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چیست و چه تجهیزاتی برای ساخت آن نیاز است؟ Mining Rigریگ ماینینگ

اشارهاتتجهیزازایمجموعهبهنیزماینینگریگ.گیردمیصورتکردنماینواسطهبهدیجیتالارزاستخراج
ازایمجموعهبهریگلغویمعنایدر.کردنماینیعنیکنند؛میفراهمشمابرایراامکاناینکهکندمی

.اندهشدطراحیکردنماینبرایوآیندمیحساببهخاصیتجهیزاتاصلدرکهکندمیاشارههاافزارسخت
.استخراجاست؛مشخصکههمماینینگکلمهمعنی

فهرست مطالب 

ریگ ماینینگ چیست و از کجا به دست می آید؟✓
آشنایی با سخت افزار های استخراج ارز دیجیتال✓
آشنایی با چند نمونه ریگ ماینینگ✓
چگونه خودمان ریگ ماینینگ بسازیم؟✓
جمع بندی✓

استخراجرمنظوبهکهاستاختصاصیتجهیزاتازمجموعهکهگیردمیقراراستفادهموردکردنماینبرایریگ
کار،وبازیمثلخدماتیارائهبرعالوهتواندمیاینکهیا(وقتتمام)گیرندمیقراراستفادهمورددیجیتالارزهای

.گیردقراراستفادهمورد(وقتنیمه)کردنماینبرایایوسیلهصورتبه

در.نیستانتظارازدورچنداندارند،موضوعاینبابیشتریآشناییکهآنهاییبرایدیجیتال،ارزهایاستخراج
میافتدریدیجیتالارزپاداش،براینهایتدروشودمیپردازشوتاییدهاماینرتوسطهاتراکنشروند،این
برایفزاراسختدستهسهکلی،طوربه.باشیدداشتهمناسبیافزارسختبایدروند،اینبرایحال،.کنند

.داردوجودماینینگ

گریدیبهنسبتمزایا،وهاویژگیهمینبهبستهودارندراخودخاصهایویژگیدستهسهاینازهرکدام
چطوراینکهحال.دارداهمیتبسیاراستخراجبرایمناسبافزارسختانتخابرو،ایناز.هستندارزانتر،یاگرانتر
ارزمقالهایندرکهاستموضوعیهستندمناسبشمابرایکدامیکوکنیدانتخابراهاافزارسختاینباید

.پرداختخواهیممفصلطوربهآنبهدیجیتال

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/
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دیجیتالارزهایاستخراجبرایگذاریسرمایه

شتهندارازمانوپولکهصورتیدر.داردتخصصوزمانوپولصرفبهنیازگذاریسرمایههرکلی،طوربه
مخصوصمپیوتریکاسیستمکهکسانی.گرفتنخواهیدنتیجهبکنید،زمینهایندرفعالیتبهشروعوباشید
چشمگیریندانچنتیجهکهبدانندبایداماکنند،استفادهدیجیتالارزاستخراجبرایآنازتوانندمیدارندبازی

کافیوالزمتجهیزاتصورتیکهدروشوندمیدرگیرgpuوcpuروندایندرکهچراکرد؛نخواهنددریافت
کهیاوریدبرویقویافزاریسختبهبایدروایناز.بودنخواهدمفیدگیریدمیآنهاازکهاینتیجهنباشند،
.کندتولیدبیشتریریتهشت

یاگرافیککارت20ظرفیتباهاییمادربوردمثل)خاصهایتجهیزاتبااستخراجفکربهافرادازبسیاریاینکه
اینرمنزدگرافیکهایکارتشدنمحبوبدلیلبهاند،آوردهروی(مصنوعیهوشباشدهادغامهایمادربورد

سختانتخابجهتمندانعالقهازدستهاینبرایبیشتریعملآزادیگذشتهبهنسبترو،ایناز.استها
.استشدهفراهمهاافزار

آید؟میدستبهکجاازوچیستماینینگریگ

اینبرای.نکویبیتمثلگیرد؛میقراراستفادهمورددیجیتالارزاستخراجبرایماینینگریگکلی،طوربه
برایاتعملیاینانجامچگونگی.دهدمیانجامرااستخراجبرایالزمعملیاتکلیهسیستمایناستخراج،
.پذیردمیانجامکاربردیهایبرنامهیاکامپیوتریهایفایلکمکبهاستخراج،

