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و چطور از آن درآمد کسب کنیم؟یا دستگاه استخراج چیست Minerماینر 

؟ماینر چیست و چه نکاتی را در ارتباط با استفاده و درآمدزایی از آن باید مد نظر داشت

آشنایینامماینینگیاوماینردستگاهدارند،کاروسردیجیتالارزهایباکهافرادیاغلببرای
ارزهایآنازاستفادهباکهاستسیستمیماینر،گفتمی توانسادهتعریفیکدرکهاست

دهشطراحیمعین،دیجیتالارزیکاستخراجبرایآنانواعازیکهروشدهاستخراجدیجیتال
چگونهرفتهارکبهکوچکهایتراشهآندرکهمحاسبه گریسیستماینماینر،کاراییاینکه.است
نآازمختصریشرحبهادامهدرکرد،درآمدکسبآنطریقازمی توانچطوریاومی کندعمل

می پردازیم؛

با کلیک بر روی هر عنوان، به بخش مربوطه در مقاله منتقل خواهید شد

ASICدستگاه ماینر یا 
استخراج بیت کوین از طریق ماینر

چه عواملی در ماینینگ تاثیرگذار هستند؟
انجام فرایند ماینینگ مستلزم چه شرایطی است؟

ASICنقاط ضعف و قوت دستگاه های 
هش ریت یا هش پاور چیست؟

برای تهیه ماینر به چه نکاتی توجه کنیم؟
جمع بندی

فهرست مطالب 

http://www.omidfadavi.me/
https://cointelegraph.com/
https://www.bitmain.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency
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ASICیاماینردستگاه
نواعادارایکهاستدیجیتالارزهایاستخراجبرایدستگاهیماینرشد،اشارهآنبهقبلازکههمانطور
مانندارزهاییرمزاستخراجبهبیشتردرآمدکسببرایجهاندرنفرمیلیون هاامروزه.می باشدگوناگونی

دنبالهبکهافرادیبهآنبرعالوه.می شوندبهره مندماینردستگاه هایازآنپیدروآوردهرویکوینبیت
ینگماینرادیجیتالارزهایاستخراجواقعدروشدهگفتهماینرنیزهستند،دیجیتالارزهایاستخراج
آنهابتثورمزارزهابهمربوطتراکنش هایتاییدبرایپروسه ایماینینگعامیانه،تعریفیکدر.می گویند

شبکه،سازیمتمرکزغیرباوداشتهنقششبکهامنیتسطحبردنباالدرکهاستاستخراجوتوزیعبرای
.می آوردوجودبهراجدیدیارزرمز

ماینرطریقازکوینبیتاستخراج
بیتدمانندیجیتالارزهایخصوصدرسرمایه گذاریآندنبالبهوفناوریشدنترگستردهبهتوجهبا

رویآنبهتهگذشازبیشدیجیتالارزهایگذارانسرمایهوشدهرایج ترماینینگدستگاهازاستفادهکوین،
صدددرکوینتبیکننده هایتولیدکند،پیدارواجماینرسیستمکاربردآنکهازقبلاستگفتنی.آورده اند

بااما.ودشاستخراجدیجیتالارزهایتاپ،لپطریقازیاوشخصیکامپیوترهایازاستفادهباکهبودند
بدینوادندددستازراارزاستخراجپیچیدهفرایندهایقابلیتشخصیکامپوترهایچین ها،بالکگسترش

.ندشدکوینبیتنظیردیجیتالارزهایاستخراجبرایمناسبیجایگزینماینرسیستمترتیب

توسعهایراستدرعظیمیپیشرفت هایکامپیوتر،مهندسیزمینهدرگستردهتحقیقاتوجودباآنپیدر
نرموزارافسختدروریبهرهوپیشرفتسرعتچنانچهاگرکهشدانجامافزارسختوافزارنرمالگوریتم،

جانبینه هایهزیکاهشماننددیگریاستراتژی هاینباشد،چین هابالکسرعتازگرفتنسبقتبهقادرافزار
.بگذارندمیدانبهپابایستی

هستند؟تاثیرگذارماینینگدرعواملیچه
هاارزرمزشبکهدرپراکندهتراکنش هایمجموعهیاونودهابهتوانمیماینینگدرموثرعواملجملهاز

وریاضیائلمسکردنحلبهتوجهبا.بخشیدسرعتاستخراج،فرایندبهمی توانآنهاشناختباکههستند
پیداراهشیکبهدسترسیتواناییماینراولینکهزمانی.می یابیددستهشیکبهبالک،درپاسخدرج
الکبآنرویکردنکارازماینرهاسایرآنازشدنمطلعباومی شوداعالمشبکهنودهایدیگربهکرد،

