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راهکارهای الیه دو ،ابزاری برای مقیاسپذیری شبکه اتریوم – بخش دوم
در مقاله قبلی ،در مورد نیاز به راهکارهای الیه دو اتریوم برای افزایش مقیاس پذیری
اتریوم صحبت شد .در این مقاله ،در ادامه بررسی راهکارهای الیه دوم ،برخی دیگر از
این موارد و راهکارها بررسی خواهند شد.
رولآپ خوشبینانه
رولآپهای خوشبینانه روی شببببببکه اصبببببلی اتریوم ا را میشبببببوند و در نایکه امکا
ا رای قراردادهای هوشببب ند و انواخ مفالای از ترا نشها بر روی آ ها میسبببر اسبببت.
این رولآپ ها دقیقا از ه ا سبببببببیوی امنیای برخوردارند ه شببببببببکه اصبببببببلی اتریوم
داراسبببببت .از سبببببویل دیگر ،رولآپ خوشبینانه ،برای دسبببببایابل به افزایش سبببببر ت،
ریشبببههای مر ل را محاسببببه می ند .توا محاسبببباتی مورد اسبببااادی در این روش در
ار اسبببببت .بزرگترین تااوت بین رولآپ

مقایسبببببه پوسببببب ا و رولآپ آگاهی صبببببار

خوشبینانه و دانش صبببببببار در آ اسبببببببت ه رولآپ خوشبینانه از فناوری رمزنگاری
ا سااندارد ا سااادی می ند .رولآپ خوشبینانه با  EVMسازگار ا ست و در نایکه هر
آنچه بر روی شببببببکه اتریوم قابل پیادیسبببببازی باشبببببد ،در رولآپ خوشبینانه نیز ا را
شدنی است .بزرگترین ضعف رولآپ خوشبینانه آ است ه اناقال دارایل از الیه
یک به دو بسبببیار زما بر اسبببت تهات روز یا بیشبببارژ .پرویی پالیگا در حال حاضبببر از
رولآپ خوشبینانه اسااادی می ند.
رولآپ آگاهی صفر
رولآپهای آگاهی صبببببببار ،از فناوری رمزنگاری دیدی اسبببببببااادی می ند .بر اسببببببباس
بررسببببیهای صببببورت گرفاه تا فصببببل سببببوم سببببال  ،2021هیچ راهکار

لیاتی در زمینه

پیادیسازی رولآپ آگاهی صار صورت نگرفاه است .از سویل دیگر ،قدرت محاسباتی
مورد نیاز برای ا رای اثبات آگاهی صبببببار ،بسبببببیار زیاد اسبببببتا اما با رشبببببد فناوریهای
محاسباتی این مشکل در حال مرنگ شد است .در نهایت باید به این نکاه تو ه
رد ه برخی از پیادیسازیهای رولآپ آگاهی صار ،با ماشین مکازی اتریوم سازگاری
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ندارند و رولآپ آگاهی صببار ت ام مزایای رولآپ خوشبینانه را داراسببت با این مزیت
ه اناقال دارایل از الیه  2به یک ،بر خوف روش خوشبینانه ،زما زیادی نیاز ندارد.
رولآپهای آگاهی صبببار ،ترا نشهای برو شببببکه تoff-chainژ را دسببباهبندی ردی و
تSNARKژ برای آ ایکاد می ند .در واقع

یک گواهی رمزنگاری شبببببدی به نام اسبببببنار

درسببت برخوف رولآپهای خوشبینانه ه هیچگونه محاسببباتی برای امنیت ترا نش
انکام ن یدهد ،رولآپهای آگاهی صببار محاسبببات برو زنکیریای مفصببوب به خود
را داشببببباه و گوای ا ابار حاصبببببلشبببببدی از این محاسببببببات را به زنکیری الیه یک ارسبببببال
می ند .از طرفی دیگر در رولآپهای آگاهی صببببار ،وضببببعیت حسببببا ها و مو ودیها
توسببب  2درخت مر ل ه حاصبببل هش مو ودی و وضبببعیت حسبببا ها هسببباند ،این
اط ینا را میدهد ه هیچ فردی ن یتواند اطو ات را عل ند.
راهکارهای ترکیبی
 Hybrid solutionsتر یبل از دیگر راهکارهای الیه دو است .معروفترین پروییای ه
این رای را در پیش گرفاه سببلر تCelerژ اسببت .سببلر رویکردی امو ماااوتی نسبببت به
دیگر پرویی ها دارد .این پرویی یک مع اری تر یبل را ارائه میدهد ه امنیت زنکیری
انبل را از طریق ا

اخ اثبات سهام برای dAppهای

ومی و امنیت زنکیری ا صلی را

از طریق  optimistic rollupهببا برای بباربردهببای خبباب مبباننببد اناقببال تو ن ،فراهم
می نبببد .از دیگر پروییهبببایل بببه ببببه ارائبببه رایحبببلهبببای تر یبل میپردازد میتوا

