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 سومبخش  – دورخیلی  نزدیک،اتریوم دو، خیلی 

سیییییاپر اتریوم دو شییییی     ییییی  و در مقاله پیشییییییم در مورد یاپیار پیشیییییرور پیاد 
 PoWیا تغییر الگوریتم اجماع اپ تغییرات به عمل آم   در اتریوم دو که بزرگتریم آن

اسییی  شییی     ییی م در ایم مقاله به بررسیییی  ییییو  ی   نام برار ولی یتور  PoSبه 
 یوم دو ش    خواییم کردم  ن )یمان ماینر   ن در اتریوم یک( در اتر

 ولی یتور  ن،  یو  ج ی  کسب اتر
 یای پاداش در ر،گذاراتر در قرارداد سییییییی رد  یزبا وار توانن یکاربران م، 2در اتریوم 

 یرقابلو غ طریهیک رگذارسییییییی رد  یمقرار اسییییییی  ا ی،یعل یاریزررکنن م ط ق برنامه
 برگش  با  م

اتر به  ر،گذارد که بتوانن  با مشیییارک  در سییی رد دارن گان اتر وجود دار  رروش برا دو
به  یلاتر، خود ت   ۳2 رگذاربا سیی رد  توان یدارن   اتر م دسیی  آورن م در روش او ،

اسیی   یمعن یمبه نود اعت ارسیین  به ا  یی نیل ییودم ت   )ولی یتور( اعت ارسیین  یک
شییییورت  یما یرکن ، در غ یو سییییاپمان ی ییا را اعت ارسیییین که یرد موظف اسیییی  ب  

 خوای    م یمهجر

در  ییدرآم پا ربرا نظیرریای ات کار به ای ات سیییییییصام، یرشیییییییی  ب یزماپ مکان ییرتغ
عنوان اعت ارسییییییین  در به توانن یدارن گان اتر قرار خوای  دادم دارن گان اتر م یاراخت

 ریا ار ب  اعت یی خود و تأ راتریا رگذارکنن  و با سییییییی رد  ی یعال یوم ییییییی که اتر
 کنن م ریای   که پاداش د یماپ ا ی ،ج 

 یم یییودم ا یلاعت ارسییین  در  ییی که ت   یکاتر، به  ۳2کردن  یزبا وار توان ییرد م یر
نود اعت ارسیین  خود  توان یکار به دو روش قابل ان ام اسیی م در روش او ،  ییخ  م

اپ  رگذارش دوم، سییی رد کن م رو رگذارخود را در  ییی که سییی رد  ررا اجرا کرد  و اتریا
خ مات  یمدین گان ااسیییییی م ارائه یوماتر داررامدین   خ مات سییییییصارائه یک یقطر

وارد باپار خواین   یییییییی م  2.۰ یوماتر ران اپاپ را  یشچن  ما  پ یااحتماال چن  یفته 
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اجماع ای ات کار  یزماسییییتخرا  در مکان رنصادیا مشییییابه یمان اسییییتخریا یما ی یعال
 اس م

به  یوسییتمتر اسیی ، پع د مناسییب ۳2با تع اد اتر کمتر اپ  رایراد ردوم که برا روش
 یموارد ا توان یم یوماتر یماسیییییتخر اسیییییتخرا  اسییییی م یرکز با یر تع اد اپ کو یک

 کن م یای پاداش در استخریا     و متناسب با سصم خود،

پاداش خوای   ر ،یدر پن  رب   بع  یی و تأ ی ادا یشییییییینصاد  پ رگذار، برایر سییییییی رد 
     معت ر با ن م ی ادا ریاکه ب   یگری ؛ به  رط

خوای   ییم یییی که در آن ل ظه تع ی و با توجه به وضییییع یاشییییورت پوبه یزجوا میزان
درش   یانگیمو م    رگذاراتر س رد  یزاناپ م ی  م نرخ ش ور پاداش   که، تابع

کار  رشیییورت یردکه به یزن یپاداش اعت ارسییین ان یزاناسییی م م یمآن  ریااعت ارسییین 
نود اعت ارسییییییین   یکو پمان اجرا  یییییییی ن  ن اعت ارسییییییی ربه تع اد کل نودیا کنن یم

 داردم یبستگ

 ۶.۵ یا یهیان ۳۸۴یر دور  که معاد   یانیر اعت ارسییییییین  در پا یمهجر رمنصا پاداش
که انتظار  یپادا  ممکم اس  ی هم در نت ودیم یزوار رپو  و یفاس ، به ک یقهدق
 متفاوت با  م کنی یم یای که در یبا پادا  ی ،آن را دار یای در

 2.۰ یومدر اتر یو اعت ارسن  رگذارس رد ریسک 
 یبمشارک ، معا یمپاداش اس م اما ا یای در یوم،در   که اتر یاعت ارسن  ی مز
 رگذاررا که در   که س رد  ییبه یمرا  داردم ممکم اس  اتریا یزرا ن یایییسکو ر

با کمی اپ دسیییییییی  ب ی ی اکرد   یرراتفاقات جلوگ یماپ ا توانی یدق ، م یم ال ته 
 می کن

