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 بخش اول –پیشنهادهای ایجاد بهبود در شبکه اتریوم 

های بالکچینی همانند یک موجود زنده، دائما در حال تغییرپ و بهتر شبببببد  و شببببببکه
ها ها با اینکه متمرکز نبوده و قدرتی مرکزی آ شببببکهتکامل پیدا کرد  هسبببتندی ای  

شبببببببونببد، یی یببک  راینببد کننببد، برای مشبببببببکالتی کببه بببا آ  روبرو میرا مببدیریببی نمی
 شوندیها میغیرمتمرکز و عموما دموکراتیک، به روزرسانی

های بالکچینی همانند در ای  مقاله برآنیم تا با شیوه ایجاد یک به روزرسانی در شبکه
 یوم بیشتر آشنا شویمیاتر

 پیشنهاد ایجاد بهبود در شبکه اتریوم
، یک قالب اسبببتاندارد برای ارائه 1EIPپیشبببنهاد ایجاد بهبود در شببببکه اتریوم یا هما  

ایالعات به جامعه اتریوم یا تشریح یک امکا  جدید یا به روزرسانی در شبکه اتریوم 
ت انشبببببببب ی کو ییمربوط به ب یاتاز تجرب یومپروپوزال بهبود اتر یجادا یدهااسببببببببیی 

( BIP) ی کو ییهم پروپوزال بهبود ب ی کویتکه در ب یدداشبببببته باشببببب یادی به گیردیم
پروتکل الزم اسببی  یشببر یپ یکه برا ییراتیبتواند تغ ی کو ییشببد تا جامعه ب یجادا

 گرا  نشا  دهندییرا به د ییراتتغ ی اعمال کنند و ا

EIP های پیشبنهادی و منققی بنیادی  های  نی مخت بری از ویگگیبایسبتی مشبخ به
مسببببب ولیی ایجاد اجما  در  EIPبرای هر ویگگی را تشبببببریح کندی پیشبببببنهاددهنده هر 
 را برعهده داردی EIPکامیونیتی و تهیه مستندات الزم برای بررسی آ  

به صببببببورت  یت  نارائه آ  و مشببببببخ ببببببا یبرا یلدل یکشببببببامل  یدبا EIPهر در واقع 
آ   یاجرا یرا برا یومنظر جامعه اتر یسببببتیپروپوزال با ی ا یسببببندهمخت ببببر باشببببدی نو
کندی  یخود را مستندساز یشنهادینظرات مخالف با یرح پ یدبا ی جلب کند، همچن

 EIP یقاسبببی که از یر ردهک یجادا یسبببا برنامه نو یبرا یمناسبببب یاربسبببتر بسببب یوماتر
ثبی  (Github) هابییدر گ هایشبببببببنهادپ ی خود را مقرح کنندی ا یشبببببببنهادهایپ
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در دسبببببببتر  همبببه  یبببیسببببببببببا ی در هم یزهبببا نآ  ییراتتغ یخچبببهشبببببببود و تببباریم
 یهایندتوانند  رآیم یبه راحت یسا نوجهی برنامه ی قرار داردی به هم یسا نوبرنامه
آ   یتواننبببد در اجرایم ینکبببهتر از همبببه امهم وهبببا را دنببببال کننبببد پروپوزال ییاجرا

 مشارکی داشته و نظرات خود را اعالم کنندی

 یبابه وجود آمد و تقر Parityپول  یفک یبرا یبود که مشبببکالت یشسبببال پ یک یباتقر
 EIPکه  یبه پا کردی بسببتر یادیز یدرآمد و سببر و صببدا یزدالر به حالی  ر یلیو م 150

بتواند راهکار  یسیبرنامه نومشکل هر  ی حل شد  ا ی راهم کرده باعث شد که برا
تر  یا تنیدسی  یاربس یقیر ی راه حل از ا ی ه ترینخود را اعالم کندی ارائه شد  به

به دنبال آ  راه حل  ییبخواهد به تنها یمت یک یاشبببببببخ   یکاسببببببببی که  یاز حالت
 شودی یزشبکه ها متما یهنسبی به بق یومباعث شده اسی که اتر یگگیو ی باشدی ا

EIP دهدیدهندگا  شبببکه  رصببی مو توسببعه یسببا بسببتر اسببی که به برنامه نو یک 
مشبارکی داشبته باشبند و  شببکه اتریوم و بهبود ای  شببکهتا در جهی ر ع مشبکالت 
برای  یرمتمرکزسبببببببباختار غ ی اعالم کنندی البته ا ینهزم ی بتوانند نظرات خود را در ا

و دسی  یادز یز باشد، چراکه نظرهادردسرسا تواندی، میوماتر در شبکه بهبود ایجاد
 یکندیبه توا ق را دچار مشکل م ید رس گیرییمدر ت م یادداشت  عده ز

 هاEIPانوا  
EIP ییمدهیدر مورد آ  ها م یمخت ر یحتوض یردارد که در ز یانوا  مختلف 

  نوع اول: مسیر استاندارد یاStandard Track 

 یهبباهببا، راببپروتکببل یوم،شببببببببکببه اتر یهببا مرتبب بببا هسبببببببتببه اصبببببببلپروپوزال ی ا
 ییراتیو شرح تغ یفپروپوزال بر توص ی ااسیی  ERC یو استانداردها یسینوبرنامه

 ییرمانند تغ گذارد،یم یرتأث یوماتر های اصلی و عملکردیشاخ متمرکز اسی که بر 
برنامه  یتراکنش، اسبببببببتانداردها یااعتبار بلوک  ی در قوان ییردر پروتکل شببببببببکه، تغ