سالهچندبزرگرازبررسیکیست؟ناکاموتوساتوشی:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

ماینینگریگاصلیهایبخشجزءکهبوددلیلاینبهگفتیمسخنقبلبخشدرگرافیکیهایکارتازاینکه
.دارندگرافیکهایکارتکمکبهپردازشبرایباالییتوانافزاریسختتجهیزاتاین.آیدمیحساببهها
بهمندعالقهپسدارند،گرافیکیهایکارتمورددرزیادیدانشواطالعاتهاگیمراکثراینکهدلیلبه

سبکراالزماطالعاتاقدامیهرازقبلبایدحوزهاینبهورودبرای.هستندنیزهاابزاراینطریقازاستخراج
.استآنهاانواعوماینینگریگتهیهازقبلمهمنکاتشاملاطالعاتاین.کنید

ریتهش•

آنریتهشرید،بگینظردربایدماینینگریگانتخاببرایکهفاکتوریتریناساسیوتریناصلیترین،مهم
باالایدبتواناین.استاطالعاتکردنپردازشبرایانتخابیافزارسختتواناییمعنایبهریتهشت.است
موردایندرگذاریسرمایهصورتاینغیردرکنید،دریافتزمینهایندررادلخواهنتیجهبتوانیدشماتاباشد

.نیستپذیرتوجیهچندان

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/satoshi-nakamoto-bitcoin-creator/
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هرردشماافزارسختاینکهترسادهزبانبه.استآنمخصوصکهداراستراخاصیریتهشتمحصولهر
گیریزهاندا.کندمیمشخصریتهشنرخرادهد،انجامراریاضیمعادالتومحاسباتتعدادچهبتواندثانیه
اینبودنرباالتکهاستطبیعی.استثانیهبرهشتراوهشگیگاهش،مگاهش،حسببراصوالمعیاراین

.استانتخابیتراکنشبالکدریافتبرایباالترتواناییمعنایبهمیزان

مثال.استتالدیجیارزهراستخراجالگوریتمدرریتهشمیزانباشیدداشتهتوجهحتماآنبهبایدکهاینکته
.استوتمتفاکمیماجراکوینالیتدراما.داندمیمعقوالنهیکایراتراهشکوینبیتاستخراجالگوریتم

.آیدمیحساببهبزرگیکایتراهشوکندمیاستفادهScryptالگوریتمازدیجیتالارزاین

GTXگرافیککارتمثال 1080 AMP EXTREMEاستثانیهبرهش500+دارای.

برقهزینهگرفتننظردر•

صمیمیتهرازقبلکهاستمهمپساست،وابستهمشخصیبرقمیزانمصرفبهتجهیزاتاینازاستفاده
بهاینکه.ددهیاختصاصبرققبوضبهراخوددرآمدکلنباشیدمجبورتاباشیدداشتهنظردرراانرژیمصرف

گیمبرایرکااینکناردربخواهیدیاکنید،استفادهتجهیزاتایناز(وقتنیمه)موقتیا(وقتتمام)مداومطور
.شدخواهیدمواجهآورسرسامبرقهایقبضبانهایتدرکنید،استفادهآنهاازهم

http://www.omidfadavi.me/
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.کنیدتدقنظرموردافزارسختمصرفیتوانبهحتماکنید،عملزمینهایندرترهوشمندکمیاینکهبرای
اگر.ازیمبیندنگاهیمثالیکبهرابطهایندربیایید.شودمیدرجافزارسخترویواتحسببرمیزاناین
هرازایبهپسباشد،میواتچهارصدمصرفیتواندارایکهدارید500GH/sدستگاهیککهکنیمتصور
میدرجتانبرققبضدرکهرقمیبهبایدهزینهمحاسبهجهتکهداشتخواهیددریافت1.25GH/sوات
.کنیددقتشود

سیستمکردنخنکبرایهزینهوتولیدیگرمای•

درهمعمولیمسیستمیککلی،طوربه.استهاماینینگریگباکاربرایمسائلترینبدیهیازیکیگرما
کمکبادیجیتالارزهایاستخراجبرایمسئلهاینگرفتننظردر.کندمیتولیدمشخصیگرمایکارحین

