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Abstract. The proposed paper realized a smart contract based on 
Ethereum blockchain. The decentralized crypto-token is created for 
Initial Coin Offering (ICO) and based on ERC20 standard. A web-based 
interface is created for sale of these crypto-tokens. The results from 
experimental tests are presented. 

Увод
През последните години времето за разплащане при 

всяка търговска или финансова сделка е от изключително 
значение. При международни валутни преводи в много от 
случаите участва повече от една банка, като всяка банка 
взема такси за своите услуги и времето за превод е от 
един до няколко работни дни. Криптовалутите дават сво-
бода на движение на финансови ресурси, защото игнори-
рат банките като регулатор на транзакциите. С помощта на 
криптографски алгоритми те предоставят високо ниво на 
сигурност и решават проблеми като забавяне на превода, 
отказ за превод, високи такси за превод във всяка една 
от банките посредници. За разлика от банките, които могат 
да спрат всяка изходяща или входяща транзакция, без да 
дадат навреме обяснение на наредителя или получателя, 
криптовалутите позволяват изпълнението на всяка транзак-
ция, като достатъчно условие е в сметката на наредителя да 
има достатъчен баланс. Криптовалутите разчитат на Peer-
to-Peer мрежа, която се поддържа от участниците в нея. 
Всеки участник притежава копие на блокчейна на мрежата, 
а потвърждаването на транзакциите се осъществява от спе-
циални участници в мрежата, наречени миньори. Блокчейн 
технологията позволява създаването на децентрализирани 
системи, в които информацията е защитена от злонамере-
на намеса на принципа на консенсуса.

Крипто токените стартират с първоначално предлагане 
на монети (ICO) [1], което се използва от новосъздадените 
компании за набиране на средства, за да се избегне стро-
гият и регулиран процес на емисии на валутите, изискван 
от инвеститорите и банките. За първи път ICO кампания се 
появява през 2013 г. Проектът Ethereum (Етериум) [2] също 
започва своето съществуване с ICO. Бързото нарастване на 
ICO през 2017 г. се дължи на редица правителствени и не-
правителствени норми. [3] В началото на септември 2017 г.  

китайската народна банка официално забранява ICO, за да 
не се разруши икономическата и финансовата стабилност 
на пазара на валути и заявява, че крипто токените не могат 
да се използват като валута на пазара, а банките не могат 
да предлагат услуги, свързани с ICO. В резултат на това 
Bitcoin и Ethereum се сринаха и това се разглежда като 
знак, че идват регулации на криптовалутите. В началото на 
2018 г. Facebook, Twitter и Google забраниха реклами на 
ICO. [4] Тъй като тези решения за набиране на средства 
не са регулирани от финансови органи като Комисията за 
борсите за ценни книжа (SEC), средства, които са загубени 
поради подправени транзакции, никога не могат да бъдат 
възстановени. Въпреки че обществото е запознато с тези 
рискове, съществуват множество криптовалути, които имат 
различен алгоритъм за постигане на консенсус в мрежата, 
както и хиляди крипто токени, създадени върху криптова-
лути, поддържащи тази технология. Съществуват и някои 
концепции, които не разчитат на блокчейн технология, но 
те още са в експериментална фаза и все още нямат напъл-
но действаща система.

Биткойн [5] е първият успешен проект за криптова-
лута и естествено, като всяко първо нещо, той не е съвър-
шен. След като той дава решение на много проблеми до 
този момент (сигурност на парите в електронния портфейл; 
удостоверение, че изпращачът на пари наистина има на-
лични средствата, които иска да изпрати; анонимност на 
изпращача и получателя; невъзможност за подправяне на 
вече направени транзакции; инфлация; справедливо раз-
пределяне на единиците от валутата в началото), е вече 
по-лесно да се фокусира върху недостатъците му. Като ес-
тествено продължение се появяват криптовалути от нова 
генерация. Към момента съществуват десетки проекти за 
крипотовалути. Bсеки такъв проект се фокусира върху един 
или няколко от проблемите на биткойн и се опитва да 
го реши или да допълни неговата функционалност. Такива 
проекти са Ethereum, Zcash, Monero, Neo и други, наричани 
алтернативни криптовалути.

