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 بخش دوم – دورخیلی  نزدیک،اتریوم دو، خیلی 

و علل نیا  به ای  به رو رسییییانی و  0/2رسییییانی اتریوم در مقاله پیشییییی  در مورد به رو 
تر به سییا آ  ص بییشد. دییای در ای  مقاله به بییور  د ی پیادهدالیل ایجاد تاخیر در 

 پردا یمیسا آ ای  به رو رسانی و تاثیرا   ص بر ددکه اتریوم میفا هاآ پیاده

 0/2سا آ اتریوم فا بناآ پیاده
حاا ل سیییییییه فا  خواها  2.0 یوماتر سیییییییا آیادهدیییییییاه، پانجام هاآیزآرطد  برنامه

 ۱ آو فا ها 2020که فا  بیی ر در دسییامدر  رودیی انتظار م2ا و ف ۱فا  دادیی.ف فا  بیی ر، 
 یبییییور  رسیییی هنو  به آبعا آبعا منتشییییر دییییونای در مورد فا ها آهادر سییییا  2و 
 مشخص نشاه اس.ی یخیتار

 فا  ب ر
 Beacon) «ی چ یک ب» اس.، 2.0 یوماتر سا آیادهمرحله ا  پ ی در فا  ب ر که اول

Chainیری.ها را مادفتر ثد. اطالعا  اعتدارسیییییین  ی ،چ یک ( اجرا خواها دییییییای ب 
 یرهخواها کردی  نج سییا آیادهپ 2.0 یوماج اع اثدا  سییمام را در اتر یزمو مکان کنایم

خود ادامه  ی.به فعال کنا،یم اثدا  کار اسیییییییت اده میز که ا  مکان یزن یوماتر یفعل
 یایایها به وجود نداده یوستگیدر پ یخواها داد تا دکاف

ال م براآ  سیییییا آ بیک  چی  به منظور ایجاد مقاما در وا ع فا  بییییی ر متخص پیاده
با اینکه در ای  فا  دادرچی  راه اناا آ نشاه اس. اما سا آ داردچی  اس.ی پیاده

گذارآ در یک  رارداد هودیییییی نا تواننا ا  طری  سیییییی ردها  طری  بیک  چی ، افراد می
 م کننایخاص، براآ ولیایتور داص ثد. نا

انا، تا ال م به ذکر اسیییییی.، هیز یک ا  افرادآ که براآ ولیایتور دییییییاص ثد. نام کرده
تواننا سیییییی رده خود را بردادیییییی. کننای به سییییییا آ کامل دییییییاردچی ، ن یانتماآ پیاده

 عدارتی دیگر، مدالغ واریزآ براآ ثد. نام تا انتماآ فار بعاآ   ل خواها بودی

اتر بود دسیییی.  524.288به هاف خود که دریاف. توانسیییی.  Eth2 رارداد هودیییی نا 
 دروع دای 2020یابا و فا  ب ر ا  تاریخ او  دسامدر 
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 ونیمفا  یک و یک
، فیا  ییک و فیا  ییک و نیمی در فیا  ییک فیا  بعیاآ در حقیقی. ترکیی  دو فیا  اسیییییییی.

دها ا  طری  الگوریتم اج اع هاآ دارد معرفی دا که به ولیایتورها اجا ه می نجیره
PoS  ه اص طور که ادیییاره دیییا، نسییید. به ایجاد بلور در دیییدکه اتریوم ا اام کننای
 ۶4را به  یوماتر ی اسیییییی. که بالر چ پذیرآیاسبمدود مق آبرا یزمیمکان ینگدییییییارد
اطالعا   سیییا آیرهها، ذختراکنش ی ترت ی خواها کردی به ا یمجااگانه تقسییی یره نج

 ینگحال.، دییییارد ی اها دییییای در باترانجام خو یشییییترآو پردا ش  نما با سییییرع. ب
برابر  ۶4، حاود 2.0 یومها در اترها و دادهباعث خواها دییا سییرع. پردا ش تراکنش

انجام دیییاه  آابه گونه ینگدیییارد هاآیره نج یبادیییای اما طراح ۱.0 یوما  اتر تریعسیییر
 بادای ۱.0 یوما  اتر تریعدر ع ل باها برابر سر 2.0 یوماس. که اتر

دیییییود، ه زماص اسییییی. با اعالم رسییییی ی دیییییناخته می 5/۱بخش دوم ای  فا  که با نام 
 یPoSبه  PoWهاآ دارد و مماجر  رس ی ددکه ا  اتریوم براآ پیاده سا آ  نجیره

 فا  دو
در   رار بود اسییییییی.، 2.0 یوماتر آاناا مرحله ا  راه ی و  خر ی که سیییییییوم 2فا   یتا  نما

 یاربسیی یم،فا  دار ی که درباره ا یدر حا  حاضییر اطالعات دیواجرا دیی 2022 یا 202۱سییا  
کردص فا  دیییییییامل اضیییییییافه ی که ا دانیمیاسییییییی.ف اما م یتر ا  دو فا   دلک تر و مدمم
 آها در دیییییییاردهاانتقا  سیییییییا آیادهانتقا  و بردادییییییی.، پ ابلی.اتر و   آهاحسیییییییا 

در  پذیریاسمق آهاامهبرن آاجرا آبرا هایییطمتقاطع، فراخواص  راردادها، ساخ. مش
 آبرا 2.0 یوماتر آا  دییییاردها یکیدر  ۱.0 یوماتر یرهو واردکردص  نج 2.0 یومبسییییتر اتر