آنعدادتکهمیزانهربهشما.دارداهمیتبسیارهستند،فراوانگرافیکهایکارتدارایکههاییسیستم
.باشیدداشتهرامحیطگرمایمیزانشدنبیشترانتظارتوانیدمیدهیدافزایشراها

نتایجاورهمشازمیتوانچگونهوکیستدیجیتالارزمشاور:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
کرد؟کسبمثبت

شودمیتوصیههموارهروایناز.داردوجودمختلفیهایکارراهدستاینازهاییسیستمکردنخنکبرای
یاخانهمحیطکردنگرمبرایسردفصولدرگرمااینازمثال.کنیداستفادهخالقانهومفیدهایراهکارازکه

یستمسازاستفادههممواردباقیدر.دهیدکاهشراهایتانهزینهتاکنیداستفادهنظرمورداستخراجمحل
.استممکنانتخابترینصرفهبهارزانتهویههای

سرمایهبازگشتنرخگرفتننظردر•

بازگشتنرخبایدوداردباالییگذاریسرمایهبهنیازحوزه،ایندرکردنهزینهکهشداشارهمطلبابتدایدر
.ذریدبگآنانجامخیرازاستبهترندارید،راگذاریسرمایهتواناییاگرپس(ROI).بگیریدنظردرراسرمایه

رویردنکهزینهپس.استگرانطبعبهکردنصبگرافیککارتچندینآنرویبربتوانکهسیستمی
کاربرانازیبسیار.داشتنخواهدخوبیبازدهیواقعدرمسئله،اینازپشتیبانیبدونمعمولیهایسیستم
حدیاتراهایتانهزینهنیزروشاینکهکنندمیماینینگریگتجهیزاتکردنهمسربهاقدامخودحتی

.دادخواهشکاهش

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/digital-currency-consultant/
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دیجیتالارزاستخراجهایافزارسختباآشنایی

جملهاز.داردوجوددیجیتالارزاستخراجبرایافزاریسختلحاظازمختلفیهایبندیدستهکهکردیماشاره
مجتمعهایمداروFPGAپذیربرنامهمجتمعمدار،GPUگرافیکهایکارتازایمجموعهبهتوانمیآنها

.کرداشارهAsicویژهکاربرددارای

(وGPUگرافیکهایکارتبادیجیتالارزاستخراج.1 CPUپردازنده(

یک(هستهمهمینطورکه)بگیریمنظردررقابتیمحیطیکمثلرادیجیتالارزاستخراجبخواهیماگر
ریدیگافرادطبع،بهچون.شودپیروزرقابتایندرتواندنمیCPUیعنیخودپردازندهکمکباسادهکامیپوتر
.میشوندرقابتیمحیطیامیداناینوارداستخراجبرایویژههایسیستمباکههستند

افزارختسازتوانیدمیکاراینبرای.شویدپیروزرقابتایندرخودافزارسختارتقاباتوانیدمیشماپس
تریهشنتیجهدر.کنیداستفادهخود،سیستمبهGPUمثلگرافیکیپردازندههایواحددارایگرافیکیهای

.ودشمیآماده(کامپیوتریهایبازیحتیو)سنگینهایپردازشبرایویابدمیارتقاشماسیستم
هاماینروانکاربربیشترکهاستهاییروشجملهازسیستمیکبهگرافیکهایکارتاتصالوکردنسرهم

خریداریAMDوNvidiaهایبرندازراخودگرافیکهایکارتهاماینرازبسیاری.آورندمیرویآنبه
وگرانمیکتجهیزاتاینابتدادرکهاستدرست.کنندمیبندیسرهمرانظرموردسیستمسپسوکرده
خواهندانتسیستممعمولییوپیسیازاستفادهبهنسبتباالییبازدهینهایتدراماهستندبرهزینه
.آیدنمیحساببهاستخراجبرایمناسبوممکنروشتنهاروش،ایناینکهباداشت،

ایجادنمایجهتراخودسیستمبازتریدستباتادهدمیراامکاناینشمابهگرافیککارتچندانتخاب
خواهیدنآنهاکردنبندیهمسریاتغییربرایانتخابقدرتحداینتادیگر،هایافزارسختدرچون.کنید