Етериум и смарт контракти
Това решение се базира на Ethereum [2], защото 

позволява създаване на смарт контракти (smart contracts) 
и изграждане на приложения, които работят върху самия 
блокчейн. При етериум разменната единица се нарича ете-
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ри, а освен нея има спомагателна, наречена GAS, която се 
използва за създаването и действието на смарт контракти-
те и приложенията, качени върху блокчейна. Смарт контра-
ктът удостоверява, че участник А трябва да заплати дадена 
сума от сметката си на участник Б, който ще предостави 
на участник А определени услуги. Той се качва в блокчейна 
на валутата и копие от него има при всеки потребител на 
системата, така се извършва потвърждение на договора 
от хилядите миньори в нея. В такъв договор може да се 
опишат условия, при които да се прехвърлят всичките или 
част от средствата при извършване на определен обем от 
работа, да бъде представено доказателство за тази работа 
и участниците в мрежата да потвърдят това доказателство. 
Смарт контрактите се описват чрез нов програмен език, 
създаден за целта – Solidity [6].

На базата на смарт контрактите етериум предоставя 
възможност за изграждане на приложения и пълното им 
интегриране в блокчейн – dApps (Distributed Applications). 
Тези приложения са подписани и с електронните подписи 
на потребителите и само притежателите на частния ключ 
могат да отключат информацията, която се намира там. 
За работата на тези приложения се изразходва GAS, а 
също и при изпълнение на код. По този начин разработ-
чиците са стимулирани да създадат оптимален код и да 
предотвратяват безкрайни цикли. Основен недостатък на 
този тип децентрализирани приложения е необходимостта 
потребителят да има на локалната си машина блокчейна 
на платформата, на която е разработено приложението. 
Често те заемат значително количество памет и времето, 
необходимо за пълното им изтегляне, е доста голямо. По 
тази причина се появяват хибридните децентрализирани 
приложения. При тях има сървър, който е синхронизиран с 
блокчейна и осигурява достъп на потребителите към него. 
Така приложението остава децентрализирано, а сървърът 
осигурява само достъп до него. Дори сървърът да спре 
работа или бъде атакуван, информацията на него няма да 
бъде компрометирана и е необходимо просто друга машина 
да заеме място като терминал за достъп до информацията, 
намираща се на блокчейна.

Реализация
Избраната блокчейн платформа за разработката е 

етериум. На 11.09.2017 г. от етериум е приет стандарт 
за смарт контракти EIP20 (Ethereum Improvement Proposal 
20)[7], който съдържа списък с правила, които трябва да 
бъдат имплементирани в смарт контракт, за да може той да 
бъде съвместим с всички етериум портфейли и платформи, 
които поддържат приетите стандарти, като ERC20 описва 
имена на променливи, функции и тяхната функционалност 
(фиг. 1).

Имплементацията на тeзи функции в смарт контракт 
гарантира коректната работа с всички популярни портфей-
ли. Такива са Mist, MyEtherWallet, MetaMask, Pariti и други, 
но съществуват и етериум портфейли, които са широко 
използвани, но не поддържат съхранението на ERC20 токе-
ни. Поради тази причина е задължително да се провери 

съвместимостта на портфейла, който се използва преди да 
се изпратят средства към смарт контракт. Също така крипто 
борсите предоставят адрес, чрез който може да се получа-
ва и изпраща етериум, но не поддържат възможността да 
се получат обратно токени, освен ако това е имплементи-
рано и изрично описано в инструкциите за депозиране в 
борсата.

Фиг. 1. Функции съгласно ERC20

При децентрализираните приложения логиката на 
приложението е имплементирана чрез смарт контракти, 
а за интерфейс на приложението се използва web3.js 
(JavaScript базирана библиотека, която позволява да се 
комуникира с мрежата на Ethereum и да се изпълняват 
смарт контракти) [8]. 

За осъществяване на връзка с децентрализирани при-
ложения на етериум блокчейн е необходимо използването 
на специален браузер като Mist browser или добавка към 
съществуващ браузър Metamask. Тъй като при Mist потре-
бителят изтегля на своята машина копие на целия блокчейн 
и трябва да поддържа това копие постоянно синхронизира-
но, за да може да се осъществи връзка с етериум мрежата, 
за реализация на това решение е използван Metamask. При 
него не се налага изтегляне на локално копие на целия 
блокчейн, а когато се прави връзка със сайт, който прави 
връзка с етериум, Metamask се грижи за всички заявки 
от и към блокчейн мрежата. Metamask може да изпълнява 
функцията на етериум портфейл и да поддържа изпращане 
и получаване на етери, както и на ERC20 токени. Частният 
ключ на потребителите се съхранява на локалната машина 
и по този начин сървърите на Metamask нямат никаква 
информация за него. 

