بسمهتعالی
رمزارز باثبات  Daiیک تغییردهندهی بازی برای ایتریوم و تمامی اکوسیستم رمزارزهای موجود

در ماه دسامبر  ،2017شرکت  Makerسیستم خود برای یک رمزارز باثبات 1به نام  Daiپس از مدتها منتشر نمود.
 Daiیک توکن  ERC20ایتریوم است که نرخ برابری ثابت 2آن یک دالر است ،بهعبارتدیگر ارزش هر  Daiهمواره
یک دالر است و در آینده نیز یک دالر خواهد بود و این موضوع یعنی ارزش  Daiصرفنظر از اینکه چه مقدار از این
رمزارز وجود داشته باشد همواره برقرار است .هیچ قدرت متمرکزی مانند  Tetherکه از ارزش آن پشتیبانی نماید و
هیچ بانک رایجی که هر  Daiرا با دالر فیزیکی ایاالتمتحده محافظت نماید وجود ندارد .هیچچیزی وجود ندارد که
بتوان آن را تعطیل نمود و هیچ قدرت متمرکزی که نیاز به اعتماد داشته باشد در آن وجود ندارد Dai .بهطور کامل
حیاتش در درون زنجیرهی بلوک ایتریوم با استفاده از قراردادهای هوشمند ادامه مییابد.
راهی که  Daiاین موضوع را بدون استفاده از اعتماد به یک قدرت متمرکز به انجام میرساند فوقالعاده هوشمندانه و
جالب است و در این متن سعی خواهد شد تا به بهترین نحو به شرح این موضوع پرداخته شود که چرا  Daiمیتواند
قابلاعتماد باشد و چرا این رمزارز نقش تغییردهندهی بازی را برای رمزارزها ایفا مینماید.
 1رمزارز باثبات یا  ،Stablecoinرمزارزی است که ارزش آن به یک دارایی پایه مانند طال یا ارزهای رایج با نرخ تبدیل ثابتی وابسته است .بهعنوانمثال توکن
USDT

در این نوشته قصد بر این نیست که به بررسی شرکت  Makerپرداخته شود بهجز اینکه تنها کافی است تا بدانیم این
شرکت یکی از قدیمیترین شرکتهای با محوریت ایتریوم است و کار بر روی این پروژه را قبل از اینکه ایتریوم پا به
عرصهی وجود بگذارد آغاز کرده است .این تیم در این فضا از تمامی جنبهها بسیار خوب عمل مینماید و توسط
ویتالیک بوترین ،1خالق ایتریوم مورد پشتیبانی قرار میگیرد.
چرا  Daiیک تغییردهندهی بازی میباشد.
قبل از آنکه نحوهی کارکرد  Daiتوضیح داده شود ،موارد زیر را در مورد این رمزارز فرض میگردد:
 ارزش هر  Daiهمیشه یک دالر ایاالتمتحده است.
 این رمزارز میتواند به آزادی مانند سایر توکنهای  ERC20مورد دادوستد قرار گیرد.
 هر کسی با کیف پول ایتریوم میتواند مالک این رمزارز باشد ،آن را بپذیرد یا اینکه آن را منتقل نماید.
 این رمزارز میتواند بدون هیچ واسطهای مورد مبادله قرار گیرد.
 هیچ شخص یا شرکت منحصربهفردی کنترلی بر آن ندارد.
 هیچ دولت یا قدرتی نمیتواند آن را تعطیل نماید.
این رمزارز ویژگیهایی را ممکن میسازد که پیشازاین غیرممکن بوده است.
دالر ایاالتمتحده ( )Daiدر حال حاضر میتواند بهصورت آنی بدون هیچگونه کارمزدی (بهغیراز هزینههایgas