.کنیدتفادهاسغیرهوکوینالیتکوین،بیتمثلهاکویناقساموانواعاستخراجبرایتوانیدمیشما.داشت
استبهترپس.شودنمیتوصیهدیگرASICهایدستگاهوجودعلتبهروش،اینباکوینبیتاستخراجالبته
.کنیداستفادهروشاینازدیگرهایارزاستخراجبرای

کاربردیچهوچیست(Difficulty)کوینبیتشبکهسختی:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دارد؟

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/bitcoin-network-difficulty/
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:کرداشارهزیرمواردبهتوانمی(اتریوم)استخراجبرایهاgpuبهترینجملهاز

•Radeon RX Vega 33MH/sهشنرخبا64

•Geforce GTX 20MH/sهشنرخبا1060

•Radeon R9 290x28هشنرخباMH/s

FPGAپذیربرنامهمجتمعمداربااستخراج.2

این.باشدمیخودمحلدرریزیبرنامهراحتیبهطراحیامشتریتوسطکهاستیکپارچهمداریکافزار،سختاین
تغییرخودازنیبراساسراآنتجهیزاتدیگربهانتقالیااتصالگونههرازقبلتادهدمیاجازهمشتریانبهقطعه
.دهندانتقالراآنسپسوداده

.باشدمیمناسبیبسیاریگزینهاستخراجبرایرواینازوباشدمیدیجیتالارزاستخراجبرایافزارسختاین
توان.رسیممیبهتریبساچهنتایجبهکنیم،مقایسهقبلبخشدرگرافیکهایکارتمجموعهباراآناگرحتی

.ریدبگذاخودریگدرراآنوکنیداستفادهتراشهیکازبیشتوانیدمیواستخوبتراشهاینمصرفی

http://www.omidfadavi.me/
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Asicهای مجتمع دارای کاربرد ویژهمدار .  3

.خراجاستاند؛شدهساختهمنظورهمینبهپذیربرنامهمجتمعمداربااستخراجمانندنیزمجتمعهایمدار
.دارندترریبیشتبرقمصرفکهاستاینهادستگاهاینمزیت.بسواستدیجیتالارزاستخراجآنهاوظیفه

.بپردازیدآنهاخریدبرایتوجهیقابلهزینهبایدشماصورتهردراما

این.داشتخواهدهمافزایشتکنولوژی،رشدباواستتراهشهادهتاهادستگاهاینقدرتشودمیگفته
بارتبطمهایالگوریتماقساموانواعازرااستخراجها،آنواسطهبهبتوانکهاندشدهطراحیطوریهادستگاه

این.استنمیبیتکنندمیتولیدراتجهیزاتاینکهاعتبارموردهایشرکتازیکی.دادانجامدیجیتالارزهر
.باشدمیماینرانتسریهایدستگاهکنندهتولیدشرکت

http://www.omidfadavi.me/
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ماینینگریگنمونهچندباآشنایی

داشتهناییآشهادستگاهایناقساموانواعبابایدابتداباشید،داشتهحوزهایندرخوبیانتخاباینکهبرای
:اندشدهبررسیخالصهطوربهادامهدرهادستگاهاینازبرخی.باشید

ویردگمیکمیجایدستگاهاین.استشناساییقابلهماسمشبراساسحتیمدلاین:مینیشارک•
.داردهمخوبیماینینگنرخوگیردمیجایآنرویگرافیککارت4.نداردهمچندانیگرمای

هایگذاریهسرمایدادنپوششبرایبهتراستخراجبهدستیابیبرای:ماینریوپیجیگلدکوینبیت•
قابلثانیهدرهشهزار2نرخباگرافیککارت6دستگاهاینروی.استانتخاببهتریندستگاهایناولیه،
.استنصب

http://www.omidfadavi.me/
https://thegadgetflow.com/portfolio/mining-rig-kit/
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آن را بسازیم؟ریگ ماینینگ چیست و چطور می توانیم خودمان

مگا110نرخباگرافیککارت8نصبظرفیت.استعالیمحصولیکماینینگریگاین:پالسB5ماینرپاندا
سرمایهسال3طیدرشما.استنایابهموگرانهمچوننیستدسترسدرچندانوداراستراهش
اتریومستخراجابرایدستگاهاینمیشودگفته.آوریددستبهرادلخواهنتایجتوانیدمیدستگاهایندرگذاری
.استمناسب

