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اتریوم دو ،خیلی نزدیک ،خیلی دور – بخش دوم
در مقاله پیشییییی

در مورد به رو رسییییانی اتریوم  2/0و علل نیا به ای

دالیل ایجاد تاخیر در پیادهسییا آ ص بییشد .دییای در ای
فا هاآ پیادهسا آ ای

به رو رسانی و تاثیرا

به رو رسییییانی و

مقاله به بییور

د ی تر به

ص بر ددکه اتریوم میپردا یمی

فا بناآ پیادهسا آ اتریوم 2/0
طد برنامهریزآهاآ انجامدیییییییاه ،پیادهسیییییییا آ اتریوم  2.0حاا ل سیییییییه فا خواها
دادیی.ف فا بی ر ،فا  ۱و فا 2ی انتظار میرود که فا بی ر در دسییامدر  2020و فا هاآ ۱
رسیییی ی

و  2در سییییا هاآ بعا منتشییییر دییییونای در مورد فا هاآ بعاآ هنو بهبییییور
تاریخی مشخص نشاه اس.ی
فا ب ر
در فا ب ر که اولی

مرحله ا پیادهسا آ اتریوم  2.0اس« ،.بیک

 )Chainاجرا خواها دییییییای بیک
میکنا و مکانیزم اج اع اثدا

چی  ،دفتر ثد .اطالعا

چی » ( Beacon

اعتدارسیییییین ها را مایری.

سییمام را در اتریوم  2.0پیادهسییا آ خواها کردی نجیره

فعلی اتریوم نیز که ا مکانیزم اثدا

کار اسیییییییت اده میکنا ،به فعال ی .خود ادامه

خواها داد تا دکافی در پیوستگی دادهها به وجود نیایای
در وا ع فا بییییی ر متخص پیادهسیییییا آ بیک
پیاده سا آ داردچی
ا طری بیک

اس.ی با اینکه در ای

چی

به منظور ایجاد مقاما

فا دادرچی

ال م براآ

راه اناا آ نشاه اس .اما

چی  ،افراد میتواننا ا طری سیییییی ردهگذارآ در یک رارداد هودیییییی نا

خاص ،براآ ولیایتور داص ثد .نام کننای
ال م به ذکر اسیییییی ،.هیز یک ا افرادآ که براآ ولیایتور دییییییاص ثد .نام کردهانا ،تا
انتماآ پیادهسییییییا آ کامل دییییییاردچی  ،ن یتواننا سیییییی رده خود را بردادیییییی .کننای به
عدارتی دیگر ،مدالغ واریزآ براآ ثد .نام تا انتماآ فار بعاآ

ل خواها بودی

رارداد هودیییی نا  Eth2توانسیییی .به هاف خود که دریاف 524.288 .اتر بود دسیییی.
یابا و فا ب ر ا تاریخ او دسامدر  2020دروع دای
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فا یک و یکونیم
فیا بعیاآ در حقیقی .ترکیی

دو فیا اسیییییییی ،.فیا ییک و فیا ییک و نیمی در فیا ییک

نجیرههاآ دارد معرفی دا که به ولیایتورها اجا ه میدها ا طری الگوریتم اج اع
 PoSنسییید .به ایجاد بلور در دیییدکه اتریوم ا اام کننای ه اص طور که ادیییاره دیییا،
دییییییاردینگ مکانیزمی براآ بمدود مقیاسپذیرآ اسیییییی .که بالر چی
ترتی

نجیره جااگانه تقسییییم خواها کردی به ای

اتریوم را به ۶4

تراکنشها ،ذخیرهسیییا آ اطالعا

و پردا ش نما با سییییرع .بیشییییترآ انجام خواها دییییای در باتری

حال ،.دییییاردینگ

باعث خواها دییا سییرع .پردا ش تراکنشها و دادهها در اتریوم  ،2.0حاود  ۶4برابر
سیییریعتر ا اتریوم  ۱.0بادیییای اما طراحی نجیرههاآ دیییاردینگ به گونهاآ انجام دیییاه
اس .که اتریوم  2.0در ع ل باها برابر سریعتر ا اتریوم  ۱.0بادای
بخش دوم ای

فا که با نام  ۱/5دیییییناخته میدیییییود ،ه زماص اسییییی .با اعالم رسییییی ی

اتریوم براآ پیاده سا آ نجیرههاآ دارد و مماجر
فا دو
نمایتا فا  2که سیییییییومی

و خری

رس ی ددکه ا  PoWبه PoSی

مرحله ا راهاناا آ اتریوم  2.0اسییییییی ،.رار بود در

سییا  202۱یا  2022اجرا دیودی در حا حاضییر اطالعاتی که درباره ای
ک تر و مدممتر ا دو فا

دلی اسییییییی.ف اما میدانیم که ای

فا داریم ،بسییار

فا دیییییییامل اضیییییییافهکردص

حسیییییییا هاآ اتر و ابلی .انتقا و بردادییییییی ،.پیادهسیییییییا آ انتقا ها در دیییییییاردهاآ
متقاطع ،فراخواص راردادها ،ساخ .مشیطهایی براآ اجراآ برنامههاآ مقیاسپذیر در
بسییییتر اتریوم  2.0و واردکردص نجیره اتریوم  ۱.0در یکی ا دییییاردهاآ اتریوم  2.0براآ
پایاصدادص به فعالی .مکانیزم اثدا

