
 تکنولوژی

 

https://www.chetor.com/category/lifestyle/technology/
https://www.chetor.com/wp-content/uploads/2018/10/144750.jpg


ها و شود تا اپلیکیشنکند. البته ایجاد یک مشکل در سیستم باعث میچیز را کنترل میدر سیستم متمرکز، یک نهاد همه

های اجتماعی آنالین و چنین در شبکهپذیر شوند. همبر حمالت سایبری و قطع برق آسیبهای آنالین در براسرویس

ها در سرورهای سیستم متمرکز سایر سرورهای آنالین، کاربر باید تا حدی اطالعات شخصی خود را وارد کند که این داده

 .به سرقت ببرد تواند اطالعات شما راشود. اینجاست که یک کارمند خاطی میذخیره می

کند. درواقع، هیچ نقطه مرکزی کسی آن را کنترل نمی خودمختار است و هیچعنوان سیستمی غیرمتمرکز کامالاتریوم به

وقت دلیل، هیچهمینشود. بهبرای شکسته شدن وجود ندارد؛ بلکه توسط هزاران رایانه داوطلب در سراسر جهان کنترل می

ها، پلیکیشنوایی مثل اشود و محتشود. در ضمن اطالعات شخصی کاربران روی سیستم خودشان ذخیره میآفالین نمی

 یوتیوب مثل هاستینگ هایسرویس قوانین از کردن پیروی به نیازی و بود خواهد آن پدیدآورنده کامل کنترل در …ویدئو و

 .ندارند هم استور اپ یا

اهداف کامال متفاوت هستند و  مسئله مهم بعدی، درمورد رابطه بیت کوین و اتریوم است. باید بدانید این دو، دو پروژه

« شدهدفاتر کل توزیع»و یک سیستم انتقال پول است که براساس فناوری  ارز دیجیتال اولین بیت کوین. متفاوتی دارند

 .ایجاد شده است« بالک چین»یا 

ای کامل است که مرورگر های آن را گسترش داده است. اتریوم شبکهاتریوم از همین فناوری استفاده کرده و توانایی

های غیرمتمرکز دهد تا اپلیکیشنتر، به کاربران اجازه میاینترنتی، سیستم کدگذاری و پرداخت خود را نیز دارد. از همه مهم

 .اتریوم ایجاد کنند فناوری بالک چین را روی

دهد تا ن روش اجازه میاند. ایهایی باشند که قبال اجرا شدهدههای کامال جدید یا کپی ایتوانند ایدهها میاین اپلیکیشن

عنوان مثال، تنها کسی که از الیک شود. بههای مرتبط با این واسطه نیز حذف میها کوتاه شود و همه هزینهدست واسطه

برد، فیسبوک است. در شبکه اجتماعی نسخه اشتراک گذاشتن یک پست تبلیغاتی روی صفحه شما سود میکردن یا به

 Kickstarter بکهگیرند. در نسخه اتریوم شاند پاداش میطب که ارتباط مثبتی داشتهاتریوم، هم هنرمند و هم مخا

کنید، بلکه مالک بخشی از سود این سایت کراد فاندینگ( شما فقط یک نسخه از محصول اولیه را دریافت نمییک وب)

 .شرکت در آینده هم خواهید شد

کردید، های سوم برای ارائه خدمات پرداخت میهایی را که به طرفهای بر پایه اتریوم تمام هزینهاز طرفی، اپلیکیشن

ها دهندهطور خالصه، اتریوم یک بستر غیرمتمرکز، منبع باز، عمومی و بالک چین است که به توسعهکنند. بهحذف می

 .های غیرمتمرکز خود را توسعه بدهنددهد تا اپلیکیشناجازه می
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دهد. ه اجازه ارتباط همتا به همتا را به کاربران میکم یک سیستم غیرمتمرکز است طور که توضیح داده شد، اتریوهمان

 .شود و هیچ نهادی روی آن کنترل نداردشده بین آنها، توسط خود کاربران پشتیبانی میهر تراکنش انجام

شود. نودها داوطلبانی هستند که کل بالک ها( پشتیبانی میسرتاسر سیستم اتریوم توسط یک شبکه جهانی از نودها )گره

کنند، اعتبار شده شبکه را دنبال میاند. آنها همچنین تمام قوانین توافقچین اتریوم را دانلود و روی رایانه خود نصب کرده

 .کننددریافت میشبکه را تأمین و در قبال آن پاداش 

ایجاد شده است. این « قراردادهای هوشمند»نام های شبکه توسط مفهومی بهاند و سایر بخشاین قوانین توافق شده

های شبکه را با سایر افرادی که شما لزوما به آنها ها و سایر عملیاتاند تا تراکنشقراردادها به این منظور طراحی شده

ریزی شده است تا آنها به تعهدات ها، از قبل، داخل قرارداد برنامهمقررات برای همه طرف اعتماد ندارید، صورت دهند.

