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پیشنهادهای ایجاد بهبود در شبکه اتریوم – بخش سوم
در مقاله پیشییییی
شیییی

در ای

در مورد ارزیابی و اعمال EIPها و قالب اسییییااد ارد ی

مقاله با مهماری

 EIPپرداخاه

EIPها و ادیاورها یا همان ویراسییییااران EIPها بیشییییار

آشنا خواهیم ش
پیش از ورود به بحث مهماری

 EIPهای ادجام گرفاه در شیییییییبکه اتریوم فهرسیییییییی

ادیاورها فعلی و بازدشساه اتریوم که دظر آدها به صورت مساقیم بر پذیرش یا ع م
پذیرش EIPها تاثیر دارد به شرح زیر فهرس

ش ه اس :

ادیاورهای فعلی:
Alex Beregszaszi (@axic) 
Matt Garnett (@lightclient) 
Micah Zoltu (@MicahZoltu) 
Greg Colvin (@gcolvin) 
Sam Wilson (@SamWilsn) 
ادیاورهای بازدشساه:
Casey Detrio (@cdetrio) 
Nick Johnson (@arachnid) 
Vitalik Buterin (@vbuterin) 
Hudson Jameson (@Souptacular) 
Nick Savers (@nicksavers) 
Martin Becze (@wanderer) 
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اگر ی

 EIPاز هر دظری چه محاوایی و چه ظاهری آماده دباشیییییییی

بازبینی به دوسییین ه  EIPباز میگرداد

چنادچه  EIPاماده شییی ه باشییی

ادیاور آن را برای
ادیاور کارهای

زیر را ادجام میده :
 ی

شماره برای آن  EIPدر دظر میگیرد

 ک های ج ی را درون ریپازیاوری ک ها ادغام میکن
 پیامی به دویسن ه آن  EIPارسال میکن
بسیاری از EIPها توسط توسعهدهن گادی که دسارسی مساقیم به پایگاه ک اتریوم
دارد دوشییییاه میشییییود ادیاورهای  EIPتغییرات  EIPرا رصیییی کرده و ایرادات امالیی
دساور زبادی و ساخااری و حای دشادهگذاری را رفع میکنن
برخی از مهمتری پروپوزالها
در ادامه برخی از مهمتری پروپوزالهای بهبود اتریوم را معرفی خواهیم کرد که تحول
بسیار بزرگی در ای

شبکه ایجاد کردد

پروپوزال  ۶۰۶هارد فورک ()EIP-606: Hard Fork Goal
در ای
پروپوزال  ۶۰۶یکی از زیرمجموعه های دوع ماا اسیییییییی

پروپوزال تمام جزئ یات

مربوط به بهروزرسادی «هوم ا سا » ( )Homesteadاتریوم تو ضیح داده ش ه ا س
ماییا بودن ای

پروپوزال بییاعییث شییییییییی ه اسییییییییی

پروپوزالهای  7 2و  8داشیییییییاه باشییییییی

کییه ارجییاعهییایی بییه ادواع دیگر اعم از

هرک ام از ای ها خود دمایادگر ی

تغییر به

خصوص هسان و همه باهم «هوم اسا » را تشکیل میدهن
«هوم اسیییییا » دومی
اسییی

ای

دسیییییخه اصیییییلی پلافرم اتریوم و اولی

دسیییخه شیییامل چن ی

تغییر در پروتکل و ی

دسیییییخه تولی ی اتریوم

تغییر در شیییبکه اسییی

که

توادایی ایجاد ارتقاء بیشار شبکه را فراهم میکن
پروپوزال  2۰اسااد ارد توک ERC-20
ای مورد یکی از شییییناخاهشیییی هتری پروپوزالهای بهبود اتریوم اسیییی
آغازی برای اتریوم در ایجاد ی

ای

توسییییعه

ابزار اسییییییااد ارد برای اسییییییاقرار توک ها در بالک چی
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پروپوزال ت ع اد توک های اتریوم بیشیییییییاری

خود بود در دای جه ای

در بی

ت مام

ارزهای دیجیاال اس
پروپوزال  72۱توک غیرقابل تعویض ERC-721
ای
ای مورد به دلیل پروژههایی مادن کریپاوکیایز بسییییییار شیییییناخاه شییییی ه اسییییی
پروژهها که عموما ً بردامههای کلکسیییییودری بر مبنای تکنولوژی بالک چی هسییییان با
توک

غیرقابل تعویض  ERC-721امکانپذیر ش هاد

پروپوزال  77۹دائو فورک ()DAO Fork
ای مورد بحثبرادگیزتری پروپوزال بهبود اتریوم اسیییی
هکی که موجب از دسییی
شییناخاه میش ی

