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کاهش صدای دستگاه ماینینگراه های درست و غلط

را کاهش دهیم؟( استخراج)چطور صدای دستگاه ماینر

ایدستگاهخصوصبهوماینینگدستگاهصدایبله،هستید؟خودماینینگدستگاهصدایکاهشدنبالبهآیا
برایچالشنتریمهمکند،اذیتراشمانزدیکیدرساکنهمسایگانحتیتواندمیکهزیادصدایتولیدباسیک

شرازانخودتهمتاکندمیکمکشمابهصدااینکاهشبرایحلیراهکردنپیداپس.استهاماینرازبسیاری
ابطهرایندربسیاریهایحلراه.نشوندمعترضکارتانبهدیگراناینکههمونشویداذیتزیادصدایوسر

.پرداختخواهیمآنبهاستخراجآموزشمطلبایندرکهداردوجود

فهرست مطالب

سر و صدای زیاد تولید می کند؟ (Asic)چرا دستگاه ماینینگ✓
!برای کاهش صدای دستگاه ماینینگ دمای محیط را کم کنید✓

نکات مهم در استفاده از باکس های ماینینگ✓
جمع بندی✓

کند؟میتولیدزیادصدایوسر(Asic)ماینینگدستگاهچرا

هکدارداهمیتحدیبههادستگاهاینکمکبادهیسودبهرسیدنکهدانندمیخوبافرادازبسیاری
یکاین.بودخواهدهمراهممتدصدایوسرتولیدباآنهاماندنروشنپس.کردخاموشراآنهانمیتوان
.بیندیشیدایچارهآنبرایبایدکهاستافزاریسختمشکل

بهفندواینعملکرد.شودمیزیادصدایوسرگیریشکلباعثهادستگاهایندرفندووجودواقعدر
بهراداخلهوایکیکنند؛میفراهمراماینینگدستگاهعملکردبرایمناسبدمایوهواکهاستصورتی
.داخلبهرابیرونهوایدیگریوکشدمیبیرون

سراینکل.شودنمیمختلآنعملکردوماندمیباقیخنککفایتحدبهدستگاهداخلهوایصورتایندر
.استدلیلهمینبهناهنجارصدایو

واستدقیقهیکدردور4560الی4320آنفنسرعتباشیدداشته9اسماینرانتیکشمااگرمثال
چهتادستگاهیکبرایمشخصاتیچنینکهاستمشخصکامال.استبلدسی76کندمیتولیدکهصدایی

همینواستارقطایستگاهیکمثلمشخصاتاینبادستگاهیدرتولیدیصدای.کندتولیدصداتواندمیحد
.باشدافرادازبسیاریآزارواذیتموجبتواندمیمسئله

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/mining-training/
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کاهش صدای دستگاه ماینینگراه های درست و غلط

میاذیتوآزارباعثکهرایجصداهایازبرخیمثال.داردوجودرابطهایندرنیزدیگریمشابههاینمونه
:هستندزیرمواردشاملشود

.داردصدابلدسی80کامیونمترییکفاصلهدرایستادن•

بلدسی51خلوتنسبتاودنجرستورانیک•
بلدسی76–77ماینینگدستگاه•

(GPU)گرافیککارتباماینینگتصویریآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

کامیونکیصدایبهنزدیکیبهتوجهباکهگیردمیقرارشدهذکرمثالدواینمابینصدااینحقیقتدر
.استکنندهاذیتوزیادحدازبیش

ازیکییدتوانمیخودنیازبهبستهشماکهداردوجودمتعددیهایحلراهماینردستگاهصدایکاهشبرای
ووندشمیانجاممحیطدمایتغییرکمکبهصداکاهشبرایهاروشاینازبرخی.بگیریدکاربهراآنها

ازرامطلبنایادامهکنیممیپیشنهادهرکدامباآشناییبرای.غیرهوصداعایقاتاقککمکبهدیگربرخی
.ندهیددست

!کنیدکمرامحیطدمایماینینگدستگاهصدایکاهشبرای

حرکتتامدهیتغییررامحیطدماکهاستاینماینینگدستگاهصدایکاهشبرایبهینهکارهایراهازیکی
.یابدکاهشنیزدستگاهصدایجهتاینازوشودکمترعادیحالتازهافن

دماآمدننپاییصورتدراتوماتیکطوربهآنهایفنکهباشیدداشتهدستگاهیبایدشماکاراینبرای
مذکورمحیطدرکهاینیاکنیدانتخابماینینگعملبرایراخنکمحیطیککنیدسعی.کنندکمراسرعتشان