شود،یمپیروزکهماینریترتیببدین.می کنندمتمرکزبعدیبالکبرراخودتالشوکشیدهدست
.می کنددریافتپاداش هایی

http://www.omidfadavi.me/
http://bitcoin.org/
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سودآوریمیزانبرآنتاثیراتومصرفیبرق
برایقبولقابلماینینگدستگاهیکحاضرحالدر.میزنیممثالشمابرایراکوینبیتهمقسمتایندر

سختیمیزانبایدحال.داردراثانیهدرهشترا12ماینینگقدرتتقریباASICمانندکوینبیتاستخراج
بیت0.318دتوانمیدستگاهاینشبکه،حاضرحالسختیمیزانبا.کنیماضافهمحاسباتدرهمراشبکه
.کندتولیدسالیکزمانمدتدرکوین

میزانشوددقتآنبهوگیردقراربررسیموردبایدسودآوریمحاسبههنگامدرکهمهمینکاتازیکیالبته
.دگوینمیراندمانیابازدهبررسیازقسمتاینبه.استماینینگدستگاهتوسطمصرفیبرق

نحوهوShortشورتوLongالنگهایپوزیشن:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
آنهاازسودکسب

نتیجهدروردکخواهدپیداافزایشنیزمصرفیبرقمیزانباشد،بیشترماینینگشبکهسختیمیزانهرچه
اگراستخراجدستگاهیکبزنیم،مثالیشمابرایبخواهیماگر.شدخواهدزیادمصرفیبرقهزینهآن

برقدرصد50حدوددرچیزیباشد،داشتهبیشتریریتهشدرصد10وشودمقایسهدیگردستگاهی
کاراینراندمانهمیشهاماداردزیادیاهمیتریتهشمیزاناینکهبابنابراین.کردخواهدمصرفبیشتری

.بگیریدنظردروکردهمحاسبههمرا

ماینینگدفرآیندرآناهمیتوباشیدشدهآشناخوبیبهپاورهشیاریتهشمفهومبااینجاتاامیدواریم
.کنیممیمعرفیشمابهراآنورفتهاصطالحاتازدیگریکیسراغبهادامهدر.باشیدکردهدرکرا

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/long-vs-short-position/
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است؟شرایطیچهمستلزمماینینگفرایندانجام
ندارید،کلیمشآنبامرتبطهزینه هایوکوینبیتماننددیجیتالارزهایاستخراجچگونگیباچنانچهاگر

باشید؛داشتهدسترسیزیرشرایطازیکیبهبایستیشدنماینربرای
ماینردستگاهتهیه(یک
مطمئنوامنپولکیفیکازبهره مندی(دو
دیجیتالارزهایاستخراجپروسهانجامجهتاستخریکبهپیوستن(سه

زی،اروجوهانتقالگسترده،مبادالتانجامبهتوجهبامی توانیدنیازموردارزرمزآوردندستبهجهت
دیگررتیبتبدین.نماییدکوینبیتخریدبهاقدامنظر،اینازمواردیوکوینبیتتهیهگذاری،سرمایه

راگاما.داشتنخواهیدارزرمزوشدهرمزنگاریارزصرافی هایطریقازکوینبیتاستخراجبهنیازی
آوریارزوسودآوریکسببهتمایلطریقاینازوهستیدتوجهیقابلوکافیسرمایهدارندهچنانچه

وگوناگونانواعبهتوجهباماینر،دستگاهتهیهبرایوشدهبازاراینواردکافیدانشبابایستیمی باشید،
.کنیدخریداریرانظرتانمورددستگاهمصرفی،برقنوعمیزان

باشناییآودیجیتالهایارزسایروکوینبیتاستخراجنحوهباارتباطدرکاملوبیشتراطالعاتبرای
ایندر.نماییداستفادهکوینبیتاستخراجآموزشازتوانیدمیهاروشترینصرفهبهوبهترین

خوبیبهوانندتمینیرهستندکارتازهزمینهایندرکهافرادیحتیوشدهگفتهابتداازنکاتتمامیآموزش
.کننداستفادهآموزشایناز

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-mining-bitcoin-and-other-cryptocurrencies/
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ASICهایدستگاهقوتنقاطوضعفنقاط
Applicationاسیکهایدستگاهکاملنام Specific Integrated Circuitباراشماادامهدروباشدمی

.کنیممیآشناآنهایبدیوهاخوبی

قوتنقاط
:پایینبرقمصرف

دستگاه.آوردشماربهگرافیککارتبهنسبتاسیکدستگاهبرتریترینمهموبهترینتوانمیرامورداین
برقمصرفایمالحظهقابلطوربههایوپیسیوگرافیکهایکارتبامقایسهدراسیکماینینگهای

