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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 

 

 

ران مجله نت  
 

و  ینکو یتاستخراج ب
 یگهمحبوب د یرمزارزها
 ینو دوج کو یوممثل اتر 

یا ماین کردن  استخراج بیت کوین احتماال تا حاال عبارت
بیت کوین رو خیلی شنیدین و براتون سوال شده که اصال 
یعنی چی؟ یا چجوری این کار انجام میشه. در دنیای امروز 

ی رمز ارزها بلکه در قراردادها هدر حوزکه بالک چین نه تنها 
های صنعتی تحول ایجاد کرده، نیازه تا این و حوزه

اطالعات رو داشته باشید. با ما همراه باشید تا با فرآیند 
استخراج بیت کوین و رمز ارزهای قدرتمند و محبوب آشنا 

 .بشید

netran.net/mag/cryptocurrency-mining/
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یا ماین کردن بیت کوین رو خیلی شنیدین و براتون  استخراج بیت کوین احتماال تا حاال عبارت
سوال شده که اصال یعنی چی؟ یا چجوری این کار انجام میشه. در دنیای امروز که بالک چین نه تنها 

های صنعتی تحول ایجاد کرده، نیازه تا این اطالعات ارزها بلکه در قراردادها و حوزهی رمز هدر حوز
رو داشته باشید. با ما همراه باشید تا با فرآیند استخراج بیت کوین و رمز ارزهای قدرتمند و محبوب 

 .آشنا بشید

 استخراج بیت کوین به چه معناست ؟

ترین رمز ارز موجوده. فرآیند استخراج بیت کوین، فرآیندی داوطلبانه شدهاولین و شناخته بیت کوین 
های خودشون رو در اختیار شبکه فراد موجود در شبکه، داوطلبانه توان پردازشی دستگاهاست که ا

واحد بیت کوین(  6.25میذارن. در ازای توان پردازشی دستگاه، اون فرد پاداشی )یعنی برای هربالک 
 .ایجاد بشه کنه تا انگیزهرو هم دریافت می

 

 

تایید  -2، حفظ امنیت شبکه -1حاال این توان پردازشی چه کاری رو برای شبکه انجام میده؟ 
 .ایجاد بلوک جدید -3های بیت کوین در شبکه، تراکنش

، راجع به اثبات کار در شبکه توضیح دادیم. حاال این فرآیند در استخراج بیت بالک چین یدر مقاله
ای عددی و ها، دستگاه ماینر باید مسئلهاز تراکنش مگابایت 1جوریه که برای تایید اعتبار کوین این

های دیگه در رقابته تا اولین دستگاهی باشه که سخت رو حل کنه. عالوه بر اون هر دستگاه با دستگاه
اون مسئله رو حل کرده. در واقع هر تراکنشی که انجام میشه، ماینر با حل مسئله اعتبار اون تراکنش 

صورت یک بلوک جدید در دفتر کل که در واقع همون بر بودن، تراکنش بهرو میسنجه و در صورت معت
 .بالک چین هست ذخیره میشه

 

بار، نصف میشه. این فرآیند سال یک 4بلوک که تقریبا میشه هر  210000نرخ پاداش به ازای هر 
 .برای کنترل نرخ عرضه و عدم ایجاد تورم انجام میشه

 .مجوز گرفت برای استخراج بیت کوین یا ماین کردن قانونی در ایران حتما باید از مراجع مربوط

https://netran.net/mag/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-bitcoin/
https://netran.net/mag/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-bitcoin/
https://netran.net/mag/blockchain-and-applications/
https://netran.net/mag/blockchain-and-applications/
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 تجهیزات مورد نیاز برای استخراج بیت کوین

 

ها به فرآیند استخراج بیت کوین مشغولن فارم یا مزرعه میگن. برای ایجاد یک به جایی که دستگاه
 :فارم، موارد زیر نیازه

  دستگاه استخراج یا ماینر بیت کوین .1
 افزار استخراج بیت کوین یا کیف پولنرم .2
 مودم و یک ADSL اینترنت ثابت مثل .3
 تهویه )فن( .4
 .برق و تجهیزات برقی مثل کابل .5

