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اتریوم دو ،خیلی نزدیک ،خیلی دور – بخش سوم
در مقاله پیشییییییم در مورد یاپیار پیشیییییرور پیاد سیییییاپر اتریوم دو شییییی
تغییرات به عمل آم
به  PoSاسییی

ییییی و

در اتریوم دو که بزرگتریم آنیا تغییر الگوریتم اجماع اپ PoW
ییی م در ایم مقاله به بررسیییی

شییی

ن (یمان ماینر

ییییو ی

ن در اتریوم یک) در اتریوم دو ش

نام برار ولی یتور

خواییم کردم

ولی یتور ن ،یو ج ی کسب اتر
در اتریوم  ،2کاربران میتوانن با واریز اتر در قرارداد سییییییی رد گذارر ،پاداش در یای
کنن م ط ق برنامهریزریار یعلی ،قرار اسییییییی
برگش

با

ایم سییییییی رد گذارر یکطریه و غیرقابل

م

دو روش برار دارن گان اتر وجود دارد که بتوانن با مشیییارک
دسی

آورن م در روش او  ،دارن

یک اعت ارسیین (ولی یتور)
که یرد موظف اسیییی
جریمه خوای

ب

در سییی رد گذارر ،اتر به

اتر میتوان با سی رد گذارر  ۳2اتر ،خود ت یل به

ییودم ت یل ی ن به نود اعت ارسیین به ایم معنی اس ی
یا را اعت ارسیییین ی و سییییاپمان یی کن  ،در غیر ایم شییییورت

م

تغییر اپ مکانیزم ای ات کار به ای ات سیییییییصام ،یرشیییییییی

بینظیرر برار درآم پایی در

اخت یار دارن گان اتر قرار خوای دادم دارن گان اتر میتوانن بهعنوان اعت ارسییییییین در
ییییییی که اتریوم یعالی
ج ی  ،اپ ایم

کنن و با سییییییی رد گذارر اتریار خود و تأیی اعت ار ب

که پاداش دریای

کنن م

یر یرد میتوان با واریز کردن  ۳2اتر ،به یک اعت ارسییین در
کار به دو روش قابل ان ام اس ی م در روش او ،
را اجرا کرد و اتریار خود را در
طریق یک ارائهدین

یار

ییخ

ییی که ت یل

یییودم ایم

میتوان نود اعت ارسیین خود

ییی که سییی رد گذارر کن م روش دوم ،سییی رد گذارر اپ

خ مات سییییییصامدارر اتریوم اسیییییی م ارائهدین گان ایم خ مات

احتماال چن یفته یا چن ما پیش اپ را ان اپر اتریوم  2.۰وارد باپار خواین
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یییییییی م

یعالی

ایم نصادیا مشییییابه یمان اسییییتخریار اسییییتخرا در مکانیزم اجماع ای ات کار

اس م
روش دوم که برار ایرادر با تع اد اتر کمتر اپ  ۳2ع د مناسییبتر اس ی  ،پیوسییتم به
یک اسیییییتخر اسیییییتخرا اسییییی م یرکز با یر تع اد اپ کویم اتریوم میتوان وارد ایم
استخریا

و متناسب با سصم خود ،پاداش دریای

یر سییییییی رد گذار ،برار پیشییییییینصاد ای اد و تأیی ب
گری ؛ به

یار ای اد

رطی که ب

بع ر در پن یر  ،پاداش خوای

معت ر با ن م

میزان جوایز بهشییییورت پویا و با توجه به وضییییعی
م نرخ ش ور پاداش

کن م

یییی که در آن ل ظه تعییم خوای
و میانگیم درش

که ،تابعی اپ میزان اتر س رد گذارر

اعت ارسییین یار آن یم اسییی م میزان پاداش اعت ارسییین انی نیز که بهشیییورت یردر کار
میکنن به تع اد کل نودیار اعت ارسییییییین و پمان اجرا

یییییییی ن یک نود اعت ارسییییییین

بستگی داردم
پاداش منصار جریمه یر اعت ارسییییییین در پا یان یر دور که معاد  ۳۸۴یان یه یا ۶.۵
دقیقه اس  ،به کیف پو ور واریز می ودم در نتی ه ممکم اس
دریای

آن را داری  ،با پادا ی که دریای

میکنی متفاوت با

پادا ی که انتظار
م

ریسک س رد گذارر و اعت ارسن ی در اتریوم 2.۰
که اتریوم ،دریای پاداش اس م اما ایم مشارک  ،معایب
مزی اعت ارسن ی در
و ریسکیایی را نیز به یمرا داردم ممکم اس
کرد ا ی اپ دسیییییییی

