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راهکارهای الیه دو ،ابزاری برای مقیاسپذیری شبکه اتریوم
اتریوم بهعنوان دومین رمزارز بزرگ جهان پس از بیتکوبن ،توانستتتتتته یت

تتتتتیستتتتتت

مالی غیرمتمرکز را بنا کند و بسیاری از نوآوریها در فضای رمزارزی نیز حول این شبکه
شکل گرفته ا ت .متأ فانه ،اتریوم قربانی موفقیت خود شده ا ت .شبکه ا صلی
اتریوم که با عنوان الیه یت شتتتتتتتناخته میشتتتتتتتود ،به صتتتتتتتور

عادی ،به خوبی توانایی

پردازش یت میلیون تراکنش در روز را دارد؛ اما با تو عه کاربردهای مبتنی بر اتریوم،
حج تراکنشها به شتتد

رو به رشتتد ا تتت .این امر باع

میشتتود شتتبکه با ازدحام

روبرو شتتتتود و در نتیجه ،کارمزد تراکنش و هزینه تمام شتتتتده برای پردازش تراکنشها
به شتتتتتتتد

باال میرود .ه زمان با رشتتتتتتتد هزینه تراکنشها در الیه یت ،ا تتتتتتتتفاده از

کاربردهای مبتنی بر شتتتتتتتبکه اتریوم همانند بازارهای  NFTو صتتتتتتترافی های غیرمتمرکز
جذابیت خود را برای عموم مردم از د ت میدهد.
الیه دو ،کل مهای ا تتتتتتتتت که ه مان ند هتری کل یه کاربرد های مبتنی بر الیه یت برای
افزایش مقیاسپذیری شتتبکه اتریوم ت ت پوشتتش خود قرار میدهد .بهعبارتیدیگر،
الیه دو تالشتتتی برای بدل کردن اتریوم به شتتتبکهای کاربردیتر برای تعداد بیشتتتتری از
کاربران ا ت.
در شتتبکه اتریوم ،تعداد راهکار الیه دو تاکنون پیشتتنهاد و طراحیشتتده ا تتت .در این
مقاله ،بنیاد

تتتتتتتور نگاهی به این راهکارها و شتتتتتتتیوه کار آن ها برای د تتتتتتتتیابی به

مقیاسپذیری در شبکه اتریوم داشته ا ت.
کانالها
کانالها در واقع هیزی شبیه شبکه الیتنینگ بیتکوین را در شبکه اتریوم پیاده ازی
میکننتتد.کتتانتتالهتتا بتته افراد اجتتازه میدهتتد تعتتداد نتتام تتدودی تراکنش را بتتا افراد دیگر
انجام دهند؛ اما تنها تراکنش اول و آخر آنها بر بستتتتتتتتر بالک ین هبت خواهد شتتتتتتتد.
بدین ترتیب ،تمامی تراکنشها به صتتور
رعت به شد

خارا از شتتبکه مدیریت شتتده و در نتیجه،

افزایش یافته و کارمزد کاهش هش گیری مییابد.
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در کنار مزایای کانالها ،ایراد ا صلی کانال همان ایراداتی ا ت که شبکه الیتنینگ نیز
دارد .با بایستتتتتتتتی با فردی میخواهید با وی تراکنش مالی داشتتتتتتتته باشتتتتتتتید ،ارتبا
تترمایه رمزارزی بایستتتی به کانال اخت تتا

مستتتقی یا غیرمستتتقی داشتتته باشتتید،

داده شتتتود و در طول اعتبار کانال قابل برداشتتتت نیستتتت .هم نین آ تتتیبپذیریهای
امنیتی بالقوه زیادی به کانالها و راهکارهای خارا از شبکه یا  off-chainوارد ا ت.
فرض کنید شتتتتما مدیر عامل یت شتتتترکت
تتتاخت

تتتتاختمانی هستتتتتید و طب نیازهای روزانه

تتتاختمان نیاز دارید .شتتتما در اینجا به جای پرداخت

شتتترکت به

تتتیمان برای

روزانه بهای

تتیمان ،یت صتتور حستتابی تهیه میکنید که تنها یتبار آن ه در اتمام

کار خود ،پول را پرداخت کن ید .این کار را برای شتتتتتتت ما راحت میک ند .عالوه بر آن در
بالک ین دیگر الزم نیستتتتتتتتت برای هر تراکنش کارمزد بده ید و فق

یت بار در انت ها

کارمزد آن را پرداخت میکنید .الزمهی این کانال ،اعتماد بین دو طرف ا ت.
 Raidenراهکاری ا ت که از آن بهعنوان الیتنینگ اتریوم یاد میشود.
پال ما
ن وه شتتتکلگیری پال تتتما مانند نمودار درختی ا تتتت .در پال تتتما بال هینهای اصتتتلی
برای مقیاس پذیری از بالک ین های متعددی که نستتتتتتت ه کوهتتری از بالک ین های
اصلی هستند که اصطالحا ً به آنها بالک ین کود گفته میشود ،ا تفاده میکنند.
مزیت این روش این ا تتتتتتتت که هرگاه مشتتتتتتتکل مقیاسپذیری پیش بیاید به تعداد
بالک ینهای کود

اضتتافه میشتتود ،هم نین امنیت این بستتتر را خود اتریوم تأمین

میکند.
از معایب این راه حل میتوان به پراکندگی داده ها اشتتتتتتتتاره کرد .هم نین در صتتتتتتتور
حمله به بالک ین ،همه داده ها در بالک ین های کود
میروند و این باع

ایجاد هراومرا بزرگی در

به

تتتتتتتمت بالک ین اصتتتتتتتلی

یست میشود.

