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پیشنهادهای ایجاد بهبود در شبکه اتریوم – بخش اول
شببببببکههای بالکچینی همانند یک موجود زنده ،دائما در حال تغییرپ و بهتر شبببببد و
تکامل پیدا کرد هسبببتندی ای

شببببکهها با اینکه متمرکز نبوده و قدرتی مرکزی آ ها

را مببدیریببی نمیکننببد ،برای مشبببببببکالتی کببه بببا آ

روبرو میشبببببببونببد ،یی یببک راینببد

غیرمتمرکز و عموما دموکراتیک ،به روزرسانیها میشوندی
در ای

مقاله برآنیم تا با شیوه ایجاد یک به روزرسانی در شبکههای بالکچینی همانند

اتریوم بیشتر آشنا شویمی
پیشنهاد ایجاد بهبود در شبکه اتریوم
پیشبببنهاد ایجاد بهبود در شببببکه اتریوم یا هما

 ،EIP1یک قالب اسبببتاندارد برای ارائه

ایالعات به جامعه اتریوم یا تشریح یک امکا جدید یا به روزرسانی در شبکه اتریوم
اسببببببببیی ا یده ایجاد پروپوزال بهبود اتریوم از تجرب یات مربوط به ب یی کوی
میگیردی به یاد داشبببببته باشبببببید که در بیتکوی
ایجاد شببد تا جامعه بیی کوی
اعمال کنند و ای

هم پروپوزال بهبود بیی کوی

نشببببببببات
()BIP

بتواند تغییراتی که برای پیشببر ی پروتکل الزم اسببی

تغییرات را به دیگرا نشا دهندی

 EIPبایسبتی مشبخ بههای نی مخت بری از ویگگیهای پیشبنهادی و منققی بنیادی
برای هر ویگگی را تشبببببریح کندی پیشبببببنهاددهنده هر  EIPمسببببب ولیی ایجاد اجما در
کامیونیتی و تهیه مستندات الزم برای بررسی آ  EIPرا برعهده داردی
در واقع هر  EIPباید شببببببامل یک دلیل برای ارائه آ و مشببببببخ ببببببات نی به صببببببورت
مخت ببببر باشببببدی نویسببببنده ای
جلب کند ،همچنی

پروپوزال بایسببببتی نظر جامعه اتریوم را برای اجرای آ

باید نظرات مخالف با یرح پی شنهادی خود را م ستند سازی کندی

اتریوم بسبببتر بسبببیار مناسببببی برای برنامه نویسبببا ایجاد کرده اسبببی که از یریق EIP
پیشبببببببن هاد های خود را مقرح کن ندی ای

پیشبببببببن هاد ها در گ یی هاب ( )Githubث بی
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میشبببببببود و تببباریخچبببه تغییرات آ هبببا نیز در همی
برنامهنویسا قرار داردی به همی

سببببببببببایبببی در دسبببببببتر

همبببه

جهی برنامهنویسا به راحتی میتوانند رآیندهای

اجرایی پروپوزالهبببا را دنببببال کننبببد و مهمتر از همبببه اینکبببه میتواننبببد در اجرای آ
مشارکی داشته و نظرات خود را اعالم کنندی
تقریبا یک سبببال پیش بود که مشبببکالتی برای کیف پول  Parityبه وجود آمد و تقریبا
 150میلیو دالر به حالی ریز درآمد و سببر و صببدای زیادی به پا کردی بسببتری که EIP
راهم کرده باعث شد که برای حل شد ای
خود را اعالم کندی ارائه شد بهینه تری
از حالتی اسببببببببی که یک شبببببببخ
باشدی ای

م شکل هر برنامه نوی سی بتواند راهکار

راه حل از ای

یریق بسیار دسی یا تنی تر

یا یک تیم بخواهد به تنهایی به دنبال آ راه حل

ویگگی باعث شده اسی که اتریوم نسبی به بقیه شبکه ها متمایز شودی

 EIPیک بسببتر اسببی که به برنامه نویسببا و توسببعهدهندگا شبببکه رصببی میدهد
تا در جهی ر ع مشبکالت شببکه اتریوم و بهبود ای
بتوانند نظرات خود را در ای

شببکه مشبارکی داشبته باشبند و

زمینه اعالم کنندی البته ای

سبببببببباختار غیرمتمرکز برای

ایجاد بهبود در شبکه اتریوم ،میتواند درد سرساز با شد ،چراکه نظرهای زیاد و د سی
داشت

عده زیاد در ت میمگیری رسید به توا ق را دچار مشکل میکندی

انوا EIPها
 EIPانوا مختلفی دارد که در زیر توضیح مخت ری در مورد آ ها میدهیمی
 نوع اول :مسیر استاندارد یا Standard Track
ای

پروپوزالهببا مرتبب بببا هسبببببببتببه اصبببببببلی شببببببببکببه اتریوم ،پروتکببلهببا ،راببهببای

برنامهنوی سی و ا ستانداردهای  ERCا سیی ای
متمرکز اسی که بر شاخ

پروپوزال بر تو صیف و شرح تغییراتی

های اصلی و عملکردی اتریوم تأثیر میگذارد ،مانند تغییر

در پروتکل شببببببببکه ،تغییر در قوانی

اعتبار بلوک یا تراکنش ،اسبببببببتانداردهای برنامه

پیشبببببببنهادی ،یا هر تغییر اضبببببببا های که بر قابلیی همکاری تأثیر میگذاردی پروپوزال
پیگیری استاندارد از سه بخش تشکیل شده اسی:
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سند یراحی
پیادهسازی
به روزرسانی مشخ ات رسمی

