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A secure payment mechanism based on digital currency 
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 چکیده 

به عنوان یک تکنولوژي نرم افزاري فرد به فرد که از یکپارچگی اطالعات دیجیتال فرد حفاظت  چین بالكرشد روز افزون 
کند، از یک سو و همچین موفقیت چشمگیر این تکنولوژي در چند سال اخیر، باعث شده است که براي دیگر ارزهاي  می

رمزگذاري، خدمات امضاي دیجیتال، سیستم هاي قرارداد هوشمند، کیف پول هاي امن، پیاده سازي زیرساخت هاي بانکداري 
ها مورد استفاده قرار گیرد. و از سوي دیگر باعث شده است که مزایاي این تکنولوژي به عنوان یکی از مسائل  و دیگر اپلیکیشن

ین مزایا می توان به رفع مشکل هزینه هاي هنگفت پیاده سازي و نگهداري سیستم مهم بانکداري مطرح گردد. از جمله ي ا
هاي قدیمی بانک ها، هزینه هاي باالي جایگزینی، کندي در ارائه خدمات، عدم توانایی گسترش و رشد سیستم، وجود واسطه 

 هاي فراوان در انجام تراکنش هاي مالی، اشاره کرد.

( به ویژه براي تراکنش هاي بانکی) بدون نیاز به احراز هویت بود، اما  داري رکوردهاي متمرکزیک روش نگه چین بالكدر ابتدا 
با توجه به کاربرد هایش می تواند یک جایگزین امن و راحت براي فرآیند هاي زمان گیر و گران بانکی نیز می باشد. از دیگر 

در تراکنش هاي مالی، افزایش سرعت و ارائه خدمات نوین  فواید این تکنولوژي می توان به کاهش تعداد واسطه هاي درگیر
به عنوان تکنولوژي اصلی بانکداري خود هستند. اما  چین بالكاشاره نمود که از این سو تعدادي از بانک ها درصدد پیاده سازي 

راه براي هکرها به شایان ذکر است که به دلیل مدل غیر متمرکز این تکنولوژي و پیاده سازي آن در محیط غیر کنترلی، 
باز شده است. لشویی و ایجاد تراکنش هاي جعلی، منظور کشف سیستم ارز رمزنگاري و تولید تراکنش هاي تقلبی در جهت پو

مرسوم در این تکنولوژي اشاره کرد. حمله کیف پول(امنیت سمت کاربر)، حمله به  دیگر نقاط ضعف می توان به حمالت از
از این ریغ کردن بالك و رشوه خواري می شود، و حمالت استخراج بیت کوین که شامل د DDoSمانند  چین بالكشبکه 

 قبیل هستند.

پرداخت سریع و مطمئن، بدون نیاز به احراز هویت،  خت هاي بین المللی مطرح شده است کهدر پردا چین بالكحوزه ي اصلی 
فترکل توزیع شده امن با استفاده از تکنولوژي د eCurrencyرا ممکن کرده است. در این مقاله می خواهیم یک مکانیزم 

و ارزهاي رمزنگاري مانند بیت کوین که قبل تر اشاره شد، داراي  چین بالكي تکنولوژي پیشنهاد نماییم، که عالوه بر مزیت ها
ست. یکی دیگر یک کیف پول امن تر باشد. تمرکز این ارز روي پرداخت هاي داخلی سریع، امن و با تعداد واسطه هاي کمتر ا

از ویژگی هاي مهم این ارز استفاده از مکانیزم پول رنگی است. این مکانیزم اجازه می دهد که پرداخت بدون نیاز به احراز 
هویت انجام پذیرد، اما در زمان وقوع تقلب، جعل، دوبار خرج کردن پول و هرگونه اعمالی که پرداخت را بی اعتبار کند، امکان 

تجاري باز  ایجاد مدل هاي جدیده باشد. همچنین پشتیبانی از قرارداد هوشمند و ردیابی پول وجود داشت پیگیري پرداخت و
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 رقابت در ارایه خدمات می شود نیز از ویژگی هاي این سیستم می باشد. که باعث بهبود وضعیت