 ماینر بیت کوین -1

میشه.  ترهای بعدی سختروز، ماین کردن بیت کوین 14عدد بالکی که استخراج میشه یا هر  2016هر 
وجود داره، در حال حاضر سطح دشواری استخراج بیت کوین  2009از اونجایی که بیت کوین از سال 

افزاری قدرتمند نیاز داره. در این فرایند اوایل کامپیوترهای خونگی با زیاده. به همین دلیل به سخت
قابت و سودآوری قوی میتونسن مفید باشن ولی االن شانسی در این ر CPU قدرت پردازش باال یا

 .ندارن

https://netran.net/product-category/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85/
https://netran.net/product-category/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85/
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افزاری تخصصی به نام مدار مجمع با ترین تجهیزات مورد نیاز برای استخراج بیت کوین، سختمهم
 .هست (ASIC) کاربرد خاص یا اسیک

 

  ( ASIC ) نکات مهم در انتخاب آی سیک یا اسیک

 

های مهمی دارن ها در انواع مختلف تولید میشن و هر کدوم غیر از برند و مدل، ویژگیاین دستگاه
 .ها دقت کردزمان انتخاب به اون ک باید

 قدرت پردازشی بر حسب تراهش بر ثانیه :قدرت پردازشی دستگاه (TH/S)  .محاسبه میشه
 .کنهترا، هش تولید می 5تراهش یعنی در هر ثانیه، تعداد  5برای مثال 

 حسب واتها هم بر میزان مصرف برق این دستگاه :میزان مصرف برق (w)  .محاسبه میشه
 .مصرف برق خیلی عامل مهمیه و هر چی کمتر باشه سود دهی دستگاه بیشتره

 .ارندهای ماینر معموال قیمت و مصرف برق باالیی دستگاه

برای انتخاب یک دستگاه استخراج، دستگاهی رو انتخاب کنید که قدرت پردازشی بیشتر، مصرف 
 .شما بده برق و قیمت کمتری داشته باشه تا در نتیجه سود بیشتری به
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 استخرج کرد؟ با دستگاه استخراج کننده بیت کوین میشه رمز ارزهای دیگه

کنن. های رمز نگاری خاص و متفاوتی پشتیبانی میهای استخراج کننده، هرکدوم از الگوریتمدستگاه
هست. پس با دستگاهی که برای استخراج بیت  SHA-256 برای مثال الگوریتم استخراج بین کوین

کنن، مثل بیت کش و بیت الیت استفاده می SHA-256 شه رمزارزهایی که از الگوریتمکوینه می
 .استخراج کرد

 افزار ماین کردن بیت کوین و کیف پول نرم

 

خود دستگاه و در انتها مدل  اسم کامل دستگاه ماینر به این صورته که اول اسم برند، بعد اسم
 .دستگاه نوشته میشه

  BitMain AntMiner S7 مثال: ماینر
 :ه موارد زیر اشاره کردها و برندهای برتر ماینر میشه باز دستگاه

  Bitmain از برند Antminer ماینرهای
  MicroBTاز برند Whatsminer ماینرهای

  Cannanاز برند Avalon ماینرهای
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افزار ماین کردن بیت کوین رو تهیه ن بشید باید نرمی بیت کویکه عضوی از شبکهشما برای این
افزارهای رایگان مورد اعتماد زیادی افزار گرون نیست. حتی نرمی سختکنید. این نرم افزار به اندازه

افزارهای استخراج، ها رو در کامپیوتر و گوشی نصب کرد. خیلی از نرمهم وجود دارن که میشه اون
 .افزار کیف پول رو در اختیار شما میذارنکنن و هم نرمبیت کوین میهم شما رو وارد پلت فرم 

داری و بعدا برای فروش یا ها رو اونجا نگهافزار کیف پول هم نیاز دارید تا بیت کوینشما به یک نرم
 .خارج کردن به اون دسترسی داشته باشید

