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:مطالب این جلسه

حساب های کاربری در اتریوم.1
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تراکنش ها.2

ساختار اتریوم.4

تاریخچه اتریوم.5

Fees ,Gas 3.
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1,2,4,6,13

معرفی کتابهای اتریوم و سالیدیتی★

:منابع مطالعه بیشتر 
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: سالهای اولیه پس از توسعه بین کوین 
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:طراحی بالک چین جدید که : انتخاب دوم 

توانایی ارائه کاربردهای متنوع تر داشته باشد -

.محدود به کاربری خاصی نباشد-

. ی با برنامه نویسی بتوان آن را در خدمت کاربردهای گوناگون قرار داد-

درک مزایا و قابلیت های این تکنولوژِی و تالش برای عملی کردن سایر کاربردهای بالک چین

: ماندن روی بالک چین بیت کوین و تالش برای یافتن راه حل برای محدودیتهای اولیه که در طراحی بیت کوین موجود بود: انتخاب اول 
...بالک سایز، محدودیت تراکنش در ثانیه و

(اضافه کردن کمکهای اف چین که در این صورت در مغایرت با ویژگیهای بالک چین است ) 
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فناوری بالکچین و یک ماشین مجازی محاسبایت : ترکیب دو ایده موجود ★

که قادر به اجرای هر نوع برانمه    ( مشابه یک کامپیوتر معمویل)

.کامپیوتری یم ابشد

:نوآوری اتریوم 
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انواع حساب در اتریوم.1

Externally Owned Accountتوسط کاربر مدیریت می شود.

Smart Contract Account

شما نمی توانید فقط با نگاه کردن به آدرس تشخیص دهید که این اکانت کدام نوع است 
6

state

.از طریق قراردادهای هوشمند قابل دسترسی است

.یکی از مهمترین مفاهیم در اتریوم حسابهای کاربری است●

.تغییرات در شبکه بالکچین ناشی از تغییرات در حالت           حسابهای کاربری است●

.هر اکانت یک آدرس بیست بایتی دارد●

0x89205A3A3b2A69De6Dbf7f01ED13B2108B2c43e7 ●



:مراحل تولید آدرس از کلید خصویص

Private Key --> Public Key --> Ethereum Address

استخراج کلید عمومی از این کلید خصوصی  :مرحله دوم

تولید آدرس از کلید عمومی :مرحله سوم

7/53

=2^25677^10   *1.15810^88 همه اتم های دنیا...(موس

( 2^256 تا 1 بین عددی .بیت256تولید کلید خصویص رندوم به اندازه : مرحله اول
.نکته کلید خصوصی در بالک چین نه ذحیره میشود و نه انتقال پیدا می کند
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Externally Owned Accounts )EOA(

8/53

.هیچ کدی مختص به خود ندارند●

Wallet

Nonce (شروع از صفر.)دارای یک عدد             است که نشان دهنده تعداد تراکنشهای انجام شده از سوی آن حساب است●

.می تواند اتر ارسال کند یا اجرای یک قرارداد را شروع کند●

. دارای متغیری برای نشان دادن موجودی حساب به اتر است●

.است ( مالک حساب)دارای کلید خصوصی است که در اختیار کاربر ●

حسابهایی که در              می سازیم : مثال ●



Smart Contract Accounts

9/53

●Nonce

. توسط یک قرارداد هوشمند کنترل می شود●

عملکرد اآن توسط . )کلید خصوصی ندارد●

. دارای موجودی اتر است●

. اآدرس بیست بایتی دارد●

.می تواند اتر ارسال کند یا اجرای یک قرارداد دیگر را فراخوانی کند●

. تعداد دفعاتی که یک قرارداد دیگر را فراخوانی کرده است:
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تراکنشی دریافت می کند، کد آن حساب فعال می شود، این کد از یک سری “ حساب قرارداد”ر بار که یک ھ●
. مان صورتی که از قبل برنامه ریزی شده بوده، اجرا شودھپارامتر ورودی استفاده می کند تا به 