 

 :ها کلید واژه

 رنگی ، پرداخت، تراکنش هاي مالی، ارز دیجیتال، کیف پول امن، ارزچین بالك

 مقدمه

یا در واقع دفترکل توزیع  چین بالكهمیشه در کنار بیت کوین مطرح می شد. اما پس از مطرح شدن  چین بالكچندي قبل 
به عنوان یک تکنولوژي مستقل که این امکان را دارد تا وارد دیگر کاربرد هاي حوزه ي مالی و بانکی شود، تعداد کثیري  1شده

به عنوان تکنولوژي زیرساختی خود اقدام نمودند. بنابر  چین بالكف به سرعت به سمت استفاده از از افراد در کشور هاي مختل
با قابلیت هاي مختلف از  چین بالكآن چه گفته شد در این مقاله سعی شده است تا یک مکانیزم مبتنی بر تکنولوژي نوظهور 

کالهبرداري، که با سیستم مالی کشور سازگار است جمله تراکنش هاي مالی سریع و مطمئن همچنین کاهش امکان جعل و 
می تواند راهکاري جامع و سریع براي این حوزه باشد و ثانیا این  چین بالكارائه شود. با در نظر گرفتن این موضوع که اوال 

به  ینچ بالكراهکار هم اکنون در سراسر جهان در حال طراحی و پیاده سازي است، اهمیت داشتن یک سیستم مبتنی بر 
 ]1. بیانگر فراگیر شدن بالك چین در دنیاست.[1شکل  کامال واضح است.

 

 چین بالك. آمار فعالیت در حوزه 1شکل

ئه ارا ها نحوه ي کارکرد آنو  بیت کوین به عنوان یک ارز دیجیتال و چین بالكدر ابتدا خالصه اي کوتاه در مورد تکنولوژي 
ر مقاله می پردازیم. پس از آن قابلیت هاي راهکار پیشنهادي را بررسی کرده و در هادي دنشمی شود. سپس به شرح راهکار پی

 نهایت یک نگاه اجمالی به نتایج حاصله از سیستم خواهیم داشت.

1 Distributed Leger Technology 
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یک دفترکل توزیع شده است که براي مبادله ارزهاي دیجیتال، انجام معامالت و تراکنش ها استفاده می شود. هر  چین بالك
یک کپی از به روز ترین دفترکل رمز نگاري شده را داراست و می تواند آن را تایید اعتبار کند و  چین الكبعضو در شبکه 

تراکنش جدیدي در آن ایجاد نماید. این سناریو توسط یک پایگاه داده ي توزیع شده اتفاق می افتد. این پایگاه داده تعداد 
ل رشد را نگهداري می کند. بالك هاي کامل شده به صورت خطی به زیادي از بالك هاي داده ي تایید اعتبار شده در حا

و یک  2برچسب زمانشامل متادیتا می باشد که این متادیتا داراي  بالك نیزترتیب زمان تایید، به دفترکل اضافه می شوند. هر 
تراکنش هایی که تا کنون  اطالعات همه چین بالكپایگاه داده آدرس که به بالك کامل شده قبل اشاره می کند، می باشد. 

انجام شده است را در خود نگهداري می کند. این پایگاه به کاربران شبکه اجازه می دهد اطالعات دفترکل را به صورت امن  
تغییر دهند. براي ایجاد تغییر در اطالعات بالك جاري همه ي کاربران شبکه الگوریتم تایید اعتبار را اجرا می کنند تا آن را با 

ریخچه ي موجود در دفتر کل اعتبار سنجی کنند. اگر اکثریت کاربران با اطالعات موافقت کنند، بالك تایید شده و به دیگر تا
که سرآیند  SHA-256شده توسط الگوریتم رمزنگاري  hashبالك هاي تایید شده افزوده می شود. هر بالك با یک عبارت 