در واقع پال تتتتتتتما هارهوبی ا تتتتتتتتت که برای ایجاد زنجیره های کوهت ()Child Chain
موردا تتتتتفاده قرار میگیرد .زنجیرههایی که از زنجیره اصتتتتلی اتریوم بهعنوان بستتتتتری
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برای ایجتتاد اعتمتتاد ا تتتتتتتتفتتاده میکننتتد .زنجیرههتتای کوهتتت امکتتان تراکنشهتتایی بتتا
تتتتتتترعتباال و کارمزد پایین را فراه میآورد؛ اما تنها انواع مشتتتتتتت
همانند انتقال و

تتتتتتتی از تراکنشها

تتتتتوآپ را پشتتتتتتیبانی میکنند و نمیتوان بر روی زنجیرههای کوهت،

همه نوع قراردادهای هوشتتتتتتمند تعریر و اجرایی کرد .یکی دیگر از ایرادا

راهکارهای

پال تتتتتتما ،زمانبر بودن هبت انتقال از زنجیره کوهت به زنجیره اصتتتتتتلی شتتتتتتبکه اتریوم
ا ت.
 OMGو  MATICاز پروژههای موف این راهحل هستند.
زنجیره جانبی مستقل
بتتااینکتته از یتتت دیتتدگتتاه ،تمتتامی راهکتتارهتتای الیتته دوم ،بتتهنوعی مبتنی بر زنجیرههتتای
جانبی هستتتتند ،اما به صتتتور خا زمانی که صتتت بت از راهکارهای مبتنی بر زنجیره
جانبی مستتتتتتتتقل پیش میآید ،منظور ارتبا دو بالک ین کامال ً مستتتتتتتتقل از یکدیگر
ا تتتتتتتتت .این دو زنجیره از طری
زنجیره با ماشین مجازی اتریوم

یت بستتتتتتتتر دوطرفه با یکدیگر در ارتبا اند و هر دو
ازگاری دارند.

Sidechainها یا بالک ینهای جانبی ،به مقیاسپذیری بالک ین اصتتتلی کمت میکند.
در اینجا بال هین جایگزین میتواند از اجماع دیگری ا تتتتفاده کند .هم نین امنیت
شتتبکه را خودش تأمین میکند .تفاو

آنها با کانالهای پرداخت این ا تتت که کانال

پرداخت نرمافزار ا تتتتتت ولی بال هینهای جانبی خود یت بال هین جدا هستتتتتتند و
نودهایی برای اجماع دارند و هدف آنها صرفا ً کمت به بالک ین اصلی ا ت.
فناوری بستر از زنجیرههای جانبی مستقل ،کامال ً مش ص و شناخته شده ا ت .به
همین

تتتتتتترعت باال و کارمزد پایین تراکنش ها در

تتتتتتتبب ،پروژه های زیادی به دلیل

زنجیره جانبی مستتتتتقل ،به این بستتتتتر مهاجر

کردهاند .زنجیرههای جانبی مستتتتتقل،

خود م سئولیت تأمین امنیت شبکه خود را بر عهدهدارند در نتیجه به دلیل آنکه این
شتتتتتبکهها برای تأمین امنیت خود به شتتتتتبکه اتریوم وابستتتتتته نیستتتتتتند و شتتتتتبکههای
کوهتتر با تعداد ولیدیتور کمتر هستتتتتتتند ،در نتیجه امنیت آنها از شتتتتتتبکه اصتتتتتتلی
اتریوم کمتر ا ت.
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 xDAIیکی از مثال های زنجیره جانبی اتریوم ا تتتتتتتتت .هم نین ،بازی معروف Axie
 Infinityیتتت مثتتال خو

از پروژههتتای الیتته یتتت ا تتتتتتتتتت کتته برای افزایش

تراکنشهتتای خود و کتتاهش کتتارمزد آنهتتا بتته زنجیره جتانبی مستتتتتتتتقتتل مهتتاجر

تتتتتتترعتتت
کرده

ا ت.
رول آپها
رولآپهتتا ،تراکنشهتتای بالک ینی را جمعآوری میکننتتد و بتته عنوان یتتت تراکنش در
شتتتبکه اصتتتلی ار تتتال میکنند که باع

خلو

شتتتدن شتتتبکه میشتتتود .با رولآپ ،کار

ماینرها راحتتر میشود.
رول آپ ها دارای دو نوع  optimistic roll upو  zero knowlge roll upهستتتتتتتت ند.
پشتتتتیبانی از  EVMو مهاجر

تتتادهتر پروژههای قرارداد هوشتتتمند از الیه اول به الیه

دوم مزیتتت  optimisticا تتتتتتتتتت امتتا نستتتتتتتبتتت بتته رولآپهتتای  zkاز امنیتتت کمتری
برخوردارند.
 رولآپ خوشبینانها  :در رولآپ خوشبینتانته ،الیته فرض را بر آن میگتذارد
که تراکنشهای موجود در الیه دو به صور پیشفرض در ت و مورد تائید
هستتتند مگر خالف آن هابت شتتود و ص ت ت تراکنشها در الیه یت صتترفا ً در
صور

بروز هالش برر ی خواهد شد.

 رولآپ آگنهی صااااا  :اهبا

صتتتتت ت تراکنشها در الیه دو برر تتتتتی و نهایی

شده و تنها در الیه یت هبت نهایی میشود.
در مقاال

بعدی در مورد انواع راهکارهای الیه دوم ص بت خواهد شد.
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