10

.وجود دارند–که حساب دریافت کرده بود قسمت دیتا پارامترها در قالب بخشی از تراکنش ●

کد قرارداد توسط ماشین مجازی اتریوم                                         که روی همه نودها وجود دارد اجرا می شود؛ ●
.به عنوان بخشی از وظیفه آن ها برای تایید بالک های جدید محسوب می شود( اجرای کد)این کار 

Ethereum Virtual Machine
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New Contract Account

.یک حساب کاربری قرارداد جدید می تواند توسط یک کاربر یا توسط یک قرارداد دیگر ایجاد شود●

11/53

0x0000000000000000000000000000000000000000 آدرس خاصی است که به "ادرس صفر"یا آدرس ●

.بالک چین اتریوم اعالم میکند این تراکنش مربوط به ایجاد یک قرارداد جدید است

.و نانس ایجاد می شود"آدرس عمومی حساب فراخوان قرارداد جدید"آدرس قرارداد جدید از هش●

چرا نانس را در تولید ادرس جدید دخالت میدهیم ؟ : سوال ●



Ethereum Accounts

12/53
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Accounts and Test nets

تست نت چیست ؟

13/53

آدرس های ایجاد شده توسط                    برای همه نت ها یکی است، ولی برای قرارداد متفاوت عمل می شود و هر ●
.قرارداد باید در شبکه مورد نظردپلوی شود و آدرس بگیرد

metamask
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1 2 3
★
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Additional Reading
https://ethereum.stackexchange.com/questions/12065/what-is-the-difference-between-a-call-message-c

all-and-a-messageadecimal format

How are Ethereum Addresses Generated?

Solidity Docs on Accounts

An externally owned account on Etherscan

6. A contract account on Etherscan

How is the address of an Ethereum contract computed?

15/53
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https://ethereum.stackexchange.com/questions/12065/what-is-the-difference-between-a-call-message-call-and-a-message
https://ethereum.stackexchange.com/questions/12065/what-is-the-difference-between-a-call-message-call-and-a-message
https://ethereum.stackexchange.com/questions/3542/how-are-ethereum-addresses-generated
https://solidity.readthedocs.io/en/v0.4.20/introduction-to-smart-contracts.html#accounts
https://etherscan.io/address/0x1b3947bd020227455563a5df59a06a42bd63f409
https://etherscan.io/address/0xde0b295669a9fd93d5f28d9ec85e40f4cb697bae
https://ethereum.stackexchange.com/questions/760/how-is-the-address-of-an-ethereum-contract-computed
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:جدول واحدهای اتریوم ●

https://eth-converter.com/extended-converter.html

Units

www.makanacademy.ir
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)Transactions( ها 2.تت اکنش
.تراکنش پیامی است که از یک حساب             به حساب دیگر یا قراردادی فرستاده می شود●

17/53

.تراکنش مکانیسم تغییر حالت سیستم است●
.ا می شوند̥متراکنش های ارسال شده از سوی           همیشه توسط فرستنده با کلید خصوصی ا●

.تراکنش ها تا وقتی که توسط یک ماینر ماین نشده و در یک بالک ذخیره نگردند، اجرایی نشده اند●

و به جای آن پیام به یک قرارداد دیگر یا یک             ( کلید خصوصی ندارند)قراردادها تراکنش ارسال نمیکنند●
. ارسال می کنند

.پیام های قراردادها لزوما شامل اتر نمی شود و می تواند اطالعات مرتبطی را بین قراردادها رد و بدل کند●
.قرارداد هوشمند گیرنده با دیتای ارسال شده مانند یک ورودی رفتار می کند●

EOA

EOA

EOA

www.makanacademy.ir



(Transactions) ها تت اکنش
.تراکنش یک قرارداد هوشمند جدید ایجاد می کندآدرس      در گیرنده در صورت مشخص نشدن آدرس گیرنده و یا نوشتن ●

18/53

0

دیتای ارسالی اجرا می شود و نتیجه آن در بالک چین به عنوان قرارداد جدید با آدرس جدید ذخیره ●
.می شود
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شاملموارد زیر است: تت اکنش هت 

most user interface visualizations embellish this with additional information,derived from the transaction or from the block
1
c
9
hain.