می تواند یک والد و چندین فرزند داشته باشد که به همان بالك والد اشاره  می کند، شناخته می شود. هر بالك hashآن را 
خودش دارد  hashوالدش رادر عبارت  hashقبلی هستند. در واقع هر بالك عبارت  hashدارند. بنابراین شامل همان عبارت 

یره بزرگ از بالك هایی که به بالك که بالك هاي تکی را به والد خود متصل می کند، یک زنج hashو این دنباله از عبارات 
 ]2معروف است.[ زنجیره بلوکیبا  چین بالكاین زنجیره به  اول اشاره دارند را تشکیل می دهد.

در ادامه بیت کوین به عنوان مشهور ترین ارز زیرساخت مشترك ارزهاي دیجیتال و ارزهاي رمزگذاري است.  چین بالك
 دیجیتال را بررسی می کنیم.

ارز رمزگذاري غیر متمرکز این  مطرح شد. 2009در سال  3متن بازافزار یک ارز دیجیتال است که به عنوان یک نرم  بیت کوین
بدون نیاز  peer-to-peer، یک شبکه ي با یک نرخ تعیین شده در سیستم تولید می شود ره هاي شرکت کنندهکه توسط گ

یجاد تراکنش جدید را می دهد. این بدان معناست که هر کاربر در این به مجوز است که به هر کاربر اجازه اتصال به شبکه و ا
الگوریتم به کار گرفته شده براي رمزنگاري  شبکه امکان ارسال تراکنش جدید براي تایید اعتبار و ایجاد بالك جدید را دارد.

 است. SHA-2ن یبیت کو

است انجام می شود. این پروتکل اجازه دسترسی  که یک پروتکل احرازهویت غیرمتمرکز bitIDعملیات احراز هویت با 
انجام می شوند تا اطمینان  ECDSA4نیز با الگوریتم رمزنگاري  تراکنش هاکاربران به شبکه را با بیت کوین فراهم می کند. 

ها . بیت کوین از امضاي دیجیتال براي یکپارچگی تراکنش د صاحب صالحیت به سرمایه دسترسی دارندافراحاصل شود که 
 ]2[استفاده می کند تا این اطمینان حاصل شود تراکنش ها پس از انجام امکان تغییر دادن نداشته باشند.

داراي مزیت ها و معایب است از مزایاي بیت  چین بالكبیت کوین نیز مانند هر ارز دیگري با توجه به نوع استفاده از تکنولوژي 
 مورد زیر اشاره کرد. 3کوین می توان به 

 

 

2 Timestamp 
3 Open-source 
4 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm 
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قدرتی بر آن اعمال کند. از آن جایی که  دچ سازمان یا شخصی امکان دستکاري کردن ارز را ندارد و نمی توانهی -1
انجام می شود این ارز دیجیتال دقیقا مانند پول فیزیکی عمل می کند.  peer-to-peerتراکنش ها در یک شبکه 

]3[ 

بیت کوین بسیار باالست و تراکنش ها با امضاي حفظ حریم شخصی با توجه به عدم نیاز به احراز هویت در شبکه  -2
 ]3[دیجیتال صورت می گیرد.

مان، با کمترین قا دهد چون در هرکجا و هر زردش می تواند اقتصاد جهانی را ارتبیت کوین با توجه به نوع کارک -3
 ]3هزینه کار می کند.[

 معایب بیت کوین نیز موارد زیر می باشد.برخی 

در هر تراکنش پیچیده تر می شود و نیازمند منابع سخت افزاري بیشتري است. عالوه  عملیات استخراج بیت کوین -1
 ]3[دقیقه) براي تایید تراکنش ها نیاز است. 10بر این زمان بیشتري (در حال حاضر حدود 

از آن جایی یک معتمد ثالث مانند بانک در میان نیست اگر گذرواژه اطالعات فردي گم شود یا لو برود تمام  -2
 ]3[ترسی فرد از حسابش از دست می رود و احتمال وقوع جرم به وجود می آید.دس