شبکهی ایتریوم )2فراتر از مرزهای کشورها منتقل گردد.
تجار میتوانند  Daiرا بدون وجود ریسکهای فراوان ناشی از نوسانپذیری رمزارزها بپذیرند و بهاینترتیب از تمامی
مزایای حاصل از فناوری زنجیرهی بلوک بهرهمند گردند .بهعنوانمثال ،بیشتر از این نباید تجار در مورد ارزش بیتکوین
و نوسان آن در حدود  15درصد میان زمانی که پرداختی را دریافت مینمایند و زمان تبدیل آن به ارزهای رایج نگران
باشند .درصورتیکه یک تاجر  19.99دالر را به ازای یک تیشرت مطالبه نماید و  Dai 19.99به ازای آن دریافت
نماید میتواند اطمینان داشته باشد که  19.99دالر به دست میآورد حاال میخواهد همان روز  Daiرا تبدیل به دالر
نماید یا اینکه دو ماه دیگر.
بهطور مشابه ،مشتریان دیگر نباید نگران خرج نمودن یک دارایی باشند که بهطور مداوم ارزش آن باال میرود .یک
مشتری بر خالف خرید یک محصول با اتر و اندیشهی اینکه ارزش این اتر فردا باال میرود چرا باید  19.99دالر را
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Vitalik Buterin
 2در ایتریوم" ،گاز" واحدی است برای سنجش میزان تالش محاسباتی؛ برای مثال جمع دو عدد نیاز به  3گاز دارد ،محاسبه یک هش  30گاز و انجام یک تراکنش
 21000گاز .ازآنجاییکه هزینه محاسبات کامپیوتری کم نیست و کسی نباید به مقدار بیشازحد معقول از این قدرت محاسباتی استفاده کند ،برای هر واحد گاز
یک مقدار تعریفشدهی قیمتی بر پایهی اتر تعریف شده است .متأسفانه ،چون مقدار گاز موردنیاز برای هر تراکنش بهصورت دقیق مشخص نیست فاکتوری بنام "
محدودیت گاز  " GAS LIMITبه وجود آمده تا مشخص نماید که یک تراکنش معین نهایتاً میتواند چه مقدار گاز نیاز داشته باشد تا انجام برسد .اگر مقدار گاز
نیاز از  Gas Limitباالتر باشد .عملیات متوقف میشود تا فرستنده مقدار بیشتری پول گاز پرداخت نماید .قیمت گس به ایتریوم .قیمت گس توسط استخراجکنندگان
تعیین میشود .انجام تراکنشها نیاز به  GASیا همان سوخت هم دارد! در شبکه ایتریوم هم به همین صورت است .شما برای انجام تراکنشهای خود عالوه بر اتر،
نیاز به  GASدارید GAS .دقیقاً همان نقش بنزین را انجام میدهد ،سوختی است که برای انجام شدن تراکنشها مورد نیاز است .هر تراکنش به میزانی GAS
برای انجام شدن نیاز دارد .شما میتوانید مقدار  GASرا خودتان انتخاب کنید ،البته این مقدار نمیتواند از میزان استاندارد شبکه کمتر باشد .اگر میزان انتخابی
شما در تراکنش استفاده نشود ،هزینهای هم بابت آن پرداخت نخواهید کرد.
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برحسب اتر ،امروز پرداخت نماید تا بهعنوانمثال ارزش این مقدار اتر فردا برابر  24.99دالر گردد درصورتیکه با
استفاده از  Daiدیگر نیازی نیست که مشتریان نگران نوسان قیمتی آن باشند.
راهی که در حال حاضر موردپذیرش اکثر تجار برای پذیرش رمزارزها میباشد استفاده از یک واسطه مانند BitPay

است که تمامی ویژگیهای منفی مرتبط با پردازشگران پرداخت سنتی را در بر خواهد داشت .این نقاط منفی شامل
هزینههای پردازش ،محدودیتها و قواعدی مربوط به صنایعی که با آن به تجارت میپردازند میباشد .با وجود
واسطههایی مانند  ،BitPayتجار بهسادگی روش دیگری برای انجام پرداختهای مشتریان خود ارائه مینمایند اما هیچ
برتری جز افزایش هزینهها را به ارمغان نمیآورند .حتی بدتر از این ،اگر  BitPayبه این تصمیم برسد که از کسبوکاری
خوشش نمیآید میتواند بدون هیچگونه هشداری و بدون دلیل به همکاری خود خاتمه دهد و پرداختهای به این
کسبوکار را مسدود نماید.
با  ،Daiیک تاجر میتواند پرداختها را درست همانطور که پول نقد را دریافت مینماید بهطور مستقیم پردازش
نماید .درصورتیکه آنها استفاده از یک شخص ثالث را انتخاب نمایند ،تنها خدمات ارزشافزودهای مانند یکپارچگی
تجارت الکترونیک ،1نرمافزار حسابداری و مدیریت کیف پول را میسر میسازند؛ اما برای پردازش پرداختها یا نگهداری
موقت وجوه نیازی به شخص ثالث نیست و زنجیرهی بلوک خودش بهتنهایی میتواند همهچیز را اداره نماید .هیچکس
نمیتواند توانایی تجار در دریافت پرداختهای مشتریان را مسدود نماید.
درنهایت ،برخی ممکن است این سؤال را بپرسند که اصالً چه نیازی به چیزی مثل  Daiوجود دارد .آیا تتر پیشازاین،
منظور از یک توکن با پشتوانهی دالر را برآورده نکرده است؟ پاسخ من این است که تتر یا هر رمزارز باثبات
( )stablecoinدیگر متمرکز میتواند هک و تعطیل شود یا اینکه پول شما را به سرقت برد و همیشه تحت سیطرهی
خطاهای انسانی و جهتگیریهای سیاسی فعالیت مینماید .در واقع ،گمانهزنیهای بسیاری مبنی بر این وجود دارد
که تتر بهصورت کالهبردارانه فعالیت مینماید ،درحالیکه با استفاده از  Daiدیگر این چنین نیست .بهعنوان یک
رمزارز باثبات غیرمتمرکز ،کاربران آن ،تنها نیاز به اعتماد به زنجیرهی بلوکِ آن دارند.
نحوهی کارکرد Dai

