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Aptos ve Sui: Ekosistemin Yeni Oyuncuları

Önemli Çıkarımlar
◆ Aptos ile Sui, mevcut Katman 1 ekosisteminin bünyesinde bulundurduğu ölçeklenebilirlik

ve güvenlik sorunlarını çözmeyi amaçlayan Katman 1 türündeki yeni projeler

◆ İki blockchain de akıllı sözleşmelere özel yeni bir programlama dili olan Move'u kullanıyor.
Move, blockchain dünyasındaki güvenlik ile gizlilik konularında iyileştirme sunma
beklentisinde olan önceden yapılandırılmış özellikleri bünyesinde bulunduruyor.
Programlama dilindeki gelişmeleri ve vaatlerini yerine getirmeyi başarıp başaramayacağını
yakından takip edeceğiz

◆ Aptos ile Sui, Web2 dünyasındaki en popüler mühendisler ile ürün geliştiricilerinin bazıları
tarafından geliştirildi. İki proje de bu rapor kapsamında derinlemesine ele alacağımız çok
çeşitli, en yeni teknolojilerle öne çıkıyor

◆ Aptos Labs ve Mysten Labs (Sui'yi geliştiren ekip), son derece iyi sermayelere sahip
yatırımcı tabanlarından hatırı sayılır tutarlarda sermaye toplamayı başardı

◆ Ekiplerin geçmişteki devasa ürün deneyimlerini de göz önünde bulundurunca, iki zincirin
de kriptonun küresel ölçekte benimsenmesinin ve milyarlarca kullanıcıyı hedeflemenin
yollarını arayacağını söylemek yanlış olmayabilir

◆ Bu raporda mevcut Katman 1 piyasasının durumuna, Aptos ile Sui'yi derinlemesine ele
alarak ekosistemde nerede konumlandığına yakından bakarken iki projenin arasındaki
benzerlikleri ve farklılıkları ayrıntılarıyla analiz edeceğiz
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Giriş
Bitcoin'in yaptığı mütevazı başlangıcın Ethereum ile BNB Chain, yakın zamanda da Solana ve
Cosmos gibi projelerle devam etmesiyle, Katman 1 ("L1") türündeki blockchain ekosistemi,
kripto dünyası tarihinin önem sıralamasında her zaman zirvelerde olmuştur. Bugün geldiğimiz
noktada, başka bir BUIDL piyasasının tam ortasında duruyoruz ve kendimizi, L1 piyasasının
yeni oyuncularını beklerken buluyoruz. Karşınızda: Aptos ile Sui.

Meta'nın bir zamanlar sahibi olduğu Diem (önceki adı Libra) projesi kapsamında gerçekleştirilen
hummalı çalışmaların küllerinden doğan Aptos ile Sui, sırtlarını oldukça deneyimli ekiplere
dayamış ve günümüz L1'lerinin karşı karşıya oldukları sorunları çözmek adına ürün geliştirme
uzmanlığından yararlanmanın yollarını arıyor. Bu sorunlar arasında gizlilik ve güvenlik
endişelerinin yanı sıra yapısal ölçeklenebilirlik sıkıntıları da bulunuyor. Bu sorun ve sıkıntıları
çözülmesini sağlamak amacıyla L1 türündeki iki blockchain de yeni bir akıllı sözleşme
programlama dili olan Move'u kullanıyor. Aslında Diem projesi tarafından geliştirilen Move,
mevcut alternatifler arasında yenilikçi iyileştirmelerle öne çıkıyor ve benzersiz akıllı sözleşme
güvenliğinin yanında Solidity ve Rust dillerini kullanan geliştiriciler için oldukça uygun taşınma
masrafları da vaat ediyor.

Bu raporumuzda, L1 dünyasının mevcut görünümünü değerlendirecek, Aptos ile Sui'ye ve hızla
genişleyen ekosistemlerine mercek tutacağız.

Not: Bu raporumuzda "blockchain", "zincir" ve "L1/L1'ler" ifadelerini birbirinin yerine
kullandığımız kısımlar bulunuyor
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Piyasanın Mevcut Durumu
Çok zincirli tez, kripto sektörünün içerisinde bulunduğumuz emekleme yıllarında tam gaz
devam ederken, geliştiricilerin de hiç şüphesiz geliştirme yapacakları yerler konusunda bir
tercihleri yok değil. Piyasa değeri (İngilizce'de kısaca "market cap") madalyonun bir yüzünden
bahsederken, kullanıcı istatistikleri bize diğer yüzünü gösteriyor:

❖ Ethereum’un piyasa değeri ile kullanımı... BNB Chain ile Solana gibi benzerleri
gerek Günlük İşlemler gerekse Aktif adresler açısından çok daha iyi performans
gösterdiğinden, olması gerekenden fazla değerlendiğine işaret ediyor

❖ Katman 2'lerin (“L2”) pusuda beklemesi… Arbitrum ile Optimism gibi projeler,
düşük piyasa değerlerine rağmen oldukça güçlü kullanım sayılarına erişiyor (tokeni
olmayan Arbitrum'da piyasa değeri bile bulunmuyor)

Şekil 1: L1 (ve L2!) piyasa değeri, kesinlikle zincir etkinliğini yansıtacak diye bir kural yok

Blockchain Piyasa Değeri
(Milyar $)

Günlük İşlemler
(Milyon)

30 gün içinde aktif olan
adresler (Milyon)

Ethereum 157,9 1,2 6,8

BNB
Chain 43,9 3,1 8,8

Solana 11,2 28,1 13,4

Polygon 6,9 2,7 3,9

Avalanche 4,8 0,1 0,3

Arbtitrum Yok 0,3 0,4

Optimism 0,2 0,1 0,2

Kaynak: Nansen, CoinMarketCap
11 Ekim 2022 itibarıyla
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Geliştiriciler nerede?
Şekil 2: Ethereum liderliği elinde bulunduruyor ancak Aktif Geliştirici başına GitHub
Commit'leri farklı bir telden çalıyor

Proje Haftalık Commit'ler Haftalık Aktif
Geliştiriciler

Geliştirici Başına
Commit

Ethereum 11.391 1.795 6,3 kat

Polkadot 7.429 747 9,9 kat

Cosmos 2.389 500 4,8 kat

Solana 2.084 344 6,1 kat

Bitcoin 2.057 355 5,8 kat

NEAR 1.368 141 9,7 kat

BNB Chain 853 78 10,9 kat

Cardano 756 136 5,6 kat

IPFS 562 66 8,5 kat

Kusama 521 115 4,5 kat
Alt ekosistemleri 0'dan fazla olan projeleri içeriyor. 11 Ekim 2022 itibarıyla. Kaynak: Gokustats

❖ Ethereum’un liderliği dikkat çekici… Haftalık Commit'lerinin aktif geliştiricilere oranı,
en yakın rakibi olan Polkadot'u neredeyse 2'ye katlamış durumda. Ancak, dikkate değer
başka bir nokta da Cosmos'taki etkinlik artışı (eski seviyelerine kıyasla); etkinlik
artışının nedeni büyük olasılıkla Cosmoverse etkinlikleri çerçevesinde yapılan
çalışmalar ile bu kapsamda planladıkları ürünlere ilişkin yaptıkları duyurular

❖ Aktif Geliştirici Başına Commit'ler… NEAR Protocol, BNB Chain ve Cosmos
ekosistemlerinde ortaya koyulan çalışma yoğunluğuna ışık tutuyor. Geliştiricilerle ilgili
değerlerin genellikle ileriye dönük olduğu düşünülünce, bu değerler söz konusu
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ekosistemler için iyiye işaret olarak yorumlanabilir. Ancak bu metriğin, Ethereum ile
NEAR blockchainlerinin göreceli gelişimleri nedeniyle söz konusu blockchainler
arasında çok farklı olabilecek olan her commit'in karmaşıklığını ölçmekten uzak
olduğunu belirtmeden geçmemek gerek