تراکنش هاي بیت کوینی در هیچ مرحله اي قابل بازگشت نیستند. در صورتی که فرد بخواهد تراکنش را برگرداند  -3
 گفته شد روبه رو می شود. 1باید یک تراکنش جدید ایجاد کند که با مشکالتی که در معایب شماره 

 ساختار بیت کوین انجام فعالیت هاي غیرقانونی از جمله پولشویی و فرارمالیاتی را امکان پذیر می کند. -4

 ضعف اساسی امنیتی و آسیب پذیري در برابر برخی حمالت  طنقا -5

 

 امنیتی بیت کوین حمالت

بیت کوین داراي کیف  بریم. را شرح می دهیم و برخی را به نام می از نقاط ضعف امنیت و حمالت بیت کوین در ادامه یکی
پول است که هر گره در شبکه با آدرس بیت کوینی خودش فعال است. این کیف پول می تواند سخت افزاري یا نرم افزاري 
باشد. کاربران می توانند تراکنش هاي خود را از طریق این کیف پول انجام دهند. نکته ي حائز اهمیت این است که هر کاربر 

از دست دادن کیف منیت کیف پول خود است و شبکه هیچ مسئولیتی در قبال امنیت کیف پول گره ها ندارد. موظف به حفظ ا
ول خود را گم کند بیت کوین ها در شبکه براي همیشه ي دارایی فرد است. اگر فردي کیف پپول به منزله از دست دادن همه 

در  .و دزدیده می شود تحت حمله قرار می گیرد کیف پولارد هم به خواب می روند و غیر قابل استفاده می شوند. در برخی مو
 ]3[بیان شده است.به همراه توضیحات مختصري . تعدادي حمالت بیت کوین 1جدول
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 . برخی حمالت بیت کوین1جدول

 اهداف توضیحات حمله

 و فروشندهمشتري  خرج کردن پول هاي یکسان در دو تراکنش مجزا در یک زمان حمله دوبار خرج کردن

درصد توان پردازشی در اختیار یک گروه قرار  50وقتی بیش از  درصدي 51حمله 
فاقد اعتبار را تایید کنند،  هاي می گیرد، آن ها می توانند تراکنش

 اطالعات نادرست وارد دفترکل می شود.

شبکه بیت کوین، 
مراکز تبادل بیت 

 کوین، کاربران

گان رشوه می دهند تا بیت کوین او را رقبا به استخراج کنند حمالت رشوه
 استخراج کنند.

استخراج کنندگان 
 دیگر

 کاربران رقبا کلید خصوصی را می دزدند یا آن را نابود می کنند. سرقت کیف پول

شبکه بیت کوین،  رقبا منابع سخت افزاري را با استفاده از چند حمله هدر می دهند. DDoSحمله 
کاربران، کسب و کارها 

 تخراج کنندگانو اس

 

 راهکار پیشنهادي

در ارائه  است. چین بالك همان طور که اشاره شد تکنولوژي زیرساختی این ارز دي، ارائه یک ارز دیجیتال است.راهکار پیشنها
استفاده شود تا امکانات جدیدي در حوزه ي فناوري هاي مالی ایجاد شود.  چین بالكاین راهکار تالش شده است از مزایاي 

عالوه بر این، راهکار پیشنهادي با افزودن برخی نقش ها و فاکتور هاي نظارتی و کنترل کننده امنیت ارز را تامین کند تا 
ارز امکان پیگیري تراکنش هاي مالی  همچنین در این بسیاري از نقاط ضعف دیگر ارز هاي دیجیتال در آن وجود نداشته باشد.

 و قابلیت پشتیبانی از قرارداد هوشمند وجود دارد.