 Daiشاهکار بینظیری از نظریهی بازی میباشد که بهدقت انگیزههای اقتصادی را در دستیابی به یک هدف متعادل
مینماید؛ هدف رسیدن به توکنی که بهطور پیوسته ارزش آن در حال نزدیک شدن به یک دالر ایاالتمتحده میباشد.
هنگامیکه ارزش  Daiباالتر از یک دالر برود ،سازوکارهای آن ،برای کاهش ارزش  Daiکار مینمایند .هنگامیکه
ارزش  Daiکمتر از یک دالر باشد ،سازوکارهای آن برای افزایش ارزش آن شروع به کار مینمایند .بازیگران عقالیی
در این اجرای این سازوکارها مشارکت مینمایند زیرا آنها در هنگامیکه  Daiبهطور کامل ارزشی معادل یک دالر
نداشته باشد پول به دست میآورند .به همین دلیل است که ارزش Daiهمیشه کمی باالتر یا پایینتر از یک دالر
است ،این یک تابع موجی بیپایان است که بهصورت نامحدود (از لحاظ دفعات تکرار) به یک دالر نزدیک میگردد اما

e-commerce integration
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هیچگاه کامالً به آن نمیرسد .هر چه ارزش  Daiاز یک دالر فاصلهی بیشتری داشته باشد ،انگیزهی بیشتری برای
اصالح این فاصله وجود دارد .این جادوی است. Dai
ادامهی این متن نحوهی عملکرد این سازوکارها به همراه خطرات آن ،تأمین امنیت و اقداماتی که در پاسخ به رویدادها
صورت میپذیرد بهدقت تشریح شده است.
 Daiچیست؟
 Daiبهطور ساده دریافت یک وام در ازای ایتریوم است .هر کسی میتواند  Daiرا ایجاد نماید .تمام چیزی که موردنیاز
است اتر و دانش فنی برای استفاده از نرمافزارهای غیرمتمرکز 1میباشد.
اکثر کاربران ( )%+99.999هرگز نیازی به تولید نمودن  Daiنخواهند داشت و نیازی ندارند تا بفهمند که چگونه ایجاد
میشود .هر چه مدتزمان طوالنیتری ارزش  Daiبرابر با یک دالر باشد ،تعداد بیشتری از کاربرانِ دارایِ حسِ اعتماد
نسبت به آن ،در این بستر فعالیت خواهند نمود و کاربران بیشتری  Daiرا خرج مینمایند ،میپذیرند و در صورت
لزوم آن را تبدیل مینمایند.
اکثر عالقهمندان به رمزارزها نیز نیازی به ایجاد  Daiندارند و حتی نمیدانند که آن چگونه تولید میشود .آنها
بهسادگی  Daiرا از طریق خرید از مراکز مبادله ،از جمله مراکز مبادلهی غیرمتمرکز که بهطور کامل در ایتریوم فعالیت
مینمایند به دست میآورند و این موضوع آن را به مؤلفهای ضروری برای هر مرکز مبادلهی غیرمتمرکزی تبدیل
مینماید.
 Daiدارای ماهیتی کامالً پیچیده است و برخی استدالل کردهاند که این پیچیدگی باعث میشود تا استفاده از آن
برای همهی افراد بیشازحد مشکل باشد .این استداللی اشتباه است ،زیرا مورداستفادهی اصلی  Daiبهعنوان یک توکن
باثبات (دارای پشتوانه) با نرخ برابری ثابت یک دالر است که برای این امر نیازی به درک عمیقتری از نحوهی کارکرد
آن نمیباشد .دوباره ذکر میکنیم که  %+99.999کاربران  Daiهیچگاه نیازی به درک نحوهی کارکرد  Daiنخواهند
داشت.
با این حال ،اگر واقعاً میخواهید دلیل اینکه که چرا میتوانید به  Daiاعتماد نمایید را بدانید ،باید تمامی جنبههای
سیستم  Daiو انگیزههای اقتصادی درگیر در آن را درک نمایید.
با توجه به توضیحات فوق ،حال پا به این جهان ناشناخته میگذاریم.