کار اس.ی

ماننا هر برنامه دیگرآ ،اتریوم هم نیا دارد که ه واره بهرو رسیییییییانی دیییییییودی به ای
معنی که بعا ا ات ام فا  ،2پروسیییییییه پیشیییییییرف .اتریوم به پایاص نخواها رسییییییییا و
تشقیقا

و توسعه بیشترآ در انتظار اتریوم خواها بودی
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در اتریوم  ،2.0چه چیزآ تغییر خواها کرد؟
اتریوم  2.0در درجه او مقیاسپذیرآ ،تواص ع لیاتی و امنی .دییییدکه ع ومی اتریوم
را بمدود خواها بخشییییییی یای اتریوم  2.0به هیز وجه داده هاآ ثد.دییییییییاه ،سیییییییواب
تراکنش ها و مالک ی .افراد بر اترهاآ دیییییییدکه اتریوم  ۱.0را ا بی
چی

که به نوعی سیییتوص فقرا

اتریوم  2.0اسییی ،.بهگونهاآ طراحی دیییاه اسییی .که

ابلی .پیادهسییا آ روآ اتریوم  ۱.0را دادییته بادییا تا به ای
ح ظ دییودی جو ف چو ،یکی ا توسییعهدهناگاص ای
با ت او

بی

نخواها بردی بیک

طری پیوسییتگی دادهها

دییدکه ،ملا

ابلفم ی در رابطه

اتریوم  ۱.0و اتریوم  2.0مطرح کرده اسیی.ی او اتریوم  ۱.0را به یک جاده

تکالینه و اتریوم  2.0را به یک بزرگراه تشدیه کرده اس.ی
رار اسیییییی .بالفابییییییله بعا ا اجراآ فا  ،۱نجیره اتریوم  ۱.0بهعنواص اولی

دییییییارد در

اتریوم  2.0ثد .دیییییییودی تا ص مو ع ،فعال ی .اتریوم  ۱.0با روا فعلی ادامه خواها
یاف .و دستخوش پیشرف.هایی هم خواها دا تا پیادهسا آ ص بهعنواص یک دارد
ا اتریوم  2.0ساصتر دودی
فراینا اثدا سمام در اتریوم 2.0
اع اتریوم ،اثدا کار یا ماینینگ
ه اص طور که ادییاره دییا ،در حا حاضییر مکانیزم اج ِ
اسییی.ی مکانیزم اج اع ای ار دیجیتا در نسیییخه دوم اثدا سیییمام خواها بودی ای
تغییر باعث بمدود امنی .و مقیاسپذیرآ دییییییدکه خواها دییییییای اثدا

سییییییمام نوعی

مکانیزم اج اع اس .که براآ ادامه رونا تولیا بالرها در بالر چی  ،به اعتدارسن ها
و اترهاآ سییییییی ردهگذارآ دیییییییاه متکی اسییییییی.ی پیادهسیییییییا آ ای

مکانیزم براآ اجراآ

دییاردینگ نیز ضییرورآ اسیی.ی اعتدارسیین ها افرادآ هسییتنا که توسییط اع ییاآ دییدکه
انتخا

دیییییییاهانا و حاا ل  ۳2اتر در « رارداد سییییییی ردهگذارآ» ()deposit contract

واریز کردهانا تا رونا تولیا بالرها در بالر چی

را ادامه دهنای

اعتدارسییین ها دائ ا عوض میدیییونا و هر بار یک اعتدارسییین دیگر بهبیییور
داه ای

ات ا ی ا

استخر انتخا می دودی اعتدارسن ِ انتخا
تولیا کنای اگر اعتدارسیییین بتوانا با موفقی .بالر را اسییییتخراد کنا ،بهعنواص پاداش
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دانس را دارد که بالر بعاآ را

مقاارآ اتر دریاف .خواها کردی در مقابل ،اگر اعتدارسییییییینجی سیییییییعی کنا در بیییییییش.
بالرها خادیییه وارد کنا ،مقاارآ ا سییی رده او کسیییر خواها دیییا ،به ای
ت ام یا بخشیییی ا  ۳2اتر خود را ا دسییی .خواها دادی امنیتی که ای

معنی که او

سیییا وکار فراهم

میکنا ،بسییار بیشییتر ا سییسییتم ناامیاکنناهاآ اسیی .که برز یادآ براآ اسییتخراد
تلف میکنای برخالف مکانیزم اثدا

انجام کار که هزینه برز یادآ دارد و براآ اجراآ

ص نیا به دستگاههاآ استخراد ارت ناآ اس ،.براآ درک .در فراینا اثدا

سمام

فقط به یک لپتاپ مع ولی نیا اسییییییی.ی حتی در برخی ا نرمافزارها ،فراینا به حاآ
سادهسا آداه اس .که بتواص با تل
ای

ترتی

ه راه هم در فراینا استخراد درک .کردی به

افراد دییرک.کنناه در مکانیزم اثدا

خواها دای ای

سییمام بیشییتر و دییدکه یرمت رکزتر

مکانیزم در فا ب ر اتریوم  2.0پیادهسا آ خواها دای

در مقاله بعاآ در مورد دییییییوه ع یییییوی .به عنواص ولیایتور در دیییییدکه اتریوم  2/0و
میزاص در ما ص بشد .خواها دای
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