Mevcut L1'lerin yetersiz kaldıkları nokta neresi?
Mevcut L1 dünyasında yaygın olarak karşılaşılan sorunları ele almanın diğer bir yolu da klasik
Blockchain Çıkmazı açısından değerlendirme yapmaktır. Söz konusu çıkmaz kapsamında ana
fikir, blockchainin merkeziyetsizlik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik olmak üzere üç özellikten
ikisi için optimize edilmiş olma zorunluluğudur. Gelin bunların hepsini teker teker ele alalım:

Ölçeklenebilirlik
❖ Bahsettiğimiz şey tam olarak nedir? Ölçeklenebilirlik, ağdaki kullanıcılar ve işlemler

arttıkça blockchainin performansını koruyarak sürdürebilme becerisini ifade eder. Bu
durum belki de mevcut L1'lerin içerisinde bulundukları en önemli açmaz olmaya adaydır
ve ekosistemdeki geliştiricilerin temel odak noktası olmuştur. Örneğin tüm Katman 2
sektörü, öncelikli olarak ölçeklenebilirliği iyileştirmeye odaklanmış durumdadır

❖ Peki bunu nasıl ölçüyoruz? Ölçeklenebilirlik olgusunu karşılaştırma ölçütlerinden biri de
işlem oranıdır. İşlem oranı, bir zincirin ele alabileceği veri miktarı anlamına gelir ve
genellikle saniye başına işlem ("TPS") cinsinden ölçülür. Bunların yanında gecikmeyi,
yani zincirin bir işlemi gerçekleştirebilmesi için geçen süreyi de dikkate alırız. Sonraki
sayfada görebileceğiniz tablo, mevcut L1'lerin Aptos ile Sui'ye kıyasla nerede
bulunduklarını göstererek, piyasanın günümüzdeki görünümünü daha iyi
anlamlandırabilmemizi sağlıyor.  Gördüğümüz üzere, bu metrikler açısından
değerlendirdiğimizde Solana liderliği elinde bulunduruyor. Ancak, Solana ile ilgili
dikkate almamız gereken bir nokta bulunuyor: Solana son bir yıl içerisinde en az
dokuz sefer kesinti yaşadı. Dolayısıyla, Aptos ile Sui'ye için uygulanacak temel test
yalnızca TPS ve gecikme metriklerini aşmakla kalmak olmayacak, sürekli hizmet
verebildiklerini kanıtlamayı da içerecek

6

https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/blockchain-trilemma


Aptos ve Sui: Ekosistemin Yeni Oyuncuları

Şekil 3: Aptos ile Sui, blockchainde ölçeklenebilirliği üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor

Blockchain Kesinlik süresi Maks. TPS

Aptos 1 saniyenin altında 160.000

Sui 2-3 sn 120.000

Solana 2,34 sn - 46 sn
(farklı testler)

120.000 (1 GB hızındaki
ağda

710.000)

Avalanche 0,15 sn (rekor)
1,3 - 3,4 sn Alt ağ başına 4.500

BTC 60 dk
(6 onay) 7

BNB Chain 1 sn
(1 onay) 160

Ethereum 78 sn
(6 onay) 45

Kaynak: Pontem Network, Şirketlerin Web Siteleri

❖ Bunların yanında, işlem ücretlerini (bu rapor içerisinde "gas ücreti" ifadesinin yerine de
kullandık) de mevcut sorunların arasında değerlendirmemiz gerek. İşlem ücretlerinin
özellikle Ethereum ağında, etkinliklerin iyice arttığı zamanlarda bir anda uçtuğu, işlem
başına binlerce dolara kadar yükseldiği bilinen bir gerçek. Uçuşa geçen gas
ücretlerinin blockchain teknolojisinin benimsenmesine ket vuran kritik faktörlerden
biri olması, bu sorunu Sui ile Aptos'un tasarımları kapsamında üstesinden gelmenin
yollarını aradıkları önemli bir vektör haline getiriyor
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Şekil 4: Ethereum'daki ortalama gas ücretleri, geniş kitleler tarafından benimsenme için
gerekli olan seviyelerden çok uzak

Kaynak: Etherescan.io
17 Ekim 2022 itibarıyla

🔎Aptos ile Sui bu durumu iyileştirmek için ne yapıyor?

❖ Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz araştırmadan yola çıkacak olursak, bu konu iki
blockchainin de odaklandığı ve pazarlama stratejilerinin büyük çoğunluğunun
merkezinde bulunan temel faktördür

❖ Rakiplerinin birçoğuna kıyasla daha yüksek TPS ile daha düşük gecikme vaat etmek için
Sui de Aptos da paralel gerçekleştirmeye güveniyor

❖ Aptos için bu işin anahtarı Block-STM gerçekleşme motorunda. Bu motor sayesinde
zincir, birçok karmaşık işlemin aynı anda üstesinden gelebiliyor. Aptos, işlemin farklı
bölümlerinin tümünü ayrı ayrı paralel hale getirilebilir aşamalara ayırarak
gecikmeyi daha da iyileştiriyor

❖ Sui ise paralel işlemeyi kendi ikili gerçekleşme modeli sayesinde gerçekleştirebiliyor.
Söz konusu model, mutabakatı atlayarak bağımsız işlemleri mümkün kılıyor ve
neredeyse anında kesinliğe ulaşıyor. Tüm bunların yanı sıra Sui, her 24 saatlik zaman
dilimi için gas ücretlerinin sabitlenmesini sağlayan yeni bir işlem ücreti tasarımını
benimsiyor ve yerel hale getirilmiş ücret piyasalarını görücüye çıkarıyor. Söz konusu
yerel piyasalar, son derece popüler bir NFT dağıtımı etkinliği gibi ağda büyük ölçekli bir
sıçramaya neden olabilecek faaliyetlerin etkileyeceği tüm işlem ücretlerinin, kendi
piyasası içerisinde izole edilebileceği anlamına geliyor
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❖ Bu özellikleri, raporumuzun ilerleyen bölümlerinde daha detaylı ele alacağız

Güvenlik
❖ Bahsettiğimiz şey tam olarak nedir? Kripto ekosistemi, temelde yatan akıllı

sözleşmelerle desteklenen, birbiriyle çalışabilir bir dizi protokolden oluşuyor. "Yığın" adı
verilen birimlerde çeşitli katmanlar bulunur. Her aşamada benzersiz güvenlik açıkları
vardır. Bazı potansiyel açıkların kötüye kullanımına örnek olarak kullanıcıların özel
anahtarlarına izinsiz erişim sağlayan sosyal mühendislik saldırıları gösterilebilir. Bunun
yanında, son derece teknik ve yeniden giriş saldırıları gibi blockchainlere özgü açıkların
kullanımı da örnek gösterilebilir

Şekil 5: Hacker'lar, L1 donanımının farklı düzeylerini kendi çıkarları doğrultusunda
kullanmak için çok çeşitli teknikleri uygulayabilir

Kaynak: The Control

❖ Nasıl ölçebiliriz? L1'lerin güvenlik açısından nasıl ilerlediği konusunda fikir sahibi olmak
için sın zamanlarda gerçekleşen saldırılara ve izinsiz veri kullanımlarına yakına
bakabiliriz. Bu noktada açık ve net olan çıkarım, blockchainler içerisindeki saldırı ve
güvenlik olaylarında artış görülüyor olmasıdır. Hatta Chainalysis, ayın ilk iki
haftasında meydana gelen olaylara göre Ekim 2022'nin saldırı olayları bakımından
kripto tarihindeki en kötü ay olduğunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu

❖ Bu artışın fitilini ateşleyen olgu aslında kısmen kendiliğinden gelişmiş durumda.
Piyasa gelişerek büyüdükçe ve piyasaya her geçen gün çok daha sofistike aktörler dahil
oldukça, kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilecekleri bir mecra bulabiliyor veya bir
teşvik geliştirebiliyorlar. Kötüye kullanımların artışında yapısal bir çekicilik bile
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bulunuyor olabilir. Sektör büyüdükçe ve fazla deneyime sahip olmayan geliştiriciler
akıllı sözleşmeleri kullanıma sunmaya çalıştıkça, güvenlik açıklarının ortaya çıkma
ihtimali de her geçen gün artıyor. Akıllı sözleşmelerin büyük çoğunluğunun Solidity
(Ethereum / EVM-uyumlu zincirler için kullanılır) ve Rust (Solana) dillerinde yazılması ve
iki dilin de daha az deneyime sahip geliştiriciler tarafından özellikle erişilebilir olmadığı
gerçeğiyle birlikte bir de kullanılan programlama dili konusu var.