 .شودشده میتوافقها یا سایر اعمال ازپیشخود عمل کنند. پیروی از این مقررات باعث ایجاد یک سری تراکنش

هستند و اجرای آنها امنیت بیشتری را  سنتیی سازوکارها و قراردادهای د که قراردادهای هوشمند، آیندهها باور دارنخیلی

طور ایجاد اعتماد های مرتبط با ایجاد یک قرارداد و همینکند و باعث کاهش هزینهنسبت به قراردادهای سنتی ایجاد می

 .شودبین دو طرف قرارداد می

ه نقش برنامه زمانی را کند کرا نیز برای کاربرها فراهم می (EVM) در ضمن این سیستم، یک ماشین مجازی اتریوم

شود که به ی کدهایی میبرای اجرای قراردادهای هوشمند اتریوم دارد. این ماشین مجازی باعث ایجاد امنیت برای اجرا

کند. ماشین مجازی کند که این کدها با سایر کدهای سیستم تداخلی ایجاد نمیآنها اعتمادی ندارید و از طرفی تضمین می

کند. بهبود قراردادهای هوشمند تبدیل می واتریوم جدا است که آن را به ابزار کاملی برای تست  طور کامل از شبکهبه

 .کندرا نیز فراهم می (Ether) اتر ناماین بستر ارز دیجیتالی به

مک به کزارش معتبر یا راهنمایی برای ، ویتالیک بوترین ایده خود را در قالب مقاله سفید )نوعی گ۲۰۱۳در اواخر سال 

گردد( ارائه کرد. او این مقاله منظور درک یک مسئله، حل یک مشکل و یا اتخاذ یک تصمیم تدوین میخوانندگان است که به

ورد یک در این منفر با ویتال ۳۰را برای چند نفر از دوستانش فرستاد و آنها نیز برای بقیه ارسالش کردند. نتیجه این شد که 

ین اتفاق رخ ندادااش انتقاد کند، اما اش با او صحبت کردند. او منتظر بود که کسی از ایدهتماس گرفتند و در مورد ایده . 

معرفی شد. تیم اصلی پروژه اتریوم شامل ویتالیک بوترین، میاهی آلیسی، آنتونی دی لوریو،  ۲۰۱۴این پروژه رسما در ژانویه 

و گاوین وود بودند. بوترین در کنفرانس بیت کوین که در شهر میامی برگزار شد، اتریوم را به  چارلز هوسکینسون، جو لوبین

فروشی را برای اتر درنظر گرفت که توکن شبکه اتریوم است. هدف آنها مندان معرفی کرد و چند ماه بعد تیم اتریوم پیشعالقه

آوری سرمایه برای توسعه این سیستم بودجمع . 



عنوان اینترنت و اپ استور غیرمتمرکز عمل کند. چنین سیستمی نیاز به خواهد بهافزاری است که میاتریوم یک بستر نرم

 .آیدمیان میها پرداخت شود. اینجاست که پای اتر بهای برای اجرای اپلیکیشنارزی دارد تا هزینه استفاده از منابع رایانه

عنوان یک ارز عمل ها نیست. هر چند تنها بهدیجیتال است و نیازمند طرف سومی برای پردازش پرداخت اتر یک دارایی

های غیرمتمرکز شبکه را نیز دارد. اگر کاربری بخواهد چیزی را در یکی از کند، بلکه نقش سوخت برای اپلیکیشننمی

 .ه، هزینه آن را پرداخت کندد برای انجام تغییر در شبکهای اتریوم تغییر دهد، بایاپلیکیشن

شود. میزان شود و براساس میزان سوخت موردنیاز برای تغییر محاسبه میصورت خودکار محاسبه مینرخ تراکنش به

 .شودای و مدت زمان انجام عملیاتی که برای تغییر موردنیاز است، محاسبه میسوخت موردنیاز نیز براساس قدرت رایانه

 

پروژه  ۲هایی داشته باشند، اما آنها کنیم، شاید اتریوم و بیت کوین شباهتوقتی از جنبه ارز دیجیتال به موضوع نگاه می

م عنوان یک ارز دیجیتال موفق نشان داده است، اما اتریوبا اهداف مختلف هستند. با اینکه بیت کوین تا حاال خود را به



بستری است با اهداف مختلف که ارز دیجیتال خود را نیز دارد که بخشی از اپلیکیشن قراردادهای هوشمند این شبکه 