Smart Contract account EOA account

تراکنش فقط شامل اتر باشد

تراکنش فقط شامل دیتا باشد

تراکنش هم شامل اتر و هم شامل دیتا باشد

تراکنش نه اتر و نه دیتا داشته باشد

:حالتهای مختلف ارسال تراکنش برای دو نوع حساب موجود

20
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آدرس فرستنده

● what is one-way process? reverse-calculation is not possible!

● Elliptical Math (beautiful  math & beautiful mind !)

21/53

www.makanacademy.ir



22

● ECDSA, or Elliptic Curve Digital Signature Algorithm

○ secp256k1 standard

★رمزنگاری انمتقارن
)asymmetric cryptography(

:اطالعات بیشتر
What isthe mathbehind elliptic curve cryptography?

www.makanacademy.ir

https://hackernoon.com/what-is-the-math-behind-elliptic-curve-cryptography-f61b25253da3
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 EOAروش ساخت آدرس اتریوم

25۶به توان 2فضای کلید خصوصی اتریوم ●

(رقمی٧٧حدودا یک عدد )است 

آدرس های قرارداد هوشمند کلید خصوصی●

ندارند
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Nonce is vital, Why?

24/53

:سناریوی اول

اتر می فرستد، 8و ( تراکنش اول و با اولویت باالتر)اتر ۶فرستنده به ترتیب ●
. اتر دارد10در حالی که در اکانت خود فقط 

بدون              چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟○

:سناریوی دوم
یک تراکنش با مقدار دو اتر برای یک فروشنده ارسال می . اتر موجودی اکانت است100●

تراکنش در بالک چین برای همه قابل مشاهده و قابل کپی هست و ممکن است توسط افراد . شود
.دیگر تکرار شود

حتی اگر چندین تراکنش دارای مقدار و . با داشتن             هر تراکنش قابل تشخیص است و یکتا است○
.آدرس های مشابه باشند زیرا هش تراکنشها به علت تغییر عدد نانس با هم بسیار متفاوت خواهند بود

Nonce

Nonce

www.makanacademy.ir
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صحت آدرس تراکنش

هر عبارت بیست بایتی به عنوان یک آدرس معتبر شناخته می شود و در شبکه کنترل نمی شود که آیا کلید خصوصی●

. متناظر با این آدرس وجود دارد و یا آدرس صحیح وارد شده است یا خیر
.صورت می گیرد( مثال رابط کاربری)در الیه های باالتر( در صورت لزوم )فرض شده است که اعتبار سنجی آدرس ●

checkSum ●

Ethereum Name Service (ENS) : shiryakhat.eth●

گاهی از آدرس های بدون گیرنده خاص یا داشتن کلید خصوصی برای توکن سوزی یا غیر قابل خرج ●
کردن اتر برای همیشه

چرا باید اتر یا توکن سوزانده شود ؟: سوال ●.استفاده می شود 

0x000000000000000000000000000000000000dEaD

https://etherscan.io/address/0x000000000000000000000000000000000000dEaD 

www.makanacademy.ir



Additional Reading

1. Solidity Docs on Transactions

2. What is the difference between a transaction 

and a contract message?

26/53www.makanacademy.ir

https://solidity.readthedocs.io/en/latest/introduction-to-smart-contracts.html#transactions
https://ethereum.stackexchange.com/questions/12065/what-is-the-difference-between-a-call-message-call-and-a-message
https://ethereum.stackexchange.com/questions/12065/what-is-the-difference-between-a-call-message-call-and-a-message


h t t p s : / / e t h e i s c a n . i o /

h t t p s : / / e t h e i s c a n . i o / c h a i t s
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Block Time
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Block Time
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Block Time

باالترین و پایین ترین عدد سختی شبکه که تا کنون در اتریوم اعمال شده است چه اعدادی هستند؟: سوال 

www.makanacademy.ir



Block Time
https://etherscan.io/chart/blocktime

31/53
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?
Question

why block time is not constant
?