 :یر اشاره کردافزارهای استخراج بیت کوین میشه به موارد ز از انواع نرم

  :CGMinerافزار شامل مواردی مثل قابلیت کنترل از راه دور، افزار فعلیه. این نرمترین نرمرایج
 .میشه CPU ی گرافیکی، کنترل سرعت فن و پشتیبانی از استخراجپردازندهپشتییبانی از چند 

  :BTCMinerاین برنامه منبع بازه (Ope Source) و به همین دلیل نیازی به License  .نداره
 .های مهمی مثل امکان انتخاب فرکانسی با بیشترین میزان هش معتبر هم دارهویژگی

 :EasyMiner افزار برای دروید، لینوکس و ویندوز اجرا میشه. این نرمهای انعاملروی سیستم
 .کنهتر میکنه و همه چیز رو قابل فهمماجراهای استخراج شما نمودار طراحی می

 RPC Miner: عامل مک داره و مناسب طرفداری مک افزار سازگاری زیادی با سیستماین نرم
 .هست

 اینترنت ثابت برای ماینر بیت کوین

رشون رو انجام بدن داشتن اینرنتی ثابت با سرعت مناسب که قطع و برای اینکه ماینرها بتونن کا
مناسبن. از طرفی هم  TD-LTE و VDSL ، ADSLهایوصل نشه خیلی مهمه. برای این کار، اینترنت

 .مودمی انتخاب کنید تا از سرعت باالیی پشتیبانی کنه

 سیستم تهویه

ها نیازه که کنن و برای طوالنی نگه داشتن عمر اونهای ماینر بخاطر پردازش زیاد داغ میدستگاه
 .در نظر گرفته بشهی مناسبی براشون سیستم تهویه

افزاری انتخاب کنید که بیشترین افزار رو مشخص کنید و نرمافزار، سختی نرمقبال از تهیه
 .سازگاری رو باهاش داشته باشه
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 تجهیزات برقی برای استخراج کردن بیت کوین

اندازی یک فارم باید برق و تجهیزات برقی قوی های ماینر، برق زیادی استفاده میکنن. برای راهدستگاه
بینن، چون ها دیگه استفاده از برق شهری رو برای استفاده مناسب نمیداشته باشید. برای مثال خیلی

 .ها استفاده میکننستگاههای خورشید یا ژنراتورهای برق برای تامین برق دخرج زیادی داره و از پنل

 برای شروع به استخراج بیت کوین چکار کنیم؟

طور خالصه بگیم که برای شروع تجهیزاتی که مورد نیازه رو گفتیم، حاال میخوایم جمع بندی کنیم و به
 .باید چیکار کنیم

افزار و برق مصرفی میشه و در نهایت ی سختها شامل هزینهسودآوری رو حساب کنید: هزینه .1
 .سود هم بستگی به قیمت بیت کوین داره که متغیره

افزار رو از صد تا ی هزینه، قیمت سختنر تهیه کنید: برای محاسبهسخت افزار استخراج یا مای .2
 .چندصد هزار دالر در نظر بگیرید

افزار استخراج انتخاب کنید: به یک بستر نیاز دارید تا به بالک چین دسترسی داشته باشید نرم .3
 .و استخراج خودتون رو مدیریت کنید

ستخراج کنید، به مکانی برای ذخیره نیاز کیف پول بیت کوین نصب کنید: وقتی بیت کوینی ا .4
 .دارید که بهش کیف پول بیت کوین گفته میشه

ها کنن. به همین دلیل توصیه میشه که از اونها سروصدای زیادی هم ایجاد میاین دستگاه
 .جایی دور از محل زندگی یا کار استفاده بشه

 .ای برای استخراج بیت کوین ممنوع هستدر ایران استفاده از برق خونگی یا یارانه

 .اول باید از مراجع مربوط مجوز دریافت بشه طور که قبال گفتیم،همون
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 یدستگاه قدرت پردازش ینچند یعنی: استخر استخراج یداستخر استخراج بش یکعضو  .5
 یتداشته باشن. در نها یتموفق یبرا یشتریتا شانس ب کننیاستفاده م جایکخودشون رو 