نحوهی ایجاد Dai

 1نرمافزار غیرمتمرکز ( )Distributed Applicationرا بهصورت اختصاری  dAppمینامند .این دسته از برنامهها بر بستر بالک چین اجرا میشوند و نیاز به
سرور مرکزی ندارند.

4

همانطوری که بیان گردید Dai ،بهطور ساده یک وام در ازای ایتریوم است .با استفاده از نرمافزار غیرمتمرکز ()dApp
شرکت  ،MakerDAOکاربران پیشرفته میتوانند در ازای بلوکه نمودن موجودی اترهای خود وام بر حسب Dai

دریافت نمایند.
در ابتدا ،اتر ( )ETHبه اتر پیچیده شده 1تبدیل میگردد که بهطور ساده میتوان گفت یک استاندارد  ERC20است
که حول  ETHپیچیده شده و این امر  ETHرا توکنیزه نموده و بنابر این ،آن را میتوان مانند هر توکن  ERC20دیگر
به کار برد.
سپس WETH ،به اتر به اشتراکگذاری شده 2تبدیل میشود که به معنای این است که این توکن به استخر بزرگی
از ایتریوم پیوسته است که برای تمام رمزارزهای ایجادشدهی  Daiبهعنوان وثیقه عمل مینمایند.
هنگامیکه کاربر  PETHدارد ،میتواند یک شکل از قرارداد وام پوشش داده شده با وثیقه 3را که  PETHمتعلق به
کاربر را بلوکه مینماید ایجاد کند و به این ترتیب ،به او این امکان را میدهد تا در ازای وثیقهی خود (Dai )PETH

برداشت نماید.
چنانچه کاربر  Daiرا برداشت نماید ،مقدار نسبت بدهی به کل میزان وثیقه در قرارداد وام پوشش دادهشدهی با وثیقه
( )CDPافزایش مییابد .یک سقف بدهی وجود دارد که یک ماکسیمم مقدار را برای میزان قابلبرداشت  Daiدر ازای
 CDPمشخص مینماید.
هنگامیکه یک کاربر  Daiدر اختیار دارد ،میتواند آن را خرج نماید یا آن را آزادانه مانند سایر توکنهای ERC20

مورد دادوستد قرار دهد.
ایجاد  Daiامری پیچیده است ،چرا باید کسی این کار را بکند؟ آیا نمیتوان آن را در یک مرکز مبادله
خرید؟
بله! ایجاد  Daiامری پیچیده است و کاربران میتوانند  Daiرا در مراکز مبادلهی غیرمتمرکز خریداری نمایند! این
یکی از دالیلی است که چرا  %+99.999از مردم هیچگاه مسیر بسیار پیچیدهی ایجاد یک  CDPرا طی نمینمایند.
بااینحال دالیل متعددی وجود دارد چرا کاربران  ،Daiعلیرغم مشکالت موجود آن را ایجاد مینمایند:
 کاربران به وام نیاز دارند و یک دارایی ( )ETHبرای استفاده بهعنوان وثیقه برای وام خود دارند.
 درصورتیکه کاربر بر این باور باشد که ارزش  ETHدر حال باال رفتن است میتواند از  CDPخود برای خرید
ایتریوم استفاده نماید ،4بهاینترتیب کاربر موجودی اتر ( ) ETHخود را در یک  CDPبلوکه مینماید ،در ازای
آن  Daiبرداشت میکند Dai ،را برای خرید مقادیر بیشتر  ETHدر یک مرکز مبادله استفاده کرده و سپس
 Wrapped ETH 1یا بهاختصار  ،WETHبهمنظور تبادل  ETHبا توکنهای  ERC20در یک محیط غیرمتمرکز بدون وجود شخص ثالثی (صرافی) که اترها
را نگهداری نماید ،کاربران باید در ابتدا اترها با استانداردهای  ERC20بپیچند ،نرخ تبدیل اتر و  WETHهمیشه به نسبت یکبهیک میباشد.
 pooled ETH 2یا بهاختصار PETH
 Collateralized Debt Position (CDP) 3قرارداد هوشمندی که کاربران آن ،در ازای آن  Daiدریافت مینمایند و به نحو مؤثری بهعنوان یک ابزار دریافت
وام به همراه نرخ بهره عمل مینماید .کاربران  CDPمبلغی را بیشتر از میزان وام خود بهعنوان وثیقه قرار می دهند تا به این ترتیب بازپرداخت خود را تضمین
نمایند.
 buying on margin 4خرید مبتنی بر اعتبار اسناد و وثیقهی سپردهشده
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از این اتر خریداریشده برای افزایش بیشتر اعتبار و اندازهی  CDPخود استفاده مینماید .کاربر این امور را
میتواند بدون نیاز به هیچگونه شخص ثالث یا قدرت متمرکزی که امکان انجام این کار را به او بدهد به انجام
برساند ،بنابراین معامله در حاشیهی قیمت 1میتواند بهطور کامل ،در زنجیرهی بلوک صورت پذیرد.
 هنگامیکه تقاضا باعث شده تا قیمت  Daiباالتر از یک دالر رفته است ،کاربر میتواند  Daiایجاد نماید سپس
بالفاصله آن را در یک مرکز مبادله به ازای قیمتهای باالتر از یک دالر به فروش برساند .این یکی از
سازوکارهایی است که سیستم  Makerبرای نگهداشتن  Daiبر سر نرخ تبدیل آن به یک دالر استفاده
مینماید .ارزش بیشتر از یک دالر  ،Daiافراد را به ایجاد مقادیر بیشتری از  Daiترغیب مینماید.
این سه دلیل فوق برای اطمینان از اینکه  Daiبهطور پیوسته تولید خواهد شد کفایت مینماید.
نحوهی تضمین همیشگی ارزش یک دالری Dai

