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 ماشین مجازی اتریوم چیست؟ بخش دوم

در مقاله پیشین در زمینه ماشین مجازی اتریوم، به بررسی چیستی ماشین مجازی، 
تورینگ کامل بودن و چیستتتتتتی ماشتتتتتین مجازی اتریوم پردادتیور بنیاد ستتتتتور در این 

به بررستتتتتتتی وی  ی یانی،  پا به عنوان بخش دوم و  له  یا و معایب EVMهای مقا ، مزا
ا در ماشتتین مجازی، کستتب درام  از هستتازی دادیماشتتین مجازی اتریوم، شتتیوی هدیری

EVM و نحوی کار با ماشین مجازی اتریوم پردادته استر 

 های ماشین مجازی اتریوموی  ی
های مالی ارزهای دیجیتال کوین بیشتر با تراکنشهای مجازی مانن  بیتسایر ماشین

ماشین  ک ام به ان ازی ماشین مجازی اتریوم پیشرفته نیستن رسر و کار دارن  و هیچ
شتتتتتتتت ی مت رکز استتتتتتتتت و مجازی بیت کوین بر دالف اتریوم، به یک دفتر کل توزیع

و ستتتتتایر  EVMهای میان توان  یک کامپیوتر جهانی باشتتتتت ر برای درر بهتر ت او ن ی
VMهای مختلف ها، درباری وی  یEVM توضیح دواهیو دادر 

 ش یماشین حاال  توزیع
اتریوم در تالش است که چیزی بیشتر از یک دفتر کل توزیع ش ی باش ؛ وب سایت 

 Distributed»این بالکچین را بتتته عنوان  Ethereum.orgاصتتتتتتتلی اتریوم بتتته ادر  
State Machine » معرفی کردی استتتر اتریوم « ماشتتین حاال  توزیع شتت ی»به معنی

اربری، حتتاال  متتاشتتتتتتتین را هو هتتای کتتهتتا، موجودی و اعالعتتا  حستتتتتتتتابعالوی بر دادی
 کن رنگه اری می

های ماشتتین حاال  ماشتتین مجازی در هر بلور باهو مت او  استتت، زیرا انتقال دادی
شتتتودر ماشتتتین مجازی ها با توجه به قوانین داصتتتی انجام میدر هر مج وعه از برنامه

 کن راتریوم ه ان چیزی است که این تغییر حاال  مبتنی بر قوانین را مشخص می

نویستتی ستتالی یتی با قراردادهای ماشتتین مجازی اتریوم ه چنین از عریز زبان برنامه
ها نقش داردر اتریوم هوشتت ن  در تمامل استتت و در هدیری شتتراید قرارداد و اجرای ان

برای پشتتتتتتتتیبانی از قراردادهای هوشتتتتتتت ن  و تب یل شتتتتتتتت ن به یک ماشتتتتتتتین حاال  
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ها را نام ی هو داشتتتته باشتتت  که در ادامه انهای مختلف دیگرشتتت ی بای  وی  یتوزیع
 بریورمی

 ماشین مجازی غیرقابل تغییر
هتتای یاستتتتتتتتتان، یتتک دروجی وجود دارد و غیرقتتابتتل تغییر یمنی بتته ازای ت تتام ورودی

اه یتی ن ارد که چن  بار ماشین تورینگ دستورا  را اجرا کردی باش ر غیرقابل تغییر 
مورد نیاز برای ماشین مجازی اتریوم است، زیرا  هایترین وی  یبودن یای از اساسی

های فعال بر بستر اتریوم م ان است در هر زمانی های غیرمت رکز و پروژیاپلیایشن
های انجام ش ی هایی با مبالغ زیاد را انجام دهن ر ثبت و ع م تغییر تراکنشتراکنش

 اه یت بسیاری داردر

 ماشین مجازی ایزوله
بای  در محیطی ایزوله اجرا شون  تا احت ال هک یا ایجاد باگ در قراردادهای هوش ن  

ها کاهش پی ا کن ر در واقع زمانی که هرک ام از قراردادهای هوشتتتتتتت ن  در محیطی ان
ها مورد ح له هک قرار بگیرد یا با ی داشته باش ، شون ، ا ر یای از انایزوله اجرا می

ر نخواه  کرد و پروتال اصتتلی ماشتتین این مشتتال ستتایر قراردادهای هوشتت ن  را در ی
 ده رمجازی را تحت تأثیر قرار ن ی

