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 های الیه دوم ماننداز شبکه یبانیپشت یتبا قابل هاییینآلتکو

 (Lightning) الیتنینگ

رود برای مدت زمان زیادی ترین رمز ارز جهان بوده است و انتظار میکوین همواره ارزشمندترین و مهمبیت

به  رشد پذیرش آن بهبا روند رو  کوینوجود، بسیاری از مردم بر این باورند که بیتجایگاه خود را حفظ نماید. با این 

های های فراوانی به دلیل زمان باالی انتظار تأیید تراکنشهایی مواجه خواهد شد. اخیراً شکایتزودی با بحران

کوین به پردازش چین بیتمحدودیت بالک است. مطرح شدههای گزاف برای پردازش آن کوین و پرداخت هزینهبیت

های باالی تراکنش را در پی ترین مشکل این شبکه است که افزایش زمان انتظار و هزینهتراکنش در هر ثانیه اصلی 7

تراکنش  3تا  2باشد و در عمل بین آل این شبکه میحالت ایده یهدر ثانتراکنش  7شایان ذکر است که  داشته است.

صورت است که به دنبال قرارگیری در جایگاه سیستم پرداختیکوین بهاگر بیتنماید. را در هر ثانیه پردازش می

پذیری پیش روی مشکل مقیاس حل مناسبی برای این چالش پیدا کند.گیرد باید راهگسترده مورد استفاده عموم قرار 

بل توجهی از رمز ارزها به استفاده از چین قرار دارد. تعداد قاکننده از فناوری بالکبسیاری از رمز ارزهای استفاده

 اند.های الیه دوم مانند الیتنینگ روی آوردهحلراه

 پذیریحلی برای مشکل مقیاسراهالیتنینگ به عنوان 

مستعدترین  1پذیری وجود دارد ولی شاید شبکه الیتنینگهای بالقوه متعددی برای حل مشکل مقیاسحلراه

کند که با مدیریت الزام کوین ایجاد میتر در باالی شبکه بیتتنینگ یک الیه اضافهها باشد. در اصل، شبکه الیآن

را فراهم  آن های سریع و ارزانامکان انجام تراکنش ،در کل شبکهکوین های بیتپخشی آنی تراکنشهمهمربوط به 

ها به کاربران ان تشکیل شده است. این کانالشده توسط کاربر یجادا یدو طرفه یهاکانالتر از این الیه اضافه نماید.می

 دهند تا در هر زمان دلخواه و با حداقل هزینه برای یکدیگر پول ارسال کنند.اجازه می

های متعددی به سمت کوین طراحی شده است ولی آلتکوینتنینگ در اصل برای حل مشکالت بیتشبکه الی

ا برای کوین رتالشند تا یک نمونه از شبکه الیتنینگ بیتها در اند. برخی از آلتکویناستفاده از آن گرایش پیدا کرده

 های مشابه هستند.حلسازی راهکه برخی دیگر به دنبال پیادهحالیسازی نمایند درخود پیاده

ه بررسی رمز هایی مانند شبکه الیتنینگ، گام منطقی بعدی در توسعه رمز ارزها باشند. در ادامه بشاید فناوری

 .[1] اندحل حرکت کردهشود که به سمت استفاده از این راهارزهایی پرداخته می

                                                      
1 Lightning Network 
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 کوین و شبکه الیتنینگبیت

شبکه الیتنینگ همچنان در ابتدای راه قرار دارد و به طور کامل عملیاتی نشده است. با این وجود، شبکه تست 

ماه مارس بر روی شبکه اصلی  15در دسترس عموم قرار دارد. نسخه بتای این شبکه در  2017دسامبر سال آن از 

توسعه داده شده  Lightning Labsنام دارد و توسط  Lightning Daemon (lnd). این نسخه شداندازی کوین راهبیت

هایی مانند شرکت .کندگ کار میتنها استارتاپی نیست که بر روی شبکه الیتنین Lightning Labsاست. 