انگیزههای اقتصادی تضمین مینمایند که این ارزش حفظ میگردد.
همانطور که در بخش اخیر توضیح داده شده ،هنگامیکه ارزش  Daiبیشتر از یک دالر باشد ،دارندگان اتر ترغیب
میشوند تا  Daiبیشتری تولید نمایند و به فروش برسانند؛ این رمزارز به واقع پولی آزاد است.
هنگامیکه ارزش  Daiکمتر از یک دالر باشد ،دارندگان  CDPمیتوانند بدهی خود را با بهایی کمتر پرداخت نمایند!
این راهحل هوشمندانهای است که نیاز به توضیحات بیشتری دارد.
در نظر بگیرید فردی یک  CDPبه ارزش  1000دالر برحسب اتر افتتاح نماید ،سپس در آن هنگام  Dai 500برداشت
نماید .بهمنظور بستن (خاتمه) این موقعیت ،این فرد باید  Dai 500را بازگرداند (پرداخت بدهی ،این  Daiتولیدشده
را از بین میبرد).
درصورتیکه  Daiبا ارزشی کمتر از یک دالر مورد دادوستد قرار گیرد ،بهعنوانمثال  0.99دالر ،در آن صورت افراد
میتوانند  Daiرا به مبلغی کمتر از یک دالر خریداری نمایند و بهاینترتیب بدهیشان را با یک درصد تخفیف پرداخت
نمایند .این اساس پول آزاد است که اگر یک وام  500دالری ( )Dai 500بگیرید ،آنگاه  Dai 500را در ازای 495
دالر خریداری نمایید ( 500 * 0.99 =495یعنی با تخفیف یک درصدی) بنابر این وام خود را پرداخت مینمایید و
به این ترتیب  5دالرِ مجانی به دست میآورید.

