابل توجهی در خصوص  همچنین
تعریف و استقرار یک تکنولوژي  برايتالش  یک شرکت یا یک بانک بزرگ درکه ی عوقم"معتقد است   هاردجونو شود. توماس

چین کنند. اما در مورد بالكمحاسبه میرا  ROI59خصوصو مدیران در این  بایست براي این امر هزینه کند می، استجدید 
 ؟یا خیر صرفه استبهمقروناین اقدام ؟ چه میزان سرمایه الزم است؟ و آیا تاس ROI، نحوه محاسبه شدن مسئله

با کمک  این قراردادها. باشند بیرون دنیاي اعتماد موردهاي  پایگاه داده بابه کارکردن  قادر ایدب همچنین هوشمند قراردادهاي
دنیاي  هاي مورد نیاز قراردادهاي هوشمندکه دادهستند ههایی برنامه ها کنند اوراکل ها دسترسی پیدا می به این داده ها اوراکل

هاي بیرونی پردازد در خصوص کلیدي بودن دادهها می اوراکل، استارتاپی که به ساخت 60کنند. سرجی نازاروبیرون را فراهم می
. اکثر قراردادها به اشدبهستیم که قادر به برقراري ارتباط با دنیاي بیرون  يما در حال خلق قرادادهایی هوشمند" گوید:می

 هاي این نیاز را با فراهم نمودن داده اند توانسته ها اوراکلیان نیاز دارد و رو هوا، دما، حمل و نقل و مشت آب همچونهایی داده
  ".سازندمرتفع  بودن، امن و قابل اطمینان

 ترقراردادهاي منعطف-5-3-2

این بدان معنی است  شوند و نوشته می ،شده که بر روي دفاتر همگانی توزیعهاي نرم افزاري هستند  قراردادهاي هوشمند برنامه
به وجود آمدن مشکل در بسیاري از سناریوهاي  باعثهمین ویژگی  که اگر قراردادي نوشته شود دیگر قابل تغییر نخواهد بود و

قرارداد را بعد از نوشته شدن مورد  ، چگونگی تغییر دادن مفاد62، آري جونز61. پروفسور دانشگاه کرنلشود میدنیاي واقعی 
هاي فنی در  . مکانیسمگیرد مینظر  جهت اعمال تغییر یا لغو قراردادها دررا دهد. حقوق قراردادها، قوانینی  بررسی قرار می

در واقع و  "63راه فرار"تواند در نظر گرفتن یک  تواند نتایج مشابهی را دربرداشته باشد. یک رویکرد می قراردادهاي هوشمند می
سازي صحیح باعث  ارائه مجوز و نیز پیاده شده براي ایجاد تغییر در مفاد قرارداد باشد. در این راستا، "راه برنامه ریزي"یک 

هایی جهت ارتقاء یا تغییر قراردادها بر حسب ضرورت در طول اجراي استخراج تکنیکنیاز به لذا  شود. پیچیدگی فرآیند می
 است. قرارداد

 هاپذیري تراکنشاسمقی-5-3-3

دفاتر همگانی داراي مجوز در حال حاضر، هاي رهنی که سرعت باال مطرح نیست، هاي سندیکا و وامهایی مانند وامدر تراکنش
 الزم جهتو لذا زمان  استاعضاي کمتري نیاز براي اجماع به که اند و این بدین دلیل است  از محبوبیت بیشتري برخوردار

صنعت احتماالً به دالیلی که در ادامه ذکر  گردانندگان"گوید: یابد. پروفسور آري جونز میکاهش میا هاکنشترو اجراي اجماع 
هاي داراي مجوز در مقایسه با چیناینکه بالك ین دلیل؛هاي داراي مجوز استفاده خواهند کرد. اولچینخواهد شد از بالك

هاي داراي مجوز، چینبالك ین دلیل؛کنند. دومزامات قانونی تطابق پیدا میبا ال يترراحتبه طور هاي بدون مجوز، چینبالك

59 Return on investment 
60 Sergey Nazarov 
61 Cornell University 
62 Ari Juels 
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هاي داراي مجوز از مزایاي عملکردي قابل چینبالك ین دلیل؛. سومدهند می ارائهتري را هاي حکمرانی و اجماع قويمکانیزم
 .اندتوجهی برخوردار

-میا فراهم ها رکه امکان پردازش موازي تراکنشال انجام است در حهاي اجماع عالوه بر این، آزمایشاتی در خصوص مکانیزم
هاي اجماع براي ، یافتن الگوریتم64تی آي امهاي تحقیقاتی مورد عالقه در دانشگاه نهییکی از زم"گوید: کند. توماس می

 "چین و قراردادهاي هوشمند است.تکنولوژي بالك

 65سبد استعدادها-5-3-4

هاي خدمات مالی وجود دارد. به طور مثال، چین و قراردادهاي هوشمند در شرکتر زمینه بالكکمبود استعداد و قابلیت د
 داشته باشند.  -نویسی)و برنامه ها(قانونترکیبی نادر از مهارت-نویسها ممکن است نیاز به استخدام وکالي برنامهشرکت
ها اقدام به پشتیبانی نی خود دارند. تعدادي از استارتاپهاي نیروي انساهایی جهت توسعه مهارتها نیاز به برنامهسازمان

کسب دانش و مهارت در این مرحله ضروري است. ما "کند: اند. همانطورکه برین اشاره میهاي خود کردهآموزشی از پلتفرم
هاي برنامهکردن  یجادنحوه اا ایم تچین و قراردادهاي هوشمند برگزار نمودهدهندگان جهت فهم بالكهایی براي توسعهآموزش
ها براي تحقیقات همکاري با دانشگاهتواند  حل بالقوه دیگر، می یک راه. را فرابگیرندهوشمند در سطح کالن سازمانی  هايقرارداد