32/53
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3.Gas

33/53

.....در حالتی که تراکنش رایگان یا ارزان باشد: کاهش اسپم●

the (volatile)price of Ethereumandthe rewardto

minersfor the work theydo,andas
adefenseagainstdenial-of-serviceattacks. To  prevent
accidental or malicious infinite

Gas is separate from ether in order to protect the system from the
volatility that
might arise along with rapid changes in the value of ether, and also as a way to
man‐

age the important and sensitive ratios between the costs of the various
resources that gas pays for ( computation, memory, and storage)

:توقف کدهای معیوب●

هر مرحله دارای هزینه است می توان با تعیین حد هزینه از آسیب به شبکه به دلیل کدنویسی○
بد جلوگیری کرد 

infinite loop:مثال○

Gas is a crucial component of Ethereum, and serves 
a dual role: as a buffer between



Gas and Fee

.اجرای تراکنش ها در شبکه اتریوم شامل هزینه          می شود●

34/53

است که برای استفاده از آن هزینه ( مانند شبکه برق یا آب)شبکه اتریوم مانند یک دارایی عمومی ●
.پرداخت می کنید

امنیت و ثبات●

.این هزینه به ماینرها به عنوان پاداش پرداخت می شود که تراکنش شما را در بالک ها ثبت کنند●

Pow

Fee

www.makanacademy.ir



Gas
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واحد اندازه گیری هزینه اجرا برای ماشین مجازی اتریوم ●

مثال ضرب دارای هزینه             و جمع دارای هزینه.هر عملیات در           دارای یک هزینه اجرا است●

. گس میزان مصرف منابع توسط هر تراکنش را کنترل می کند●

در صورت داشتن دیتا برای اجرا یا , گس 21000تراکنش ساده . )گس از قبل برای هر تراکنش مشخص است●
(ه بیشتر میشود̫فگرفتن حا

. بایدموجودی اترکافی درآدرس فرستنده وجودداشته باشد●
Gas is not ether — it’s a separate virtual currency with its own exchange rate against ether

Gas Price * Gas fee

EVM

EVM

gas3 gas5
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Gas

Wei .حداکثر میزان هزینه ای هست که مجاز است برای یک تراکنش هزینه شود: Gas limit ●

36/53

قیمت پیشنهادی برای پرداخت به ازای هر گس: Gas price ●

.باالتر برای تراکنشها موجب می شود تراکنش سریع تر انجام شود Gas ●

.قیمت            بر اساس حالت شبکه اتریوم در آن زمان در نوسان است● Gas

https://ethgasstation.info/calculatorTxV.php

https://www.gasnow.org/ (Chrome Extension) 

www.makanacademy.ir
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?

Question

چه زمان قیمت          پایین تر است ؟

37/53

Gas

www.makanacademy.ir



★Gas

● The minimum value that Gas Price can be set to is zero!!!

○ which means a fee-free transaction.

https://etherscan.io/chart/gasprice

38/53
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Gas
.تراکنش مقدار بیشتری از گس اولیه نمی تواند هزینه کند●

39

. هر عملیات                      که توسط           انجام می شود از          اولیه کم می کند●
(هزینه اجرای هر عملیات از قبل مشخص است)
.اگر          قبل از پایان همه عملیات ها تمام شود اجرای بقیه دستورات متوقف می شود●

. اگر پس از اتمام اجرا هنوز از           مقداری باقی مانده باشد به آدرس فرستنده و شروع کننده تراکنش دوباره ارسال می شود●

(Operation)EVMGas

Gas

Gas

www.makanacademy.ir



Additional Reading

1. Ethereum, Gas, Fuel and Fees -- Consensys Media

2. EthGasStation

40/53

www.makanacademy.ir

https://media.consensys.net/ethereum-gas-fuel-and-fees-3333e17fe1dc
https://ethgasstation.info/
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4.ساختاراتتیوم