 پذیرهای پایانماشین مجازی دارای پردازش
ا ر ماشتتتتتتتین مجازی اتریوم یک ماشتتتتتتتین تورینگ باشتتتتتتت ، ح اقل به صتتتتتتتور  ت وری 

توانن  ت ام مستتتارل را می EVMتوانیو بگوییو که قراردادهای هوشتتت ن  موجود در می
حل کنن  یا ح اقل به صتتور  فرضتتی چنین قابلیتی را دارن ر البته در حال حاضتتر هیچ 
راهااری برای اع ینان از ایناه ع لاردهای ماشتتین مجازی در بازی زمانی مشتتخهتتی به 

ده  که در اکوستتتتتتیستتتتتتتو بای  رستتتتتت ، وجود ن اردر این موضتتتتتتو  نشتتتتتتان میپایان می
 هلت مشخص برای ایجاد مح ودیت وجود داشته باش رماانیزمی با م

شتتودر ( برای ک ک کردن به ترافیک شتتباه استتت ادی میGasدر شتتباه اتریوم از  )  
 ) ه چنین بخشتتتتتی از ماانیزم پاداش در شتتتتتباه استتتتتت؛ به وستتتتتیله هزینه  ) 

یا  ها بای  در اولویت قرار بگیرن شتتود که ک ام تراکنشها( تمیین می کارمزد تراکنش
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در لحظه اجرا شتتتتتتون ر مح ودیت  ) چیزی استتتتتتت که از ابت ای شتتتتتترو  کار تمیین 
های ماشتتتتتین مجازی متوقف شتتتتتود و زمانی که به پایان برستتتتت ، ع لیا  و پردازشمی
 شودرمی

 مزایا و معایب ماشین مجازی اتریوم
 عبار  است از: EVMهای مزیت

 نن  توادهن  ان ب ون مح ودیت در منابع میه ه توسعهDapp هایشان را
توستتتتعه دهن ر این موضتتتتو  بستتتتتر دالقیت را برای افرادی که بودجه کافی 

 کن ران ازی پروژی دود ن ارن ، فراهو میبرای رای
 های ان ازی توکنمن ی از پتانسیل کامل قراردادهای هوش ن  مانن  رایبهری

NFTر 
 ک ک به توسعه دادی به صور  دموکراتیکر 

 مجازی اتریوم عبار  است از:معایب ماشین 

  شباه فعال در ماشین مجازی اتریوم کامال غیرمت رکز نیست و نودها برای
های اراره دهن ی اینترنت هایی مثل شتترکتدستتترستتی به شتتباه به واستتطه

ها اتریوم را دوستتتتتتتتت ن اشتتتتتتتته نیاز دارن ر بنابراین ا ر روزی این شتتتتتتترکت
 ها را با ان قطع کنن رتوانن  ارتباط بسیاری از نودباشن ، می

 ای و کستتتتانی که دانش ک نویستتتتی های مجازی تنها برای افراد حرفهماشتتتتین
افزارهایی ان  میاندهن  ان در تالشدارن ، کاربردی هستتتتن ر البته توستتتعه

ها عراحی کنن  که زبانی نزدیک به زبان انسان داشته باشن  تا تمامل با ان
 تر شودرسادی

 کن ر ک شتتباه، هزینه  ) به شتت   افزایش پی ا میهنگام افزایش ترافی
شتتتتتون ، اما زمانی که های بزرگ در این زمینه با مشتتتتتال مواجه ن یتراکنش

های ادر قرار های کوچک در اولویتشتتتتتتتود، احت اال تراکنشترافیک زیاد می
 یرنتت ، در نتیجتته بتتایتت  زمتتان زیتتادی منتظر ب تتاننتت ر این موضتتتتتتتو  برای می
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Dapp دهن ، عول روز تم اد زیادی تراکنش کوچک انجام میهایی که در
 اوردرمشاال  بسیاری به وجود می

 شون ها چگونه در ماشین مجازی هدیری میدادی
هایی مانن  شتتتون ؛ یمنی دادیها در شتتتباه اتریوم با ستتتادتار دردتی م یریت میدادی

ها تنها بالر  یرن رهای بالکچین قرار ن یها مستتتتتتتتقی ا روی بلورموجودی حستتتتتتتاب
 کنن رهای نود اصلی تراکنش، حاال  و رسی ها را هدیری میهش

 

 در بالکچین اتریوم دو نو  دادی وجود دارد:

 ها شتتود، این دستتته از دادیزمانی که یک تراکنش تایی  می های دائمی:داده
 شون  و غیرقابل تغییر هستن ربه ه رای بلور روی بالکچین هدیری می

 هاست و در یک ادر  موجودی حساب از ج له این دادی دگذر:های زوداده
شتتتتتودر زمانی که تراکنش ج ی ی توستتتتتد ان در حالت ازمایشتتتتتی هدیری می

 ادر  انجام شود، این دادی تغییر دواه  کردر

شتون ر ع لارد اتریوم در های بالکچین به صتور  مجزا هدیری میهرک ام از انوا  دادی
های ستتنتی های بانای ستتنتی استتتر در بانکه به ستتیستتتوها شتتبیزمینه هدیری دادی
دواهن  از این حستتتتتتتتاب برداشتتتتتتتتت کنن ، هایی دارن  و زمانی که میمردم حستتتتتتتتاب

کنن  که ایا مبلغ مورد نیاز فرد در حستتتتابش موجود های بانای بررستتتتی میستتتتیستتتتتو
های کن ر در بالکچین اتریوم هو نوداستتتتتتتتت یا دیر، بم  از ان تراکنش را تایی  می

دهن  و در صورتی که شراید فراهو باش ، دستور اعتبارسنج چنین کاری را انجام می
 دهن رها را میتشایل بالر و هدیری دادی

 اقتهاد ماشین مجازی اتریوم
EVM های  )، یک یک م ل اقتهتتتتتتتادی ایجاد کردی استتتتتتتتر با استتتتتتتت ادی از پاداش

توان  از شتتود و میتوستتعه دادی می و بی واستتطه ماشتتین تورینگ کامل ه تا به ه تا
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هایش استتتتت ادی کن ر نتیجه این منابع موجود در ستتتتراستتتتر جهان برای توستتتتعه برنامه
 ان از کامپیوتر جهانی برای اتریوم استرموضو  رسی ن به چشو

توانن  دستتتتورا  دود را در بستتتتری پیون ن ، میزمانی که نودها به شتتتباه اتریوم می
اعت اد به شتتتتتتتخص ثالد ن ارن ، اجرا کنن ر ه چنین قراردادهای که در ان نیازی به 

دهن  که در ازای انجام هر دستتور، هوشت ن  غیرقابل تغییر به این نودها تمت ین می
پاداش مورد نظرشتتتتتتتان را دریافت دواهن  کردر این روش به محافظت از ستتتتتتتیستتتتتتتتو 

 کن رها ک ک میبن ی تراکنشاولویت

کنن ، وظی ه این نودها بررستتتی عنوان اعتبارستتتنج ع ل می بردی از نودهای اتریوم به
هتتای مختلف استتتتتتتتتتر این نودهتتا ه چنین بتتایتت  هتتای مربوط بتته تراکنشاعتبتتار دادی

تشتتخیص دهن  که ایا فرستتتن ی هزینه کافی برای اجرای قرارداد هوشتت ن  را در والت 
ح ماشتتتتتین دود دارد یا دیرر وظی ه دیگر نودهای اعتبارستتتتتنج بررستتتتتی ع لارد صتتتتتحی

 مجازی استر

 

 بن یج ع
ماشتتتین مجازی اتریوم یای از مباحد تخهتتتهتتتی در تانولوژی بالکچین استتتت و تنها 

توانن  به صور  تخههی ع لارد ان را مورد بررسی قرار ب هن ر ما نویسان میبرنامه
چیستتتتت و اتریوم  EVMدر این دو مقاله ستتتتعی کردیو به زبان ستتتتادی توضتتتتیح دهیو 

 توان  به یک کامپیوتر غیرمت رکز جهانی تب یل شودرچگونه با است ادی از ان می

های مختلف از ماشتتتین مجازی بالکچین اتریوم توانن  برای پروژیدهن  ان میتوستتتعه
هایی Dappک ک بگیرن ، روی ان قراردادهای هوشن  با شراید  ونا ون ایجاد کنن  و 

های مجازی بیشتتتتتر به فرد توستتتتعه دهن ر به مرور زمان ماشتتتتین های منحهتتتتربا ای ی
ها بسیار سادی دواه  بود و رس  که کار با انکنن  و احت اال زمانی میتوسعه پی ا می

 رها کار کن توان  با انهرکسی ب ون دانش ک نویسی می

 