 

 شبکه و گره هاي شبکه

از آن استفاده می کند که معروف ترین آن ها شبکه اینترنت است و  چین بالكشبکه ي این ارز همان شبکه اي است که 
یت کوین و دیگر ارزهاي دیجیتال دیگر در احراز هویت گره هاي نیازمند زیرساخت خاصی نیست. تفاوت شبکه این ارز با ب

انجام می شود و اعضا نمی توانند فقط با دریافت یک  معتمده توسط اعضاي شرکت کننده در شبکه است. نظارت در این شبک
ضا به شبکه آزاد نخواهد آدرس وارد شبکه شوند و تراکنش ایجاد کرده و تراکنش ها را تایید اعتبار کنند. بدین ترتیب ورود اع

در شبکه اعضاي قابل اعتمادي هستند که قدرت  این اعضا بود، اما همچنان ناشناس بودن گره ها در شبکه رعایت می شود.
 ندان معنا نیست که می توانند در فرآیکه بدتغییرات در شب. اعمال هستندبانک ها  اعضااعمال تغییرات در شبکه را دارند. این 

د. این نار تراکنش ها یا دیگر فرآیند ها که نیاز به تایید اکثریت اعضاي شبکه دارد به صورت فردي اعمال نظر کنتایید اعتب
اعضا صرفا می توانند در صورت بروز شرایط خاص در شبکه که روال را به خطر می اندازد برخی اعمال مدیریتی را انجام دهند. 

 می شود. در بخش هاي بعدي این شرایط به تفصیل بیان
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 با اعضاي معتمد چین بالك. شبکه 2شکل

 

نشان داده شده است. اعضاي عادي شبکه با رنگ سبز مشخص شده اند و رنگ دیگر نشان گر  چین بالك. گراف 2در شکل 
 اعضاي معتمد شبکه است.

 کیف پول امن

در حفظ کیف پول خود بکوشند. این کیف پول یک  ضا بایداع کیف پول در این ارز نیز مانند هر کیف پول دیگري کار می کند.
در کیف پول هاي معمولی فرد همان طور که پیش تر ذکر شد ویژگی مهم دارد که آن را از دیگر کیف پول ها مجزا می کند. 

این  بهامنیت در این کیف  ]3[در صورت از دست دادن دسترسی به کیف پول خود تمام دارایی خود را ازدست می دهند.
که مختص به آن گره  footprintصورت تامین می شود که افراد می توانند به اعضاي معتمد شبکه این اجازه را بدهند تا یک 

عضو ناظر در شبکه می داند کیف در این صورت ی آن ها اضافه کند. چین بالكبه آدرس را فقط عضو معتمد از آن اطالع دارد 
اگر گره کیف پول خود را گم کند یا کیف پول به سرقت برود، عضو معتمد به راحتی می  .پول مربوط به کدام آدرس گره است

این ویژگی می تواند مانع بسیاري از مشکالت امنیتی  بازگرداند. را به صاحبش در شبکه شناسایی کرده و آن تواند دارایی گره
ویژگی با پول توسط عضو معتمد این است که  نکته حایز اهمیت در حفظ امنیت کیف کیف پول هاي کنونی شود.موجود در 

 حفظ حریم شخصی گره پیاده سازي می شود و همچنین در صورت استفاده از این گزینه، گره در تمامی تراکنش هاي خود
 ]7[به صورت زیر خواهد بود. footprintاضافه شدن متادیتاي  همچنان ناشناس باقی خواهد ماند. براي دیگر گره ها
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 رنگی ارز

گره هاي داراي  پول بیان شد، پول تراکنش هایی که شرکت کنندگان آن،با توجه به خصیصه اي که در بخش کیف 
footprint ارز هاي رنگی خود به خود تلقی می شوند 5هستند داراي یک نشان می شوند. این نوع پول ها اصطالحا ارز رنگی .

تراکنش ها قابل پیگیري هستند و اوال بل تمییز هستند و امکانات جدیدي را به سیستم اضافه می کنند. رز ها قااز دیگر ا
به وجود می آید و  ارتکاب جرممکانیزم قوي تري براي جلوگیري از ثانیا  صحت تراکنش تایید شده حتما مورد تصدیق است.