Open source ،Public network ●

42/53

.هر کاربر می تواند نرم افزار را دانلود کرده و یک نود راه اندازی کند: Permissionless system ●

غیرقابل بازگشت،قابل ردیابی● trackabilityirreversible

. اتریوم یک سیستم ایده آل برای قراردادهای هوشمند است.                                               محیط اجرایی دارد●

Ethereum virtual machineماشین مجازی اتریوم●

Execution environment

وضعیت سایر بالکچین ها در زمینه قرارداد های هوشمند در حال حاضر چگونه است: سوال ○

انواع نودهایی بالک چین اتریوم که می توان اجرا کرد؟: سوال ○

www.makanacademy.ir



★ Ethereum Virtual Machine

43/53

. اتریوم یک کامپیوتر توزیع شده در سطح دنیا است●

می تواند مانند یک کامپیوتر معمولی عمل کند و هر برنامه کامپیوتری با هر پیچیدگی. ) اتریوم یک ماشین تورینگ کامل است●

.(قابل اجرا در             است

:یک ماشین تورینگ که می تواند محاسبات و عملگر های زیر را داشته باشد: تورینگ کامل●

شرط،انتقال یا انشعاب،عملگرهای ریاضی               ،حلقه●

“                                          ماشین تورینگ کامل”چنانچه یک ماشین همه خاصیت های فوق را باهم داشته باشد به آن ●
.گفته می شود

EVM

+( ,- ,)*loopGo toIf then else

Turing Completeness



.روی تمام نودها اجرا می شود EVM ●

44

فعلی و گذاربه            بعدی را مطالعه می کند ●

.پردازش تراکنشها و قراردادها را مدیریت می کند●

statestate
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EVM Bytecode

.بایت کد اجرا می شود EVM●

45/53

بایت کد یک زبان سطح پایین است که تعیین می کند چگونه تغییر حالت در اکانتها در شبکه ●
.اعمال شود

.همه تراکنشها بایت کد دارند●
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EVM Bytecode
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جهت در دسترس بودن بایت کد برای اجرا توسط           قراردادهای هوشمند بایت کد ●

.قرارداد را در                نگهداری می کنند

ماشین مجازی هر بار که یک تراکنش شروع می شود بایت کد را اجرایی می کند ●

.و براساس نتیجه آن حالت ماشین اتریوم را آپدیت می کند

EVM

storage

اگر چه می توان فایل بایت کد را مستقیما 
تولید کرد ولی به علت سختی و پیچیدگی 

این کار معموال ابتدا قرارداد هوشمند توسط 
یک زبان سطح باال نوشته شده و سپس به 

.بایت کد کامپایل میشود



:زابن های سطح ابال که اب استفاده از آهنا یم توان برای             قرارداد هومشند نوشت

47

lll Low-level Lisp-like Language (first)

Serpent syntax similar to Python

Solidity
syntax similar to JavaScript, C++, or Java. The most popular and frequently used
language for Ethereum smart contracts.

Vyper loser to a pure-functional Python-like language

EVM



EVM خصوصیات

.یک ماشین کند ولی قابل اعتماد است●
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.تراکنش را انجام می دهد20-10در هر ثانیه ●

.تمام تراکنشها باید توسط همه نودها اجرا شود تا به هدف محیط               بودن رسیده شود● trustless
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روند کیل اجرای تراکنش در بالک چین اتریوم

broadcast .تراکنش ها به صورت عمومی در شبکه اعالم می شود ●
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.تراکنش ها در دسته هایی به نام بالک قرار می گیرد●
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E VM
:وقتی یک بالک معتبر پیدا شد موارد زیر در آن قرار داده شده است●
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لیست تراکنشها○

انکل لیست○

بالک هدر○
Previous Block hash ●

State Root ●
Transactions Root ●

Receipts Root ●
Block Number ●

Gas used ●
Timestamp ●

Nonce ●



?