 1تجارت مارجین به کاربران این امکان را میدهد که جهت تجارت ،پولی را وام گیرند .اعتبار معامالتی به سرمایهای گفته میشود که کارگزاران بهطور موقت در
دست سرمایهگذاران و معاملهگران قرار میدهند .این اصطالح در کارگزاران بورسهای خارجی با نام  Margin Tradingشناخته میشود .بهوسیلۀ معاملهی
مارجینی یعنی معامله با اهرم که چندین برابر میزان منابع معامالتی را افزایش میدهد ،مشتریان در صورت مواجه شدن با زیان فقط مبلغ سرمایه وثیقه گذاشتهشدهی
خود را از دست میدهند .به این نوع از معامله ،معامله در مارجین یا معاملۀ مارجینی میگویند .مارجین در این حالت وثیقهای است که کارگزار برای باز کردن
معامالتی با حجمهای مشخص از سپردۀ مشتری نزد خود نگه میدارد .معامالت مارجینی در دو مرحله صورت میگیرند :مرحلۀ اول شامل باز کردن یک معامله و
مرحلۀ دوم شامل بستن آن میشود .بطور مثال اگر معاملهگر انتظار دارد که نرخ یورو در برابر دالر افزایش پیدا کند با این نیت که در آینده یورو را با قیمت باالتری
بفروشد ،هماکنون آن را میخرد؛ بنابراین معامله به این شکل میشود :خرید یورو با باز کردن یک معامله و فروش آن با بستن همان معامله .به این معامله" ،معاملۀ
خرید یورو" گفته میشود .از طرف دیگر اگر معاملهگر انتظار داشته باشد که ارزش یورو در برابر دالر کاهش پیدا کند در آن صورت یورو را میفروشد (معامله باز
میکند) تا در آینده در قیمتی ارزانتر آن را بخرد (معامله را میبندد) .به این معامله" ،معاملۀ فروش" گفته میشود .بهصورت ساده میتوان بیان کرد که معامله در
حاشیهی قیمت  ،Margin Tradingخرید اوراق بهادار با پرداخت فقط جزئی از مبلغ خرید و استقراض مانده از فروشنده یا کارگزار است.
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بدون شک ،تقاضا برای  Daiمنجر به افزایش قیمت آن میگردد و در نهایت ارزش  Daiتا زمانی که به یک دالر نزدیک
میگردد افزایش مییابد .درصورتیکه  Daiکمتر از یک دالر باقی بماند دارندگان  CDPبه پرداخت بدهیهای خود
ادامه میدهند و بهاینترتیب تعداد بیشتری  Daiاز این سیستم حذف میگردد .هنگامیکه قیمت  Daiباالتر از  1دالر
میشود برای تأمین تقاضای موجود Dai ،ایجاد میگردد .این کشش و فشار ،1ایجاد و انهدام ،عرضه و تقاضا است که
تضمین مینماید تا همیشه نرخ تبدیل  Daiمقدار ثابت یک دالر باقی بماند.
چه میشود اگر ارزش اتر سقوط نماید؟ آیا کل این سیستم شکست نخواهد خورد؟
جواب کوتاه به این سؤال این است که اتر چیزی ارزشمند است و ارزش آن فوقالعاده ناپایدار نیست (به این معنا که
 60درصد از ارزش خود در  10ثانیه از دست بدهد) ،این سیستم با موفقیت تعادل خود را حفظ خواهد نمود.
پاسخ طوالنی به سؤال فوق نیازمند توضیحات بیشتری میباشد.
CDPها میزان بدهیهای متفاوتی دارند .هنگامیکه یک  CDPافتتاح میشود ،میتوان تا حداکثر  60درصد از ارزش
آن را بر حسب  Daiبرداشت نمود .این به آن معنی است که با مقداری اتر به ارزش  1000دالر در این سیستم
میتوانید  Dai 600برداشت نمایید؛ اما هر  CDPامکان این حداکثر برداشت را فراهم نمیسازد؛ هر چه بیشتر برداشت
نمایید این  CDPپر ریسکتر خواهد شد .برخی از دارندگان  %30 ،%25 ،%10 ،CDPو غیره را برداشت خواهند کرد.
همچنان که ارزش اتر نسبت به دالر تغییر مینماید ،نسبت بدهی )debt ratio( 2هر  CDPنیز تغییر مینماید .همچنان
که ارزش اتر افزایش مییابد ،هر  CDPامنتر میگردد؛ زیرا آنها مبلغ کمتری بدهی خواهند داشت .همچنان که
ارزش اتر کاهش مییابد ،هر  CDPپر ریسکتر و بدهکارتر میگردد.
همانطور که هر  CDPدارای یک نسبت بدهی متفاوت است ،هر  CDPمیتواند بر اساس میزان ریسک رتبهبندی
گردد .پر ریسکترین CDPها آنهایی هستند که بیشترین نسبت بدهی را دارند.
همچنان که ارزش اتر افت مینماید ،هر  CDPبه سقف نسبت بدهی  %60نزدیکتر میشود .درصورتیکه یک CDP

از این آستانهی مشخصشده عبور نماید ،هر دارندهی  Daiمیتواند بدهی این  CDPرا پرداخت نماید و سود کسب
نماید ،با این اقدام  Daiاز این سیستم حذف میگردد و این  CDPبسته و مالک آن جریمه خواهد شد.
دارندگان  CDPمیتوانند از طریق بازپرداخت بدهی ،هنگامیکه این  CDPبه سطح پرخطری رسیده است آن را امنتر
نمایند .دارندگان هوشیار  CDPمیتوانند پرخطر شدن  CDPمتعلق به خود را مورد رصد قرار دهند ،آنگاه برای
جلوگیری از اعمال جریمه ،در اولین فرصت  Daiرا بازپرداخت نمایند.

