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 دورخیلی  نزدیک،اتریوم دو، خیلی 

هاست در صف پیاده هایی است که مدتترین به روزرسانیاتریوم دو یکی از قدیمی
ار که در صاااورت ت، ب، بدرودها و ساااازر بر رور هااارکه اتریوم اساااتس به روزرساااانی

تا کنون نیز در مسااااااایر گیرر در هااااااارکه ایهاد خواهد کردس تغییرات عمده و چشااااااا 
هار هااارد و هاارکه بیکون با ند زنهیرههایی همان، به روزرسااانی2دسااایابی به اتریوم 

در هاارکه انهام هااده  PoSهدف دسااایابی به اوروریا  ااماا اارات ساادام یا همان 
 استس

 رقراردادهااا راارا ربرا رو بساااااااار یرمامرکزغ رهاااپلافرم یناز بدار یکیکااه  یوماتر
ه کرده و واال در آساااان یط یرررپس از د یکیهوهاامند اساات، مراوس توساا ه خود را 

نسخه  یندوم راندازدر وال راه یوماتر یادت،والت خود قرار داردس بن ینتراز بزرگ یکی
 استس 2.۰ یومپلافرم با نام اتر یناز ا

 هاااااااود،یهاااااااناخاه م یز( نSerenity) «یایسااااااارن»و « Eth2» رهاکه با نام 2 اتریوم
بزرگ در چند فاز  یروزرسااااااانبه یناسااااااتس ا یوماتر یندر بالک چ ربعد یروزرسااااااانبه

دسااامرر سااال  ۱و فاز دو( مناشاار خواهد هاادس فاز صاافر در  یکمخالف )فاز صاافر، فاز 
 هده استس اندازره( را۹۹آذر  ۱۱)  2۰2۰

اتر یکی از بزرگارین رمزارزهار دنیاساااااااات، در نایهه اعمال تغییرات در از آنهایی که 
تریوم دو به صاورت دقیب هارکه اتریوم بسایار مد  اساته به همین من ور در ادامه ا

 بررسی خواهد هدس

 م دمه
هار هار ادیدر به هااااااکس برنامهاندازر هاااااارکه اتریوم، فناورراز زمان اناشااااااار و راه

هار بالکچینی دیررر به صااورت عمده توساا ه ( و هاارکهDappsهااده )کاربردر توزیع
ر اتریوم خود بر رور بساااااااا هاتر، بسااااااایارر از این تکنووو رداده هااااااادندس از آن مد 

هار صاااورت گرفاه در ترین نوآورراندس برار نمونه بخشااای از بزرگتوسااا ه داده هاااده
 اندس بر بسار هرکه اتریوم پیاده هده DeFiفضار بالکچین به نام 
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مااسفانه، با رهد و توس ه اتریوم و افزایش کاربردهار این هرکه، مسائس مربوط به 
ها در هااااارکه اتریوم همزمان با آنکه تعداد تراکنشپذیرر نیز ظدور پیدا کردس م یاس

یابد )برار درک کارمزد ها نیز افزایش میکند، کارمزد پردازش تراکنشافزایش پیدا می
در هرکه اتریوم به م اوه هزینه سوخت در وندن مراا ه هود(س اگر قرار است اتریوم 

ود، بایسای اقاصاد آن ار زیربنایی برار توس ه نسس بعدر اینارنت بدل هبه هرکه
 به هدف اتریوم و اارایی هاااودس در غیر این صاااورت دساااایابی نیز به درساااای طراوی

 کامپیوترر ادانی دست نیافانی استس خود یعنیایی غ

دقی ا با هدف پاسخرویی به همین مشکس پا به میدان خواهد گذاهتس به  2اتریوم 
پذیرر هار م یاسه چاوش، پاساااااااخرویی ب2عرارتی دیرر، به هدف اصااااااالی اتریوم 

ها تغییرات ادر و بنیادین در هااارکه اتریوم و به خصاااو  اساااتس این به روزرساااانی
اوروریا  ااماا آن ایهاد خواهد کرد و در نایهه بایساااای در قاوک یک ن شاااه راه و با 

هار ماعدد صااااااورت گیرد تا در صااااااورت بروز یک ایراد، باوان به ساااااارعت و بدون گام
 د آن را رفع کردسایهاد آسیک زیا

 دقی ا چیست؟ 2اتریوم 
هااااااود، به عنوان یک به یا ساااااارنیای نیز هااااااناخاه می Eth2هار که با نام ۰/2اتریوم 

اارایی هدن در  هار طوالنی است که در صف انا ارروزرسانی مد  و اساسی، مدت
 ایهاد چندین بدرودرروزرساااااانی، س هدف اصااااالی این بهبردبه سااااار می هااااارکه اتریوم

ون قربانی بد پذیررانند ساااارعت بیشااااار، افزایش کارآمدر و وس مشااااکس م یاسهم
 هدگی استس کردن امنیت و توزیع

از آنهایی که هود اما هاست که برار دسایابی به این نسخه از اتریوم تالش میمدت
پذیرر اتریوم به روهاااای امن و غیرمامرکز امرر بساااایار سااااخت و رفع مشااااکس م یاس
 ها زمان نیاز داردسبه روزرسانی به سالدهوار است، این 

 خواهی  پرداختس ۰/2هار بین اتریثوم و اتریوم در ادامه به بررسی تفاوت
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 0/2و اتریوم  0/1تفاوت اتریوم 
 یزمبوده مکان ی خواه ۱.۰ یومنسرت به اتر یاساس یشرفتهاهد دو پ 2.۰ یومدر اتر