Time stamp?

why?  
How?
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این زمان بر اساس. ر بالک ماین شده شامل یک نشانه زمان ماین شدن استھ●
(19٧0اول ژانویه .) تعداد ثانیه های گذشته از زمان شروع لینوکس محاسبه میشود 

https://www.unixtimestamp.com/ 

در رابط های کاربری یا قراردادهای هوشمند این زمان معموال تبدیل به
. تاریخ های میالدی یا براساس روز ، ماه و سال میگردد

www.makanacademy.ir

https://www.unixtimestamp.com/


Uncle Block
.یک بالک کشف شده که در زنجیره اصلی قرار نگرفته است آنکل بالک محسوب می شود●

52/53

:ثانیه یک بالک ماین می شود، این فاصله کم یافتن بالکها باعث می شود15هر ●
. همزمانی در تولید بالک مجاز بعدی قابل انتظارباشد

برخالف بیت کوین کشف انکل بالک در اتریوم دارای پاداش است ●
(مقداری کمتر از پاداش ماین بالک معتبر که در زنجیره اضافه گردد)

Orphan blockدر بالک چین بیت کوین
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Uncle Block
why Uncle name?

:پاداش به آنکل بالک در جهت اهداف زیر است●
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کار انجام شده حتی اگر لحاظ نشود دارای پاداش : غیر متمرکز سازی                                 شبکه 
. است، بنابراین ماینرها را متمایل به سولومایننیگ میکند تا اینکه در یک استخر ماین کند

زیرا میزان زیادی کار برای پردازش شبکه انجام می شد که در صورت پیدا شدن :امنیت○

چرا که قدرت پردازش . یک انکل بالک هم این پردازش ها هدر رفته حساب نمیشود

.برای تولید این دو بالک تقسیم شده است

decentralization
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پاداش ماین هر بالک اصلی و هر بالک آنکل در اتریوم چند اتر است ؟: سوال 

54
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اتریخچه اتریوم .5

. وایت پیپر اتریوم را منتشر کرد201۳سال ,ایده پرداز اتریوم،                               ●
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۲014اعالن عمویم در سال ●
.مقر این بنیاد هم اکنون در کشور سوئیس است: 2014تاسیس بنیاد اتریوم درسال ●

در طول فروش جمعی که اتر,2014در ماه های ژوئن و اگوست:2014جذب سرمایه در سال 

.بیت کویین ازجامعه ارزهای دیجیتا جمع آوری کرد۳1000تیم اتریوم بیش از ,در ازای بیت کویین فروخته شد

در زمان فروش جمعی بیت کویین .میلیون دالربود18ارزش آن بیت کوین ها در آن زمان چیزی نزدیک بخ 

اما پس از گذشت زمان قیمت ببیت کویین سقوط شدیدی را تجربه کرد,دالر معامله می شد۶50در محدوده 

.و تیم پروژه باید با زیان ازدست دادن میلیون ها دالر روبرو می شد

Vitalik Buterin
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اتریخچه اتریوم 
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المپیک:2015راه اندازی شبکه آزماییش اتریوم در سال ● 

کاربران می :2018پیاده سازی هارد فورک فرانتیر                           در سال ●

توانستند اتریوم خرید و فروش کنند، به استخراج اتریوم بپردازند و قرارداد 

.هوشمند و برنامه های غیرمتمرکزبسازند

Frontier

در هارد فورک:2015پیاده سازی هارد فورک هوم استند                                  درسال ●
.هوم استید تعیین شد که شبکه اتریوم واقعا امن است

Olympic

Homestead
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اتریخچه اتریوم
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:2016هک دائو                          و پیدایش اتریوم کالسیک در سال ● DAO HACK

.توسط یک تیم استارت آپ آلمانی به نام                     هدایت میشد ●

Decentralized Autonomous Organization●150 میلیون دالر سرمایه در یک ماه جذب کرد.