🔎 Peki Aptos ile Sui bu durumu iyileştirmek için neler yapıyor?

❖ Move adlı programlama dilini benimsiyorlar. Şu anda hem Aptos hem de Sui
tarafından kullanılan bu programlama dili aslında Diem için geliştirilmişti ve özellikle
güvenlik dikkate alınarak tasarlanmıştı. Move, yerel olarak çok çeşitli güvenlik
özelliklerini bünyesinde bulunduruyor. Bunun nedeni belki de en baştan milyarlarca
kullanıcıya hizmet sunmak için küresel bir para birimi olacak şekilde tasarlanmış
olmasıdır. Bu dilin temel özelliklerinden biri olan Move Prover (“MVP”),
geliştiricilerin Move dilinde yazılan akıllı sözleşmeleri resmi olarak doğrulamalarını
sağlayan bir araçtır. Bu özelliği ve diğer özelliklerden bazılarını aşağıda, diğer
bölümlerde keşfedeceğiz

❖ Ayrıca, Aptos sürekli büyüme konusuna odaklandığı açık ve net biçimde belirtmekten
geri durmuyor. Bu, Aptos'un en yeni güvenlik teknolojisinin benimsenmesi konusunda
elini çabuk tutacağının beklendiği anlamına geliyor

❖ Bu değişikliklerin kötüye kullanım durumları üzerinde nasıl bir etkiye sahip olacağını
görmek gerçekten ilginç olacak. İki zincir de kullanıma sunulduğunda bu verileri
izlemeyi dört gözle bekliyor olacağız
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Şekil 6: Blockchain güvenlik olayları yükselişte. Yıl sonu henüz gelmemiş olmasına rağmen
2022 rakamları 2021 yılını geride bırakmak üzere

Kaynak: Chainalysis
12 Ekim 2022 itibarıyla

Merkeziyetsizlik
❖ Bahsettiğimiz şey tam olarak nedir? Merkeziyetsizlik, güç ve otoritenin bir sistem veya

ağ içerisinde dağılımını ifade eder. Bu kapsamda dikkate alınması gereken iki temel
faktör bulunuyor:

➢ (1) Merkeziyetsizliğin birden çok farklı katmanda olması önemlidir. Yani,
blockchain katmanı üzerindeki merkeziyetsizlik ile altyapı katmanı üzerindeki
merkeziyetsizlik gibi. Pratikte bunun anlamı, L1'in bağımsız doğrulamayı
gerçekleştirmek için binlerce düğüme sahip olmasına rağmen işlemlerin bir dizi
merkezi aktarım sağlayıcının elinden geçmek zorunda kalması olabilir. Yani, L1'in
sahip olduğu çeşitli katmanlarında farklı merkeziyetsizlik dereceleri bulunabilir

➢ (2) Merkeziyetsizlik aslında bir spektrumdur. Ne iki boyutludur, ne de tek.
Kesinlikle doğru olarak kabul edilebilecek bir doğrulayıcı veya madencilik havuzu
sayısı diye bir şey yoktur. Bu konu tamamen tartışmaya açıktır ve kripto projeleri,
farklı hedefler doğrultusunda optimizasyonlar gerçekleştirmek için farklı ödünler
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verirler

❖ Bunu nasıl ölçebiliriz? Sui'nin hala test ağı aşamasında olduğunu, Aptos'un ise çok kısa
bir süre önce kullanıma sunulduğunu göz önüne aldığımızda, merkeziyetsizliğin altyapı
düzeyinde veya performans düzeyinde kıyaslanması pek de mümkün olmaz. Ancak,
blockchain düzeyinde göreceli merkeziyetsizliği ölçebilmemizin yolu, doğrulayıcı düğüm
çalıştırmak için gereken donanım gereksinimlerinden geçer. Donanım gereksinimleri,
bağımsız düğüm doğrulayıcılarının dağıtımı ile sayısı (düğüm doğrulayıcılarının,
zincirdeki işlemleri gerçekleştiren taraflar olduğuna değinmeden geçmeyelim)
konusundaki temel itici güç olup göreceli merkeziyetsizliğin önemli bir belirleyicisi
olabilir

🔎 Peki Aptos ile Sui bu durumu iyileştirmek için neler yapıyor?

❖ Gerek Aptos gerekse Sui, donanım gereksinimlerini azaltarak bu engelleri
azaltmanın yollarını arıyor (özellikle de en büyük rakiplerinden biri olan Solana ile
kıyaslandığında)

❖ Bu noktada Sui bir adım öne çıkıyor ve popüler L1'ler listemizde zirveye oturuyor. Hem
Aptos hem de Sui, belirledikleri gereksinimlerle kendi ağlarının güvenliğini sağlamak
adına daha fazla bağımsız ve birbiriyle bağlantılı olmayan doğrulayıcının ilgisini
çekebilmeyi umuyor.
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Şekil 7: Popüler L1'ler arasında en düşük donanım gereksinimleri bakımından zirvenin
sahibi Sui

Blockchain İşlemci
Çekirdekleri

RAM (GB) Depolama (GB)

Sui 2 8 50

Polkadot 4 16 1.000

Ethereum 4+ 16+ 1.000+

Cosmos 4 32 500 - 2.000

BNB Chain 8 16 1.000

Avalanche 8 16 1.000

NEAR 8 24 1.000

Aptos 8 32 1.000

Solana 12 128 1.500

Kaynak: Şirketlerin web siteleri
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Aptos
Aptos, mevcut L1 ekosisteminde yaygın olarak karşılaşılan ölçeklenebilirlik ve güvenlik
sorunlarını çözmeyi amaçlayan, Hisse İspatı (“PoS”) mekanizmasıyla kısa süre önce
kullanıma sunulan bir blockchaindir.. Aptos'un whitepaper'ı, "temel prensipler olarak
ölçeklenebilirliği, güvenliği, güvenilirliği ve sürekli büyümeyi benimseyecek şekilde
tasarlanmış" bir blockchain olduğunu belirtiyor(1), ve bu durum tam olarak Binance Research'ün
tespit ettikleriyle aynı doğrultuda görünüyor. Aptos'un vizyonu, blockchain teknolojisini
kitlelerin kullanımına sunmak ve bu vizyonu mümkün kılmak adına Aptos Labs, en yeni
teknolojinin sıklıkla ve hızlı bir biçimde benimsenmesini destekleyen bir mimari inşa etmek
istemekte ve dApp düzeyindeki yenilikle aynı doğrultuda hareket etmektedir.