 .است

عنوان مثال بیت های زیادی وجود دارد. بهکنیم، تفاوتحتی وقتی ارزهای دیجیتال بیت کوین و اتر را با هم مقایسه می

نهایت است. زمان ایجاد هر بالک ارد، اما میزان ذخیره اتر ایجادشدنی عمال بیمیلیون ذخیره سکه د ۲۱طور کلی کوین به

ها ثانیه است که نشان از زمان کمتر برای تأیید بالک ۱۲دقیقه است، این زمان برای اتریوم حدود  ۱۰بیت کوین حدود 

 .دارد

است که تنها در مزارع صنعتی استخراج بیت ای زیادی ای و الکتریسیتهاز طرفی استخراج بیت کوین نیازمند قدرت رایانه

 .دهد تا افراد عادی هم بتوانند دست به استخراج آن بزننددسترس است. اما الگوریتم اثبات کار اتریوم اجازه میکوین قابل

زی اند، یعنی هر چیترین تفاوت بین این دو، کدهای داخلی اتریوم است که براساس ماشین تورینگ کامل ایجاد شدهمهم

تواند در شبکه محاسبه شود تا زمانی که قدرت پردازشی و زمان موردنیاز موجود باشد. بیت کوین این قابلیت را ندارد. می

تواند مشکالت نهایت امکان برخوردار باشند، اما این پیچیدگی میشود که کاربران اتریوم از بیبا اینکه این قابلیت باعث می

 .امنیتی ایجاد کند

کند، اما آن را برای انجام طور که قبال اشاره شد، اتریوم از پروتکل بیت کوین یا همان بالک چین استفاده میهمان

های مالی تغییر داده است. تنها شباهت این دو بالک چین در این است که تمام تاریخچه کارهایی فراتر از تراکنش

 .دهدا بالک چین اتریوم کارهایی بیشتری انجام میکنند، امها را ذخیره میتراکنش

گرفته، اطالعات کنونی هر قرارداد ها، هر نود روی شبکه اتریوم باید آخرین تغییرات صورتجدا از تاریخچه تراکنش

 .مانده حساب هر کاربر و محل و کد هر قرارداد هوشمند را دانلود کندهوشمند شبکه، باقی

ها توصیف کرد. در علوم رایانه، منظور از ماشین عنوان یک ماشین حاالت متناهی تراکنشم را بهتوان بالک چین اتریومی

ها به یک شرایط جدید ها را بخواند و براساس آن ورودیتواند یک سری از ورودیحاالت متناهی این است که چیزی می

 .کندمیها اجرا شدند، ماشین به یک حالت دیگر گذار گذار کند. وقتی تراکنش

شوند که هر بالک آوری مینام بالک جمعهایی بهها در گروهاست. این تراکنش ها تراکنشهر حالت اتریوم حاوی میلیون

شود. اما قبل از اینکه تراکنش بتواند به دفتر کل اضافه شود، ابتدا باید تأیید شود که برای به بالک قبلی خود زنجیر می

 .نام استخراج یا ماینینگ باید صورت بگیردانجام این کار فرایندی به



کنند استخراج فرایندی است که وقتی یک گروه از نودها از قدرت پردازشی خود برای تکمیل پروتکل اثبات کار استفاده می

شود. پاسخ به این که درواقع یک پازل ریاضی است. هر چقدر این قدرت پردازشی بیشتر باشد، پازل نیز زودتر حل می

 .کننده اعتبار بالک خواهد بودل همان اثبات کار است و تضمینپاز

کنند تا بالک جدید را ایجاد و تأیید کنند. هر زمان که این کار صورت ماینرهای زیادی در سراسر دنیا با هم رقابت می

اتریوم هستند؛ چراکه شود. ماینرها ستون فقرات شبکه شود و به ماینر پاداش داده میبگیرد، یک توکن اتر هم ایجاد می

 .شوندهای جدید شبکه نیز میکنند، بلکه باعث ایجاد توکنها و هر عملیاتی را تأیید میتنها تراکنشنه

اندازی کنند. هر سرویس متمرکزی های غیرمتمرکز خود را ایجاد و راهدهد تا اپلیکیشنها اجازه میدهندهاتریوم به توسعه

های جدید را محدود کنند، خالقیت تواند ساختن اپلیکیشنتواند با استفاده از اتریوم غیرمتمرکز شود. تنها چیزی که میمی

 .سازنده اپلیکیشن است

طور کلی تغییر دهند. این روزها ها و کاربران را بههای غیرمتمرکز این ظرفیت را دارند که رابطه بین شرکتاپلیکیشن