 .یشهم یمکه کار کردن تقس یزانیها به مدستگاه ینها بهم پاداش

 یوماستخراج اتر 

 
اتریوم تقریبا دومین ارز دیجیتال برتر حساب میشه. استخراج اتریوم هم تمام مراحلی که گفتیم رو 

تر بودن استخراج افزار مورد نیازش متفاوته. دلیلش هم آسونافزار و سختداره. فرقش اینه که نرم
افزار ک از سختاتریومه. برای ماین کردن اتریوم از ریگ کارت گرافیک استفاده میشه. ریگ به یک پ

ها رو قدرتمندن که اون (GPU) های گرافیکای از کارتهای کارت گرافیکی مجموعهمیگن. ریگ
 .میشه آماده خریداری یا اسمبل کرد

 :برای سرهم کردن یک ریگ کارت گرافیکی به موارد زیر نیازه

 کارت گرافیک قدرتمند .1
 منبع تغذیه .2
 شاسی .3

 ونیست  کنه که به اینترنت متصلخیره میها رو در دستگاهی ذکیف پول آفالین، بیت کوین
 .امنیت بیشتری داره
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 رم .4
  )CPU(پردازنده مرکزی .5
 برای نصب قطعات PCI Express مادر بورد با تعداد زیادی از اسالت .6
 کابل .7
 SSD درایو .8

 استخراج دوج کوین

 

دوج کوین از ارزهای دیجیتال آینده داره. چون توسط ایالن ماسک، مدیر عامل کمپانی تسال حمایت 
دوج کوین هم مثل دو ارز دیجیتال قبلی انجام میشه و تنها تفاوت در  میشه. فرآیند استخراج

 .افزار مورد استفاده استافزار یا نرمسخت

هایی برای استخراج اتریوم هم تولید میشن. ولی ریگ کارت گرافیک بهتره و بیشتر سیکای
 .استفاده میشه

 .با ریگ کارت گرافیک میشه بیت کوین استخراج کرد ولی به صرفه نیست

https://netran.net/mag/cpu/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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های پردازنده های پردازنده مرکزی، هم ریگافزار هم باید بگیم که هم ریگبرای انتخاب سخت
ها استخراج دوج کوین رو انجام میدن ولی همشون مناسب نیستن. پیشنهاد گرافیکی و هم اسیک

 .استفاده کنید Scrypt ه برای استخراج بیت کوین ازاسیک ماینرها با الگوریتممیش

و  (MultiDoge) های دیجیتال مالتی دوجسایت رسمی دوج کوین دو نوع کیف پول به نامدر وب
معرفی شده. مالتی دوج یک والت یا کیف پول سبک هست که  (DogeCoin Core) دوج کوین کور

تر های سنگینیتهای عادی مناسبه. دوج کوین کور یک والت کامله که برای فعالبرای انجام تراکنش
 .مثل استخراج مناسبه

افزار انجام بشه. در ادامه دو نرم افزار معتبر بهتون افزار ماینیگ باید با توجه به سختانتخاب نرم
 .معرفی میکنیم

 EasyMiner  (کارهاهای گرافیکی + اسیک ماینرها و مناسب برای تازهسازگار با پردازنده) 
 MultiMiner (نرم افزاری برای استخراج رمز ارزهای Scrypt هایبا دستگاه ASIC) 

 حرف آخر

در دنیای امروز از رمزارزها نه تنها برای سرمایه گذاری، بلکه برای خرید و مبادالت هم استفاده میشن. 
ظهور ارزهایی غیر از بیت کوین نشون میده که این تازه اول راهشونه و قراره دنیای اقتصاد بیشتر از 

استخراج بیت  یم و شیوهترین راه، مفهوها متحول بشه. در این مقاله تالش کردیم تا به سادهاین
و رمزارزهای برتر رو به شما توضیح بدیم. اگر سوالی داشتید خوشحال میشیم با ما در میون  کوین

 .بذارید

 :مرتبطهای مقاله

 بهترین برندهای کارت گرافیک کدام اند؟

  لمزایا و معایب ارز های دیجیتا

 معرفی ارز دیجیتال مانرو
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