 اثدا  کار اس.ی یزممکان ی.به فعال دادصیاصپا

 ی دیییییییودی به ا یرو رسیییییییاندارد که ه واره به یا هم ن یوماتر یگرآ،هر برنامه د ماننا
و  یانخواها رسییییییی یاصبه پا یوماتر یشیییییییرف.، پروسیییییییه پ2که بعا ا  ات ام فا   یمعن
 خواها بودی یومدر انتظار اتر یشترآو توسعه ب یقا تشق
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 خواها کرد؟ ییرتغ یزآچه چ ،2.0 یوماتر در
 یوماتر یدییییدکه ع وم ی.و امن یاتیتواص ع ل پذیرآ،یاسدر درجه او  مق 2.0 یوماتر

دییییییییاه، سیییییییواب  ثد. آهاوجه داده یزبه ه 2.0 یوماتر ییارا بمدود خواها بخشییییییی
 یک نخواها بردی ب ی را ا  ب ۱.0 یومدیییییییدکه اتر آافراد بر اترها ی.ها و مالکتراکنش

دیییاه اسییی. که  یطراح آاگونهبه اسییی.، 2.0 یومسیییتوص فقرا  اتر یکه به نوع ی چ
ها داده یوسییتگیپ ی طر ی را دادییته بادییا تا به ا ۱.0 یوماتر آرو سییا آیادهپ ی. ابل

در رابطه  یفم دییدکه، ملا   ابل ی دهناگاص اا  توسییعه یکیح ظ دییودی جو ف چو، 
جاده  یکرا به  ۱.0 یوممطرح کرده اسیی.ی او اتر 2.0 یومو اتر ۱.0 یوماتر ی با ت او  ب

 کرده اس.ی یهبزرگراه تشد یکرا به  2.0 یومو اتر ینهالتک

دییییییارد در  ی عنواص اولبه ۱.0 یوماتر یره نج ،۱فا   آ رار اسیییییی. بالفابییییییله بعا ا  اجرا
ادامه خواها  یبا روا  فعل ۱.0 یوماتر ی.ثد. دیییییییودی تا  ص مو ع، فعال 2.0 یوماتر

دارد  یکعنواص  ص به سا آیادههم خواها دا تا پ هایییشرف.و دستخوش پ یاف.
 تر دودی ساص 2.0 یوما  اتر

 2.0 یوماثدا  سمام در اتر ینافرا
 ینینگما یااثدا  کار  یوم،اج اِع اتر یزمه اص طور که ادییاره دییا، در حا  حاضییر مکان

 ی در نسیییخه دوم اثدا  سیییمام خواها بودی ا یجیتا ار  د ی اج اع ا یزماسییی.ی مکان
 یدییییییدکه خواها دییییییای اثدا  سییییییمام نوع پذیرآیاسو مق ی.باعث بمدود امن ییرتغ
ها به اعتدارسن  ی ،ها در بالر چبالر تولیا ادامه رونا آاج اع اس. که برا یزممکان

 آاجرا آبرا یزممکان ی ا سیییییییا آیادهاسییییییی.ی پ یدیییییییاه متک آگذارسییییییی رده آو اترها
دییدکه  آهسییتنا که توسییط اع ییا آها افراداسیی.ی اعتدارسیین  آضییرور یزن ینگدییارد

( deposit contract) «آگذار رارداد سییییییی رده»اتر در  ۳2انا و حاا ل انتخا  دیییییییاه
 را ادامه دهنای ی ها در بالر چبالر یاانا تا رونا تولکرده ریزوا

ا   یبیییور  ات ا به یگراعتدارسییین  د یکو هر بار  دیییونایها دائ ا عوض ماعتدارسییین 
را  آدانس را دارد که بالر بعا ی داه ای اعتدارسنِ  انتخا دودیاستخر انتخا  م

عنواص پاداش بالر را اسییییتخراد کنا، به .یکنای اگر اعتدارسیییین  بتوانا با موفق یاتول
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کنا در بیییییییش.  یسیییییییع یاگر اعتدارسییییییینج ی در مقابل،دخواها کر  یاف.اتر در آمقاار
که او  یمعن ی ا  سییی رده او کسیییر خواها دیییا، به ا آها خادیییه وارد کنا، مقااربالر
م سیییا وکار فراه ی که ا یتیاتر خود را ا  دسییی. خواها دادی امن ۳2ا   یبخشییی یات ام 

اسییتخراد  راآب یادآاسیی. که برز   اآیاکنناهناام یسییتما  سیی یشییترب یاربسیی کنا،یم
 آاجرا آدارد و برا یادآبرز   ینهاثدا  انجام کار که هز یزمی برخالف مکانکنایتلف م
اثدا  سمام  ینادرک. در فرا آبرا اس.، آاستخراد  ارت نا آهابه دستگاه یا  ص ن

 آبه حا یناافزارها، فراا  نرم یدر برخ یاسییییییی.ی حت یا ن یتاپ مع وللپ یکفقط به 
استخراد درک. کردی به  یناه اس. که بتواص با تل   ه راه هم در فراداآسا ساده

 یرمت رکزترو دییدکه   یشییتراثدا  سییمام ب یزمکنناه در مکانافراد دییرک. ی ترت ی ا
 خواها دای سا آیادهپ 2.0 یومدر فا  ب ر اتر یزممکان ی خواها دای ا

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