ببببه

 Arbitrumاشاری رد.
راهکارهای آربیتروم
آربیاروم نیز یک راهکار الیه دو اسببت ه در راسبباای افزایش سببر ت و مقیاسپذیری
قراردادهای هوشببب ند طراحی شبببدی اسبببت .ه چنین این رایحل ،ویژگیهای دیدی را
نیز در را ساای ارتقای سیح حریم خ صو صی اربرا این شبکه ارائه میدهد .در واقع
پلاارمهای الیه دو به توسعهدهندگا این امکا را میدهد تا بدو در خیر قرارداد
امنیت الیه  ،1ترا نشهای اصببوینشببدی  EVMرا روی الیه  ،2ا را نند .ووی بر این،
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آربیاروم خود را یک راهکار مقیاسپذیر ایدئال برای اپلیکیشنهای غیرما ر ز معرفی
ردی است.
ولیدیوم
ولیدیوم یک رای حل الیه  2اسبببت ه در آ ا ابار ت ام معاموت با اسبببااادی از zero-
 knowledge proofsبررسببی میشببود ،در حالی ه دادیها در خارج از زنکیری نگهداری
میشبببببوند .این موضبببببوخ مانع از سبببببرقت سبببببرمایههای مو ود میشبببببود زیرا مکوز هر
ترا نش از یک حسا

اربری خاب باید توس ه ا

اربر دادی شود.

سازو ار  Validiumشباهت زیادی به  zkRollupدارد ،تنها تااوت در این است ه در
دسبببببارس بود دادیها در  zkRollupروی زنکیری اسبببببت ،در حالی ه  Validiumآ را
خارج از زنکیری نگه میدارد .این به  Validiumا ازی میدهد تا توا

لیاتی خود را

به میزا قابلتو هی افزایش دهد اما این ار میتواند یک نقیهضبببببعف بزرگ باشبببببد
زیرا در این صبببببببورت اپراتورهای پروییهای ا را شبببببببدی با ولیدیوم میتوانند سبببببببرمایه
اربرا را مسدود نند.
سخن پایانی
ت امی راهکارهای بیا شببببببببدی ،هریک مزایا و معای

خود را دارد و هیچ یک راهکاری

ومی و فراگیر نیسبباند .بسبباه به هر محصببول ،اپلیکیشببن و نیاز ،میتوا از یکی از
این روشها ا سااادی رد .ه ا طور ه بیا

شد ،شبکه پالیگا از دو راهکار پو س ا

و رولآپ خوشبینانه اسااادی می ند.
راهکارهای الیه دو تنها رای برای افزایش مقیاس پذیری اتریوم نیسببببببببت .در نار این
روش ها ،اتریوم  2و شبببببببباردینگ نیز و ود دارند ه در صبببببببورت پیادیسببببببببازی موفق
میتوانند به شدت بر روی هزینه و سر ت ترا نش تأثیر مثبت داشاه باشد.
به نظر میرسببد پروییای در نگ راهکارهای الیه  2برندی اسببت ه باواند مشببکوتی را
ه هم ا نو در الیه  1و ود دارد برطرف ند و اثر مثبای بر  dappها و اربرا شبکه
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داشبباه باشببد .هنگامی ه اربرا به راهکارهای الیه دوم و پروییهای آ فکر می نند
سؤاالتی ه از خود میپرسند این است:
آیا اسااادی از این راهکار ارزا است؟ آیا من میتوانم به راحای و سریع از این راهکار
اسببااادی نم و هر موقع الزم شببد از آ خارج شببوم؟ آیا دپ های مورد وقه من آنکا
هساند؟ آیا نقدینگی افی و ود دارد؟
پروییهای ماعددی ه در حال ار روی هر دام از این راهکارها هسببببببباند نقا قوت و
ضبببببببعف خود را دارنببد بنببابراین احا ببال

ی دارد ببه یکی از این رایحببلهببا دیگرا

را

شبببببببکسببببببببت دهد ،زیرا تعداد بسبببببببیار زیادی اربر و دارایل برای پیوسبببببببان به این
ا وسبببببببیسبببببببام و ود دارد و هر دام از این پروییها نیز ذابیت خود را دارند .درواقع
فناوری های مفالف الیه  2مشبببببببکوت مفالای را حل می نند و هیچ رای حل

امعی

برای ه ه مشکوت و ود ندارد .در حال حاضر رای زیادی ماندی تا اتریوم  2در دسارس
اربرا قرار بگیرد ،تا آ زما  ،برندگا بومنازخ ،راهکارهای الیه  2هسببببببباند ،هر ند
ن یتوا با قیعیت گات با آمد اتریوم  2نیز بهار راهکارهای الیه  2ت ام میشود.
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