.چرخیدخواهندکمتریسرعتباهافنصورتایندر.دهیدکاهشرادما

افرادزابسیاری.کردخواهدکمکشمابهبسیارنظرموردمحیطدرمناسبتهویهسیستمیکداشتن
.بگیریدکمکآنهاازتوانیدمیشماودارندمحیطدمایکاهشبرایراالزمهایتخصص

هدفونازاستفاده(1

مینزندگیشمانزدیکیدراشخاصیاگر.استکارآمدخودنوعدرامانیست،مناسبچندانراهکاراین
شنیداریصدایگوشکنندهعایقهایهدفونکمکباتوانیدمیشماشوند،اذیتهافنصدایازکهکنند
دهیدکاهشرا

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/mining-with-gpu/
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کاهش صدای دستگاه ماینینگراه های درست و غلط

عایقهایباکسوهافومها،پرده(2

میراآنهاازبهتراستفادهامکانشمابهکنیدمیاستفادهماینردستگاهازآندرکههاییمکانکردنعایق
ایقعافراددیگروهمسایگانبرایراصداتاکندمیکمکموارداینازاستفادهکهحالیستدراین.دهد
.کنیدکارمذکورمحیطدرراحتیبهوکنید

قرارشانلداخماینردستگاهکههستندشدهساختهپیشازهایباکسواقعدرماینینگعایقهایباکس
وکاراییباکسهر.استشدهتعبیهتدابیرینیزهادستگاهایندرهواعبوروجابجاییبرای.شودمیداده

.کنیداستفادهآنازبتوانیدکهبردنامخاصباکسیکازتواننمیوداردراخودخاصکیفیت

قدمبهقدمصورتبهنوبیتکسباکارآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

بزرگترلیاصفنازفنبهمتصلایلولهدهانهکهباشندداشتهایلولهدهانهبایدهاباکسایناکثریت
عایقنیزراهاهلولاینتوانیدمیهمچنینشما.کردجلوگیریصداعبورازتاباشدعایقبایددهانهاین.باشد
.داردنوجودنگرانیجاینتیجهدروشودمیخارجهادستگاهازطریقاینازممکنصداکمترین.نمایید

بهصدارعبوکاهشبرایکهکنیداستفادهعایقهایپردهازتوانیدمیهمچنینشماخاص،مورداینجزبه
وهاردهپبتوانیدبایدکهاستاینداردوجودرابطهایندرکهمعضالتیازیکی.موثرنددیگرهایمحیط
.برسدصفرهبسوزیآتشبروزامکانوباشدنداشتهتجمعمحیطدرگرماکهکنیدکنترلطوریراهواتهویه
.بگیریدتصمیمبهترتاکردخواهدکمکشمابهحوزهایندرمتخصصافرادازگرفتنکمک

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/nobitex-exchange/
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کهتفاوتاینبااستعایقباکسشیوهمثلمدلاین.شودمیمربوطعایقاتاقکساختبهنیزبعدیراه
همهشیوایندر.نشودخارجآنازصداتاکردعایقرااتاقیکاجزایهمهتوانمیواستتربزرگمحیط
ومحیطآنبرایبیشترمشکالتتاباشیمداشتهایویژهتوجهجویشرایطوهواعبوربهبایستمی

.شدخواهدخارجآنازممکنصدایکمتریننهایتدر.نیایدپیشساختمان

ماینینگهایباکسازاستفادهدرمهمنکات

وساختنوعبهتهبسالبتهکههستند،ممکنانتخاببهترینماینینگهایدستگاهبرایصوتیعایقهایباکس
نکاتازیاریبس.دهیدانجامدردسروصدابدونراماینینگعملتاکنندکمکشمابهتوانندمیشانکیفیت
.شودمیمشکلدچارتاندستگاهنکنید،دقتآنهابهاگرکهداردوجودرابطهایندرمهم

اتصالاین.دباشفنازبزرگتروباشدوصلخروجیبهکهکنیدچکراعایقباکس(گالوانیزه)لولهدهانهحتما
.نمایدعملدرستیبهنیزآنعایقالبتهوشودانجامبهترهواعبورتاکندمیکمک

ند؟شومیتقسیمدستهچندبهوچیستدیجیتالارزتوکن:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