کنند. از طرف دیگر های زیادی وجود دارند که از دو طرف معامله فقط برای یک سپرده، نرخ تراکنش طلب میسرویس

شده را ردیابی کنند. اجرای قراردادهای محصوالت خریداری سازد تا مبدأ اصلیها را قادر میبالک چین اتریوم، مشتری

 .کندپذیر میهوشمند اجازه انجام سریع و ایمن معامالت را بدون دخالت یک میانجی امکان

تواند صنایعی طور کلی تغییر دهد، بلکه میهایی برپایه وب را بهتنها پتانسیل این را دارد که سرویسفناوری بالک چین نه

میلیارد دالر پول  ۷عنوان مثال، در صنعت بیمه عمر آمریکا حدود طور کلی تغییر دهد. بهسابقه طوالنی دارند، بهرا که 

تواند به صورت شفاف و عادالنه از طریق بالک چین دوباره توزیع شود. همچنین با اجرای قراردادهای وجود دارد که می

صورت آنالین درخواست بیمه خود را ثبت و آن را آنالین یط قرارداد، بهتوانند در صورت رعایت شراها میهوشمند، مشتری

 .پرداخت کنند

وکار های ذاتی خود مثل اعتماد، شفافیت، امنیت و عملکرد بهینه را به هر سرویس، کسبتواند تواناییبالک چین اتریوم می

 .و صنعتی بیاورد

استفاده کرد که کامال شفاف و مستقل از هر  (DAO) خودمختار های غیرمتمرکزتوان برای ایجاد سازماناز اتریوم می

شود ای از قراردادهای هوشمند اداره میشده و مجموعهنویسیوسیله کدهای برنامهبه DAO .کنندنوع دخالتی عمل می

 .از بین ببردایجاد شده است تا نیاز به فرد یا گروهی از افراد را برای کنترل  DAO .اندکه روی بالک چین ثبت شده



شده برابر با های خریداریاند. البته میزان توکنهای آن را خرید کردهدر اختیار افرادی است که توکن DAO مالکیت

 .دهدها میزان مشارکت افراد در پروژه هستند که به آنها حق رأی مینیست. توکن DAO سهام مالکیت از

است که از بالک چین متصور هستیم. این بستر در برابر هر نوع دخالت طرف سوم، بستر اتریوم حاوی تمام منافعی 

 .شوندکه در سیستم قرار دارند، توسط هیچ کس کنترل نمی DAO های غیر متمرکز ومصون است. یعنی تمام اپلیکیشن

سیستم باید برای هر هر پروژه بالک چین براساس یک سری قوانین مورد توافق ایجاد شده است: یعنی تمام نودهای 

 .گیردبرداری، فساد و دخالت بیرونی را میگیرد، موافقت خود را ابراز کنند. این قابلیت، جلوی کالهتغییری که صورت می

ها همیشه آنالین هستند و ای برای شکست وجود ندارد، همه اپلیکیشنتمام این بستر غیر متمرکز است یعنی: هیچ نقطه

ضمن ذات غیر متمرکز و امنیت رمزنگاری شده باعث شده تا شبکه اتریوم در برابر هر نوع حمله شوند. در خاموش نمی

 .هکری محافظت شود

خواهند شبکه را در برابر دخالت بیرونی محافظت کنند، مفید بودن آنها بستگی به افرادی با اینکه قراردادهای هوشمند می

تواند مورد سوءاستفاده همیشه جای خطای انسانی وجود دارد و هر نوع خطایی در کدها می اند.دارد که کدهای آن را نوشته

قرار بگیرد. اگر چنین چیزی رخ دهد، هیچ راه مستقیمی برای جلوگیری هکر از حمله یا سوءاستفاده از اشتباه وجود ندارد. 

نویسند. هر چند این برخالف ماهیت بالک چین است؛ تنها راه مقابله این است که همه به توافق برسند و کدها را دوباره ب

 .چراکه قرار بود بالک چین تغییرناپذیر و ایمن باشد

. رفت سرقت به اتر توکن میلیون ۳٫۶صورت گرفت و بیش از  DAO ای هکری به یکحمله ۲۰۱۶آوریل  ۳۰در تاریخ 

دیگر که دارای ساختاری  DAO را به یک DAO حساب و کرده استفاده کدها در «مجدد تماس» نامبه باگی از هکر

تنها مشکلی نبود که پیش آمد. اعتماد کاربران به کل شبکه  DAO مشابه بود، منتقل کرده بود. از دست دادن سرمایه

 .دالر کاهش پیدا کرد ۱۳به  ۲۰اتریوم هم در معرض خطر قرار گرفت و ارزش اتر از 

 