Blockstream  وACINQ  با وجود اینکه هر سه  ،ینبنابراکنند. کار میاین شبکه  ی ازهای دیگرنسخهنیز  بر روی

نسخه کامالً روان و  کوین مورد استفاده قرار گیرند ولیتوانند برای ارسال و دریافت بیتشده می انجامسازی  پیاده

 .هنوز منتشر نشده است کوینالیتنینگ بیت پسند شبکهکاربر

دهد تا کار بر دهندگان اجازه میطور کامل منتشر شده است که به توسعهزییات مربوط به شبکه الیتنینگ بهج

شده سازیپیادهبتای های کیف پول نسخه ،تر اینکههای این شبکه را ادامه دهند. مهمسازیروی کاربردها و دیگر پیاده

و  HTLC ،Lightning-app ،Zap گیرد.کوین مورد استفاده قرار میعموم قرار دارد و توسط جامعه بیتدر دسترس 

Eclair باشند که امکان انجام تراکنش از طریق این کوین میهای پول شبکه الیتنینگ بیتترین کیفاز جمله مهم

 دهند.مندان قرار میشبکه را در اختیار عالقه
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 کوین و شبکه الیتنینگالیت

نیز از این موضوع مستثنی  1کوینست و الیتهای پیش روی اکثر رمز ارزهاالشترین چپذیری یکی از رایجمقیاس

نقاط جمله دالری آن از  0.4کوین بوده است که هزینه تراکنش کوین همواره یکی از رقبای مستقیم بیتنیست. الیت

کوین از یک اندازی شبکه الیتنینگ بیتکوین با راهد. با این وجود، این مزیت الیتروشمار میرمز ارز بهقوت این 

گ یا دیگر ها در زمینه شبکه الیتنینکوینتبدیل خواهد شد. بنابراین فعالیت آلت نقطه ضعف بزرگ یکمزیت به 

در واقع،  رود.شمار می ها در این زمینه بهترین پروژهلکوین از فعابرانگیز نیست و الیتهای نظیر آن تعجبشبکه

کوین و هم چین بیتهم بر روی بالک ،سازی شده بودپیاده Lightning Labsای از شبکه الیتنینگ که توسط نسخه

 اندازی شده است.کوین راهچین الیتبر روی بالک

 2ناپذیرهای اولیه در مورد مبادله تجزیهکرد که تستاعالم  2017در نوامبر سال  Lightning Labsعالوه بر این، 

ناپذیر روشی برای تبادل فوری توکن مبادله تجزیه آمیز بوده است.موفقیت چینها در بین چندین شبکه بالکتوکن

یرش ای در پذکوین نقش ویژهیتاندازی شبکه الیتنینگ الرود راهچین منتخب است. انتظار میهای بالکدر بین شبکه

 .ه باشدچه بیشتر این رمز ارز داشتهر

 Raiden شبکه اتریوم و

تواند کوین دارد. این شبکه میشبکه اتریوم از نظر پردازش تعداد تراکنش در ثانیه وضعیت بهتری نسبت به بیت

های عداد تراکنشکوین است. با این وجود، تتراکنش را در هر ثانیه پردازش نماید که تقریباً سه برابر شبکه بیت 20تا 

 3های کاربردی توزیع شده و امکان ارائه عرضه اولیه سکهشبکه اتریوم با توجه به کاربردهای متعدد آن مانند برنامه

(ICO) کوین است. اکثریت بسیار بیشتر از شبکه بیتICOشوندمیاندازی های دنیای رمز ارزها بر روی شبکه اتریوم راه 

بنابراین حرکت  .را در پی خواهند داشتکندی کل شبکه  ،های مربوط به فروش توکنکه با حجم عظیمی از تراکنش

ارائه حل برای این مشکل ناپذیر است. جامعه اتریوم چندین راهپذیر اجتنابحل مقیاسشبکه اتریوم به سمت یک راه

  باشد.ها میترین آناز قابل توجه Raidenکرده است که 

                                                      
1 Litecoin 

2 Atomic Swap 

3 Initial Coin Offerings (ICOs) 
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چین اصلی ایجاد نیز یک الیه خارج از بالک Raidenشباهت بسیار زیادی به الیتنینگ دارد.  Raidenمفهوم 

ایجاد  یمنو ا یگانرا یباً، تقریفور هایدوطرفه برای انجام تراکنش یهاتوانند کانالکند. کاربران در الیه جدید میمی

های که امکان استفاده از تمامی توکناست چرا Raidenهای ترین مزیتیکی از مهم ERC20کنند. سازگاری با 

 نماید.شده بر بستر اتریوم را فراهم میصادر

Raiden  ن نسخه سبکی از این پروتکل با عنوا اندازی شده است.در شبکه تست اتریوم راه 2017از سپتامبر سال

