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و چه کاربردی دارد؟چیست(Difficulty)سختی شبکه بیت کوین

به می شود؟سختی شبکه یا سختی استخراج در شبکه بیت کوین چیست و گونه محاس

Networkیاشبکهسختی difficulty،نینگمایکاربرانکهکشدمیطولچقدرکندمیتعیینکهاستمیزانی
میروزبهیکبارهفته2هرسختی،میزاناین.بیفزایندچینبالکشبکهبهرامعامالتجدیدهایبلوکبتوانند
افزودهچینبالکبهجدیدبلوکیکتاکشدمیطولدقیقه10متوسططوربهکهشودحاصلاطمینانتاشود
دربکهشانعطافپذیریبنابرایناست،موثررمزارزهاتولیدمیزاندرماینرهاتعدادشدنکمیاشدنزیاد.شود
.استضروریبسیاراستخراجمیزانمقابل

نیزباشد،ستمسیتوسطشدهتعیینهدفازترپایینکههشییافتنچگونگیدادننشانبرایشبکه،سختی
اینزیرهشکیبایدمعتبرهایبلوک.داردنیزجهانیشبکهسختییککوینبیتشبکه.استاستفادهقابل
ازینیپایحددرکهدارنداختصاصیاستخردرمشارکتسختیهمچنینمعدناستخرهای.باشندداشتههدف

درپایهمفاهیمابابتدااستبهترلذارسد،مینظربهمشکلشبکهسختیتشریح.استشدهتنظیممشارکت
بهماینینگآموزشدورهدرالبته.شویمآشنادیجیتالارزمقالهایندرهستندماینینگقابلکهرمزارزهایی

.استشدهپرداختهسادهزبانباموارداینتمامکاملتشریح

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/
https://omidfadavi.me/product/mining-bitcoin-cryptocurrency/
https://omidfadavi.me/product/mining-bitcoin-cryptocurrency/
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و چه کاربردی دارد؟چیست(Difficulty)سختی شبکه بیت کوین

فهرست مطالب 

شبکه تولید بیت کوین چگونه کار می کند؟✓
نقش هش در تولید رمزارزها چیست؟✓
منظور از سختی شبکه استخراج چه می باشد؟✓
نمودار سختی شبکه نمایانگر چه پارامترهایی می باشد؟✓
نقش اعداد تصادفی در فعالیت ماینینگ چیست؟✓
تنظیم سختی شبکه چگونه انجام پذیر است؟✓
جمع بندی✓

سواالت متداول✓

کند؟میکارچگونهکوینبیتتولیدشبکه

اینکهاستهاییچینبالکوجودشود،واقعکاربرانعالقهموردشدهباعثکهرمزارزهاهایتواناییازیکی
.کنندمیحمایترارمزنگاریارزهای

دیجیتالارزاینمزایایوکاربردها+چیست؟Chiliz(CHZ):کنهتونکمکمیتونههممطلباین

اکمیتحونظارتآنبرمشخصیمالیموسسهیانهادهیچیعنیهستندغیرمتمرکزچینبالکهایشبکه
هروشودهاکهشباینواردکاربرایمیتواندباشد،داشتهاحتیاجمجوزیبهآنکهبدونکاربریهربنابراین.ندارد
.گرددخارجآنازخواستخودشکهزمان

راچینبالکلکاستکافیفقطشوید،دیگریآلتکوینهریاکوینبیتشبکهواردبخواهیدشماکنیدفرض
fullیاکاملگرهیکاجرایباونمودهبارگیری nodeگردیدهاشبکهایندرمبادلهمشغول.

