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 ماشین مجازی اتریوم چیست؟
مویس نالکچینی ناشممیب ن  اما از زیاب نا االمممالش ماشممین مجازی اگر شمم ا یب نرمام 

اتریوم آشنا شبیب. بر این مقال  ننیاب سور سعی بارب مخاطبین را نا ماشین مجازی 
 و شیوه کارکرب آن نیشار آشنا کنب. اتریوم

امباز خوب را از ایجاب این شبک  خالقین اتریوم بر ه ان روزهای آغازین، هبف و چشم
کامهیوتر  یا یب  کامهیوتر اهامی  ن  عنوان یب  ها شمممممممبک  اتریوم را  اعالم کربمب. آم

ن مجازی امباز، میازمنب توسع  ماشیبیبمب و نرای بسایانی ن  این چشماینارمای می
 اتریوم نوبمب.

شمممممویم، میاز  EVMپیش از آمک  وارب نحث چیسمممممای ماشمممممین مجازی اتریوم یا ه ان 
گ کامل های مجازی و تورینمیازها ه امنب چیسمممممای ماشمممممیناسمممممت انابا نرخی پیش

ه چنین میاز اسمممممت شممممم ا برز خونی بر زمین  شمممممیوه کارکرب وبن تشمممممری. شممممموب. ن
کوسیسام اشیب. نیاکوین اولین موربی نوب ک  اهای غیرما رکز باشا  ناکوسیسام

بهنبگان امبازی نیاکوین، نرخی توسع چنب ساز نعب از راهغیرما رکز را معرفی کرب. 
های های مجازی اهامی و توسع  نالکچینهای اینارمای یا ماشینن  فکر ایبه ماشین
 تر از نیاکوین افاابمب.قبرت نبتر و پیچیبه

 چیست؟ ماشین مجازی اتریوم
خوامیم یا ن  مقاالتی ک  شممیوه کارکرب شممبک  اتریوم را می 1زمامی ک  مقال  نخش فنی

امبازیم، م کن اسمت نا این سمواز مواا  شمویب بهنب مگاهی میاتریوم را توضمی. می
 چیست؟ EVMک  

نسممیار میاتی اسممت. اما پیش از ورب ن   EVMنرای برز اکوسممیسممام اتریوم، شممناخت 
ز اسمممت انابا اازای ماشمممین مجازی اتریوم، نخش ن  نخش تشمممری. نحث االممم ی، میا

 سازب نیان شوب.را می EVMشوب و بر ابام  شیوه کارکرب این اازا بر کنار یکبیگر ک  
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 های مجازیماشین
های مجازی میان . ماشممممینانابا میاز اسممممت چیسممممای ماشممممین مجازی تشممممری. شمممموب

… و IOSهایی مامنب وینبوز یا عامل افزارهایی هسممانب ک  بر سممم. ناالتر از سممیسممام
شممممومب تا های مع ولی مصمممم  میهای مجازی روی سممممیسممممام عاملقرار بارمب. ماشممممین

های محاسمممممباتی باشممممما  ناشمممممنب. ن  عبار  بیگر، ناوامنب ع  کربی مشمممممان  ماشمممممین
توامنب قبر  محاسممممممباتی یب کامهیوتر فیزیکی را ن  الممممممور  های مجازی میماشممممممین

افزار یا سمممممیسمممممام عامل یب ها روی سمممممختمجازی اارا کننب. نا مصممممم  این ماشمممممین
های توان آن را ن  یب بسممماگاه مناسممم  نرای فعالیت بر اکوسمممیسمممامممممممممممکامهیوتر می

 غیمرما رکز تببیل کرب.

نا اسمممما ابه از مع اری مجازی، قبر  محاسممممباتی های مجازی ن  نیامی بیگر، ماشممممین
ازی های مجکنب. ماشمممینسمممازی مییب کامهیوتر فیزیکی را ن  المممور  مبوبی شمممبی 

افزار اارایی شممومب ک  این امر توامنب نر روی امواع مخا ف سممیسممام عامل و سممختمی
های ها را ن  انزاری کامل نرای یب اکوسیسام توزیع شبه ک  بر آن از امواع ماشینآن

 کنب.شوب، نبز میهای مخا ف اسا ابه میعاملمحاسباتی نا سیسام
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توامنب از منانع شممممبک  نبون توا  ن  موقعیت میاز طریق یب ماشممممین مجازی، افراب 
خواهب اسممممما ابه کننب. نا ه ین اغرافیایی خوب نرای سممممماخت و اارای هرآمچ  ک  می

کنب ک  منمق، ماشمممین مجازی اتریوم شمممبی  یب پربازمبه یا کامهیوتر اهامی ع ل می
. بهممببهنممبگممان اامماره میمویسمممممممممان و توسمممممممعمم قممبر  پربازشمممممممی خوب را نمم  نرممماممم 

های مویسممان بر عو ، از این منانع نرای سمماخت قراربابهای هوشمم نب و نرمام نرمام 
 کننب.کارنربی توزیع شبه اسا ابه می

توان ن  ماشممین مجازی اتریوم بسممارسممی از طریق موبهای اتریوم، از هر اای بمیا می
هایی مشوق اااره قبر  پربازشی ن  شبک  باوط بام  نوبه و نرای این منظورپیبا کرب. 

 میز نرای اهباکننبگان بر مظر گرفا  شبه است.