µRaiden سازی شد. در ماه دسامبر همان سال بر روی شبکه اصلی اتریوم پیادهµRaiden  های امکان انجام تراکنشنیز

ای از برای مدیریت شبکه Raidenنماید. با این وجود، پروتکل اصلی را فراهم میسریع، بدون نیاز به اعتماد و رایگان 

های پرداخت توسط کاربران و انتقال تنها امکان ایجاد کانال µRaidenه کحالیهای دوطرفه طراحی شده است درنالکا

 .[1] کندها را فراهم میمستقیم توکن در یکی از آن

ZCash  و شبکهBOLT 

تر خواهد خصوصیتر و انهکوین را کمی محرمهای شفاف مانند بیتچینهای تمامی بالکشبکه الیتنینگ تراکنش

های دوطرفه در تمامی شبکه پخش شده در کانالهای خرد انجامی مربوط به پرداختهاکه اطالعات تراکنشکرد چرا

 ینکننده و همچنشرکت ینسوابق مربوط به طرف تا شودیوجود، باز و بسته شدن کانال باعث م ینبا انخواهد شد. 

و  یخصوص یمبا هدف فراهم آوردن حرشبکه رمز ارزی است که  ZCash .شودمنابع مالی ثبت  ییو نها یهاول مقادیر
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تا خود مجبور بود  چینپذیری بالکیاسمق بهبود یبرااین شبکه  ینبنابرا؛ خود ارائه شده است یانبه مشتر یناشناس

طور کامل از شبکه نام دارد و به BOLTتر پیشنهاد شده توسط این رمز ارز . الیه اضافهحل خود را توسعه دهدراه

 الیتنینگ الهام گرفته است.

 
کار را این BOLTبا شبکه الیتنینگ است.  BOLTترین تفاوت های انجام شده مهمبودن تراکنش 1پیوندغیرقابل

برای  Commitmentاست.  انجام دادهو امضاء  Commitmentگیری از دو تکنینک کالسیک رمزنگاری با نام با بهره

ها مورد استفاده ها بدون نیاز به افشای ماهیت اصلی آنامضای تراکنششده و امضاء برای پنهان کردن مقادیر پرداخت

 گیرد.قرار می

تواند برای مورد استفاده می اند که این شبکه به شرط تأمین الزامات رمزنگاری  مدعی شده BlOTدهندگان توسعه

این وجود، ماینرها معتقدند که این شبکه از کارایی بیشتری برای رمز ارزهای ناشناس  هر رمز ارزی استفاده شود. با

 .[3 ,2] برخوردار است ZCashمانند 

 ریپل و شبکه الیتنینگ

با  این شبکهتر ندارد. ریپل با توجه به طراحی آن برای داشتن قدرت باالی پردازش تراکنش نیازی به الیه اضافه

های پلتفرمتواند با که می ستمدعیحتی در هر ثانیه تراکنش  1500پردازش  بالقوه برای تواناییتکیه به 

کدی را منتشر  Bitfuryبا همکاری  2017پل در ماه آگوست . با این وجود، ریدکننیز رقابت ویزا مانند ای شدهپذیرفته

ت که توسط ریپل برای ایجاد سپروتکلی Interledger نمود.یکپارچه می Interledgerکرد که شبکه الیتنینگ را با 

های مختلف توسعه داده شده است. از قرار معلوم، ریپل به شبکه الیتنینگ به چینامکان انجام تراکنش در بین بالک

                                                      
1 Unlikable  
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ناپذیر آن استفاده تالش است تا از خاصیت مبادله تجزیهکند بلکه درظرفیت شبکه نگاه نمیعنوان راهی برای گسترش 

 .[1] دمختلف بردار رمز ارزهای یه سمت سازگاربنماید و گامی دیگر 

 
انگیز های شگفتپیش از این نه تنها قادر به انجام تراکنش Interledgerکه چرا است یجمه یارتحول بس یک ینا

 PayPalهای پرداخت سنتی مانند سیستم ،تر از همههای خصوصی و مهمهای عمومی بود بلکه شبکهچینبین بالک

مابین رمز ارزهای بدون مشکل با ترکیب این دو فناوری امکان دادوستد  تالش استدرداد. ریپل را نیز پوشش می

های بانکی و ، حسابPayPal ،Alipayهایی مانند چین دلخواه از سیستمبالکمختلف و ارسال منابع مالی به هر 

 بالعکس را فراهم نماید.