Aptos blockchaini esnek olan ve sık yükseltmeleri destekleyen modüler bir mimariden
oluşmaktadır. Zincirin bu önemli tasarım özelliği, son teknolojinin hızlı bir biçimde
benimsenmesini sağlamak amacı taşımanın yanında, yeni yeni filizlenen blockchain kullanım
alanlarının gerçek zamanlı ve üst düzey kaliteyle desteklenmesini de sağlayacaktır. Gerçek
işleme söz konusu olduğunda, Aptos zinciri Bizans Hata Toleransını (“BFT”) kullanarak
işlemleri ortaklaşa işleyen bir dizi doğrulayıcıdan oluşan PoS türündeki mutabakat
mekanizmasını benimsemektedir. PoS türündeki diğer blockchain'lerde olduğu gibi Aptos
tokeni sahipleri de tercih ettikleri doğrulayıcılarda tokenlerini stake edebilirler. Her
doğrulayıcının mutabakat sırasındaki oy ağırlığı, kendileri aracılığıyla stake edilen token
miktarıyla doğru orantılı olacaktır. Ayrıca, performansı optimize etmek ve Aptos'un doğal bir
biçimde merkeziyetsiz hale gelmesini hızlandırmak amacıyla stake ağırlıkları tarafından
belirlenen, hızlı doğrulayıcı rotasyonu sistemini benimsemektedir. Pratikte bu durum, diğer
zincirlerde olduğu gibi yavaş ve statik bir anlayışla çalışmak yerine doğrulayıcıların sürekli
olarak değişim içerisinde olmaları anlamına geliyor.

Ağı kapsamlı bir biçimde test ettikleri ve geliştiricilerin zincirle iyice haşır neşir olmalarını
sağladıkları tam dört "Aptos tarafından teşvik edilen test ağı" (“AITs”) sonrasında, Aptos çok
kısa bir süre önce ana ağını kullanıma sundu.

Önemli Noktalar

❖ Aptos, Move programlama dilini kullanır… Move, akıllı sözleşme geliştirme için
özellikle tasarlanan, Rust'tan esinlenen yeni bir programlama dilidir. Temel prensip
olarak güvenliği benimseyerek geliştirilmiştir. Hızlı ve güvenli gerçekleşmeyi mümkün
kılmak için Aptos yerel olarak bu dili kullanır. Move, resmi doğrulayıcı olan Move
Prover (“MVP”) ile öne çıkıyor ve bir Move programının işlevsel doğruluğunu, verilen
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herhangi bir spesifikasyonla karşılaştırmak suretiyle teyit edebiliyor. Bu sayede
geliştiricilerin daha güvenilir ve güvenli kodlar yazabilmelerini sağlıyor. Ayrıca,
Move'un tasarımı yeniden girişle ilgili güvenlik açıkları gibi sorunları da önlüyor. Bu
özellik, söz konusu saldırının yaygınlığını düşününce oldukça faydalı

❖ Aptos, paralel gerçekleşmeyi kullanıyor… Sıralı (her seferinde bir tane gibi)
gerçekleşmeyi kullanmıyor. Bunu hem paralel veri modeli hem de paralel gerçekleşme
motoruyla başarıyor. Veriler söz konusu olduğunda, Move veri modeli ile delta
yazımları(6) gibi Aptos kavramları, önemli miktarda işlem gerçekleştirmenin paralel
olarak yapılabileceği anlamına geliyor. Motordan bahsedecek olursak, Aptos’un yepyeni
Block-STM gerçekleşme motorunun optimistik eş zamanlılık kontrolüne izin verdiğini
ve çakışmaları önlemek için birden çok sürüme sahip veri yapısını kullandığını
söyleyebiliriz. Diğer teknik özelliklerin yanında bunlar, motorun çok sayıda karmaşık
işlemi eş zamanlı olarak destekleyebileceği anlamına geliyor. Özetlemek gerekirse, bu
özellikler Aptos'un daha önceden görülmemiş işlem oranı seviyelerine ulaşmasını
sağlıyor. Gerçekleştirilen ilk testler, zincirin 160.000 TPS'i aştığını ortaya koyuyor

Şekil 8: İlk yapılan Block-STM gerçekleşmeleri umut verici görünüyor

Kaynak: Aptos Whitepaper'ı

❖ Bağımsız İşlem Akışı, hızı iyileştirirken sürekli büyümeyi hedefliyor… Her bileşeni
bağımsız ve ayrı ayrı paralelleştirilebilir aşamalara ayıran Aptos, yeni bir paralel işlem
gerçekleştirme sürecini benimser. Bu durum işlem oranının en üst düzeye çıkmasına
yardımcı olur. Yani, zincirin son derece verimli bir yaklaşımla tüm fiziksel kaynaklardan
yararlanabildiği, bunu gerçekleştirirken de karmaşıklığı azalttığı anlamına gelir. Bu yapı
aynı zamanda, değişiklikler tüm sistem yerine ayrı ayrı modülleri hedeflediğinden,
gelişim ile sürekli büyümeyi daha hızlı destekler
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Şekil 9: Aptos, işlem gerçekleştirme sürecinin tüm aşamalarını bağımsız olarak ele
alır

Kaynak: Aptos Whitepaper'ı

❖ Aptos, yapılandırmasını zincir üzerinde depolar… Bu özellik, rakipleri içerisinde bir
noktaya kadar benzersizdir ve her doğrulayıcının zincirle ilgili en güncel ve doğru
yapılandırma ile otomatik olarak eşitlenebilme yetisine sahip olduğu anlamına gelir.
Pratikte bu durum, yükseltmeler için sorunsuz ve oldukça hızlı bir yöntem sunar ve
Aptos ekibinin daha hızlı geliştirme döngüleri hedeflemesi için başka bir yol sunar

❖ Güvenli Kullanıcı Deneyimi… Aptos hesapları özel anahtar rotasyonunu, emanet için
yeni hibrit seçenekleri ve yerel anahtar kurtarma hizmetlerini destekler. Daha fazla
detaya girmeden bu özelliklerin daha önce benzeri görülmemiş düzeyde özel anahtar
güvenliği ve koruması sunması bekleniyor.
Ayrıca Aptos, kullanıcılar bir işlemi imzalamadan önce, imzalamak üzere oldukları
işlem sonuçlarını tanımlayan tedbir amaçlı önlemler kapsamında ön gerçekleşme
hizmetleri de sunar. Bu özellik de dolandırıcılığa karşı başka bir koruma sağlar. Dikkate
alınacak bir diğer önemli özellik de, anahtar kurtarma süreçlerini zincir dışı bir anlayışla
destekleyen birçok cüzdanın aksine bu hizmetlerin zincir üstünde sunulmasıdır.
Bunların tümüne zincir üstünde sahip olmak, Aptos blockchaini üzerinde anahtarla
ilgili tüm işlemlere tam şeffaflık sunar ve her cüzdanın kendi, yeni anahtar yönetim
sistemini benimsemek zorunda olmadığı ancak Aptos'un temel katmanında zaten
geliştirişmiş olanı kullanabileceği anlamına gelir

❖ Aptos, zaman damgalarını kullanır… Aptos, önerilen her blok, dolayısıyla söz konusu
blok içerisindeki tüm işlemler için yaklaşık, üzerinde anlaşılmış, fiziksel zaman
damgasını benimser. Bu durum, oracle'ların sunduğu veya işlemlerin denetlenmesine
yardımcı oldukları verileri ilişkilendirmeye yardımcı olabilen zincir üstü zaman damgası
gibi birçok kullanım alanını mümkün kılar.
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Ekip ve Kaynak Toplama

2021 yılında kurulan Aptos'un merkezi Palo Alto, California'da bulunuyor. Projeyi geliştiren
şirket olan Aptos Labs'in kurucu ortakları Mo Shaikh ile Avery Ching. Kendileri şu anda CEO (Mo
Shaikh) ve CTO'luk (Avery Ching) görevlerini üstleniyorlar. Güncel LinkedIn(2) sayıları, şirkette şu
anda 74 kişinin çalıştığını, bu kişilerin büyük çoğunluğunun da ABD'de bulunduğunu gösteriyor.