ی پروپوزال گذاردیم یرتأث یهمکار ییکه بر قابل یااضبببببببا ه ییرهر تغ یا یشبببببببنهادی،پ
 شده اسی: یلاستاندارد از سه بخش تشک یگیریپ
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 ییراح سند 

 سازیپیاده 

 یمشخ ات رسم یروزرسان به 

 

 شود:های زیر تقسیم میها به دستهStandard Track EIPبنابر آنچه گفته شد، 

دارند  بنیادی  برای  ورک زد  اجما  یکبه  یازکه ن ییبهبودها هستتتتتتتت : 
منجر کببه لزومببا   ییراتیتغ ی (، و همچنEIP-5 ،EIP-101)بببه عنوا  ملببال 
" core dev" یهااما ممک  اسبببببببی مربوط به ب ث شبببببببوند به  ورک نمی

 یاسبببببببتراتگ 4و  3، 2تغییرات [، و EIP-90ببباشبببببببنببد )بببه عنوا  ملببال،  
 ی(EIP-86گره /ینرما

 Lightو  devp2p (EIP-8)شببببببببببامبببل بهبودهبببایی در ارتبب ببببا  کتتت :شتتتتتتت  
Ethereum Subprotocol  و همچنی  بهبودهببببای پیشببببببببنهببببادی برای

 اسیی swarmو  whisperهای پروتکل شبکه مشخ ه
های شبببامل بهبودهایی در زمینه اسبببتانداردها و مشبببخ بببه: واستتتا بار ر  

API/RPC  کاربرا  و همچنی  اسبببببتانداردهای سبببببقح زبانی خا  همانند
 های قراردادی اسییABI( و EIP -6گذاری متدها )نام

 ERC:  استانداردهای سقح برنامه کاربردی، شامل استانداردهای قراردادها
ها URI( نظام EIP-137( و ثبی نام )EIP-20همانند استانداردهای توک  )

 های والی اسییو  رمی
  دوم: نوع( پروپوزال متاMeta EIP) 

نو  از  ی شببود، ا یارائه م یومشبببکه اتر یندهایدر  را ییرتغ یپروپوزال در راسببتا ی ا
 اسیی Standard Track یهپروپوزال شب

شبببببببود را مقرح  یجادا یند رآ یکدر  توا یکه م یدادهاییو رو ییراتپروپوزال متا تغ
 سببببببببازییادهپ یکرا در  ییراتیتغ یبه یور کل یومنو  پروپوزال بهبود اتر ی ی اکندیم
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  کبباربرا ی،ی برخالف پروپوزال ایالعبباتیوماتر یببهامببا نببه در کببد پببا کننببد،یم یشبببببببنهببادپ
و  هایهرو ییردر تغ توا یرا م EIPنو   ی ی نمونه بارز ایرندبگ یدهآ  را ناد توانندینم

مورد اسبببتفاده  یبم  یادر ابزارها  ییراتو تغ گیرییمت بببم یندها در  رآدسبببتورالعمل
 مشاهده کردی یومدر توسعه اتر

 ( نوع سوم: پروپوزال اطالعاتیInformational EIP) 

 یک یاسی و حاو یومشبکه اتر ینو  از پروپوزال ها نشا  دهنده مشکالت یراح ی ا
 اصالح آ  اسیی یبرا یایالعات یادستورالعمل 

 یبببا کنبببدیم یبببا را ب یوماتر یدر اسبببببببنببباد خود مشبببببببکالت یراح یپروپوزال ایالعبببات
ما و دهد،یکاربرا  قرار م یاررا در اخت یها و ایالعات کلدسبببببببتورالعمل  یدجد یگگیا

 کنند،یارائه نم یخاصببببببب یهتوصببببببب یایالعات یهاکه پروپوزال ییی از آنجاکندینم یمعر 
 گر ت  آ  آزاد هستندی یدهناد یاا راد در مقالعه 

 هاEIPاجرای 
 یوماتر یهسته اصل یسا نوو برنامه یرایشگرچند و یسنده،ها، نوپروپوزال ییدتا یبرا
کند شبببامل یم یکه هر پروپوزال در صبببورت رد نشبببد  ی یندیگذار هسبببتندی  رآ یرتاث

 یسنویش(، پWork in Progress(، در دسی اقدام )Activeملل  عال ) یهاییوضع
(Draftبازب ،)ینی (Last Callتا ،)یی( د شدهAcceptedنها ،)یی (Final )اسیی 

ثبی شده  ی بوتر یتالیککه توسب و ییها EIPنمونه از  یک یدتوانیم یرز یرت و در
 ییداسی را مشاهده کن
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 سخ  پایانی

EIP ینهبتوانند در زم یسبببببببا  راهم کرده اسبببببببی که تمام برنامه نو یدر واقع بسبببببببتر 
 یا شبببکه و حل کرد  مشببکالت آ  مشببارکی داشببته باشببند و نظرات خود را ب یارتقا

هاب صببببورت گر ته اسببببی، باعث شببببده  ییبسببببتر که ت قق آ  به کمک گ ی کنندی ا
بتواند بهره ببردی البته  یتریشببببببب یها یسبرنامه نو یها ییاز قابل یوماسببببببی که اتر

و ممک   یسیهم خوب ن یشهمتمرکز هم یرکه ساختار غ یمدر نظر داشته باش یدبا
را رهبر  یتالیکو یاریجهی بسببببب ی حاصبببببل نشبببببود  به هم یوقی توا ق یچاسبببببی ه
ها و  یدها یسبباز یادهدر پ ییبه سببزا یرتاث یدانند چرا که و یم یوماتر یسببا برنامه نو

 داشته اسیی  یومبهبود شبکه اتر

رش و یا رد یک ها و روال عملیاتی پذیEIPدر مقاله بعدی در زمینه قالب اسبببببببتاندارد 
EIP توضیح داده خواهد شدی 


