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SushiSwap Projesi Tanıtım Yazısı
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Menşei
Uniswa'nın son iki yılda piyasaya sürülmesinden bu yana,
Uniswap liderliğini kurdu
DEFI'deki pozisyon. Takip eden şey, protokol tasarımlarının kendisinin bir endüstri haline gelmesidir.
standart ve birçok proje ilkelerini öğrenmiştir. bu durumda biz
Uniswap protokolünden daha gelişmiş bir protokol olan Sus hi Swap'ı tasarladı:
evrim. Uniswap'in zarif temel tasarımını kullanarak topluluk odaklı
protokol tasarımını iyileştirmeye ve daha fazlasını getirmeye yardımcı olacağına inandığımız
özellikler
katılımcılara faydalar.
protokol tasarımı
Likidite sağlayıcıları için teşvikler
Elbette birçok kişi şu soruyu sorabilir: "Neden SushiSwap'e
Uniswap? "
Uniswap ile likidite sağlayıcıları, yalnızca
aktif olarak likidite sağlar. Havuzdan para çektiklerinde artık
o pasif geliri alır. Ayrıca, anlaşmalar giderek daha popüler hale geldikçe,
erken likidite sağlayıcıları olsalar da, hala büyük fonların katılmasıyla karşı karşıya kalıyorlar,
anlaşmaya katılmak için borsalar, madencilik havuzları ve diğer (daha büyük ve daha zengin)
paydaşlar,
Kazanç riskinin azalması. SushiSwap'ta fon havuzuna likidite sağlanır,
ve SUSHI jetonları da ödüllendirilebilir. Ancak, Uniswap'in aksine, hayır seçeneğine karar verseniz
bile
daha uzun süre likidite sağlarsanız, aldığınız SUSHI jetonları size almaya devam etme hakkı verir.
SUSHI anlaşmasındaki ücretlerin bir kısmı. Sağlayan erken bir madenci olarak
likidite, anlaşmada önemli bir paydaş olacaksınız.
LP'deki madencilik yatırımınızdan (akış hareketliliği sağlar) token sayısı
LP adına toplam jeton sayısı ile orantılı. Artmaya devam etmedikçe
likidite sağlanması, varlıklarınız ve karşılık gelen ödül geliriniz kademeli olarak
sermaye havuzu büyüdükçe seyreltilir.
Token dağıtımı
Çoğumuzun Uniswap havuzunda mevcut likidite sağlayıcıları olduğumuzu biliyoruz. Buna dayanarak
mümkün olduğunca kolaylaştırmak için bir token dağıtım mekanizması tasarladık.
mevcut Uniswap likidite sağlayıcılarının anlaşmamıza geçiş yapması!
Likidite sağlamaya başlayabilmek ve SUSHI tokenleri elde edebilmek için, elinde tutan herkes
Uniswap LP jetonları, bu LP jetonlarını ilgili ilk havuz listesine koyabilir. Bir kez bu
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işlem tamamlandığında, blok yüksekliğinden sonra token ödülleri kazanmaya başlayacaklar.
10750000. LP belirteçlerinin listesi, yönetim oylaması yoluyla eklenebilir.
Zincir. Dolayısıyla bu, her birimizin vereceği bir karar olacaktır.
Her blokta 100 SUSHI jetonu oluşturulacak. Bu belirteçler,
her fon havuzundaki madenciler.
Bununla birlikte, ilk 100.000 blokta (yaklaşık 2 hafta) üretilen SUSHI jetonlarının sayısı
normal miktarın 10 katı olacak, yani her birinde 1000 SUSHI jetonu ödüllendirilecek
blok. Bu aynı zamanda ilk çiftçileri ve anlaşmanın katılımcılarını motive etmek ve
likidite göçü için yardım sağlar.
Başlangıçta mevcut olan havuzların listesi:
•
CeFi sabit paralar: USDT-ETH, USDC-ETH
•

DeFi stabilcoin: DAI-ETH, sUSD-ETH
•
Kredi sözleşmesi: COMP-ETH, LEND-ETH
•
Sentetik varlıklar: SNX-ETH, UMA-ETH
•
Kahinler: LINK-ETH, BAND-ETH
•
Ponzi ekonomik belirteçleri: AMPL-ETH, YFI-ETH
•
Lezzetli jetonlar (2 kez ödül): SUSHI-ETH
SUSHI / WETH havuzunun miktarı diğerlerinin iki katıdır, bu nedenle
SUSHI (SUSHI), daha "lezzetli" elde etmek için uniswap fon havuzuna jeton atar. SUSHI'den sonra
çevrimiçidir, topluluk daha fazla madencilik havuzu eklemek veya SUSHI ağırlığını değiştirmek için
oy kullanabilir.
herhangi bir havuz. Nasıl değiştirileceğine siz karar verin!
Ödül dağıtımı
Mevcut Uniswap yapılandırmasına göre, herhangi bir havuzdaki tüm işlem ücretlerinin% 0,3'ü
havuzdaki likidite sağlayıcılarına orantılı olarak dağıtılabilir. SushiSwap'te% 0,25 gider
doğrudan aktif likidite sağlayıcılarına ve kalan% 0,05 SUSHI ile takas edilecektir.