پولشویی، فرار مالیاتی و دوبار  ها شاملجرم این  .خواهد شد یا اگر جرمی در سیستم اتفاق بیفتد، مجرم به راحتی شناسایی
 و غیره هستند. خرج کردن پول

 پرداخت

پرداخت در این شبکه با توجه به آن چه گفته شده است در قالب یک تراکنش صورت می گیرد. در پرداخت هاي عادي 
ان واسطه ي مورد اطمینان بین فروشنده و مشتري و بانک دارد. بانک ها به عنو7، فروشنده 6سیستم سه بازیگر اصلی مشتري

. در این سیستم پیشنهادي نیز بازیگر هاي اصلی تغییري نمی کنند و فقط بانک ها دهندانجام می  را پرداختمی گیرند و  قرار
شنده و پرداخت توسط مشتري و فرو از نقش واسطه خارج شده و به عنوان عضو معتمد ناظر بر موضوع ایفاي نقش می کند

از آن  پرداخت در سیستم زنجیره بلوك نمایش داده شده است. .4در شکل . پرداخت عادي و3در شکل  .صورت می گیرد
جایی که پرداخت یک تراکنش است و تراکنش ها در این سیستم به صورت امن انجام می شوند این پرداخت یک پرداخت امن 

 خواهد بود.

 

 

 

 

 

5 Colored coin 
6 Customer 
7 Merchant 

AAF4C61DDCC5E8A2DABEDE0F3B482CD9AEA9434D + footprint 

  Blockchain address 

   = 

    899164F50A9C68871417DF311BEDB3966F7B7A47 

 Blockchain new address with footprint 
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 . سیستم پرداخت کنونی3شکل

 

در سیستم کنونی مشتري درخواست خرید از فروشنده را به بانک خود می دهد. سپس بانک مشتري با بانک فروشنده تعامل 
می کند و پرداخت توسط بانک هاي فروشنده و خریدار بعد از بررسی فاکتور هاي دخیل در پرداخت انجام می شود. پس از 

ا از نتیجه ي پرداخت آگاه می کنند و در نهایت خدمت یا کاال توسط پایان پرداخت بانک هاي مربوط به هر طرف آن ها ر
 خریدار ارائه می شود.فروشنده به 
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 . سیستم پرداخت پشنهادي4شکل

 

. پرداخت به این صورت انجام می شود که مشتري یک تراکنش در شبکه را ایجاد می کند. سپس خریدار و مشتري 4در شکل 
دهند. بانک ها به عنوان عضو معتمد تمام این سناریو را تحت نظر دارند. در صورت تایید اعتبار تراکنش تراکنش را انجام می 

توسط گره هاي شبکه بالك چین همه ي گره ها دفترکل خود را به روز رسانی می کنند یعنی تراکنش را در آن ثبت می 
 ود.کنند. نهایتا خدمت یا کاال توسط فروشنده به مشتري ارائه می ش

 قرارداد هوشمندسیستم پرداخت امن مبتنی بر 

(عضو  و بانک فروشندهبراي مبادله و تسویه حساب مالی بین مشتري،  قرارداد هوشمندسیستم پرداخت پیشنهادي از مکانیزم 
 تفاده می کند.سا معتمد شبکه)

 چین بالكبا انسان یا ماشین با استفاده از یک متد استفاده از ارز هاي رمزگذاري براي تشکیل یک قرار داد  قرارداد هوشمند،
زمانی که  این قرارداد مشخص شد دیگر نیازي نیست که شخصی فرآیند آن  ]8[قرارداد به صورت خودکار اجرا می شود.است. 

 گونه نیازي به سرمایه را به صورت مرتب بررسی نماید. عالوه بر اجراي خودکار، قرارداد هوشمند خود مستقل است و هیچ
در یک پایگاه داده این قرارداد نیز  چین بالكدر نهایت نیز به علت غیرمتمرکز بود ذات  گذاري از طرف سازنده اش ندارد.