 یمیا  یییود، آی اعت ارسییین  یهباعث اپ دسییی  ریتم سیییرما توان یکه م راپ موارد یکی
 یمیا انتخاب  ییی   اسییی م اب   یی تأ راسییی  که توسییی   ییی که برا یبودن در پمان

اسیییی  که  یمعاد  با پادا یییی ی اتقر یمهجر یمبه یمرا  دارد؛ ا یم اپات سیییی ک ق،اتفا
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ح اکثر  بودن، یمکن م اگر م ت پمان آی  ریای ب   د یی تأ رقرار بود اعت ارسن  برا
 نخوای    م یمهدرش  اپ پمان موردنظر با  ، اعت ارسن  جر ۵۰به ان اپ  

 یر ود، انتشار اط عات متناقض و مغا یمهباعث جر توان یکه م راپ موارد یگرد یکی
داردم اعت ارسییین  ع و  بر  ترریمسییینگ یارمورد م اپات بسییی یماسییی م ا یمدر ب   چ

 یماپ دسیی  خوای  دادم ا یزاپ سیی رد  خود را ن رمق ار  ییود،یاپ  یی که اخرا  م ینکها
 ییی    رگذارسییی رد اتر و ح اکثر کل م لغ  یک ح اقل توان یاسییی  و م یرمق ار متغ

 یمسییییییینگ یمهجر یمکه باعث ا یاپ عوامل توانن یم یبا ییییییی م اعت ارسییییییین ان به راحت
اعت ارسیییین   یککه  دی یرخ م یم اپات معموال یق  پمان یمکنن م ا یزپری  ییییود،یم
 خلل در کار   که را دا ته با  م ی ادقص  ا ی،ب خوای رشورت عام انه و اپ روبه

 انتخاب خوایم   ؟ یمچ یکمب   در ب یک یی تأ رچگونه برا
و اعت ارسن   ما یعا    ،  ی کرد یزوار رگذاراتر در قرارداد س رد  ۳2 ینکهبع  اپ ا

یا درخواسییی  به  یییما م و  خوای  کردم اپ اعت ارسییین  یفیوظا ییراپگای یمچ یکمب
 یمنکنن م یمچ یی را تأ یمچ یکمب ریابار، ب   یک یقهدق ۶.۵خوای   یییییی  که یر 

انتخاب  یگرد ریاکل اعت ارسییییییین  یاناپ م اتفاقیو  راشیییییییورت دور یا بهاعت ارسییییییین 
اعت ارسیین  در  یی که وجود  ۱۰۰,۰۰۰کنن م اگر  ی را تول ی ج  ریاخواین   یی  تا ب  

 ی تول یفهبار وظ یکدر یر دو یفته  یانگیمطور میر اعت ارسییییین  به دا یییییته با ییییی ،
تماماً توسییی   وشیییورت خودکار اتفاقات به یما رم یمهب   را بر عص   خوای  دا ییی 

 ان ام خوای    م یایزار اعت ارسن نرم

ع د معاد  با  یماعت ارسن  الپم اس  که ا ۱۶,۳۸۴ح اقل  یمچ یکمب ران اپرا  ربرا
به آسیییییییتانه  یییییییروع کار نرسیییییییی ،  یمچ یکمکه ب یاسیییییییی م تا پمان یوماتر ۵2۴,2۸۸
 نخواین    م یعتوپ رگذارس رد  ریاپاداش

 سخم پایانی
 یایمکو یمم یع  ای ان ام دی یکار خاش یس ن یاپن ی ،دار یوماگر در حا  حاضر اتر

 2.۰ یوم ییییییییارد اپ اتر یکبه  ۱.۰ یومکه اتر یان  و پمانقابل اسیییییییتفاد  ۱.۰ یومدر اتر
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ه ب یاپیا ناسیییییتفاد  اپ آن رمعت ر خواین  بود و برا یایمکو یم ییییی ، باپ یم ا یلت  
 میس ن کاربر راپ سو یاق ام خاش یچی

 ی ،ای ات سیییییییصام  یییییییرک  کن ین خود در یرا یوماتر یاریمبا کو خوایی یاگر م اما
به  ،۱.۰ یومدر اتر یمچ یکمب رگذارخود در قرارداد سییییییی رد  راتریا یزبا وار توانی یم

که در حا   ی م توجه دا یییته با یییی  یییو یلت   2.۰ یوماعت ارسییین  در  ییی که اتر یک
 توانی ییاپ شیییییفر نم رم در طو  م ت اجراسییییی باپگشییییی  ا یرقابلرون  غ یمحاضیییییر ا

 یررگبیاپپز رییا برام اعت یارسییییییین یی خود را اپ قرارداد سییییییی رد  خیار  کن ییاریوماتر
با یاریمکو ن اپتا پمان را  ی اتر  ن اپمنتظر بمیاننی ؛ بعی  اپ را  2یاپ  را یاپ  یما را
 یییییی   در و پاداش بردا یییییی  یومو پاداش آن را بردا یییییی  کنن م اتر یوماتر توانن یم

 قابل استفاد  خوای  بودم 2.۰ یوم  که اتر