پانزیروشبهکالهبرداریآیاوچیستDagCoinکویندگ:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
هست؟

http://www.omidfadavi.me/
https://www.pandaminer.com/activity
https://omidfadavi.me/dagcoin/
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بسازیم؟ماینینگریگخودمانچگونه

میتولیدراوینکبیتماینینگهایریگوسیکایهایتراشهمینبیتوفیوریبیتمانندکنندگانیتولید
بیتجزبهتهالب.دارندترقدیمیتجهیزاتوهادستگاهبهنسبتبهتریکارراندمانووریبهرهموارد،این.کنند
میخراجاستخوبیبههمماینینگریگطریقازکههاییکویندیگراستخراجبهروتوانیدمیشماکوین
هایتگاهدسبااستخراجبهنسبتهاکوینآلتایندهندگانتوسعهکوین،بیتبرخالف.بیاوریدشوند،
.ندارندمطلوبیچنداننظرایسیک

انتخاببهترینGPUواسطهبهاستخراجبرایبرقپایینترهزینهداشتندلیلبههمهاکشورازبسیاری
سپسوهیزاتتجتهیهبهنیازکنیدایجادتنهاییبهخودتانراماینینگریگخواهیدمیاگر.شوندمیمحسوب
.داریدآنهامونتاژ

شاسی

دتوانیمیشما.گیردمیقرارآنداخلتجهیزاتکلکهاستآنچارچوبواقعدرماینینگریگشاسی
شاسیکهباشیدداشتهتوجهبایدصورتهردر.کنیدخریداریآمادهراآنیاکنیدایجادراشاسیاینخودتان

ایندرهگزینبهترینآلومینیومیهایقاب.شوندپیچآنرویراحتگرافیکهایکارتکهباشدطوریباید
بهنهواستاشتعالقابلنهکهباشیدداشتهخوبیشاسیتادهندمیراامکاناینشمابهکههستندرابطه
.شکندمیراحتی

http://www.omidfadavi.me/
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آن را بسازیم؟ریگ ماینینگ چیست و چطور می توانیم خودمان

ماینینگریگبرایرم

هیدخوامیکهصورتیدر.باشدقویچنداننداردلزومیکهاستماینینگریگاجزایترینمهمازیکیرم
گیگابایتی8کهدکنیتهیهقویرمیکتوانیدمیباشید،داشتهسیستماینازاستخراجازغیردیگرهایاستفاده
گیگابایتی4رمماینینگ،ریگبرای.راکمیتنهبگیرید،نظردرراکیفیتابتدااستبهترصورت،هردر.باشد

.استDDR3حاضرحالدررمنوعترینمتداول.استمناسب

مادربرد

تاباشداشتهدراگرافیککارتچندینازپشتیبانیقابلیتبایدشماانتخابیمادربورد!چیزهمهیعنیمادربرد
مثلهامدلبرخی.باشدداشتهPCI-Eپورت4بایدکمدستمثالبیفتد؛راهاصطالحبهکارتان

Gigabyte GA-EP35-DS3Lهمانارزوگرانهامادربوردنوعاینالبته.کنندمیپشتیبانیویژگیایناز
Gigabyteمثلمنظوراینبرایمفیدترارزانمدل.دارند GA-Z270P-D3کارتششازکهداردوجود

.کندمیپشتیبانیهمگرافیک

ماینینگریگپاور

بهباشد،باالترسیستمقدرتکهمیزانهربهوشماستسیستمقدرتکهاستدیگرمهمجزءیکنیزتغذیهمنبع
نیازوات500الی300تغذیهمنبعیکبهمعمولیخانگیهایسیستم.کردخواهیدپیدانیازآنقوینوعیک
تغذیهمنبعمثالعنوانبه.کردخواهیدپیدانیازوات1200تغذیهمنبعیکبهمثالهاسیستمنوعایندر.دارند
Plusردهازهایی BronzeوPlus Goldترندمناسباستخراجبرای.

http://www.omidfadavi.me/
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آن را بسازیم؟ریگ ماینینگ چیست و چطور می توانیم خودمان