صوتیعایقفومرالولهداخلتوانیدمیداردبهتریعایقوبیشترکنترلبهنیازعایقباکسکهکردیداحساساگر
دایصکاهشباعثبیشترفومدادنقرارکهاستمشخصکامال.کنیدجلوگیریصداخروجازتابگذارید
تراکمباآنازحتمادهدمیپوششراممکنصداحداکثربیشترعایقکهکنیدمیحساگروشودمیخروجی
.نماییداستفادهبیشتری

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-token/
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کاهش صدای دستگاه ماینینگراه های درست و غلط

کهصورتیدرالبتهکنید،تهیهخودتانراماینرصداعایقبرایماینینگهایباکستوانیدمیهمچنینشما
خانگیینرماباکسساختبرایبیشترراهنماییبهصورتیکهدر.داریدموردایندرراکافیمهارتواطالعات

کهاشدبسوالبرایتانشاید.ندهیدانجامراآنخودسروکنیدمشورتمتخصصیکباحتمادارید،نیاز
چیست؟هاباکساینسازیمهندسیوساختاهمیت

بندیعایقدراشتباهینشود،ساختهدرستیبهماینینگدستگاهبرایصوتیعایقباکسیکاگراصلدر
دستگاهوزیسآتشباعثورفتهباالباکسداخلدمایشود،انجامکوچکاشتباهیکیاگیردصورتباکس

.شودمیمشابهمواردیا

ورودوخروجگرفتننظردراهمیتاتاق،یکدرعایقهایفومیاعایقهایپردهازاستفادهروشماننداین
یاتگاهدسخرابیبهمنجراشتباهیکهمصورتآندرکهکند،میروشنرادستگاهداخلبهبیرونهوای
.شودمیسوزیآتشوانفجار

اقدامتیکیپالسیخدانباکهیافتخواهیدراهاییآموزشازبسیاریکنیدمراجعهیوتیوبهایویدئوبهاگر
وکیفیتربتضمینیاماهستندخوبیهایایدههااینکنند؛میماینینگدستگاهعایقباکسساختبه

.نداردوجودشیوهاینبهدستگاهدیدنآسیبعدم

طوربهراهاآناختسقصداگراینکهیاکنیداستفادهساختهپیشازکیفیتباهایباکسازاستبهترپس
.دهیدانجامراکاراینکاربلدفردیکباحتماداریددستی

.نماییدجهتوآنهافنیمشخصاتبهبایدخریدهنگامدرماینینگهایدستگاهعایقهایباکستهیهبرای
حدچهتااست،میزانچهتاآنضخامتاست،مقاومآتشبرابردرحدچهتااست،چقدرآنابعاداینکه
جذبضریباینکهواست،میزانچهتاآندمایتحملمیزاندهد،انتقالبیرونبهراحرارتتواندمی

.باشدمیحدچهتاآنصوت

روشبهتریناماتنیسماینینگدستگاهصدایکاهشبرایممکنگزینهتنهاعایقباکسازاستفادهاینکهبا
شیوهاینردجابجایی.کننداستفادهگزینهاینازتوانندمیفارمدرچهوخانهدرچهافراد،ازبسیاریواست
.دهدقراراناختیارتدررامتعددیمزایایتواندمیساختکیفیتونوعبهبستهباکسهرواستآساننیز

ومزایابررسیوCoinbaseبیسکوینصرافیآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
آنمعایب

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/coinbase-exchange/
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ماینینگدستگاهبرایمخصوصاتاق(3

شوندمیادهاستفماینینگدستگاهزیادتعداددادنقراربرایهستندسیارصورتبهکهمخصوصهایاتاق
ورودوعبوراتباشدداشتهوجودبایدپنجرهدوهااتاقایندر.اندشدهساختهسفارشیوخاصصورتبهکه
.بگیردصورتخوبیبهداخلبههوا

.نباشدآفرینمشکلبیرونمحیطبرایصدایشانتاشوندمیجداهمازماینینگهایدستگاههمچنین
هاگاهدستاینهایفنبهمتصلهایلولهتهدرهمچنین.شودمیانجامگچیهایتختهباجداسازیاین
.باشدداشتهجریانراحتیبههواتاشودتعبیههاییهواکشباید