 مرکزي ذخیره نمی شود.
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 . سناریو قرارداد هوشمند5شکل

 

خص می شود مانند نرخ بهره ابتدا بند هاي قرارداد مش 1در قسمت . قرارداد هوشمند به تصویر کشیده شده است. 5در شکل 
رویداد هاي شروع کننده  2، ارز پرداختی و نرخ ارز. همچنین شروط اجراي قرارداد نیز مشخص می گردد. در قسمت 8متغیر

مقادیر بر اساس بند هاي  3اجراي قرارداد قرار می گیرند. تراکنش ها شروع می شوند و اطالعات دریافت می شود. در قسمت 
براي ارزهاي رمزگذاري شده حساب ها به صورت اتوماتیک تسویه می شوند. براي دیگر  4می شوند. در بخش  قرارداد  تولید

مانند اوراق بهادار تغییرات در پایگاه داده صورت می گیرد و تسویه حساب باید بر اساس هر  چین بالكدارایی هاي خارج از 
 انجام گیرد.آنچه در پایگاه داده است 

هاي پایگاه داده است. به عنوان مثال اگر در قرارداد هوشمند این طور ذکر  triggerهاي هوشمند بیشتر شبیه  ساختار قرارداد
آن به صورت زیر خواهد  پایگاه داده ي واریز نماید شبه کد Bول آن را براي طرف به محض دریافت پ A شده باشد که طرف

 .بود

 

قرارداد معتبر  در پایگاه داده است و این بند قرارداد به صورت خودکار تا زمانی که triggerدر واقع یک  SQLشبه کد این 
هزینه هایی  باشد اجرا می شود و دیگر نیازي به نظارت اشخاص بر اجراي صحیح قرارداد و صرف هزینه هاي چنینی نیست.

8 Variable interest rate 

CREATE TRIGGER forward_balance AFTER UPDATE on accounts 
    FOR EACH ROW 

        WHERE NEW.account_address = A_address 

            BEGIN transaction; 

              UPDATE account_balance SET account_balance = account_balance+ NEW.account_balance  WHERE 
account_address = B_address; 
              UPDATE account_balance SET account_balance = 0 WHERE account_address =    A_address; 
            END transaction;   
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اجرا و هزینه هاي مدیریتی و پرسنل براي  ت کم گرفته شوند.نباید دس که با اجراي قرارداد هوشمند کاهش پیدا می کنند
نظارت در اجراي قرارداد حذف می شوند. در اکثر موارد همین ویژگی باعث دلیل سرمایه گذاري براي قرارداد هوشمند است. 

 است. موجود با پیاده سازي یک تکنولوژيبالقوه ي در واقع این همان حذف هزینه هاي 

با یک تراکنش پرداخت همراه خواهد بود. پرداخت ها در قرارداد هوشمند ن گفت هر رویدادي در سیستم در نهایت می توا
قرارداد هوشمند نیز دقیقا با سناریوي پرداختی که در بخش پرداخت توضیح داده شد انجام می شود. در این صورت قراردادي 

 هوشمند با پرداخت امن خواهیم داشت.

 نتیجه گیري

هاد شده صرفا یک مدل جدید در مباحث تکنولوژي هاي مالی است و هیچ تعارضی با سیستم کنونی ندارد. این سیستم پیشن
سیستم عالوه بر افزایش امینت و سرعت می تواند بار سنگین پردازشی بانک ها را به مدل نظارتی تغییر دهد. این خود باعث 

جدید همیشه می توانند مدل هاي جدید ارائه سرویس به کاهش هزینه هاي بالقوه ي بانک ها می شود. سیستم هاي 
 مشتریان را به وجود آورند. چنین سیستمی با ارائه خدمات در سطح باال نیز چنین دیدگاهی را دارد.
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