 هاردس هاریرهااماا اارات سدام و زنه

 اارات سدام
( ینینگهمان اساخراج )ما یا( PoW« )کار اارات»یزماز مکان ۱.۰ یوموال واضر، اتر در

 یاز توان م،اساارات ین،ها در بالک چساااخت بالک ربرا یزممکان ینس اکندیاسااافاده م
ارز  ینااماا ا یزم، مکان2.۰ یومس در اترکندیو برق )کار( اساااااااافاده م ینرهاما یزیکیف
 یت،خواهد هاااادس اارات ساااادام امن یروزرسااااان( بهPoS) «اارات ساااادام»به  یهیاالد
 سبخشدیبدرود م یومرا در اتر رانر  رورو بدره پذیرریاسم 

بااه  ینرهااا،مااا یزیکیبرق و عملکرد ف یروراتکااا بااه ن راااااارااات سااااااادااام بااه مکااانیزم
 یوماتراساااااتس در ادامه ن،وه هااااارکت در اارات سااااادام  یماوکان اتر ماک رهاساااااپرده

 داده هده استس یحتوض

 هارد هارزنهیره
طرز اساات که به پذیرریاسبدرود م  ربرا یزمی(، مکانShard Chain« )هااارد زنهیره»

 ینوع «ینگهااااارد»خواهد هاااادس  یوماتر ینبالک چ ییکارا یشباعث افزا یررگچشاااا 
 رترکوچک رهابزرگ، به بخش یاربساا داده یراهپا یکاساات که در آن  بندریشاانپارت
 تر هودسکوتاه یدهو زمان پاسخ ترنداده آسا یراهپا یریتتا مد هودیم ی ت س

هده  یستشک یماواو رهاواود با بالک یرهزنه یکاز  یوماتر ینوال واضر، بالک چ در
انهام  یاطالعات در آن به آسان ییدو تأ یاست و بررس یمنا یارهرکه بس یناستس ا

تمااام  ییااددر تااأ یاادنود )نود کااامااس( باااهااااااارکااه هر فول ینا وااال، در ینس بااا اگیردیم
 ییدتأ ییبر توانا تواندیموضااااااوا م ینکندس ا تهاااااارک یماواو رهاها در بلوکتراکنش

که تعداد  یزمان یژهوهاارکه هااود، به رباهااد و باعث کند یرگذارها تأاتراکنش یعساار
را به چند  یوماتر یناسااااات که بالک چ یزمیهاااااارد، مکان یرهها باالساااااتس زنهتراکنش

  سااای نودها ت ینها را بپردازش داده یتو مسااا وو دهدیم« هاااکاف»بخش اداگانه 
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پردازش  ی،و نه ماواو رصورت موازم امالت را به توانیم ینگ،هارد رس با ااراکندیم
 کردس

 یکبه  ینیالتک یابانخ یکاز  یومروزکردِن اترهاااارد، مانند به یرههر زنه کردناضاااافه
 یاتیمنهر به توان عمل رو پردازش مواز یشاااااااارب هاریناسااااااااتس ال ینیان چندالاتوب
 2.۰ یوماتر ۱هااااااااارد در فاز  هاریرهزنه رودیس انا ار مهاااااااودیم یشااااااااررب یاربسااااااا

 هوندس سازریادهپ

 یست؟چ BEACONو  SHARD هاریرهزنه
 ربرا یبزرگ یارچاوش بسااااا پذیرریاساهااااااره هاااااد، مشاااااکس م  یشاااااارکه پ طورهمان
 ۱۵امکان پردازش  یومهاااارکه اتر ی،ف ل یتها بوده اساااات در وضاااا از پرو ه یارربساااا

 یزامانند و رهاااارکه ا یررپذ یاسبا م  یسااااهعدد در م ا ینرا داردس ا یهتراکنش در اان
(Visa که )سهودیم،سوب م اچیزن راست عدد یهتراکنش در اان ۱۵۰۰ 

از  یکها به هر انا ال داده اطالعات و رساااازهمرام ین،چ یکنبا اضاااافه هااادن ب وال
هاااارکه، همه  رس در واوت امروزافادیاتفاق م یادرز یارها با ساااارعت بساااااعارارساااان 

 رهاهمه تراکنش ید،اد یمهرورند قرس از پردازش تراکنشااااااا یومهااااااارکه اتر رهاگره
 یسکنندس دو ییدو تا یرهدانلود، پردازش، ذخ ردواود دا یوماتر ینچرا که در بالک یقرل

 موضوا استس ینه  هم هایتم،دود

( به هاااااارکه اضااااااافه هااااااود، هاااااارکه Shard Chains) ینکه هااااااارد چ یزمان همچنین
باااه صاااااااورت  هااااینچبالک ینس اهاااااااودیم رمواز ینبالکچ ۶۴ ردارا یوماتر ینبالکچ

و  یکدیررند( در ارتراط با Beacon chain) ینچ یکنبا کمک ب یکپارچههماهنگ و 
با  2 یوماتر ینبالکچ ساااااارعتارت ا  یههخواهد هاااااادس در نا یعتوزها آن یاناطالعات م

 رخ خواهد دادس Shard Chainsهدن  یاتیعمل

در م اوه بعدر در زمینه اتریوم دو، به بررساااای سااااایر ابعاد این به روزرسااااانی از امله 
، فرایند اارات سااااادام و مانند آن خواهی  2فازهار پیش رو، کساااااک درآمد در اتریوم 

 پرداختس