 1تمام فرایندهای زنجیره تأمین بر حسب زمان وقوع نسبت به زمان تقاضای مشتری نهایی به دو دسته کلی کششی ( )pullو فشاری ( )pushتقسیم میشوند .در
حالت کششی فرایندها مستقیماً با سفارش مشتری شروع میشوند .در حالت فشاری فرایندها با پیشبینی سفارش مشتری شروع میشوند؛ بنابراین در زمان وقوع
فرایندها در حالت کششی سفارش مشتری مشخص است و در حالت فشاری سفارش مشتری مشخص نیست و پیشگویی میشود .فرایندهای کششی گاهی تحت
عنوان فرایندهای واکنشی ( )Reactiveنیز خوانده میشوند چرا که در واکنش به تقاضای مشتری به راه میافتند .به فرایندهای فشاری نیز گاهی فرایندهای
حدسی یا تخمینی ( )Speculativeگفته میشود چرا که بر اساس تخمین و یا حدس زدن سفارش مشتری به راه میافتد.
 2میزان حداکثر برداشت  Daiکه در پاراگراف قبلی به آن اشاره گردید.
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هنگامیکه ارزش اتر در ماه آوریل  2018به  400دالر (از  1400دالر در ژانویهی همان سال) کاهش یافت ساختار
انگیزشی سیستم  Daiارزش برابری آن را با موفقیت یک دالر ثابت نگه داشت که دستاوردی باورنکردنی است و ثابت
نمود که  Daiحتی در شرایط نزولی و نامناسب بازار اتر نیز ،موفق خواهد بود.
به نظر میرسید این سیستم غیرمتمرکز باشد پس قیمت اتر در آن چگونه مشخص میشود؟
سؤال بسیار خوبی است و این در واقع پرمخاطرهترین بخش این سیستم  Makerمیباشد.
ارزش اتر بر حسب دالر باید از جایی دیگر مشخص شود و در این سیستمِ  ،Makerاز طریق پیشگوها 1مشخص
میشود .چندین پیشگو دادههای قیمتی را فراهم میآورند که این موضوع باعث میشود تا خطر تبانی هر یک از
آنها کاسته شود .همچنین ،مقداری که ارزش اتر بر حسب دالر میتواند در هر بلوک تغییر نماید دارای سقف
مشخصی میباشد تا بهاینترتیب از ایجاد تغییرات سریعی که از جانب مهاجمین تحمیل میشود جلوگیری گردد.
سوای این ،آخرین عملکرد ایمن ساختن سامانه در برابر شکست این است که مالکان توکنِ  )MKR( Makerمیتوانند
یک حلوفصل سراسری (تصفیهحساب) را در موارد ایجاد خرابی فجیع مانند حملهی هماهنگ در این سیستم از
طریق رأیدهی به انجام برسانند .این امر سیستم را از دسترس خارج و با حفظ و رعایت مقررات تمامی تراکنشها و
موقعیتهای مرتبط را بهمنظور بازگرداندن اترها به مالکان قانونی  CDPباز مینماید و مورد بررسی قرار میگیرد .این
گزینهای کلیدی در درون این سیستم میباشد و نشان میدهد که  MakerDAOیک سازمان نامتمرکز خودگردان

2

واقعی است .صاحبان  MKRکسانی هستند که در مورد آنچه که اتفاق میافتد در این سیستم رأی میدهند.
بهنظر نمیرسد که توکن  Makerاز لحاظ نیاز به ایجاد یا خرج نمودن ،مشابه رمزارز  Daiباشد پس هدف
از توکن  Makerچیست؟
توکن  )MKR( Makerدارای دو استفادهی مجزاست.
اولین ویژگی این است که  MKRبه مالکان خود امکان رأی دادن در این سیستم را میدهد .به همین دلیل است که
 Makerیک سازمان نامتمرکز خودگردان نامیده میشود؛ زیرا مالکان  MKRمیتوانند در موارد مختلف از قبیل
حداکثر میزان نسبت بدهی رأی دهند .دارندگان  MKRهمچنین میتوانند در موارد وقوع شکست فاجعهبار این
سیستم را مسدود نمایند که یک سازوکار ضروری برای ایمن ساختن سیستم در مقابل خرابیها میباشد.
دومین ویژگی این است که برای بازپرداخت بدهی مربوط به یک  CDPالزم است تا مالک این  CDPیک کارمزد
سالیانه یک درصدی را تنها از طریق MKR ،برای تسویهی این وام پرداخت نماید .بهعنوانمثال ،در صورتیکه در ازای
اتر به ارزش  1000دالر ،کاربر یک وام به ارزش  Dai 500دریافت نماید و آن را برای یک سال نگه دارد ،بازپرداخت
این وام شامل مبلغ  Dai500بههمراه مقداری  MKRبه ارزش  5دالر خواهد بود MKR .برای بازپرداخت این وام
استفاده میگردد و آنگاه از بین برده میشود (سوزانده میشود).