استفاده از روغن مینرال؛ خوب یا بد؟•

مواردردکهکنندمیاستفادهماینردستگاهصدایکاهشبرایمینرالمخصوصروغنازافرادازبسیاری
!افرادهمهبراینهوهادستگاههمهبراینهامااست،مطلوبیگزینهویژهوخاص

http://www.omidfadavi.me/
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کهچراد؛کنننمیتوصیهراروغناینازاستفادههادستگاهاینسازندههایشرکتازبسیاریحقیقت،در
بسیاری.کندخارجگارانتیحالتازراآنوزدهآسیبماینینگدستگاهداخلقطعاتبهتواندمیروغناین
هایروشوندکننمیروشاینانتخاببهتوصیهنیزکنندمیاستفادهماینینگهایدستگاهازکهافراداز

.کنندمیانتخابرانامبردهدیگر

ناسبیمگزینهاینندارند،هاروغناینازرادستگاهکردنخارجقصدکهکسانیبرایوخاصشرایطدراما
داخلنآازاستفادهامکانتنهاشود،دادهقرارروغناینداخلدستگاهاگرمتخصص،افرادگفتهبه.است
.نموداستفادهدستگاهازآن،ازخارجتواننمیواستروغنهمین

مینهکهرادیاتور،وآکواریومجملهازاستنیازموردزیادیتجهیزاتروش،اینبادستگاهاندازیراهبرای
وزیادزاتتجهیبهنیازدلیلبههمافرادازبسیاری.باشدمیمناسبمتخصصوزبدهافرادبرایتجهیزات
.کنندنمیانتخابراروشاینبودنتخصصی

موتورروغنروغن،اینخریدجایبهسودجویانبسیاریازآگاهناافرادکهاستشدهدیدهمتعددیموارددر
ناپذیررانجبخساراتودیدخواهدآسیبدستگاهنهایتدرکهاستحدسقابلکامالکهکنندمیخریداری
.شودمیافرادگریبانگیر

آنمعایبومزایابررسیوهیوبیHuobiصرافیآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/huobi-exchange-training/


www.omidfadavi.me
9

کاهش صدای دستگاه ماینینگراه های درست و غلط

بد؟یاخوبباز؛فضایدردستگاهدادنقرار•

قرارهاینکاوالً.استآنهاصدایکاهشوماینرهایدستگاهازاستفادهجهتدرمهمنکاتازیکیمورداین
طیتاودشمیباعثامرهمین.شودمیدستگاهداخلیمحیطشدنترکثیفموجببازفضایدرآنهادادن
ماینینگدستگاهازاستفادهفکربهبایدنهایتدروشویدمندبهرهدستگاهاینبهینگیازبتوانیدکمتریمدت
.باشددیگری

اثیرتدستگاهرویدهدمیرخوفوربهآنهادربارانبارشکههاییمحیطیاومرطوبهایمحیطاینکهدوم
رویبلکهند،کنمیشنویدمیدستگاهازکهصداییکاهشبهکمکیتنهانههممورداینبنابراین،.گذاردمی
.داشتخواهدمنفیاثرآنعمرطول

بد؟یاخوبها؛فندستکاری•

ازیاآورندمیرویآنهایفندستکاریبهماینینگدستگاهصدایکاهشبرایکههستندافرادازبسیاری
دستگاههایفننبایدابدا.دهندمیانجامرامهمیخطایچنینکار،اینانجامبهتوصیهوناآگاهافرادطریق
ارکبرایحیاتیاجزایهافناینشداشارهکههمانطور!کردحذفحتییاکاریدستراماینینگهای

.کندواردتاندستگاهبهناپذیریجبرانخساراتتواندمیآنهانبودوهستنددستگاه

درخللیبایدنکهشودمیتنظیمسازندههایشرکتتوسطهاییپیشفرضاساسبرنیزهافناینسرعت
دندیآسیببانهایتدرآورندمیپایینصداکاهشبرایراهافنسرعتکهکسانی.نمودایجادآنها

.شدخواهندمواجهدستگاه
بهنزدضررباعثهممورداینکهاستپذیرامکانهمافزارینرمصورتبههافنسرعتدرتغییرالبته

.شدخواهدتاندستگاه

نهاییبندیجمع

دراختمانسیکدرکهکسانییاشماازممکنفاصلهنزدیکترینازکامیونیکعبورحددربلندصداوجود
هایروشازکهآنشرطبهباشد،کنترلقابلامریماینینگهایدستگاهواسطهبهکنند،میزندگیکنارتان
.کنیداستفادهپیگیریوکنترلبرایمعقوالنه

عایقاتاقیاباکسازاستفاده.نکنیدنیزدستکاریونگذاریدبازفضایدرندهید،قرارمینرالروغندرراآنها
.برگزینیدتوانیدمیکهاستممکنانتخاببهترین

:منبع
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