اتریایی را که در

که س رد گذارر

ب ی ی م ال ته با کمی دق  ،میتوان ی اپ ایم اتفاقات جلوگیرر

کنی م
یکی اپ مواردر که میتوان باعث اپ دسییی
بودن در پمانی اسییی

که توسییی

ریتم سیییرمایه اعت ارسییین یا

یییود ،آی یم

ییی

اسییی م ایم

ییی که برار تأیی ب

یا انتخاب

اتفاق ،م اپات سیییی کی به یمرا دارد؛ ایم جریمه تقری ا معاد با پادا ییییی اسیییی

3

که

قرار بود اعت ارسن برار تأیی ب

دریای

به ان اپ  ۵۰درش اپ پمان موردنظر با

کن م اگر م ت پمان آی یم بودن ،ح اکثر
 ،اعت ارسن جریمه نخوای

یکی دیگر اپ مواردر که میتوان باعث جریمه
در ب
اینکه اپ

م

ود ،انتشار اط عات متناقض و مغایر

چیم اسییی م ایم مورد م اپات بسییییار سییینگیمترر داردم اعت ارسییین ع و بر
ی که اخرا می ییود ،مق ارر اپ سی رد خود را نیز اپ دسی

مق ار متغیر اسییی

خوای دادم ایم

و میتوان ح اقل یک اتر و ح اکثر کل م لغ سییی رد گذارر

ییی

با ییییییی م اعت ارسییییییین ان به راحتی میتوانن اپ عواملی که باعث ایم جریمه سییییییینگیم
می ییییود ،پرییز کنن م ایم م اپات معموال یق پمانی رخ میدی که یک اعت ارسیییین
بهشورت عام انه و اپ رور ب خوایی ،قص ای اد خلل در کار

که را دا ته با

؟
در بیکم چیم انتخاب خوایم
چگونه برار تأیی یک ب
بع اپ اینکه  ۳2اتر در قرارداد س رد گذارر واریز کردی و اعت ارسن
بیکم چیم یراپگایی وظایفی به
خوای

م

ما یعا

،

یییما م و خوای کردم اپ اعت ارسییین یا درخواسییی
یار بیکم چیم را تأیی کنن م یمچنیم

یییییی که یر  ۶.۵دقیقه یک بار ،ب

اعت ارسییییییین یا بهشیییییییورت دور ار و اتفاقی اپ میان کل اعت ارسییییییین یار دیگر انتخاب
خواین

ی تا ب

یار ج ی را تولی کنن م اگر  ۱۰۰,۰۰۰اعت ارسیین در

ی که وجود

دا یییییته با ییییی  ،یر اعت ارسییییین بهطور میانگیم در یر دو یفته یک بار وظیفه تولی
را بر عص خوای دا ییی م یمهر ایم اتفاقات بهشیییورت خودکار و تماما ً توسییی
ب
نرمایزار اعت ارسن ی ان ام خوای

م

برار را ان اپر بیکم چیم ح اقل  ۱۶,۳۸۴اعت ارسن الپم اس
 ۵2۴,2۸۸اتریوم اسیییییییی م تا پمانی که بیکم چیم به آسیییییییتانه

که ایم ع د معاد با
یییییییروع کار نرسیییییییی ،

پاداشیار س رد گذارر توپیع نخواین

م

سخم پایانی
اگر در حا حاضر اتریوم داری  ،نیاپ نیس

کار خاشی ان ام دیی م یع ایم کویمیا

در اتریوم  ۱.۰قابل اسیییییییتفاد ان و پمانی که اتریوم  ۱.۰به یک
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ییییییییارد اپ اتریوم 2.۰

ت یل

ییییی  ،باپ یم ایم کویمیا معت ر خواین بود و برار اسیییییتفاد اپ آنیا نیاپ به

ییچ اق ام خاشی اپ سور کاربر نیس م
اما اگر میخوایی با کویم یار اتریوم خود در یراین ای ات سیییییییصام

یییییییرک

کن ی ،

میتوانی با واریز اتریار خود در قرارداد سییییییی رد گذارر بیکم چیم در اتریوم  ،۱.۰به
یک اعت ارسییین در

ییی که اتریوم  2.۰ت یل

حاضیییییر ایم رون غیرقابل باپگشییییی

یییوی م توجه دا یییته با یییی که در حا

اسییییی م در طو م ت اجرار یاپ شیییییفر نمیتوانی

اتریومییار خود را اپ قرارداد سییییییی رد خیار کنیی م اعت یارسییییییین ییا برار بیاپپزگیرر
کویم یار اتر با ی

تا پمان را ا ن اپر یاپ  2منتظر بمیاننی ؛ بعی اپ را ا ن اپر ایم یاپ

میتوانن اتریوم و پاداش آن را بردا یییییی

کنن م اتریوم و پاداش بردا یییییی

که اتریوم  2.۰قابل استفاد خوای بودم
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یییییی

در

