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 پذیری شبکه اتریومراهکارهای الیه دو، ابزاری برای مقیاس

دومین رمزارز بزرگ جهان پس از بیتکوبن، توانستتتتتته یت  تتتتتیستتتتتت   عنوانبهاتریوم 
ها در فضای رمزارزی نیز حول این شبکه مالی غیرمتمرکز را بنا کند و بسیاری از نوآوری

، اتریوم قربانی موفقیت خود شده ا ت. شبکه اصلی متأ فانهشکل گرفته ا ت. 
عادی، به خوبی توانایی شتتتتتتتود، به صتتتتتتتور  اتریوم که با عنوان الیه یت شتتتتتتتناخته می

پردازش یت میلیون تراکنش در روز را دارد؛ اما با تو عه کاربردهای مبتنی بر اتریوم، 
شتتود شتتبکه با ازدحام ها به شتتد  رو به رشتتد ا تتت. این امر باع  میحج  تراکنش

ها روبرو شتتتتود و در نتیجه، کارمزد تراکنش و هزینه تمام شتتتتده برای پردازش تراکنش
ها در الیه یت، ا تتتتتتتتفاده از با رشتتتتتتتد هزینه تراکنش زمانه رود. اال میبه شتتتتتتتد  ب

های غیرمتمرکز و صتتتتتتترافی NFTکاربردهای مبتنی بر شتتتتتتتبکه اتریوم همانند بازارهای 
 دهد.جذابیت خود را برای عموم مردم از د ت می

کاربردهای مبتنی بر الیه یت برای الیه دو، کلمه ای ا تتتتتتتتت که همانند هتری کلیه 
، دیگرعبارتیبهدهد. پذیری شتتبکه اتریوم ت ت پوشتتش خود قرار میافزایش مقیاس

تر برای تعداد بیشتتتتری از ای کاربردیالیه دو تالشتتتی برای بدل کردن اتریوم به شتتتبکه
 کاربران ا ت.

ا تتت. در این  شتتدهطراحیپیشتتنهاد و  تاکنوناد راهکار الیه دو در شتتبکه اتریوم، تعد
ها برای د تتتتتتتتیابی به مقاله، بنیاد  تتتتتتتور نگاهی به این راهکارها و شتتتتتتتیوه کار آن

 پذیری در شبکه اتریوم داشته ا ت.مقیاس

 هاکانال
 ازی ها در واقع هیزی شبیه شبکه الیتنینگ بیتکوین را در شبکه اتریوم پیادهکانال
دهتتد تعتتداد نتتام تتدودی تراکنش را بتتا افراد دیگر هتتا بتته افراد اجتتازه میکننتتد.کتتانتتالمی

ها بر بستتتتتتتتر بالک ین هبت خواهد شتتتتتتتد. انجام دهند؛ اما تنها تراکنش اول و آخر آن
ها به صتتور  خارا از شتتبکه مدیریت شتتده و در نتیجه، بدین ترتیب، تمامی تراکنش

 یابد.گیری میکاهش هش  رعت به شد  افزایش یافته و کارمزد 
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ها، ایراد اصلی کانال همان ایراداتی ا ت که شبکه الیتنینگ نیز در کنار مزایای کانال
خواهید با وی تراکنش مالی داشتتتتتتتته باشتتتتتتتید، ارتبا  دارد. با بایستتتتتتتتی با فردی می

 تترمایه رمزارزی بایستتتی به کانال اخت تتا  مستتتقی  یا غیرمستتتقی  داشتتته باشتتید، 
های پذیریو در طول اعتبار کانال قابل برداشتتتت نیستتتت. هم نین آ تتتیبداده شتتتود 

 وارد ا ت. off-chainها و راهکارهای خارا از شبکه یا امنیتی بالقوه زیادی به کانال

فرض کنید شتتتتما مدیر عامل یت شتتتترکت  تتتتاختمانی هستتتتتید و طب  نیازهای روزانه 
شتتترکت به  تتتیمان برای  تتتاخت  تتتاختمان نیاز دارید. شتتتما در اینجا به جای پرداخت 

بار آن ه  در اتمام کنید که تنها یتحستتابی تهیه میروزانه بهای  تتیمان، یت صتتور 
کار را بر  ما راحت میکار خود، پول را پرداخت کنید. این  کند. عالوه بر آن در ای شتتتتتتت

بدهید و فق  یت کارمزد  بار در انتها بالک ین دیگر الزم نیستتتتتتتتت برای هر تراکنش 
 ی این کانال، اعتماد بین دو طرف ا ت.. الزمهکنیدمیکارمزد آن را پرداخت 

Raiden  شود.الیتنینگ اتریوم یاد می عنوانبهراهکاری ا ت که از آن 

 پال ما
های اصتتتلی هینگیری پال تتتما مانند نمودار درختی ا تتتت. در پال تتتما بال شتتتکلن وه 

های از بالک ین تریکوهتهای متعددی که نستتتتتتت ه پذیری از بالک ینبرای مقیاس
 کنند.شود، ا تفاده میها بالک ین کود  گفته میاصلی هستند که اصطالحاً به آن

ذیری پیش بیاید به تعداد پمزیت این روش این ا تتتتتتتت که هرگاه مشتتتتتتتکل مقیاس
 تأمینشتتود، هم نین امنیت این بستتتر را خود اتریوم های کود  اضتتافه میبالک ین

 کند.می

ها اشتتتتتتتتاره کرد. هم نین در صتتتتتتتور  توان به پراکندگی دادهمی حلراهاز معایب این 
های کود  به  تتتتتتتمت بالک ین اصتتتتتتتلی ها در بالک ینحمله به بالک ین، همه داده