Fon toplamadan bahsedecek olursak, Aptos Labs'in bu yıl gerçekleştirilen dikkate değer iki
fonlama turu kapsamında 350 milyon $ topladığını söyleyebiliriz. Dikkat çekici katılımcıların
arasında Binance Labs, Multicoin Capital, FTX Ventures, Jump Crypto'nun yanı sıra TradFi
dünyasının devlerinden Apollo Global Management ile Franklin Templeton da bulunuyor.

Ekosistem

Aptos üzerinde geliştirilen proje sayısı şu anda 150'nin üzerinde. Hatta bazı taraflar bu sayının
200'ü aştığını tahmin ediyor. Bu sayılara Petra ve Martian gibi cüzdanlardan Econia ve Aries
Markets gibi DeFi protokollerine uzanan eksiksiz ekosistem projeleri bütünü de dahil. Kısa süre
önce yapılan ve ses getiren duyuruların arasında Wormhole adında çapraz zincir köprüsünün ve
oracle projesi Pyth, Aptos'un ilk kez kullanıma sunulmasının yanı sıra birlikte çalışabilirlik
protokolü LayerZero'nun entegrasyonu da bulunuyor.

Projeleri teşvik etmek amacıyla, Aptos'un bir hibe programı da bulunuyor(3). Haziran'dan beri
açık olan bu program, ekosistemin büyümesini hızlandırma konusunda çalışan proje ekiplerine
yönelik seyreltme yapılmamış USD cinsinden fonlamalar sunuyor. Aptos'un kullanıcı
erişebilirliği ile güvenliğine odaklandığı düşünülünce, (4) Aptos Labs ile Aptos Names'e (Aptos
tabanlı adlandırma ve kimlik hizmeti) değinmeden geçmemek gerek. Bu iş birliği, kullanıcıların
daha ilk günden ekosistemdeki popüler dApp'lerin birçoğunda özel anahtarları yerine
"Aptos" adreslerini kullanabilecekleri anlamına geliyor.
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Şekil 10: Aptos, çok çeşitli ve büyüyen bir ekosisteme sahip

Kaynak: Aptos Insights
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Sui
Sui , Mysten Labs'teki ekip tarafından geliştirilen, izne dayalı olmayan ve oldukça ölçeklenebilir
olan PoS mekanizmasına sahip L1 türünde bir blockchaindir. Milyarlarca kullanıcının Web3'e
dahil edilebilmesini sağlama konusunda oldukça önemli bir faktör olduğuna inandığı yatay
ölçeklenebilirliği sunmak amacıyla Sui, nesne merkezli yeni bir mimariyi kullanıyor.

Mysten Labs'in kurucuları mevcut L1 piyasasını inceledi. İnceleme sonucunda, sıradan
blockchainlerde gerçekleşen işlemlerin birçoğunun birbiriyle alakası olmamasına rağmen söz
konusu blockchainler her işlem için mutabakata bel bağladığından, bunların temelde
ölçeklenemez olduklarını fark ettiler. Sui, bu verimsiz modeli atlıyor ve Byzantine Consistent
Broadcast aracılığıyla paralel hale getirilmiş anlaşmaya varmak için nedensel olarak bağımsız
işlemlere izin vermek suretiyle üst düzey ölçeklenebilirlik sunuyor. Basit işlemler, Sui'nin
mutabakat protokolünü atlar ve tüm doğrulayıcıların mutabakata ulaşmalarını
beklemeden anından gerçekleştirilebilir. Daha kompleks, yani karmaşık işlemler ise sıradan
BFT mutabakat doğrulaması sürecinden geçer. Sui, bu tür işlemler için oldukça yüksek işlem
oranı ile veri kullanılabilirliği sunan bir motora ve ölçekli mimariye sahip Narwhal(5) adı verilen
bir mutabakat protokolünü kullanır.

Teorik olarak bunun anlamı, Sui'nin üst sınır olmadan ölçeklenebiliyor ve birçok işlemin
paralel hale getirilmiş sözleşmeler aracılığıyla tam mutabakata tabi olmadan
gerçekleşmesi nedeniyle oldukça düşük gecikme sunabiliyor olmasıdır. Pratikte ise anlamı,
blok alanı taleplerindeki ani artışlara yanıt vermek için doğrulayıcı düzeyinde ekstra kaynak
ekleyebileceğiniz ve talebi gerekirse veya gerektiğinde karşılayabileceğiniz anlamına gelir.
Sui'nin ekonomik doğası nedeniyle (aşağıda ele alıyoruz), doğrulayıcılar ağın kapasitesini
artırma konusunda teşvik edilirken, aşırı ücret talebinde bulunanlar da cezalandırılır. Bu durum
pratikte, gecikmeye duyarlı yeni kullanım alanları için olasılıkların kapılarını aralayabilir.
Son derece tahmin edilemez düzeydeki işlem maliyetlerinden etkilenmekte olan ve üzerinde
faaliyet gösterdikleri altyapının büyüme hızlarına yetişip yetişemeyeceği konusunda endişe
içerisinde olan operatörlerin bulunduğu oyun ve perakende ödeme sektörleri bu kullanım
alanlarına örnek gösterilebilir. Sui, bu sorunu çözmeyi ve dApp'lerini dünya sahnesine çıkarmak
isteyen geliştiricilere ortam hazırlamayı amaçlıyor.

Temel Noktalar

❖ Sui, nesne merkezli bir tasarım kullanır… Sui platformu üzerindeki temel depolama
birimi nesnelerdir. Bu nesneler benzersiz ve birbiriyle değiştirilebilir tokenler dahil
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olmak üzere her türlü dijital varlık olabilirler. Bu özellik sayesinde Sui, adrese dayalı olan
geleneksel blockchainlerden büyük ölçüde ayrışıyor. Nesne merkezli tasarım ve Move'da
tanımlanan mülkiyet türleri, işlem bağımlılıklarının açık bir biçimde nesnelere kodlandığı
ve işlemlerden birçoğunun paralel olarak işlenebileceği anlamına geliyor. İşte bu
sebepten ötürü basit işlemler mutabakat sürecini atlayabilir ve neredeyse anında
kesinliğe ulaşabilir. Bunun diğer bir anlamı da, işlemlerin anında tamamlanmasını
gerektiren oyunların ve diğer kullanım alanlarının son derece düşük gecikmelerde
işlenebilecek ve daha fazla kullanım alanına kucak açabilecek olmasıdır

❖ Sui yatay ölçeklenebilirliği benimsiyor… Sui'nin nesne merkezli doğası oldukça
önemli olan işlem paralleleştirmeyi mümkün kıldığından, Sui doğrulayıcıları daha fazla
donanım eklemek suretiyle yatay ölçekleme gerçekleştirebilirler. Bu özellik,
blockchainin talepte meydana gelen ani artışlara dayanabileceği ve teoride, Sui'nin
üst sınır olmadan ölçeklenebileceği anlamına gelir. Bu durum blockchaine kayda
değer bir esneklik sunarken Sui ekibi, blok alanının artık nadir bir meta olmaktan ziyade
sınırsız olduğu bir felsefe değişikliğine kapı aralayacağına inanıyor. Sui ekibi,
geliştiricilerin meta olarak blok alanı konusunda canlarını sıkmalarını istemiyor ve
piyasanın büyük çoğunluğu için geliştirme yapmanın peşinde olan geliştiricilerin hayal
güçlerinin sınırlarını zorlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor

❖ Sui, yerel hale getirilmiş ücret piyasası sistemini benimser… Peki bu, ne anlama
geliyor? Örnekle açıklayalım: Bir NFT dağıtımı gibi akıllı sözleşmelerden birinin
oldukça popüler hale geldiğini düşünelim. Bu durumda yerel hale gelmiş piyasada
işlem ücretlerinde artış görülebilir ve bu ücretler küresel ücret piyasasına olumsuz
etki etmez. Farklı doğrulayıcı piyasalarının gelişmesinin önünü açtığından, Sui'nin nesne
merkezli görünümü sayesinde bunu gerçekleştirmek son derece kolaydır (her işlemin
tam mutabakat sürecinden geçmesine gerek olmadığını söylemiştik)

❖ Sui, yepyeni bir gas ücreti mekanizmasını benimsiyor… Bu mekanizma, ağdaki
saldırıları önlemek, doğrulayıcıların hizmetlerini optimize etmelerini teşvik etmek ve
kullanıcılara hem düşük hem de kestirilebilir işlem ücretleri sunmak şeklinde üç sonuca
ulaşmayı amaçlıyor. Kullanıcılar, gerçekleştirme için ayrı, depolama için ayrı ücret
öderler (Depolama Ücretleri hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz). Bu özellik
benzersizdir. Gerçekleşmeye odaklanacak olursak; referans fiyatlar konusunda
doğrulayıcılar her Sui döneminin başında (yaklaşık olarak 24 saatlik bir süre) ağ
genelinde anlaşmaya varırlar. Sui kullanıcıları, işlemleri gönderirken bu fiyatları sabit bir
referans olarak kullanırlar. Fiyat benimseme mekanizması(6), öngörülebilir ve adil
doğrulayıcı davranışlarını ödüllendirmenin yanında token sahipleri, kullanıcılar ile
doğrulayıcı arasında teşvikleri uyumlu hale getirmek için tasarlanmıştır
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❖ Sui Move, Core Move'dan farklılık gösteriyor… Sui, "Core Move" olarak bilinen
programlama dilinin aslını "Sui Move" olarak değiştirerek dilin sunduğu esnekliği tam
anlamıyla kullanmayı ve Sui'nin nesne yönelimli mimarisinden yararlanmayı amaçlıyor.
Tam değişiklikler bir nebze teknik olsa da, değişikliklerin paralel gerçekleşmeye
yardımcı olduğunu ve geliştiriciler için programlamayı kolaylaştırdığını söyleyerek
kısaca özetleyebiliriz. Bunların yanında Mysten Labs, insan tarafından okunabilir
imzalama talepleri gibi özellikleri mümkün kılmak için Sui Move'u tasarladı. Bu,
kullanıcıların etkilerini anlamadan işlemleri körlemesine imzalamalarını önleyen bir
yöntem ve geniş kitlelerce benimsenme hedefleriyle oldukça paralel

❖ Sui'nin bir Depolama Fonu var… Sui'nin Gerçekleşme ve Depolama işlemleri
kapsamında gas ücretlerini birbirinden ayırdığına yukarıda değinmiştik. Depolama
ücretleri, zincir üzerindeki depolama gereklilikleri ile karşılık gelen yüksek (veya
düşük) maliyetlere bağlı olarak doğrulayıcılar ile delegatörler arasındaki staking
ödüllerinin payını ayarlamak için kullanılan Depolama Fonuna beslenir. Ayrıca fon,
kullanıcılara zincir üzerinde önceden saklanan verileri sildikleri için iade sunan bir
"silme seçeneğini" de bünyesinde barındırır. Bu seçenek, depolamanın ekonomik olarak
bir anlam ifade etmediği durumlarda kullanıcıları verileri silmeye teşvik ediyor. Sui'nin
zincir üzerinde büyük miktarlarda veri depolayabildiğini düşününce, depolama ücretinin
gelecekteki doğrulayıcı ile kullanıcıların eski işlemlerin depolamasını finanse etmek
zorunda olmadıkları, veri depolamanın verimli ve sürdürülebilir bir mantıkla finanse
edildiği anlamına geliyor

SUI'nin Token Ekonomisi

SUI, tüm işlemler kapsamında gas ücretlerini ödeme için kullanılan yerel varlıktır ve 10 milyar
tokenden oluşan sabit bir arza sahiptir. SUI tokeni, Sui platformunda dört önemli rol oynar:
Staking/Güvenlik, Gas Ücretleri, Yönetişim ve Hesap Birimi/Değer Takas Aracı.
Ekonomi modeli açısından yaklaşarak devam edelim. Her Sui döneminin başında, Sui sahipleri
tokenleri ile doğrulayıcıları yetkili kılabilir, yani delege gösterebilir ve yeni bir doğrulama
komitesi oluşur. Ardından, referans gas fiyatı belirlenir ve depolama fonunun büyüklüğü, önceki
döneme ait net giriş kullanılarak ayarlanır. Sonuç olarak, doğrulayıcılar ağın kapasitesini
artırdıkları ve uyumlu oldukları için ödüllendirilir. Uyumlu olmayan doğrulayıcılar ise
cezalandırılır. Yüksek etkinlik sonucunda ortaya çıkan yüksek zincir üstü veri depolama
gereklilikleri dolaşımda daha az SUI'nin bulunacağı anlamına geleceğinden saklama ücretleri,
sınırlı durumdaki SUI tokenin potansiyel olarak deflasyonist olan doğasına katkı sağlar.
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Şekil 11: SUI'nin Ekonomi Modeli

Kaynak: Sui'nin Token Ekonomisi, Whitepaper

Ekip ve Kaynak Toplama

Sui'yi geliştiren şirket olan Mysten Labs, 2021 yılında kuruldu ve Palo Alto, California'da
bulunuyor. Şirketin beş kurucu ortağı bulunuyor. Bu kişiler arasında CEO Evan Cheng, CPO
Adeniyi Abiodun ve CTO Sam Blackshear bulunuyor. Güncel LinkedIn(7) sayıları, şirkette 76
kişinin çalıştığını gösteriyor ve bu kişilerin birçoğu ABD'de bulunuyor.

Fon toplamadan bahsedecek olursak, Mysten Labs'in Aralık 2021'den bu yana
gerçekleştirilen iki fonlama turu kapsamında 336 milyon $ topladığını söyleyebiliriz. Dikkat
çekici katılımcıların arasında Binance Labs, a16z crypto, FTX Ventures, Electric Capital'in yanı
sıra Aptos'tan aşina olduğumuz TradFi dünyasının devlerinden Apollo Global Management ile
Franklin Templeton da bulunuyor.

Ekosistem

Son tahminlere göre Sui ekosisteminde yaklaşık 60 proje bulunuyor. Dikkat çekici projeler
arasında yerel Sui Wallet, Ethos Wallet ve altyapı sağlayıcı Shinami gibi isimler bulunuyor. Bu
noktada, Mysten Labs'in zincirler arası iletişim sağlamak adına Axelar ile gerçekleştirdiği iş
birliğine de değinmeden geçmemek gerek.
Sui genel kullanıma hitap eden bir blockchain olsa da, projeye imza atan ekip oyunlara, DeFi
ve e-ticaret projelerine ait dApp'lerin Sui blockchaini üzerinde bir bütün olarak çalıştığını ve
benzersiz L1 teknolojisinin bu sektörler arasında gerçek anlamda birleştirilebilirliği sağlama
konusunda nasıl yardımcı olduğunu görmeye oldukça istekli olduğunu belirtti. dApp'lerin
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gelecek neslinin Sui üzerinde geliştirildiğini görmeye ve bir sonraki döngüde gerçek anlamda
kitlesel benimsenme düzeyine ulaşıldığına şahit olmayı umuyorlar.

Şekil 12: Sui ekosistemi hızla büyüyor

Kaynak: Sui Insights
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Aptos ile Sui arasındaki benzerlikler
nelerdir?