بنابر آنچه گفته شدStandard Track EIP ،ها به دستههای زیر تقسیم میشود:
هستتتتتتتت  :بهبودهایی که نیاز به یک اجما بنیادی
(بببه عنوا

ملببال  ،)EIP-101 ،EIP-5و همچنی

به ورک نمیشبببببببوند اما ممک
ببباشبببببببنببد (بببه عنوا

برای ورک زد دارند

تغییراتی کببه لزومببا منجر

اسبببببببی مربوط به ب ثهای ""core dev

ملببال ،]EIP-90 ،و تغییرات  3 ،2و  4اسبببببببتراتگی

ماینر/گره )EIP-86ی
شتتتتتتت کتتت  :شببببببببببامبببل بهبودهبببایی در ارتبب ببببا ) devp2p (EIP-8و Light
 Ethereum Subprotocolو همچنی

بهبودهببببای پیشببببببببنهببببادی برای

مشخ ههای پروتکل شبکه  whisperو  swarmاسیی
واستتتا بار ر  :شبببامل بهبودهایی در زمینه اسبببتانداردها و مشبببخ بببههای
 API/RPCکاربرا و همچنی

اسبببببتانداردهای سبببببقح زبانی خا

همانند

نامگذاری متدها ( )EIP -6و ABIهای قراردادی اسیی
 :ERCاستانداردهای سقح برنامه کاربردی ،شامل استانداردهای قراردادها
همانند استانداردهای توک

( )EIP-20و ثبی نام ( )EIP-137نظام URIها

و رمیهای والی اسیی
 نوع دوم :پروپوزال متا ()Meta EIP
ای

پروپوزال در راسببتای تغییر در رایندهای شبببکه اتریوم ارائه می شببود ،ای

نو از

پروپوزال شبیه  Standard Trackاسیی
پروپوزال متا تغییرات و رو یدادهایی که میتوا در یک رآیند ایجاد شبببببببود را مقرح
میکندی ای

نو پروپوزال بهبود اتریوم به یور کلی تغییراتی را در یک پ یادهسببببببببازی
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پیشبببببببنهبباد میکننببد ،امببا نببه در کببد پببایببه اتریومی برخالف پروپوزال ایالعبباتی ،کبباربرا
نمیتوانند آ را ناد یده بگیرندی نمونه بارز ای

نو  EIPرا میتوا در تغییر رو یه ها و

دسبببتورالعملها در رآیند ت بببمیمگیری و تغییرات در ابزارها یا م یب مورد اسبببتفاده
در توسعه اتریوم مشاهده کردی
 نوع سوم :پروپوزال اطالعاتی ()Informational EIP
ای

نو از پروپوزال ها نشا دهنده مشکالت یراحی شبکه اتریوم اسی و حاوی یک

دستورالعمل یا ایالعاتی برای اصالح آ اسیی
پروپوزال ایالعببباتی در اسبببببببنببباد خود مشبببببببکالت یراحی اتریوم را بیبببا

میکنبببد یبببا

دسبببببببتورالع مل ها و ایالعات کلی را در اخت یار کاربرا قرار مید هد ،ا ما ویگگی جد ید
معر ی نمیکندی از آنجایی که پروپوزالهای ایالعاتی توصبببببببیه خاصبببببببی ارائه نمیکنند،
ا راد در مقالعه یا نادیده گر ت

آ آزاد هستندی

اجرای EIPها
برای تایید پروپوزالها ،نویسنده ،چند ویرایشگر و برنامهنویسا هسته اصلی اتریوم
تاثیر گذار هسبببتندی رآیندی که هر پروپوزال در صبببورت رد نشبببد یی میکند شبببامل
وضعییهای ملل عال ( ،)Activeدر دسی اقدام ( ،)Work in Progressپیشنویس
( ،)Draftبازبینی ( ،)Last Callتایید شده ( ،)Acceptedنهایی ( )Finalاسیی
در ت ویر زیر میتوانید یک نمونه از  EIPهایی که توسب ویتالیک بوتری
اسی را مشاهده کنیدی
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ثبی شده

سخ پایانی
 EIPدر واقع بسبببببببتری راهم کرده اسبببببببی که تمام برنامه نویسبببببببا بتوانند در زمینه
ارتقای شبببکه و حل کرد مشببکالت آ مشببارکی داشببته باشببند و نظرات خود را بیا
کنندی ای

بسببببتر که ت قق آ به کمک گیی هاب صببببورت گر ته اسببببی ،باعث شببببده

اسببببببی که اتریوم از قابلیی های برنامه نویس های بیشببببببتری بتواند بهره ببردی البته
باید در نظر داشته باشیم که ساختار غیر متمرکز همیشه هم خوب نیسی و ممک
اسبببببی هیچ وقی توا قی حاصبببببل نشبببببود به همی

جهی بسبببببیاری ویتالیک را رهبر

برنامه نویسببا اتریوم می دانند چرا که وی تاثیر به سببزایی در پیاده سببازی ایده ها و
بهبود شبکه اتریوم داشته اسیی
در مقاله بعدی در زمینه قالب اسبببببببتاندارد EIPها و روال عملیاتی پذیرش و یا رد یک
 EIPتوضیح داده خواهد شدی
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