حل ش ی

را از لحظاتی قبل از ه
ای

رفا

چن میلیون دالر شییی ه بود و با دام دائو ()The DAO

برای ادجام ای

بالک چی

شییی ه به صیییاحبان آنها ادجام میشیییود در

هارد فورک اتریوم به دو ادجم

خاص خود بودد

را اعمال دکرده اس

کار پروپوزال کل تاریخ بالک چی

اتریوم

ش ن دائو بازدویسی کرد

کار با ه ف بازگرداد ن وجوه سیییرق

دایجه اسافاده از ای

به کم

دائو فورک مشییییکل

تقسیم ش که هر ک ام دارای

یکی که پچ را اعمال کرده اسی

(اتریوم کالسی )

فرآین  EIPچگوده ادجام می شود
رود اسااد ارد سازی برای همه  EIPها به صورت زیر اس :
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(اتریوم) و دیگری که آن

مرحلییه پیشییییییینهییاد در مخزن  EIPقرار دمیگیرد و بییه صیییییییورت

مرحلییه  :Ideaدر ای
پیشدویس اس
مرحله  :Draftاولی
بن ی صحیح ی

مرحله که  EIPبه صورت رسمی پیگیری میشود در صورت قالب
 EIPتوسط ویرایشگر  EIPدر مخزن  EIPادغام میشود

مرحله  :Reviewدویسییین ه  EIPی
برچسب  Reviewعالم
مرحله  :Last Callای

گذاری میکن
مرحله بررسیییییییی دهایی قبل از اداقال به مرحله  finalاسیییییییی

ویرایشییییگر  EIPوضییییعی
بازبینی) را تعیی
اگر در ای

 EIPرا برای آماده بودن جه

آخری

می کن

فراخوادی را تعیی

کرده و تاریخ پایان بررسییییی (دوره

به طور معمول  ۱4روز بع

دوره دیاز به تغییرات داشاه باش

مرحله  :Finalای

بررسیییی و بازبینی با

 EIPرا به  REVIEWبرمیگرداد

مرحله دشان دهن ه اسااد ارد دهایی اس

 EIPدهایی در وضعی

دهایی وجود دارد و فقط بای برای اصییالح اشییاباهات و اضییافه کردن توضیییحات به روز
شود
مرحله رکود یا ایساا  :Stagnantدر ای

مرحله هر  EIPموجود در  DRAFTیا REVIEW

اگر برای م ت  ۶ماه یا بیشار غیرفعال باش به  STAGNANTمناقل میشود
مرحله  :Withdrawnدر ای
اد

ای

مرحله قابل بازگش

مرحله  :Livingوضیییییییع ی
وضیییییعی

دهایی دمیرسییییین

مرحله دویسیییین ه (های)  EIPپیشیییینهاد خود را پس گرفاه
دیس
ویژهای برای  EIPکه به طور م اوم بهروز میشیییییییود و به
هرگوده تغییر در ای

 EIPها بی

حال های  REVIEWو

 LIVINGجابجا میشود
به طور خالصیییییه هر کسیییییی میتواد پیشییییینهادی را ارسیییییال کن

ویراسیییییااران  EIPآن

پیشیییییینهاد را بررسییییییی کرده و به عنوان پیش دویس در مخزن ادغام می شییییییود

چن

مرحله بای ادجام شود تا اینکه دهایی شود مادن جمعآوری اجماع در مورد پیشنهاد
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دسیییییایابی به اجماع توسیییییعه دهن گان اصیییییلی و اجماع تیم های کالین

Ethereum

(برای تغییرات مربوط به هساه)
در حال حاضییر چن ی

ویرایشییگر  EIPبا س ی ح فعالی های مخالف وجود دارد که از

رود بررسی پیشنهادها محافظ

میکنن و بر چرخه زد گی  EIPدظارت میکنن

آدها

به صیییییییورت داوطلباده کار میکنن و مجبورد با طیف وسییییییییعی از پیشییییییینهادها روبرو
شییییود

هیچ روشییییی برای چگودگی پردازش  EIPهای ج ی یا دحوه اداصییییاح و حذف
هیچ قادودی برای ارزیابی اولوی

 EIPدر صف

ویراسااران ج ی تعریف دش ه اس
بررسییییی وجود د ارد و معموال ً  EIPهایی که بررسییییی میشییییود یا آدهایی هسییییان که
توسیییط توسیییعهدهن گان مشیییهور دوشیییاه شییی ه اد یا در جامعه دارای بازخورد باالتری
هسان
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