Това решение е разработено с Truffle и Ganache по-
доперационна система macOS High Sierra. Truffle предлага 
интегрирана система за компилиране на написаните смарт 
контракти, както и скриптове за качване на контракта на 
етериум мрежата. Ganache създава локален блокчейн на 
базата на етериум, в който може директно да се изпълня-
ват команди, както и да се провеждат тестове. Имплемен-
тацията на етериум блокчейн е написана на JavaScript.

За да се създаде токен, е необходимо да се опише 
какво е максималното му количество, да се създаде начин 
за проверка на неговата наличност, както функции, контро-
лиращи прехвърлянето му от един адрес на друг. Това се 
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осъществява чрез смарт контракт, имплементиращ ERC20 
стандарта, който е показан на фиг. 2. Вече качен смарт 
контракт не може да се изтрива или променя, а се качва 
нова версия. Като глобални се декларират променливи за 
броя продадени токени, цена за един токен и администра-
торът на смарт контракта за продажба на токени. Цената 
за един токен ще бъде 0.01 етера за токен. В Solidity се 
работи само с цели числа и за целта сумата за токен тряб-
ва да бъде представена в WEI. За конвертиране на етери в 
WEI се използва онлайн конвертор, ако се знае че един 1 
WEI се равнява на 1 квинтилион етери. По този начин могат 
да се представят и най-малките частици етер с цяло число. 
В случая 0.01 етера са 10000000000000000. Администра-
торът на контракта в повечето случаи е адресът, с който е 
създаден смарт контрактът. Този адрес има специални пра-
ва над поведението на контракта. Той има правото да про-
мени цената за един токен, както и да прекрати продажбата 
на токени. След прекратяване на продажбата той получава 
непродадените токени. На този адрес се превеждат етерите 
след продажба на токен.

Чрез конструктора се инициализира максималният 
брой токени и те се присвояват на адреса, от който е 
изпълнен конструкторът. Той се изпълнява само веднъж от 
адреса, който го излъчва в мрежата. Събитията (Events) се 
използват за съхранение на информация в транзакцията. 
Записана веднъж, тази информация ще съществува, дока-
то е видим блокът, в който се намира транзакцията. При 
сегашната имплементация на етериум това значи завинаги. 
Записаната информация не е достъпна от смарт контракти, 
дори и от този, който я е създал. Основното им приложение 
е при употребата на потребителски дефинирани JavaScript 
функции, които чакат настъпването на определено събитие, 
за да извършат някакво действие. Пример за събитие е 
преместването на токени от един адрес на друг. Събитие 
Transfer отразява преместване на токени от един адрес 
към друг, както и техния брой. Approval извършва сходно 
действие, но дава разрешение от собственика на токените 
те да бъдат изхарчени от някой друг. По този начин те няма 
да преминат от адреса на собственика, през адреса на 
посредника до адреса на крайния получател, а при извърш-
ване на такова действие те ще бъдат извадени директно 
от баланса на собственика и прехвърлени на адреса на 
крайния получател. Това води до по-малък брой транзакции 
и съответно ще се изразходи по-малко количество GAS.

Фиг. 2. ERC20 токен

Запазената дума require в Solidity служи за проверка 
дали дадено условие е изпълнено. Ако то е изпълнено, се 
преминава към изпълнение на кода след това. Ако не е удо-
влетворено условието, изпълнението на кода се прекратява 
и количеството GAS, което е взето от адреса, изпълняващ 
функцията, се връща обратно, като се приспада изразходе-
ното количество до тази част от кода. Това се прави с цел 
намаляване на количеството изразходен GAS вследствие 
на грешни входни параметри. Пример за това е функцията 
за трансфер на токен от един адрес на друг (фиг. 3). Ако 
адресът, от който ще се изпращат, няма налично достатъч-
но количество, няма смисъл кодът да бъде изпълняван след 
това и да се изразходва ненужно GAS.