❖ İki zincir de yeni programlama dili Move'u kullanıyor… Move, Diem (eski

adı Libra) blockchaini inşa edildiği sırada geliştirilen programlama dilidir. Move'un
özellikle akıllı sözleşme geliştirme için tasarlandığını ve Move Prover (Aptos
bölümünde değinmiştik) ile Move tabanlı anahtar yönetimi (bütünleşik anahtar
güvenliği özelliği) gibi entegrasyonlar aracılığıyla güvenliğe özel bir önem verdiğini de
düşündüğümüzde, bu programlama dilinin blockchain güvenliğinde yeni bir çağın
kapısını aralayabileceğini söyleyebiliriz. Move, Rust ve Solidity ile programlama yapan
geliştiriciler için düşük taşınma masraflarını vaat etse de, gerçekte kaç tane
geliştiricinin dikkatini çekmeyi başarabileceği büyük bir merak konusu

❖Mevcut L1 ekosistemiyle karşılaştırıldığında ikisi de yüksek TPS
değerleri sergiliyor ve paralel gerçekleşmeyi benimsiyor… İki
blockchainin de başlıca öne çıkmasını sağlayan özellik olan paralel
gerçekleşme, Aptos'ta Block-STM motoruyla, Sui de ise nesne merkezli ikili
gerçekleşme modeli sayesinde gerçekleşiyor. İki zincirin de test ağı/geliştirici ağı
ortamlarında yapılan çalışma denemeleri, mevcut TPS'lerde ve gecikme önlemlerinde
etkileyici kazanımlar sergiledi. Ancak, "Boğa piyasası tam gaz sürerken bu değerlere ana
ağ ortamında da ulaşılabilecek mi?" sorusu akıllarda yanıt bulmayı beklemeye devam
edecek gibi.

❖Milyarlarca kullanıcıyı hedefleme… Bu ekiplerin Meta'dan (eski adı Facebook)

geliyor olmaları, milyarlarca kullanıcıya ulaşma konusunda ikisinin de ne kadar
deneyimli olduğunu gösterme konusunda net bir fikir sunuyor. İki zincir de
ölçeklenebilirlik konusuna yoğun bir biçimde odaklanıyor ve bir sonraki döngüde
gerçek anlamda kullanıcı benimsemesine ulaşmayı istiyor. Ekiplerin arka planları ile
odak noktaları düşünülünce, müşteri odaklı bu yaklaşımın iki zincir üzerinde
geliştirilecek olan dApp'lere yansıyabileceğini görmemiz olası
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❖Birinci sınıf VC'lerin desteğini arkalarına alma… İki zincirin de

gerçekleştirdiği dört önemli fonlama turuna baktığımızda risk sermayesi şirketleri
içerisindeki dev isimlerin bazılarını görebiliyoruz. Binance Labs, Jump Capital, FTX
Ventures, a16z ve Electric Capital bu isimlerden sadece bazıları. TradFi, yani geleneksel
finans dünyasından Apollo Global Management ile Franklin Templeton gibi isimlerin
dahil olması kesinlikle dikkate alınması gereken bir durum olabilir

Farklılıklar nelerdir?

❖Aptos, adres merkezli tasarımıyla klasik blockchain yaklaşımını
benimsiyor. Sui ise nesne merkezli döngüsel olmayan yönlü grafik
("DAG") kullanıyor... Çok fazla teknik ayrıntıya boğmadan açıklayacak olursak,
Aptos'un geleneksel blockchain modelini kullandığını söyleyebiliriz. Yani işlemler,
farklı adreslerdeki veriler değiştirilerek kaydediliyor. Sui ise işlemleri,
"nesnelerindeki" verileri değiştirerek kaydediyor (Sui bölümünde değinmiştik). Bu
"nesne depolama" verileri daha sonra DAG olarak kaydediliyor. İşlemleri algılama ve
işleme biçimleri arasındaki temel farklılık olan bu durum, zincirlerin çalışma biçimleri
konusunda daha başka anlamlar da içeriyor

Şekil 13: Ali'nin Ayşe'ye 1 BUSD gönderdiği işlem sonucunda Aptos'ta iki kayıt defteri
güncellemesi meydana gelirken bu sayı Sui'de sadece bir olur

Kaynak: Binance Research
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❖ İşlemleri sıralama ve toplu işleme… Aptos, klasik blockchain yöntemini
kullanıyor. Bu yöntem kapsamında doğrulayıcılar, tek evrensel kayıt defterine
kaydetmeden önce (bağımsız olmasına bakılmaksızın) tüm işlemleri sıralıyor ve toplu bir
biçimde bloklara işliyor. Sui'de bağımsız işlemlerin sıralanmasına hiç gerek yok. Bu
işlemler aynı anda işlenebiliyor (her nesnenin aslında kendine ait bir kayıt defteri var).
"Paylaşılan nesneler" ise sıralanıyor ve Sui Mutabakat Motoru'nun(8) elinden geçiyor.
Pratikte bu durum, Sui'nin işlemlerin %20 ila %40'ını sıralamakla uğraşmaktan
kaçınacak olmasından dolayı işlem oranı ile gecikme konularında bazı gelişmeler
sunabilir

❖Sui Move ile Core Move'u karşılaştıracak olursak… Sui, Move dilinin
değiştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor ve buna "Sui Move" adını veriyor. Sui Move,
Sui'nin nesne yönelimli mimarisinden yararlanmanın ve işlemlerin paralelleştirilmesini
geliştirmenin yanı sıra geliştirici deneyimini iyileştirmek amacıyla tasarlanmıştır

❖Aptos ekosistemi ve topluluk metrikleri… Bu inceleme kaleme alındığı sırada
Aptos ekosistemi daha büyük durumda ve Sui ile karşılaştırınca daha fazla geliştiriciye
sahip gibi görünüyor. Topluluk metriklerine bakacak olursak, Aptos'un Twitter ile GitHub
yıldızları açısında açık ara lider olduğunu, Discord sayılarında ise liderliğin Sui'de
olduğunu görebiliyoruz. Belki de en önemli gösterge olan haftalık aktif geliştirici
sayısı ise iki projede de aşağı yukarı aynı

Şekil 14: Güncel etkileşim metrikleri bir nebze Aptos'un lehine görünüyor

Topluluk Aptos Sui

Twitter Takipçileri 179.971 79.848

Discord
Kanalındaki Üyeler 109.891 130.023

Haftalık Aktif Geliştiriciler 32 34

Github Yıldızları
3.923 1.738

Kaynak: Şirket profilleri/Gokustats
11 Ekim 2022 itibarıyla
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❖ İşlem Depolama Ücretleri farklı şekilde ele alınıyor… Sui'nin benimsediği
ekonomi modeli, gerçekleşme ve depolama ücretlerini birbirinden ayırıyor (önceden
bahsettiğimiz Depolama Fonu'nun oluşturulmasını mümkün kılıyor). Sui, iade ücretleri
sunarak kullanıcıların zincirdeki nesneleri silmelerini de teşvik ediyor. Aptos daha
geleneksel bir modeli benimsiyor. Bu model kapsamında işlemler blockchainleri
üzerinde sonsuza kadar depolanıyor. Ancak, düğümlerin depolama yükleri altında
ezilmelerini önlemek için teknik optimizasyonların yanı sıra Merkle Ağacı
mimarisinden de yararlanarak depolama gereksinimlerini iyice azaltıyor. Bu iki zincirin
de çiçeği burnunda L1'ler olduğunu düşününce durumsal şişkinliğin kısa süre
içerisinde bir sorun olma olasılığı yok denecek kadar azdır

❖Sui'nin yerel hale getirilmiş bir ücret piyasası bulunuyor. Aptos ise
küresel ücret piyasasını benimsiyor… Zincir üzerindeki etkinlikler hacimsel
olarak artış göstermeye başladıkça, olan biteni bu açıdan izlemek gerçekten ilginç bir
hal alacak gibi görünüyor. Aptos, sürekli büyümeye odaklanarak küresel ücret piyasası
ile başlangıç yapacak olsa da, en yakın rakibinin yerel hale getirilmiş ücret piyasasının
sergilediği performansı yakından takip edeceğinden hiç şüphemiz yok
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Genel görünüm
Aptos ile Sui, gerek teknik gerekse ürün açısından üst düzey uzmanlıkla yoğrulmuş yetenekli
ekipler tarafından geliştirilen yenilikçi ve iddialı L1 projeleridir. Dünyanın en iyi mühendisleri ile
ürün uzmanları iki blockchain projesinde ve Move dilinde çalışmalarını sürdürüyor. Geride
bıraktığımız birkaç aylık süre zarfında yaşanan zorlu piyasa koşullarında parmak ısırtacak
cinsten sermaye miktarları toplamayı başarabildiler.

