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اتریوم دو ،خیلی نزدیک ،خیلی دور
اتریوم دو یکی از قدیمیترین به روزرسانیهایی است که مدتهاست در صف پیاده
ساااازر بر رور هااارکه اتریوم اساااتس به روزرساااانیار که در صاااورت ت ،ب ،بدرودها و
تغییرات عمده و چشااااااا گیرر در هااااااارکه ایهاد خواهد کردس تا کنون نیز در مسااااااایر
دسااایابی به اتریوم  ،2به روزرسااانیهایی همانند زنهیرههار هااارد و هاارکه بیکون با
هدف دسااایابی به اوروریا ااماا اارات ساادام یا همان  PoSدر هاارکه انهام هااده
استس
اتریوم کااه یکی از بدارین پلافرمهااار غیرمامرکز و بساااااااارر برار اارار قراردادهااار
هوهاامند اساات ،مراوس توس ا ه خود را یکی پس از دیررر طی کرده و واال در آساااانه
یکی از بزرگترین ت،والت خود قرار داردس بنیاد اتریوم در وال راهاندازر دومین نسخه
از این پلافرم با نام اتریوم  2.۰استس
اتریوم  2که با نامهار « »Eth2و «سااااااارنیای» ( )Serenityنیز هاااااااناخاه میهاااااااود،
بهروزرسااااااانی بعدر در بالک چین اتریوم اسااااااتس این بهروزرسااااااانی بزرگ در چند فاز
مخالف (فاز صاافر ،فاز یک و فاز دو) مناشاار خواهد هاادس فاز صاافر در  ۱دسااامرر سااال
 ۱۱ ( 2۰2۰آذر  )۹۹راهاندازر هده استس
از آنهایی که اتر یکی از بزرگارین رمزارزهار دنیاساااااااات ،در نایهه اعمال تغییرات در
هارکه اتریوم بسایار مد اساته به همین من ور در ادامه اتریوم دو به صاورت دقیب
بررسی خواهد هدس
م دمه
از زمان اناشااااااار و راهاندازر هاااااارکه اتریوم ،فناوررهار ادیدر به هااااااکس برنامههار
کاربردر توزیعهااده ( )Dappsو هاارکههار بالکچینی دیررر به صااورت عمده توس ا ه
داده هااااااادندس از آن مد تر ،بسااااااایارر از این تکنووو رها خود بر رور بساااااااار اتریوم
توسااا ه داده هااادهاندس برار نمونه بخشااای از بزرگترین نوآوررهار صاااورت گرفاه در
فضار بالکچین به نام  DeFiبر بسار هرکه اتریوم پیاده هدهاندس
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مااسفانه ،با رهد و توس ه اتریوم و افزایش کاربردهار این هرکه ،مسائس مربوط به
م یاسپذیرر نیز ظدور پیدا کردس همزمان با آنکه تعداد تراکنشها در هااااارکه اتریوم
افزایش پیدا میکند ،کارمزد پردازش تراکنشها نیز افزایش مییابد (برار درک کارمزد
در هرکه اتریوم به م اوه هزینه سوخت در وندن مراا ه هود)س اگر قرار است اتریوم
به هرکهار زیربنایی برار توس ه نسس بعدر اینارنت بدل هود ،بایسای اقاصاد آن
نیز به درساااای طراوی و اارایی هاااودس در غیر این صاااورت دساااایابی اتریوم به هدف
غایی خود یعنی کامپیوترر ادانی دست نیافانی استس
اتریوم  2دقی ا با هدف پاسخرویی به همین مشکس پا به میدان خواهد گذاهتس به
عرارتی دیرر ،به هدف اصااااااالی اتریوم  ،2پاساااااااخرویی به چاوش هار م یاس پذیرر
اساااتس این به روزرساااانیها تغییرات ادر و بنیادین در هااارکه اتریوم و به خصاااو
اوروریا ااماا آن ایهاد خواهد کرد و در نایهه بایساااای در قاوک یک ن شاااه راه و با
گامهار ماعدد صااااااورت گیرد تا در صااااااورت بروز یک ایراد ،باوان به ساااااارعت و بدون
ایهاد آسیک زیاد آن را رفع کردس
اتریوم  2دقی ا چیست؟
اتریوم  2/۰که با نامهار  Eth2یا ساااااارنیای نیز هااااااناخاه میهااااااود ،به عنوان یک به
روزرسانی مد و ا سا سی ،مدتهار طوالنی ا ست که در صف انا ار اارایی هدن در
هااااارکه اتریوم به سااااار میبردس هدف اصااااالی این بهروزرساااااانی ،ایهاد چندین بدرودر
همانند ساااارعت بیشااااار ،افزایش کارآمدر و وس مشااااکس م یاسپذیرر بدون قربانی
کردن امنیت و توزیعهدگی استس
مدتهاست که برار دسایابی به این نسخه از اتریوم تالش میهود اما از آنهایی که
رفع مشااااکس م یاسپذیرر اتریوم به روهاااای امن و غیرمامرکز امرر بساااایار سااااخت و
دهوار است ،این به روزرسانی به سالها زمان نیاز داردس
در ادامه به بررسی تفاوتهار بین اتریثوم و اتریوم  2/۰خواهی پرداختس
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تفاوت اتریوم  1/0و اتریوم 2/0
