
  

 

 

 

 در این جلسه قصد داریم به مسایل مربوط با ماینینگ بپردازیم

 

 حتماال شما هم با سواالتی مثل ماینینگ بیت کوین چیه و چطوری انجام میشه؟یا اصال این بیت کوین از کجا استخراج میشه؟ ا

دستگاه هایی برای انجام این فرایند به چی نیاز داریم و چه مدل استخر استخراج بیت کوین چیه ؟ ما هم میتونیم استخراج کنیم ؟ 

 امروز قراره به بررسی مهمترین سواالت در این باره بپردازیم .؟ و بسیار سواالت دیگه . میخوایم

به طور خالصه به یا استخراج صحبت کنیم .  یا استخراج در دنیا ی ارز های دیجیتال  خوب ابتدا بیاین راجب عملیات ماینینگ

با سیستممون روی شبکه ی ریاضی ها و پردازش هایی به شکل حل معادالت مجموعه فعالیت به .  پاسخ این سوال میپردازیم

 کارمزد دریافت میکنیم . اینترنت انجام میدیم و در مقابل
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بهش پرداختیم و  321یعنی چی ؟ برای اینکه مفهومش رو بهتر بفهمین ابتدا نیازه معنی شبکه بالک چین رو بدونید که در ویدیو 

 و از طریق کانال ما در یوتیوب و آپارات ببینید شما میتونید این ویدیو ر

 

خوب برای درک بهتر ماینینگ مثالی رو براتون میزنم . شما وقتی پولی رو از طریق دستگاه خودپرداز به کارت دیگه ای انتقال 

تراکنش به ثبت  میدید رسیدی رو دریافت میکنید به عنوان سند تراکنشتون. عالوه بر این در سیستم داده ی بانکتون هم این

میرسه و سند تراکنشتون اونجا هم موجوده. تو دنیای ارز دیجیتال سند انجام این تراکنش ها بالک چین مخصوص به انتقالتونه که 

پس عنی شبکه بالک چین رو ماینر ها  کد رمز و کد مخصوصی داره . این رمز ها رو ماینر ها با استفاده از فرایند ماینینگ میسازن

. یعنی عمال اون  یدن و هر چی تعداد ماینر ها بیشتر بشه پیچیدگی شبکه بالک چین بیشتر میشه و امنیتش باال تر میرهتشکیل م

 میکنه . خودپردازی رو داره که سند میسازه برای تراکنشتون و کارمزدی رو دریافت شدستگاه ماینر نق



هم راحت جواب داد. عمال بیت کوینی که استخراج میشه همون  پس حاال میشه به سوال دوم که بیت کوین از کجا استخراج میشه

 کارمزدیه که برای سند سازی دریافت میشه

 

حاال استخر استخراج چیه ؟ ببینین همونطور که گفتم با افزایش تعداد ماینر ها امنیت شبکه بالک چین باالتر میره و این به نفع 

تا مثال تراکنش انجام میدادین و سند  50اگه تا قبل از افزایش ماینر ها شما  سختیه شبکه میره باال واون شبکست ولی در مقابل 

 تا  30سازی میکردین االن میشه 

 



اینجاست که اسم استخر استخراج میاد وسط . استخر جاییه که چندین ماینر با هم قدرتشون رو روی هم میزارن و سرعت سند 

انجام میدن و در نهایت به نسبت قدرت اشتراک گذاشته ی هر کس کارمزد  سازی رو باالتر میبرن و عمال تراکنش بیشتری رو

 نهایی تقسیم میشه

 

 ؟ جواب این سوال بلست ولی اگه بپرسیم که شرکت در استخراج به صرفست یا نهآیا ما هم میتونیم استخراج کنیم سوال بعد

 جواب دادن به این سوال به شرایطی بستگی داره 

برقه . دستگاه های ماینر برق زیادی مصرف میکنن . شما باید ببینید نسبت درآمدی که از این دستگاه  یکی از این موارد مصرف

دارید به هزینه ی برقی که باید بابتش پرداخت کنید به صرفه هست یا نه . تو ایران از اونجایی که هزینه ی مصرفی برق پایینه 

 معموال انجام ماینینگ به صرفه بوده 



 

که بعد از گذشت  . اوایل ماینر ها برای استخراج از پردازنده ی کامپیوترشون استفاده میکردنت دستگاه ماینینگهمورد بعد قدر

مدتی برای افزایش سرعت ماینینگ شروع به استفاده از کارت گرافیک های گیمینک قوی کردن که نتیجه ی کار هم مثبت بود 

افیکی بعد از مدتی کار کردن حرارتشون زیاد میشد و برق زیادی هم ولی مشکالت دیگه ای به وجود اومد . کارت های گر

 مصرف میکردن . 

 

روی اورده شد که سرعت بیشتری به فرایند ماینینگ میداد انرژی کمتری هم نسبت به دستگاه  asicبعد از اون به تراشه های 

. همین مسیله موجب افزایش  ادی تولید میکردولی با این وجود مثل دستگاه های قبل گرمای و صدای زی های قبلی مصرف میکرد

 تعداد ماینر ها شد . 



 

برای سود دهی بیشتر میبایست دستگاهیی قوی تر و یا پس شما هم سختی شبکه افزایش پیدا کرد توجه به افزایش ماینر ها  با

 تعداد دستگاهی بیشتر در اختیار داشته باشید

 

  ؟؟برای انجام این فرایند به چی نیاز داریم و چه مدل دستگاه هایی میخوایم 

در کنارش هم به کیف پول نیاز داریم تا ارز های استخراج  . مناسب با هدفمون در استخراج asicدر مرحله اول به یک دستگاه 

. و در کنار همه اینها پنکه یا یک فن هم نیازه که  همینطور به اینترنتی پر سرعت و بدون قطعی نیازه.  شده به اون انتقال پیدا کنند

 دمای دستگاه رو پایین تر بیاره .



 
و  bitmain   ،bitfuryدستگاه های خوبی که برای استخراج  وجود دارن که از شرکت های سازندشون میشه به در حال حاضر 

Innosilicon  . اشاره کرد 

 

 هستن nibitma هستن که ساخت شرکت  antminerدستگاه های که معروف ترین دستگاه ها تو بازار ایران 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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