 مونرو و شبکه الیتنینگ

سازی کامل شبکه الیتنینگ کارایی یکی دیگر از رمز ارزهای با محوریت حریم خصوصی است بنابراین پیاده مونرو

دهنده مونرو به دنبال اضافه کردن الیه دوم به شبکه این رمز چندانی برای آن نخواهد داشت. با این وجود، تیم توسعه

های مورد نیاز برای عملیات شبکه الیتنینگ ست. زیرساختدسترس اهای درنینگ یکی از بهترین گزینهارز است و الیت

دهنده باید تغییراتی در پروتکل شبکه چین مونرو وجود دارد. با این حال، تیم توسعهمانند چند امضایی در بالک

 د.سازبرآورده الیتنینگ ایجاد کند تا الزامات حریم خصوصی مونرو را 

ه الیتنینگ گذاشته ناپذیر شبکتمرکز خود را بر روی ویژگی مبادله تجزیهپذیری بیشتر جای بهبود مقیاسمونرو به

پذیری مد نظر جامعه آن را تواند مقیاسحال حرکت به سمت اندازه بلوک پویا است و این ویژگی میاست. مونرو در

 .[1] تأمین نماید
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 Trinityنئو و شبکه 

چین به عنوان سرویس شباهت بسیار زیادی به اتریوم دارد. کاربران با استفاده از این از نظر ارائه پلتفرم بالک نئو

بنابراین  اندازی نمایند.راه ICOو  قراردادهای هوشمند را اجرا کردههای کاربردی توزیع شده و برنامهتوانند ها میپلتفرم

 نامیده است. Trinityنیاز دارد که آنرا  1های اختصاصی خارج از زنجیرهحلی راهنئو نیز مانند اتریوم به پلتفرمی برا

تراکنش در هر ثانیه توسط  1000همچنان ادامه دارد و در اصل با توجه به توانایی پردازش  Trinityکار بر روی 

 نزدیک به آن نیازی وجود نخواهد داشت. یآیندهچین نئو در بالک

Trinity ،Raiden های الیه دوم تالش که الیتنینگ به یکدیگر شباهت بسیار باالیی دارند. تمامی این پروتکلو شب

ها در پروتکل های ایجاد شده توسط کاربر منتقل کنند. این کانالچین اصلی به کانالها را از بالککنند تا پرداختمی

Trinity  با عنوانState Channels ی مورد استفاده اعمده این سه پروتکل در فناوری پایه فاوتتنها ت شوند.شناخته می

 .[4] اعمال شوند هستند گیر در طراحیهای چشمدارای تفاوت که هاییچینکه باید به بالکها است چرادر آن

 استالر و شبکه الیتنینگ

به  را پذیری خوددر هر ثانیه پردازش نماید و مقیاستراکنش را  1000تواند تا هایی است که میاز شبکه استالر

تالش است تا از اولین رمز ارزهایی باشد که با شبکه الیتنینگ یکپارچه سترش دهد. با این وجود استالر درراحتی گ

ود تواند بهبسازی آن با شبکه الیتنینگ مییکپارچه، های خوداستالر به گسترش قابلیت عدم نیاز رغمعلیشود. می

های ایجاد شده کانال پذیری، حریم خصوصی و همکاری متقابل آن با دیگر رمز ارزها را به همراه داشته باشد.سمقیا

 .[6 ,5] شوندمیشناخته  State Channelsتوسط کاربر در این شبکه با عنوان 
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 ین،چبالک یزبان در حوزه فناور یفارس یخبر یگاهپا ینتربزرگاولین و  یرانا ینکو

توسط  1392در سال  یتوب سا یناست. ا ینچمرتبط با بالک یهاو پلتفرم ارزهارمز 

 یآموزش و مشاوره به جامعه فارس ی،رسانو آرش محبوب، با هدف اطالع یلوندبابک جل

دى ماه همان سال، با  14مقاله آن در  ینشد و اول ندازیاراهمند به رمز ارزها زبان عالقه

 یجادا ،یفناور ینا یاز معرف یرانا ین. هدف کویدمنتشر گرد «یست؟چ ینکو یتب»عنوان 

جهت ارائه  یفناور یناز ا یحراستاى استفاده صح در آموزشیو  پژوهشی یط پویایمح

 است. ایرانیانو رفاه به  یالتتسه
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