oracle
)Decentralized Autonomous Organization (DAO
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سوزاندن توکنهای  MKRباعث تقویت ارزش  MKRدر طول زمان میگردد .چون  MKRتا  18رقم اعشار قابلتقسیم
میباشد تا زمانی که یک توکن  MKRوجود داشته باشد تا  1018دالر بهراحتی میتواند بدون هیچگونه مشکلی مورد
دادوستد قرار گیرد و تعداد این ارقام اعشار را نیز میتوان در صورت لزوم افزایش داد؛ بنابراین هیچ مشکلی در رابطه
با تمام شدن توکن  MKRوجود نخواهد داشت و درصورتیکه ارزش  MKRافزایش یابد مقداری از این توکن که از
بین برده میشود کاهش خواهد یافت.
چرا  ETHبهعنوان وثیقه پذیرفته میشود و نه توکن دیگری با الگوریتم ERC20؟
 ETHعمدهترین دارایی در داخل زنجیرهی بلوک ایتریوم است و استفاده از آن بهعنوان نخستین دارایی که CDPها
را پشتیبانی مینماید امری منطقی بهنظر میرسد.
 Makerبرنامهریزی کرده است که از  Digixبهعنوان دارایی بعدی استفاده نماید که توکنی با پشتوانهی طالی فیزیکی
است .سرانجام چندین دارایی میتوانند برای ایجاد یک  CDPاز جمله سایر توکنهای  ERC20مورداستفاده قرار
گیرند.
چرا  Daiبا دالر مرتبط شده است و نه با یورو یا فرانک سوئیس؟
این سیستم  Makerمیتواند با هر نوع ارز و داراییهای دارای پشتوانهی دیگری کار نماید .در آینده ،رمزارزهای باثبات
مشابه که به ارزهای مهم دیگر مانند فرانک سوئیس ،داراییهای مانند طال یا حتی موجودی سهام گره خورده باشند
میتوانند یا ممکن است ایجاد شوند .تنها چیزی که موردنیاز است پیشگوهایی برای ارزش آن میباشند.
نتیجهگیری
اثبات اینکه  Daiکارایی الزم را دارد این است که هر  Daiهمیشه ارزشی برابر یک دالر داشته باشد .درصورتیکه Dai

همچنان با موفقیت نرخ تبدیل ثابت خود به دالر را حفظ نماید ایمان به کارآمدی  Daiافزایش خواهد یافت.
 %+99.999کاربران نیازی به دانستن نحوهی کارکرد  Daiندارند ،آنها تنها نیاز دارند تا به آن اعتماد نمایند و سابقهی
 Daiاین اعتماد موردنیاز برای آنان را فراهم میسازد .درصورتیکه فردی نیاز به درک عمیقتری از  Daiبرای داشتن
حسی خوشایند در استفاده از آن داشته باشد باید نحوهی کارکرد آن را بهدقت موردمطالعه قرار دهد ،مقدار زیادی
اطالعات دراینباره وجود دارد که بهراحتی از طریق گوگل در دسترس قرار گرفته است.
 Daiیک تغییردهندهی بازی است زیرا به دالر ایاالتمتحده این امکان را میدهد تا با هر مبلغی ،بالفاصله ،بیرون از
مرزها ،بدون هزینه و بدون هیچگونه دخالت شخص ثالثی منتقل شود .این رمزارز طلیعهی عصر جدیدی را در دنیای
تجارت میدهد که صرفاً درون زنجیرهی بلوک جای میگیرد.
 Makerبهواقع فناوریای است که قابلیتهای منحصربهفرد ایتریوم را نمایش میکشد و راهحلی را که پیش از فناوری
زنجیرهی بلوک  100درصد غیرممکن بود را میسر میسازد.
شما دربارهی  Makerو  Daiبیشتر از این خواهید شنید و این تازه آغاز راه است.
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