بهوطمربهایدادهومعامالتهایتاریختمامیکهاستهوشمندیتلفنیارایانهسیستمنود،فولازمنظور
.گرددمیاستفادهآنازشبکهاعتبارارزیابیهنگامدروداشته،نگهخوددرراآنها

ایندرندمیتوانآزادانهوشخصیکامالآورند،میرویماینینگهمانیادیجیتالارزاستخراجبهکهاشخاصی
.شوندواردشبکه

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/chiliz-token/
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و چه کاربردی دارد؟چیست(Difficulty)سختی شبکه بیت کوین

چیست؟رمزارزهاتولیددرهشنقش

هش.استهشنامبهبغرنجمسئلهیکحلمیشوند،حاصلماینینگروشازکهدیجیتالیارزهایتولیدپایه
استعدیببلوکآدرسوتراکنشمقدارقبلی،بلوکآدرسشاملکهاستقسمتسهشاملتراکنشهردر
هرهشبخواهندوقتیماینرها.شوندمیحفظهمبهمتصلهمیشهبرایهاتراکنشزنجیرهترتیباینبه

.روندمیپیشخطاوحدساساسبربیشترکنند،پیدارابالک

Hash)هشتابعنامبهریاضیتابعیکاساسبرکهباشد،میرمزارزهاهمهدراصلیجزءهمانهش

Function)طتوسکهاستهاییتراکنشهمانواقعدرکهورودیاطالعاتریاضیتابعاین.آیدمیپدید
ازیکی.استثابتحجموطولباعباراتیرشتهآنخروجیومیکنددریافتراشود،میحاصلمختلفافراد

ریباتقراخروجیداشتنطریقازاولیهدادهبهرسیدنامکانکهاستآنهشتوابعویژگیهایجالبترین
.میکندغیرممکن

باشد؟میچهاستخراجشبکهسختیازمنظور

شبکهیکالتیدیفاگربنابراین.باشدمیمشابهدیجیتالارزهایهمهبرایشبکهسختیمیزانبرآوردگفتباید
.بودخواهدصورتهمانبههمرمزارزهابقیهبرایشود،تشریحکوینبیتاستخراجبرای

ارزاینمزایایوکاربردها+چیست؟Horizen(ZEN)هورایزن:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دیجیتال

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-horizen/
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و چه کاربردی دارد؟چیست(Difficulty)سختی شبکه بیت کوین

دربالک2016کهبارهریعنینماید،میتغییرباریکروزچهاردههرشبکهدیفیکالتیمیزانکوین،بیتمورددر
میصرفدقیقه10حدودزمانیبالک،هرتولیدبرایریاضیمحاسباتنظراز.شودمیساختههابالکزنجیره
.میشودهفتهدوحدودبالک،2016برایدقیقهواحدبهساختزمانبنابراین.شود

الکببرایریاضیتابعحلزمانیاوشودافزودهروزچهاردهمدتایندراستخراج،هایدستگاهتعداداگرحال
.بدهدقتطابماینرهاتعدادباراخودشبکه،سختیاستالزمحالایندربگیرد،راکمترییابیشترزمانها،

هکقبلیزمانبرایشبکهدیفیکالتیپسباشد،دقیقه18000هفتهدودرهابالکحلزمانکنیمفرضاگر
.شدخواهد1.12بابرابردقسق18000فعلیزمانبهنسبتبود،دقیقه20160

کهدهدمینشانگردد،1ازبیشترشدهمحاسبهنسبتاگرکهدادانجامراگیرینتیجهاینتوانمیپس
یکازمترکآمدهدستبهعدداگروکنندحلراهابالکاندتوانستهمعمولمیزانازبیشترسرعتیباماینرها
.استداشتهکاهشپیشین،حالتبهنسبتماینرهاتواناییگردد،

باشد؟میپارامترهاییچهنمایانگرشبکهسختینمودار

.استنسبتکیوسختیمیزاننشانگرنموداررویاعدادکنیم،دقتکوینبیتشبکهدیفیکالتیچارتبهاگر
باقیاسدربکهشدیفیکالتیکهمعنیاینبهدهد،مینشانراکوینبیتاستخراجشبکهسختینسبتاین
.استشدهترسختچقدرکوین،بیتانتشارآغازروزهایاولینیاگذشتههفته

http://www.omidfadavi.me/
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و چه کاربردی دارد؟چیست(Difficulty)سختی شبکه بیت کوین