İki protokolün de geliştirilmesi halen emekleme aşamasında olduğundan, hangisinin öne
çıkacağını tahmin etmek hem çok zor hem de büyük ölçüde anlamsız. Bu noktada
söyleyebileceğimiz şey, iki projenin de milyarlarca kullanıcı hedefinde olduğu ve bu hedefe
ulaşmalarını sağlayacak ürüne sahip olup olamayacaklarını izlemek ilginç olacak. Bize göre,
nesne merkezli mimarisiyle Sui’nin blockchainleri alışılmışın dışında bir anlayışla ele
alması, L1 ekosisteminde gördüğümüz sorunlara çözüm getirme konusunda yeni bir
yöntem sunuyor ve bu sorunlara işlem oranı/gecikme avantajı ile çözüm getirme olasılığına
sahip olabilir. Bunların yanında, Sui’nin yerel hale getirilmiş ücret piyasalarının işlevselliğini
ve bu özelliğin devasa NFT çıkarımları gibi piyasayı meşgul eden ortamlarda nasıl
kullanılacağını izlemek de ilginç olacak.

Aptos tarafında ise "sürekli büyüme" vaadine yakından bakacağız ve zincirin nasıl
gelişeceğini ve adapte olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Kullanıcı güvenliği ile
denetlenebilirliğe (zaman damgaları gibi) odaklanılması da ilgimizi çeken unsurlar
arasında olduğundan kesinlikle izlemeye değer görünüyor.

Altını çizmemiz gereken önemli noktalardan biri de Aptos ile Sui'nin gelişim konusunda
henüz emekleme aşamasında oldukları ve başlangıçta sahip oldukları avantajların birkaç ay
gibi kısa bir sürede ellerinden kayıp gidebilme olasılığının bulunması. İki zincir için de mutlak
başarıya götürecek noktaların başında geliştirici etkileşimine güçlü bir biçimde odaklanmak
geliyor. Bunu, geliştirici etkinlikleri ile hackathon'lar düzenlemeye, son derece etkin Discord
sohbet odalarından yazılım geliştirme ve araç kitlerinin yoğun bir biçimde geliştirilmesine kadar
birçok yöntemle sağlayabilirler. Akılda bulundurulması gereken diğer önemli faktörlerden biri
de birleştirilebilirliktir. Aptos ile Sui zincirlerinde heyecan verici birkaç Web3 projesinin
görücüye çıktığına şahit olmaya başladık bile. Mevcut blockchain ekosistemiyle bağ kurmaya
başlamak iki zincir için de hiç şüphesiz avantajlı bir durum olacağından ilerlemenin nasıl
gideceğini görmek önemli olacak.

Ne olursa olsun, kesin olan bir şey var: Aptos da Sui de L1 teknolojisinin sınırlarını zorlayan son
derece yenilikçi projeler ve sektörün kitlelerce benimsenmesi yolunda katkı sağlayacağından
hiç şüphemiz yok.
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Binance Research Hakkında
Binance Research, dünyanın bir numarası kripto para borsası olan Binance'in araştırmalara
odaklanan koludur. Binance Research ekibi; objektif, bağımsız ve kapsamlı analizler sunmaya
kendini adamış olup kripto ekosisteminde düşünce lideri olmayı amaçlamaktadır. Analiz
uzmanlarımız kripto ekosistemi, blockchain teknolojileri ve son piyasa temaları dahil ancak
bunlarla sınırlı olmayan konularda düzenli olarak ufuk açıcı düşüncelerini paylaşır.

Shivam Sharma, Makro Araştırmacı

Shivam şu anda Binance'te Makro Araştırmacı olarak çalışıyor. Binance'e katılmadan önce
Avrupa'daki Finans Kurumları konusunda uzman olarak Yatırım Bankacılığı Ortağı ve Bank of
America'nın Borç Sermayesi Piyasaları masasında analiz uzmanı olarak çalıştı. London School
of Economics & Political Science'dan (“LSE”) Ekonomi Alanında Lisans derecesine sahip
Shivam, 2017'den beri kripto para ekosistemi içerisinde yer alıyor.

30



Aptos ve Sui: Ekosistemin Yeni Oyuncuları

Devamını okuyun
https://research.binance.com/tr/analysis

Geri bildiriminizi paylaşın
https://tinyurl.com/bnresearchfeedback

Genel Sorumluluk Reddi: Bu içerik Binance Research tarafından hazırlanmış olup yatırım konusunda bir tahmin veya
tavsiye olarak güven kazanma maksadı taşımamaktadır ve herhangi bir menkul kıymeti, kripto para birimini almak
veya satmak ya da herhangi bir yatırım stratejisini benimsemek adına bir öneri, teklif veya talep teşkil etmemektedir.
Kullanılan terminoloji ve paylaşılan görüşler sektör anlayışının teşvik edilmesini ve sorumlu bir biçimde geliştirilmesini
amaçlamakta olup kesin yasal görüşler veya Binance'in görüşleri olarak yorumlanmamalıdır. Belirtilen düşünceler
yukarıda belirtilen tarih itibarıyla sunulmuştur ve yazarın kendi düşünceleridir, sonradan ortaya çıkan/çıkacak
durumlara göre değişiklik gösterebilir. Bu içerikte yer alan bilgiler ve düşünceler Binance Research tarafından
güvenilir olarak kabul edilen tescilli veya tescilli olmayan kaynaklardan türetilmiş olup her şeyi içermesi beklenemez
ve doğruluğu garanti edilmez. Bu bağlamda, Binance tarafından hiçbir doğruluk ve güvenilirlik garantisi verilmeyeceği
gibi başka türlü hatalar ve eksikliklerden (ihmal nedeniyle herhangi bir kişiye yönelik sorumluluk dahil olmak üzere)
kaynaklanan hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Bu içerik, doğası gereği tamamen geçmişe dönük olmayan, "ileriye
dönük" bilgiler içerebilir. Söz konusu bilgiler, diğerlerinin yanı sıra projeksiyonları ve tahminleri de içerebilir. Bulunulan
herhangi bir tahminin gerçekleşeceğine dair hiçbir garanti sunulmaz. Bu içerikteki bilgilere güvenilmesi konusundaki
mutlak sorumluluk okuyucunun kendine ait olacaktır. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımakta olup herhangi
bir menkul kıymet, kripto para birimi satın almak veya satmak ya da herhangi bir yatırım stratejisini benimsemek için
bir tavsiye, teklif veya talep teşkil etmez. Herhangi bir yargı bölgesindeki yasalar kapsamında yasalara aykırı
olabilecek teklif, talep, satın alım veya satış kapsamında söz konusu yargı alanında bulunan kullanıcılara hiçbir
menkul kıymet veya kripto para birimi teklif edilmesini veya satılmasını da amaçlamaz. Yatırım işlemleri riskleri de
bünyesinde barındırır.
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