 بههاي تحقیقاتی گروه 67، کرنل و آکسفورد66تی، استنفورد آي امهاي برتر همچون . دانشگاهباشدبیشتر و نیز پرورش استعدادها 
 اند.نموده خصوصهایی در این ها شروع به پیشنهاد دورهو تعدادي از آن اند داده تخصیصچین و قراردادهاي هوشمند كبال

 و محرمانگی قرارداد امنیتینیازهاي -5-3-5

یز برانگمجوز چالشداشتن یا نداشتن ها بسته به چین براي سازمانبر پایه بالكممکن است محرمانگی قراردادهاي هوشمند 
 هاي به حضور در پلتفرمتمایلی ها ها براي تمامی اعضا قابل رؤیت است قاعدتاً بانکرکوردهاي تراکنشبه دلیل اینکه باشد. 

کلید و به همین دلیل ضروري است که  ندارند، کند یحفظ نمرا ها که امنیت و خصوصی بودن داده یاجرایی مشترک
چه تی از قبیل اینکه سؤاالباید به لذا . مدیریت شود ،شناسطرفین ناسوي از جهت پنهان کردن جزئیات تراکنش  ،رمزنگاري

ط تأمین شده توس هاي توان از امنیت و اعتبار دادهچگونه می ؟،هایی باید بین تمامی اعضا به اشتراك گذاشته شودداده
 پاسخ داده شود. ،؟ها اطمینان یافت اوراکل

با استفاده از است  در تالش که MIT Enigmaپروژه توان به ، میمانگی قراردادهاي در حال انجام در خصوص محراز پروژه
. به اشاره نمود پردازدب  ها حفظ حریم خصوصی در شرایط به اشتراك گذاري دادهحل مشکل ساختارهاي رمزنگاري پیشرفته به 

 .[6]یت محتواي آن استؤون ربد ،تراکنش دتأییبه دنبال راهی براي  "68اثبات دانایی صفر"به نام  ییآشنا طور مشابه، مفهوم

 ایران شرایط تحریم در چینقراردادهاي هوشمند بر بستر بالك از استفاده براي پیشنهاد ارائه -6

 69یکی از کاربردهاي این قراردادها که در شرایط تحریم به صنعت واردات و صادرات کشور یاري خواهد رساند، اعتبار اسنادي
المللی و یکی از خدماتی است که یک وسیله پرداخت در مبادالت بینشود. اعتبار اسنادي، شرح داده میاست. که به اختصار 

64 MIT 
65 Talent Pool 
66 Stanford 
67 Oxford 
68 zero knowledge proofs 
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به موجب آن (بانک گشایش کننده) بنا به درخواست مشتري (متقاضی اعتبار/خریدار) و یا از طرف خود موظف می شود به 
ابق با شرائط اعتبار، پرداختی را به شخص ثالث منظور خرید یا سفارش کاال یا خدمات در مقابل اسناد مقرر و مط

همانطور که در شکل این فرایند  .اجازه پرداخت یا معامله دهد کرد او انجام دهد یا به بانک دیگرحواله(ذینفع/فروشنده ) یا به
 باشد:) می4شامل چهار عضو (شکل قابل مشاهده است،  7

د واردات کاال از کشور دیگري دارد و براي گشایش اعتبار اسنادي به بانک گشایش کننده اعتبار (خریدار): شخصی است که قص
 .مراجعه می کند

 .کندبانک گشایش کننده اعتبار: بانکی است که به درخواست خریدار کاال اقدام به گشایش اعتبار اسنادي می
طرف خریدار و بانک گشایش کننده اعتبار در ارتباط بوده و از  ،بانک کارگزار: بانکی است که با بانک گشایش کننده اعتبار

 .کندوجه کاال به فروشنده را تعهد می پرداخت،
ذینفع اعتبار اسنادي(فروشنده کاال): شخصی است که پس از ارسال کاال و ارائه مدارك مورد توافق طبق شرایط اعتبار اسنادي 

 .کندار را از بانک کارگزار دریافت میوجه اعتب

ردادهاي هوشمند، خریدار و فروشنده مستقیماً بدون نیاز به هیچ واسطی قادر به انجام معامله هستند. فروشنده با استفاده از قرا
کند. کاال از اي در خصوص پرداخت وجه توسط خریدار در زمان مناسب، دریافت میبر حسب معیارهاي تعیین شده، تأییدیه

تی که کاال در زمان و مکان مورد توافق به دست خریدار برسد، به قرارداد هوشمند لینک شده و در صور QR-codeطریق 
 .[7]یابدقرارداد هوشمند به طور خودکار اجرا و وجه از حساب خریدار کسر شده و به حساب فروشنده انتقال می
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هاي الت رقابتی مانند وامنافعی نیز در رابطه با محصوم ،تر که عاري از هرگونه نگرانی استمندي از فرایندهاي سادهبر بهره
انگیز در حوزه تکنولوژي قراردادهاي هوشمند نباید همچنین باید توجه داشت که تبلیغات وسوسه .عایدشان خواهد شدرهنی 

قادر خواهند  70ژیکهاي استراتدهی شراکتمانع بررسی وجود نیاز و یا عدم نیاز به این تکنولوژي گردد. مؤسسات مالی با شکل
، 71هاي نوآوريهمکاري بین آزمایشگاهلذا هاي مرتبط با استعداد و نوآوري که در این حوزه وجود دارد فائق آیند. بود بر چالش

 ها در راستاي تالش براي ایجاد نوآوري ضروري است. و استارتاپ 72مراکز رشد
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