در اتریوم  2.۰هاهد دو پیشرفت اساسی نسرت به اتریوم  ۱.۰خواهی بوده مکانیزم
ااماا اارات سدام و زنهیرههار هاردس
اارات سدام
در وال واضر ،اتریوم  ۱.۰از مکانیزم«اارات کار» ( )PoWیا همان اساخراج (ماینینگ)
اسااافاده میکندس این مکانیزم برار ساااخت بالکها در بالک چین ،از توان م،اسااراتی
فیزیکی ماینرها و برق (کار) اساااااااافاده میکندس در اتریوم  ،2.۰مکانیزم ااماا این ارز
دیهیاال به «اارات ساااادام» ( )PoSبهروزرسااااانی خواهد هاااادس اارات ساااادام امنیت،
م یاسپذیرر و بدرهورر انر ر را در اتریوم بدرود میبخشدس
مکااانیزم اارااات سااااااادااام بااهاااار اتکااا بااه نیرور برق و عملکرد فیزیکی ماااینرهااا ،بااه
ساااااپردههار ماوکان اتر ماکی اساااااتس در ادامه ن،وه هااااارکت در اارات سااااادام اتریوم
توضیح داده هده استس
زنهیرههار هارد
«زنهیره هااارد» ( ،)Shard Chainمکانیزمی برار بدرود م یاسپذیرر اساات که بهطرز
چشاااا گیرر باعث افزایش کارایی بالک چین اتریوم خواهد هاااادس «هاااااردینگ» نوعی
پارتیشاانبندر اساات که در آن یک پایراه داده بسایار بزرگ ،به بخشهار کوچکترر
ت سی میهود تا مدیریت پایراه داده آسانتر و زمان پاسخدهی کوتاهتر هودس
در وال واضر ،بالک چین اتریوم از یک زنهیره واود با بالکهار ماواوی تشکیس هده
ا ستس این هرکه ب سیار ایمن ا ست و بررسی و تأیید اطالعات در آن به آ سانی انهام
میگیردس بااا این وااال ،در این هااااااارکااه هر فولنود (نود کااامااس) بااایااد در تااأییااد تمااام
تراکنشها در بلوکهار ماواوی هاااااارکت کندس این موضااااااوا میتواند بر توانایی تأیید
سااریع تراکنشها تأایرگذار باهااد و باعث کندر هاارکه هااود ،بهویژه زمانی که تعداد
تراکنشها باالساااااتس زنهیره هاااااارد ،مکانیزمی اسااااات که بالک چین اتریوم را به چند
بخش اداگانه «هاااکاف» میدهد و مسااا وویت پردازش دادهها را بین نودها ت سااای
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میکندس با اارار هاردینگ ،میتوان م امالت را به صورت موازر و نه ماواوی ،پردازش
کردس
روزکردن اتریوم از یک خیابان تکالینی به یک
اضاااافهکردن هر زنهیره هاااارد ،مانند به
ِ

اتوبان چندالینی اسااااااااتس الین هار بیشاااااااار و پردازش موازر منهر به توان عمل یاتی
بسااااااا یار بیشاااااااارر میهاااااااودس انا ار میرود زنهیره هار هااااااااارد در فاز  ۱اتریوم 2.۰
پیادهسازر هوندس
زنهیرههار  SHARDو  BEACONچیست؟
همانطور که پیشاااااار اهااااااره هاااااد ،مشاااااکس م یاسپذیرر چاوش بسااااایار بزرگی برار
بساااایارر از پرو هها بوده اساااات در وضاااا یت ف لی ،هاااارکه اتریوم امکان پردازش ۱۵
تراکنش در اانیه را داردس این عدد در م ایسااااه با م یاس پذیرر هاااارکه ار مانند ویزا
( )Visaکه  ۱۵۰۰تراکنش در اانیه است عددر ناچیز م،سوب میهودس
وال با اضاااافه هااادن بیکن چین ،همرامساااازر اطالعات و انا ال دادهها به هر یک از
اعارارساااان ها با ساااارعت بساااایار زیادر اتفاق میافادس در واوت امروزر هاااارکه ،همه
گرههار هااااااارکه اتریوم مهرورند قرس از پردازش تراکنشااااااای ادید ،همه تراکنشهار
قرلی را که در بالکچین اتریوم واود دارد دانلود ،پردازش ،ذخیره و تایید کنندس دویس
م،دودیتها ه همین موضوا استس
همچنین زمانی که هااااااارد چین ( )Shard Chainsبه هاااااارکه اضااااااافه هااااااود ،هاااااارکه
بالکچین اتریوم دارار  ۶۴بالکچین موازر میهاااااااودس این بالکچینهاااا باااه صاااااااورت
هماهنگ و یکپارچه با کمک بیکن چین ( )Beacon chainدر ارتراط با یکدیررند و
اطالعات میان آنها توزیع خواهد هاااااادس در نایهه ارت ا ساااااارعت بالکچین اتریوم  2با
عملیاتی هدن  Shard Chainsرخ خواهد دادس
در م اوه بعدر در زمینه اتریوم دو ،به بررساااای سااااایر ابعاد این به روزرسااااانی از امله
فازهار پیش رو ،کساااااک درآمد در اتریوم  ،2فرایند اارات سااااادام و مانند آن خواهی
پرداختس
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