.دارندکمتری

:باالهشمیزان
نکتهیکاما.استگرافیککارتبهنسبتاسیکمایندستگاههایمزیتازدیگریکیهمباالهشمیزانبله
داریدقهعالخاصکوینیکماینینگبهصرفااگر.خاصکوینیکبرایباالهشمیزاننکنید،فراموشرا

.دهدانجامشمابرایراکاراینتواندنمیاسیکماینینگهایدستگاهازبهترچیزهیچ

:فیزیکیاندازه
وگرافیکتکاربامقایسهدرتریپایینوزنواندازهاکثرااسیکاستخراجهایدستگاهمشابه،هایعملکرددر

.دارندآنمتعلقات

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-mining-bitcoin-and-other-cryptocurrencies/
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:حاشیه سود بیشتر
د بیشتری برای این دستگاه ها کارآمدی بیشتری نسبت به کارت های گرافیک دارند و در نتیجه می توانند سو

.شما داشته باشند

ضعفنقاط

:باالهزینه
بیشتریسیارباولیهسرمایهبایدروشاینبااستخراجصنعتبهورودبرایگرافیک،هایکارتبامقایسهدر

.باشیدداشته
:خاصکوینیکمخصوص

دستگاهکیبامثال،برای.کرداستخراجراکویننوعیکمیتوانفقطدستگاهاینباگفتیمکهطورهمان
قابلغیرکامالدیگرانواعبرایوکنیدماینکوینالیتتوانیدمیفقطوفقطشماکوین،الیتاسیک

.باشدمیاستفاده

:ضعیفدومدستفروشبازار
استفادهازبعدهاآنقیمتودارندضعیفیدومدستبازارگرافیک،هایکارتخالفبراسیکهایدستگاه

.کنندمیپیداپایینیارزشوکردهافتبسیار

:پایینعمرطول
بهراخودکاراییقبلیهایمدلوشوندمیعرضههاآنبرایجدیدمدلمدتچندهراسیکهایدستگاه
نسخهواندکردهدریافتراخودنسخهنهمیناستخراجهایدستگاهاینکنونتا.دهندمیدستازشدت
.ندارندزیادیارزشوانددادهدستازبسیارراخودکاراییپیشینهای

http://www.omidfadavi.me/
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؟هیمدقرارضررحدیاالساستاپبایننسدرچطور:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین

:شبهیکرفتنبیناز
.شوداستفادهبیکامالشمادستگاههاالگوریتمتغییربااستممکن

:محدودکنندهکنترلوسازندهتعداد
تولیددودیمحبسیارتعدادلحظهاینتاحداقلالکترونیک،هایدستگاهومشاغلازدیگربسیاریخالفبر

چندهمیناببایدونداریدانتخابیحقخیلیشمانظرایناز.اندآمدهبوجوداسیکهایدستگاهبرایکننده
.بیاییدکنارمحدودکنندهتولید

زیادییاربسهزینهاسیکهایدستگاهبرایآنساختووبسایتطراحیکهاینبهتوجهبادیگرطرفیاز
مدتدرازدرآنازوکنندانتخابراثابتدستگاهوکوینیککنندمیسعیاغلبهاکوینطراحاندارد،

.کننداستفاده

:ارتقاقابلغیرهاییدستگاه
یمدستازراخودشانکاراییوشدهمنسوخعمالقدیمیهایمدلجدید،مدلآمدنباکهبدانیدباید

.استدستگاهتعویضراهتنهاونداردوجودهاآنارتقابرایهمروشیهیچ.دهند

چیست؟پاورهشیاریتهش
.استتریهشهمآنوباشیدآشنابایداساسیومهممفهومیکباماینردستگاهخریدراهنمایبخشدر

وین،کبیتمورددرمثالبرای.شودمیگفتههشتابعخروجیبهکهاستعنوانیپاورهشیاریتهش
دیجیتال،ارزگماینینهنگامدر.گویندمیکوینبیتکدرویبرمحاسباتیعملیاتپایانسرعتبهریتهش
بعدیبالکنیافتبرایبهتریفرصتسرعتافزایشبازیرا.استبهترباشدباالترشماریتهشمیزانهرچه

.داریدبالکآنجایزهدریافتنتیجهدرو
وریتهشمفهومباکاملطوربهبایدبپردازید،درآمدکسببهوشویدماینینگدنیایواردمیخواهیداگر