Фиг. 3. Функции

Интерфейсът на уеб сайта предоставя информация за 
броя на токените за продажба, броя на закупените, инфор-
мация за адреса, с който потребителят се е свързал с него, 
както и наличното количество токени в него. Изглед от него 
е показан на фиг. 4.

Фиг. 4. Уеб сайт за продажба на токени

В текстово поле се въвежда желаният брой токени 
за закупуване и се отваря прозорец на Metatask, в който 
се показва информация за детайлите по транзакцията. 
Количеството етери, което ще бъде прехвърлено, таксите 
по транзакцията, както и се предоставя опция за ръчно 
въвеждане на максималния GAS, който може да бъде из-
разходван по време на транзакцията, възможно и ръчно 
да се въведе цена за GAS, представена в GWEI. Тази цена 
влияе пряко кога транзакцията ще влезе в блок. При цена 
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40 GWEI е почти напълно гарантирано влизане в следва-
щия блок, 20 GWEI обикновено означават включване в 
следващите няколко блока, при минималното количество 
2 GWEI понякога са необходими няколко минути за вли-
зане в блок. Ако се зададе ниска стойност и транзакция-
та не влезе в блок, е възможно коригирането на цената 
към по-висока за по-бързото изпълнение на транзакцията. 
Прозорец на транзакция е показан на фиг. 5.

Фиг. 5. Успешно закупуване на токени

Eкспериментални резултати
Truffle притежава вграден механизъм за тестове на 

смарт контракти, които се пишат на JavaScript и се раз-
полагат във файл с името на смарт контракта, като се 
съхраняват в папката test.

На фиг. 6 е представен тест дали инстанцията на 
контракта е с правилно инициализирано име, символ и 
стандарт.

Фиг. 6. Код на тест за правилна инициализация

На фиг. 7 е представен тест за проверка на баланс 
на контракт. При смарт контракта AutoCoin, който служи 
за създаване на токен, при извикването на конструктора 
създадените токени са прехвърлят на администратора на 
контракта и максималният брой се записва в променливата 
totalSupply.

Фиг. 7. Код на тест за проверка на баланс на смарт контракт

На фиг. 8 е представен тест за трансфер на токени, 
а на фиг. 9 е представен тест за разпореждане с токени. 
Най-важната характеристика на един токен е възможността 
му да се прехвърля между адресите на различни лица. Това 
трябва да се осъществява без да се позволяват невалид-
ни транзакции и да бъде напълно сигурно, че получателят 

ще получи изпратените токени. За тестване на директен 
трансфер се прави прехвърляне на 250 хиляди токена от 
администраторския към друг адрес. След като се осъществи 
трансфера, се прихваща събитието и се проверява дали 
е от тип Transfer. Ако този тест е успешен, се проверява 
балансът на адреса получател за наличието на прехвърле-
ните токени. Проверката за делегиран трансфер е сходна 
на тази на директния. Първо се прехвърлят 100 токена 
от адреса на администратора към адреса, от който ще се 
позволи делегиран трансфер – адрес 1. Дава се право 10 
токена да бъдат похарчени от адрес 3, който ги изпраща 
на адрес 4. След извършване на тези действия се прави 
проверка и се очаква с адрес 1 да има 90 токена, в адрес 
2 – 0 и в адрес 3 да бъдат 10 токена.

Фиг. 8. Код на тест за трансфер на токени

Фиг. 9. Код на тест за разпореждане с токени

Тестовете се изпълняват с командата truffle test. Ре-
зултат от изпълнението на описаните по-горе тестове е 
показан на фиг. 10, а при грешни параметри – на фиг. 11.

Фиг. 10. Изпълняване на тестове
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Фиг. 11. Изпълняване на тестове при грешни параметри

Заключение
В статията е предложено решение за създаване 

на децентрализиран токен, работещ на базата на етери-
ум блокчейн. Негови характеристики са изпълнението на 
стандарта ERC20, гарантиращ поддръжка от портфейлите 
и платформите, които са имплементирали този стандарт, 
и свободното му движение между участниците в етериум 
мрежата, създаване на ICO кампания за неговата продажба. 
За целта е създаден уеб базиран интерфейс.

Цел на бъдеща разработка е внедряването на съз-
дадения токен в децентрализирано приложение, в което 
той ще послужи за осигуряване на началния капитал за 
разработка на проекта чрез ICO кампания и за разплащане 
между потребителите на системата. 
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