گرافیککارت

رافیکگکارتچندینازبهترقویگرافیککارتچندخرید.استگرافیککارتهمینماجرا،بخشترینمهم
هایبرندزاگرافیکهایکارتتفاوت.کنیدتهیهبرندیکازراخودگرافیکهایکارتتمامباید.استضعیف
ازتاشودمیتوصیهبیشتر.داردبستگینظر،مورددیجیتالارزالگوریتموآنهاهشقدرتوراندمانبهمختلف
ترنددشوارکمیAMDهایکارتفروختنچونکنید،استفادههستندترسادهکهNvidiaهایگرافیککارت

.نیستندمحبوبهاگیمرازخیلیبینو

وهالحراهکنیم؟درآمدکسبکوینبیتطریقازچگونه:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
نکات

ارزهرمختلفهایالگوریتمدرکهآنهاستریتهشها،گرافیککارتانتخابدرهماهنگیاهمیتواقعدر
Nvidiaمثال.استمتفاوتدیجیتال GTXالگوریتمازکههاییارزاستخراجبرایEquihashمیاستفاده
RXگرافیکهایکارتیا.استمناسبکنند، هایکارتترینمحبوبجملهاز.هستندمناسباتریومبرای58

GTXبهتوانمیماینینگریگبرایگرافیک 1060 6GB،GTX 1070،GTX 1080 TiوRX و560
Vega .نموداشارهAMDوNvidiaهایبرندازترتیببه64

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/make-money-using-bitcoin/
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آن را بسازیم؟ریگ ماینینگ چیست و چطور می توانیم خودمان

هارد

HDDهاردیکشما.استمناسبگیگ50اندازهباهاردیکولینیست،گذارتاثیرچندانحوزهایندرهارد

.برویدSSDهاردخریدسراغبهنیستقراروداریدنیاز

(پردازنده)یوپیسی

واهدخراهراشماکارهممعمولییوپیسییکحتی.طلبدنمیراخاصیوقویگزینههارد،مثلهممورداین
Celeronپردازندهیکباz270براینتلپردازندهسراغبهتوانیدمی.انداخت G3900 (G3930))ریگبرای
یوپیسیکهاستذکربهالزم.کردبندیسرهمراP35،P34تراشهبرمبتنیهایماینینگ

Athlon X3 .هستندA970تراشهمجموعهشاملکههستندمناسبAMDهایگرافیککارتبرای445
میونایتکریپتالگوریتمبرمبتنیهایارزاستخراجبرایهستهچنددارایهایپردازندهکهاستذکربهالزم

.کنندمیعملبهترباشند،

http://www.omidfadavi.me/
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بلکا

هایکابلزاتوانیدمیشمامنظوراینبرای.استالزمماینینگریگمختلفهایبخشاتصالبراینیزکابل
PCI Express USBکنندمیایجادراهاگرافیککارتومادربردبینارتباطکهکنیداستفاده.

کهنیدکمونتاژراآنهابایدقطعاتخریدازبعدشما.ماجراستمهموآخرمرحلهاین:قطعاتنهاییبندیسرهم
.دهیدانجامرابندیسرهماینآموزشیهایویدئوطریقازتوانیدمیشما.نیستسختیچندانکار

عاملسیستم

فلشاببایدندارددیویدیدرایورریگچون.بگیریدنظردرراآنبایدکهاستعاملسیستمبعدیمورد
یککاراینبرایابتدا.باشدمکیالینوکسویندوز،تواندمیکهنماییدنصبآنرویراعاملسیستممموری
بایدنهایتدر.کنیدنصبISOایزوهایافزارینرمطریقازراعاملسیستموکنیدوصلسیستمبهمانیتور
رویراهاآناستخراجازپستاکنیدنصبراخودنظرموردپولکیفکنید،نصبراگرافیککارتهایدرایور
.داریدنگهپولکیف

http://www.omidfadavi.me/
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نهاییبندیجمع

وهدارینگهزینهکهداردبرقمصرفوزیادگرمایتولیدها،ماینینگریگدرگرافیکهایکارتازاستفاده
ایناباما.دهندمیترجیحآنهابهراسیکایهایدستگاهافرادازخیلیرو،ایناز.برندمیباالرامصرف
هگونهرازقبلبایدکهدارنداستخراجبرایراخودخاصمزایاوایراداتهادستگاهاینازکدامهرحال،

.استهاکوینآلتاکثراستخراجبرایمناسبیروشاین.کنیدکسبآگاهیآنهاازتصمیمی
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