.میلیون دالر هک شد50●

دالر بعد از هک12دالر به 20کاهش قیمت اتر از ●

بر اساس رای گیری هاردفورک، روی یک بالک قبل از هک انجام شد تا اتریوم های●
.سرقت شده برگردانده شود و این باعث به وجود اآمدن زنجیره جدید اتریوم فعلی شد

.بالکچین اورجینال امروزه به اسم اتریوم کالسیک شناخته میشه: اتریوم کالسیک●
( برخالف سایر موارد که فورک جدید نام جدید میگیرد )

بسیاری از جامعه ارز دیجیتال با این کار مخالف و معتقد بودند که این کار ماهیت بالکچین را زیر سوال ●
( کد قانون است. )میبرد

اما تیم اتریوم و شخص ویتالیک بوترین از این موضوع حمایت کردند و منابع از دست رفته ●
.خودشون رو به دست آوردند

The DAOSlock.Slo
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اتریخچه اتریوم
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در تنجرین ویسل مفهوم گس          باال پایین : 201۶پیاده سازی                                                        در سال 
همچنین توسعه دهندگان با باال بردن هزینه . شدن آن، برای پرداخت کارمزدها و هزینه های شبکه مطرح شد

.برخی از فعالیت های سنگین، توانستند با حمالت دیداس             به طرز فوق العاده ای مقابله کنند

اسپریوس دراگون دومین فورک اتریوم :201۶پیاده سازی                                                     در سال 
.آسیب شبکه اتریوم در مقابل حمالت دیداس تقریبا به صفر رسید. برای مقابله با حمالت دیداس بود

 Tangerine hhistle

Spurious Dragon

Gas

DDoS
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اتریخچه اتریوم

59/53

کاهش سختی شبکه، بهبود حریم خصوصی تراکنش ها، :2019پیاده سازی هارد فورک مترو پلیس در سال 
بهبود امنیت قراردادهای هوشمند،کاهش پاداش استخراج اتریوم

نسخه ای کامال 2اتریوم : زمان نامعلوم: 2.0پیاده سازی هارد                              فورک اتریوم 
متفاوت از اتریوم فعلی

این نسخه از اتریوم شامل کسپر                 برای رفتن به اثبات سهام، شاردینگ                    . خواهد بود
برای مقیاس پذیری

تراکنش های سریع و ارزان و ای وازم                 برای بهبود ماشین مجازی اتریوم و در نتیجه 
.بهبود شبکه است

در واقع همان مرحله سرینتی                    است که در نقشه 2اتریوم 
.راه اولیه اتریوم تعریف شده بود

Serenity

CasperSharding

eWASM

Serenity

●

●

●

www.makanacademy.ir



اتریخچه ارتریوم
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White paper

Yellow paper 

Beige paper

Differences Between a White Paper, Yellow Paper, and Beige Paper

61
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https://coiniran.com/ethereum-whitepaper/
https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf
https://github.com/chronaeon/beigepaper
https://medium.com/%40hello_38248/differences-between-a-white-paper-yellow-paper-and-beige-paper-ad173f982237


Additional Reading

1. A visual demonstration of a blockchain data structure

2. How does Ethereum work anyway?

3. Ethereum Block Architecture

4. Ethereum Development tutorial

5. Ethstats

6. Understanding the concept of Private Key, Public Key 

and Address

7. Ethereum White paper

8. Ethereum yellow paper
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https://medium.com/%40preethikasireddy/how-does-ethereum-work-anyway-22d1df506369
https://ethereum.stackexchange.com/questions/268/ethereum-block-architecture
https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Ethereum-Development-Tutorial
https://ethstats.net/
https://etherworld.co/2017/11/17/understanding-the-concept-of-private-key-public-key-and-address-in-ethereum-blockchain/
https://etherworld.co/2017/11/17/understanding-the-concept-of-private-key-public-key-and-address-in-ethereum-blockchain/
https://etherworld.co/2017/11/17/understanding-the-concept-of-private-key-public-key-and-address-in-ethereum-blockchain/
http://gavwood.com/paper.pdf


اپیان جلسه سوم
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