 تورینگ کامل نوبن چیست؟
شممموب ک  ماشمممین مجازی اتریوم چیسمممت، ن  اما از زمامی ک  این پرسمممش ممرش می

شممویب. ماشممین مجازی اتریوم، تورینگ زیاب نا ک    تورینگ کامل نوبن میز مواا  می
کامه یت یا تورینب کامل اسمممممممت. این م هوم اولین نار توسمممممممی بامشممممممم نب کامهیوتر 

ی بر زمین  آمچ  یب ماشین هوش نب امشهور ن  مام آلن تورینگ ممرش شب. او ایبه
امهیوترها مامنب او نیان باشمممممت ک  کتوامب امجام بهب ممرش کرب. و ما کر فرضمممممی می

ای از کننب؛ اما نرای مل مسائل از مج وع کننب یا افکار را پربازش م یامسان فکر م ی
 کننب.قواعب پیروی می

 کننبهای تورینگ فکر میچگوم  ماشین
یب ماشین فرضی است ک  م هوم ت کر ماشینی یا غیرامسامی رینگ، یب ماشین تو
شمممموب. بر ها اارا میکنب. پروسمممم  ت کر توسممممی تعباب زیابی از الگوریامرا مجسممممم می

نایسای یب م ق  موار نا خموطی از بارب ک  چنین ماشینی مقال  تورینگ، او نیان می
یممب هممب  ه چنین یمما عقمم  نروب.توامممب نمم  ا و توانع را پربازش کنممب، مواری کمم  می

کنب. ننانراین، این ماشین خوامبن/موشان را تصور کنیب ک  نین این توانع مرکت می
تغییر آن اسمممممممت. چنین ماشمممممممینی بر هر لحظ  تنها قابر ن  پربازش یب سممممممم بل یا 
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منمب تواممب توام  خوب نر روی یمب ممالمت مشمممممممخ  معموف کنمب.  م هوم ممالمتمی
 های مجازی اتریوم کارنرب بارب(بر برز ماشین 1نوبن

 
این موار ن  المممممممور  فرضمممممممی مامحبوب  هیچ محبوبیای نرای چنین مواری واوب مبارب.

این موار شبی  مافظ  توامب آن را محبوب کنب. های فیزیکی میاست و تنها محبوبیت
موار، نینهایت  توامب نا افزوبن ن  طوزیب کامهیوتر اسمممممممت. ننانراین، این مافظ  می

ها را بمباز ای از بساورالع لشوب و بر مایج  زمامی ک  یب کامهیوتر نایسای مج وع 
های   محبوبیتها تنها ن  واسمکارگرفا  شبه نرای آن بساورالع لهای ن کنب، بابه

 شومب.فیزیکی محبوب می

ب چرا ک  ها نرای برز چیسمممممای ماشمممممین مجازی اتریوم الزم و میاتی هسممممماناین ایبه
بهنب. از ایبه ت ام فیزیکی را تشمممممممکیل می EVMاالممممممموز ننیابین م هوم و مع اری 

ای الهام گرفا  و آن م اهیم را وارب بمیای تورینگ بر زمین  پربازش ماشمممممممین، عبه
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مجازی کربه و ه اای مجازی ماشمممین تورینگ را منمبق ه ین االممموز ع  یاتی طرامی 
 کربمب.

توامب هر مرم   منمقی از یب تانع ن  الور  خالال ، یب سیسام تورینگ کامل، می
های محاسمممممباتی محاسمممممباتی را امجام بهب. االممممممالش تورینگ کامل تنها نرای ماشمممممین

میز از آن  JavaScriptمویسمممممممی ه امنب های نرمام روب ن ک  نرای نرخی زنانکار م ین 
 EVMمویسی مورب میاز نرای کار نا اتریوم و نرمام این زنان یب زنان شوب. اسا ابه می

 است. 

های مجازی آشنا ماز ک  نا ایبه ک ی ماشین تورینگ کامل و شیوه ک ی کارکرب ماشین
های بر سمممماز گربیم.شممممبیم، مجببا ن  نحث چیسممممای ماشممممین مجازی اتریوم نر می
بامنب ک  کارنران میاخیر نالکچین اتریوم نیش از پیش مورب توا  قرار گرفا  است و 

هممای مممالی بر نسمممممممار توامممب کممارنربهممایی نیشمممممممار از امجممام تراکنشاین نالکچین می
ماشین مجازی اتریوم  ۲.۰غیرما رکز باشا  ناشب. نا اماقاز شبک  اتریوم ن  اتریوم 

 EVM هم ماشین مجازی ابیبی ن  مام )eWASM  مناقل شب. ۲.۰بر اتریوم 

توامنب بهنبگان میافزاری اسممممممت ک  توسممممممع ا رم مرمماشممممممین مجازی اتریوم یب پ 
های غیرما رکز را روی آن های مخا  ی چون قراربابهای هوشمممم نب و اپ یکیشممممنپروژه

های کارنری نالکچین اارا کننب. بر ماز ماضمممممر ت ام قراربابهای هوشممممم نب و مسممممما 
 اتریوم روی این ماشین مجازی قرار بارمب.

افزارهای قبرت نب از این ماشممممین بیگر میازی ن  سممممخت بهنبگان نا اسمممما ابهتوسممممع 
بقیقا چمور کار  EVMتوامنب از قبر  شمممممممبک  آن اسممممممما ابه کننب. اینک  مبارمب و می

مویسممممممی میاز بارب و بر سممممممم. کنب مبحثی تخصممممممصممممممی اسممممممت ک  ن  بامش نرمام می
 اطالعا  ع ومی برناره نالکچین و ارزهای بیجیااز مورب میاز میست.

مزایا و معای  ماشممممممین مجازی اتریوم، ، EVMهای ال  نعبی، ن  نررسممممممی وی گیبر مق
و محوه کار نا  EVMها بر ماشمممممین مجازی، کسممممم  برآمب از سمممممازی بابهشمممممیوه  خیره

 ماشین مجازی اتریوم نررسی خواهب شب.