(tabii ki SushiSwap aracılığıyla) ve SUSHI token sahiplerine dağıtılır.
Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak
Projenin uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayalım. Göre
@ LawMaster'ın önerisi, her SUSHI sürümünün% 10'u geliştirme için kullanılacak ve
güvenlik denetimleri de dahil olmak üzere gelecekteki yinelemeler. Umarım topluluk bize bir yudum
vermeyi dert etmez
çorba.
Likidite göçü
Anlaşmanın başlangıcından itibaren 100.000 bloktan sonra (yaklaşık 2 hafta),
SushiSwap sözleşmesinde çıkarılan tüm likit jetonları taşıyın. Bu göç hepsini kapsayacak
SushiSwap'te çıkarılmış Uniswap LP jetonları ve bunları Uniswap'te kullanıp başlatacağız
bu jetonları yeni likidite havuzuna aktarır. Bu yeni havuzlar neredeyse standart ile aynıdır
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SUSHI belirtecine katlanılan maliyetleri tahsis etme ek işlevi ile Uniswap havuzu
sahipleri yukarıdaki mantık yoluyla.
Geçiş tamamlandıktan sonra, dönüştürülen likidite ilk partiye sağlanacaktır.
SushiSwap havuzları ve anlaşma hemen üretime alınacaktır. Madenciler yapabilir
hiçbir şey yapmadan SUSHI token ödüllerini almaya devam edin.
Protokol kullanımı
Protokol ve akıllı sözleşme düzeyinde, SushiSwap ve Uniswap aynı şeyi paylaşır
arayüz. Bu, protokolünüz şu anda Uniswap ile uyumluysa,
SushiSwap ile nispeten basit olmalıdır. SushiSwap'i çeşitli
DeFi ve diğer ekosistem araçları.
Güvenlik denetimi
Güvenlik bizim için çok önemlidir. Mümkün olduğunca birim testi yaptık ve test ettik
testnet üzerinde yapılabilecek her şey.
Trails of Bits, PeckShield, OpenZeppelin, Consensys, Certik ve Quantstamp'ı
sözleşmeyi gözden geçirin. SushiSwap'in ilki resmi Twitter'ında
hesap, şirketin denetiminin tamamlanmasının bu denetimi kazanacağını kabul ederse. Biz
Onayınızdan sonra bu inceleme için 5 ETH ödeme sözü verin.
İncelemek üzere olduğunuz sözleşme, SushiSwap smart'ın tüm içeriğini içerecektir.
https://github.com/sushiswap/sushiswap adresinde bulunan ve
şu anda inceleme için uygun.
Aynı zamanda, MasterChef'in "tarım" sözleşmesi denetlenmemiştir, ancak çoğu Solidity için

geliştiriciler, çok basit. LP belirteçlerini kullanmadan önce lütfen sözleşmeyi okuyun
dikkatli! Her şey beta aşamasındadır, lütfen riski size ait olmak üzere yapın.
Akıllı sözleşme
WTFPL lisansı ile sözleşme şu adresten edinilebilir:
https://github.com/sushiswap/sushiswap. Bazı kodlar diğer projelerden ödünç alınmıştır,
Uniswap / Yam / Compound / OpenZeppelin dahil ve onlar tarafından lisanslanmıştır. The
Aşağıda, kısa bir açıklamayla birlikte sözleşmelerin bir listesi yer almaktadır:
SushiToken: COMP / YAM oylama işlevine sahip jeton sözleşmesi.
MasterChef: SUSHI'yi yetiştirmek için LP jetonları yatırın.
SushiMaker: Gelirleri toplayın, SUSHI'ye dönüştürün ve SushiBar'a gönderin.
SushiBar: Daha fazla SUSHI kazanmak için SUSHI'yi kazanın
.
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Göçmen: MasterChef LP belirteçlerini Uniswap'tan SushiSwap'e taşıyın.
GovernorAlpha + Timelock: Compound'dan yönetişim öğeleri.
UniswapV2: UniswapV2, Taşıma için küçük değişiklikler içeren sözleşmeler.
İmzaladığımız tüm sözleşmelerin makul bir test kapsamı olmalıdır. Daha fazlasını yapmaya devam
edeceğiz
testleri. Herhangi bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, lütfen Discord aracılığıyla bize bildirin
(tercihen
özel olarak, eğer ciddi bir sorunsa).
Nasıl katılıyorsun
LP belirteçlerini depozito yatırmaya başlamak için https://app.sushiswap.org adresindeki arayüzü
kullanabilirsiniz.
MasterChef sözleşmesi
Saygınlık: UI kodunun çoğunu Yam'dan ödünç aldık
10750000 bloğundan SUSHI'yi doğru bir şekilde alacaksınız. Daha önce LP jetonlarını yatırdığınızdan
emin olun
maksimum kar elde etmek için derecelendirme.