میخابانتتصادفیعددیکماشینیدقیقههردرواندگرفتهقرارنموداریرویصدتایکاعدادکنیدفرض
50زیرعددیکهکشدمیطولدقیقهدومتوسططوربهباشد،50عددتصادفیاعداداینازیکیاگر.نماید

.گرددانتخاب

داردامکانالبته.باشدمی5الزمزمانعدد،اینکردنانتخاببرایباشد،20زیرعددیانتخابهدفاگرحال
یکدراما.باشددقیقه20زیرنماید،میانتخابتصادفیطوربهماشینکهعددیاولینشانس،حسببر

خواهددقیقه5همانشود،پیدا20زیرعددتاشودسپریاستالزمکهزمانیمدتطوالنی،زمانیمحدوده
.بود

کاربردیچهوچیستدیجیتالارزهایبازاردرتحلیلانواع:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دارند؟

وضعنیزآنآوردندستبهبرایالزمزمانمدتبگیریم،درنظرهدفعنوانبهرادیگریمنتخبعددهراگر
.شودمی

چیست؟ماینینگفعالیتدرتصادفیاعدادنقش

networkیاشبکهسختیکارکردواقعدر difficultyابدارندسعیماینرها.استباالییهاینمونهمشابهنیز
Targetیاهدفهشازکمترکهکنندپیدادستهاییهشبهتصادفی،اعداداستخراج Hashباشد.

افهاضهدفهشاولبهبیشتریصفرهای.گرددمیکمترهمهدفهشمیزانشود،ترسختماینینگهرچه
.گرددمیهدفهششدنکمترسببکهشودمی

بااسقیدرکهشودمیدیدهکوینبیتجملهازدیجیتالیارزهرشبکهدرجدیدتربالکهایهشِبررسیدر
.دارندبیشتریصفرهایتولید،هایسالاولینبالکهای

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/cryptocurrency-analysis/
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و چه کاربردی دارد؟چیست(Difficulty)سختی شبکه بیت کوین

است؟پذیرانجامچگونهشبکهسختیتنظیم

:میگیریمنظردرراحالتدو

کمترسختیعددکهآیدمیدستبه18144عددبالک2016برایاست،دقیقه9زمانیفاصلهوقتی•
.شودمییکاز

ازبیشترشبکهسختیبالک،2016مقیاسدرباشددقیقه10ازکمتربالکتولیدزمانیفاصلههنگامیکه•
.میشود1

کمترهابالکتعدادیعنیباشد،1ازکمترحاصلعدداگرگردد،میتنظیمصورتاینبهشبکهدیفیکالتیپس
.برسانددقیقه10میزانبهراشبکهکارکردبتواندتاشودکمترشبکهسختیبایدپسبوده،آلایدهحالتاز

.رسانددقیقه10بهراشبکهبتوانتاکردزیادراآنسختیبایستیباشد،1ازبزرگترنسبتکهشرایطیدر
.بشودتواندمیربرابچهارحداکثروچهارمیکحداقلمحدودهدرشبکهدیفیکالتیکهباشیدداشتهنظردرالبته

http://www.omidfadavi.me/
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و چه کاربردی دارد؟چیست(Difficulty)سختی شبکه بیت کوین

:شدهارائهمطالببندیجمع

.کارکردآنمیباشدیکیازبهترینوزیرکانهترینبخشهایشبکهبیتکوین،پروسهسختیشبکهوچگونگی
امدادهوسپسدیفیکالتیشبکهمدتزمانیاستکهیکدستگاهاستخراجبتواندماینینگیکبالکراانج