 شود.بزرگی در  یست  می ومراهراو این باع  ایجاد روند می

( Child Chainهای کوهت )برای ایجاد زنجیرهدر واقع پال تتتتتتتما هارهوبی ا تتتتتتتتت که 
بستتتتتری  عنوانبههایی که از زنجیره اصتتتتلی اتریوم گیرد. زنجیرهقرار می موردا تتتتتفاده
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هتتایی بتتا امکتتان تراکنش هتتای کوهتتتکننتتد. زنجیرهبرای ایجتتاد اعتمتتاد ا تتتتتتتتفتتاده می
ها آورد؛ اما تنها انواع مشتتتتتتت  تتتتتتتی از تراکنشو کارمزد پایین را فراه  می باال تتتتتتترعت

های کوهت، توان بر روی زنجیرهکنند و نمیهمانند انتقال و  تتتتتوآپ را پشتتتتتتیبانی می
همه نوع قراردادهای هوشتتتتتتمند تعریر و اجرایی کرد. یکی دیگر از ایرادا  راهکارهای 

زنجیره کوهت به زنجیره اصتتتتتتلی شتتتتتتبکه اتریوم بر بودن هبت انتقال از ا، زمانپال تتتتتتم
 ا ت. 

OMG  وMATIC  هستند. حلراهموف  این  هایپروژهاز 

 زنجیره جانبی مستقل
هتتای مبتنی بر زنجیره نوعیبتتهاز یتتت دیتتدگتتاه، تمتتامی راهکتتارهتتای الیتته دوم،  بتتااینکتته

، اما به صتتتور  خا  زمانی که صتتت بت از راهکارهای مبتنی بر زنجیره جانبی هستتتتند
ً آید، منظور ارتبا  دو بالک ین جانبی مستتتتتتتتقل پیش می مستتتتتتتتقل از یکدیگر  کامال

و هر دو  اندارتبا ا تتتتتتتتت. این دو زنجیره از طری  یت بستتتتتتتتر دوطرفه با یکدیگر در 
 زنجیره با ماشین مجازی اتریوم  ازگاری دارند.

Sidechainکند. پذیری بالک ین اصتتتلی کمت میهای جانبی، به مقیاسها یا بالک ین
تواند از اجماع دیگری ا تتتتفاده کند. هم نین امنیت هین جایگزین میدر اینجا بال 

های پرداخت این ا تتت که کانال ها با کانالکند. تفاو  آنمی تأمینشتتبکه را خودش 
هین جدا هستتتتتتند و ی جانبی خود یت بال هاهینافزار ا تتتتتت ولی بال پرداخت نرم

ً ها نودهایی برای اجماع دارند و هدف آن  کمت به بالک ین اصلی ا ت. صرفا

ً های جانبی مستقل، فناوری بستر از زنجیره مش ص و شناخته شده ا ت. به  کامال
ها در های زیادی به دلیل  تتتتتتترعت باال و کارمزد پایین تراکنشپروژههمین  تتتتتتتبب، 

های جانبی مستتتتتقل، اند. زنجیرهانبی مستتتتتقل، به این بستتتتتر مهاجر  کردهزنجیره ج
در نتیجه به دلیل آنکه این  دارندبر عهدهامنیت شبکه خود را  تأمینخود مسئولیت 

های امنیت خود به شتتتتتبکه اتریوم وابستتتتتته نیستتتتتتند و شتتتتتبکه تأمینها برای شتتتتتبکه
ها از شتتتتتتبکه اصتتتتتتلی با تعداد ولیدیتور کمتر هستتتتتتتند، در نتیجه امنیت آن ترکوهت

 اتریوم کمتر ا ت.
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xDAI زنجیره جانبی اتریوم  ا تتتتتتتتت. هم نین، بازی معروف های یکی از مثالAxie 
Infinity هتتای الیتته یتتت ا تتتتتتتتتت کتته برای افزایش  تتتتتتترعتتت یتتت مثتتال خو  از پروژه
انبی مستتتتتتتتقتتل مهتتاجر  کرده جتت زنجیره هتتا بتتههتتای خود و کتتاهش کتتارمزد آنتراکنش
 ا ت.

 هارول آپ
کننتتد و بتته عنوان یتتت تراکنش در آوری میهتتای بالک ینی را جمعهتتا، تراکنشآپرول

آپ، کار شتتتود. با رولکنند که باع  خلو  شتتتدن شتتتبکه میشتتتبکه اصتتتلی ار تتتال می
 شود.تر میماینرها راحت

هستتتتتتتتند.  zero knowlge roll upو   optimistic roll upها دارای دو نوع رول آپ
های قرارداد هوشتتتمند از الیه اول به الیه تر پروژهو مهاجر   تتتاده EVMپشتتتتیبانی از 
از امنیتتت کمتری  zkهتتای آپا تتتتتتتتتت امتتا نستتتتتتتبتتت بتته رول optimisticدوم مزیتتت 
 برخوردارند.

 گتذارد ، الیته فرض را بر آن میبینتانتهخوشآپ در رول :بینانها خوشآپ رول
 تائیدفرض در ت و مورد های موجود در الیه دو به صور  پیشکه تراکنش

ً ها در الیه یت هستتتند مگر خالف آن هابت شتتود و صتت ت تراکنش در  صتترفا
 صور  بروز هالش برر ی خواهد شد.

 ها در الیه دو برر تتتتتی و نهایی اهبا  صتتتتت ت تراکنش آپ آگنهی صااااا  :رول
 شود.تنها در الیه یت هبت نهایی می شده و

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