.تولیدبالکبعدیرابرایفرآیندماینینگشروعکند

زمانیمدتازبالکایناستخراجوتولیدکهشدهگرفتهنظردرشبکهدیفیکالتیپارامترکار،اینانجامجهت
نشودبیشتریاکمتر
الزمماند،بباقیثابتهمیشهاست،شدهتعریفپیشازکهزمانیمحدودههماندرشبکهسختیآنکهبرای
طولروز14کهکندمیتغییربلوک2016هردرشبکهدیفیکالتیزیرا.شودتنظیمباریکروزچهاردههراست
.کشدمی

بیانبه.دهدیمانجامایدقیقهدهثابتزمانیمحدودهدررابالکیکتولیدتنظیماتکوین،بیتتولیدشبکه
.شودمینظیمتشبکهدیفیکالتیباکهباشدمیدقیقهدهمدتبهبالکدوتولیدبینزمانیفاصلهدیگر

.باشدمتفاوتزمانهااستممکنولیاستموجودشرایطهمیندیگررمزارزهردر

دیجیتالارزدریافتنحوهوCoinpotپاتکوینآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
رایگان

:متداولسواالت

دارد؟اهمیتشبکهسختیآیا

مفهومدینبکند،میضمانترابالکدوهرساختبینزمانیفاصلهکهاستنظرآنازشبکهسختیاهمیت
.بماندباقیثابتدقیقه10میزانبهزمانیفاصلهاینشوند،زیادوکمماینرهاتعدادزمانهردراگرکه

نهایتدرکهندکمیتنظیمایگونهبهآنبامتناسبراشبکهسختیماینرها،تعدادشدنزیادوکمباواقعدر
باقیبتثاشبکهدیفیکالتیاگراینصورت،غیردر.باشدالزمزماندقیقه10بالکهرتولیدبرایمتوسططوربه

.گرددمیکمتربالکهرافزایشمیزانها،ماینرشدنافزودهبابماند،

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-coinpot/
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کند؟میتغییرشبکهسختیزمانیفواصلچهدر

14ایهفتهدوهرزمانیلحاظازکهشود،میعوضسختیکوین،بیتشبکهدربالک2016هرتولیدازپس
هفتهدومعادلزمانیبالک2016تعدادبرایواستنیاززماندقیقهدهبالکهرتولیدبرای.شودمییکبارروز

.گیردمیانجامشبکهسختیتغییرزمانآنازبعدکهشودمیصرفبایستی

تغییرزمانیفواصل.شودمیگرفتهنظردردقیقه10زمانمتوسططوربهونیستثابتدقیقه10زمانالبته
.گرددمیحاصلبالک2016دردقیقهدهزمانیمتوسطضربحاصلازشبکهدیفیکالتی

شبکهتغییرزمانیفاصلهاینصورتدرشوددقیقه9زمانیمتوسطدیجیتالارزهایازبرخیدراستممکن
.بودخواهددقیقه9در2016حاصلضرب

آورد؟دستبهراهدفهَشِتوانمیچگونه

Hashیاهدفهَشِبخواهیممثالبرایاگر targetه،شبکسختینموداردرابتداآوریم،دستبهرابالکیک
دراالییبنقطههدف،هَشِبهدستیابیجهت.میگیریمنظردرراآمدهدستبهبالکآنبرایکهمعتبریهش
.کنیممیشبکهدیفیکالتیبرتقسیمرانمودار

دستبهSHA-256الگوریتمباکههشماکزیمممقادیر،bitcoinwisdomجملهازهاسایتازبرخیدر
.کنیدپیدامیتوانیدراآمده

راآنخودمانتوانیممیچطوروچیستماینینگریگ:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
بسازیم؟

:منابع

https://btc.com/stats/diff

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/

https://bitcoin.stackexchange.com/

http://www.omidfadavi.me/
https://btc.com/stats/diff
https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Difficulty_in_Mining
https://bitcoin.stackexchange.com/questions/23131/why-is-mining-difficulty-increasing
https://omidfadavi.me/mining-rig/