ورودخصوصدرارتصمیمبهترینمیتوانیدباشیدآشنامفهوماینبااگر.باشیدآشناماینینگدرآناهمیت
مابا.ییممیگوبیشترشمادرآمدبرآنتاثیروریتهشاهمیتدربارهادامهدر.بگیریدماینینگعرصهبه

.باشیدهمراه

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/binance-stop-loss/
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ریتهش
ستگاهدعملکردسرعتریتهشبگوییم،شمابرایراریتهشممکنحالتترینسادهبهبخواهیماگر

ماینینگبرای.مبدهیتوضیحشمابرایکمیراماینینگفرآیندبایدبهتردرکبرای.باشدمیشماماینینگ
.کنیدپیدارادیجیتالارزهایبلوکریاضی،سختوپیچیدهمحاسباتیکسریانجامبابایددیجیتال،ارز

بهبتوانندتانندبزثانیهدرحدسزیادیبسیارتعدادبایدشوندمیاستفادهماینینگبرایکههاییدستگاه
.استحدسهامیلیونحدوددرچیزیحدسباالیتعدادازمنظورمان.برسندصحیحجواب

دیگرزبانیبهتوضیح
مفیدوموثرماینینگبرایگفت،بایدکنیمتعریفشمابرایراموضوعاینترتخصصیکمیبخواهیماگر

موردهدفاببرابریاوکمترآنمقدارکهکندهشرابالکهدرایگونهبهبایدماینردیجیتال،ارزبالکیک
بایدشماماینرر،نظموردهدفبهرسیدنبرای.کندمیتغییرشبکهسختیتغییرباهدفاینالبته.شودنظر

اینکهبرایوشدهشروعصفربانانسهر.دارندنامنانسهاهدراین.دهدتغییررابالکهایهدرازبعضی
.یابدمیافزایشبرسیدنظرتانموردهدفبه

هدفکردنپیداشانس
هدفبهدنرسیاحتمالرواینازاست،ناگهانیوتصادفیکامالشودمیایجادنانسمقداردرکهتغییراتی

تعداد.دهدامانجزیادیبیسارتالشبایدجواببهرسیدنبرایماینرنتیجهدر.کندمیپیداکاهشنظرمورد
هشایریتهشثانیه،واحددربزند،حدسرادرستجوابتاکندمیتالشماینردستگاهکهرادفعاتی

.گویندمیپاور

http://www.omidfadavi.me/
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ریتهشگیریاندازهنحوه
باالهشمقادیربرایالبته.استH/sثانیهدرهششود،میاستفادهریتهشبرایکهگیریاندازهواحدی

هشگیگاهش،مگاشاملاصطالحاتاین.کنیممیمعرفیشمابهاالنکهمیشوداستفادههماصطالحاتیاز
آنهشسرعتکهدستگاهیمثالبرای.شودمیگفتههاهشتعدادومقداراساسبرکهاستهشتراو

.میزندحدس60ثانیههردرزدن،حدسبرایتالشوبالکماینینگهنگامدراست،ثانیهدرهش60

مهمنکات+Binancبایننسصرافیدرتریدکاملآموزش:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین

1000مقداربرایهش،مگاواحدازهشکیلو1000مقداربرایهش،کیلوواحدازهش1000مقداربرای
.کنیممیاستفادههشپتاواحدازهشترا1000مقداربراینهایتدروهشتراواحدازمگاهش

ریتهشمقداردرتفاوت
بادارند،جودودیجیتالهایارزاستخراجبرایکهمختلفیهایدستگاه.بگوییمشمابهرامهمنکتهیکباید

.کنندمیارائهرامتفاوتیریتهشکنند،ماینهستقرارکهارزیبهتوجه

دیگرارزیکماینینگهنگامدرشود،میاستفادهکوینبیتماینینگبرایآنازکهدستگاهیکمثالبرای
واقعدر.استدیجیتالارزهربرایموجودهایالگوریتمبهمربوطموضوعاین.داردمتفاوتیریتهشمقدار
مخصوصالگوریتمومحاسباتارزهروشودنمیاستفادهیکسانیحافظهومحاسباتازهاارزماینینگبرای

.داردراخودبه

کنیم؟توجهنکاتیچهبهماینرتهیهبرای
؛ازعبارتندمناسبماینریکخریدبرایمهمپارامترهایجملهاز

ماینرهشمقدار
درامااشدبگنگکمیهشمفهوماند،شدهدیجیتالارزهایدنیایواردتازگیبهکهافرادیازبرخیبرایشاید
نیزجیخرودرآمدهش،میزانرفتنباالباساده ترزبانبه.می گویندهشکوین،بیتپردازشواحدبهواقع

.می یابدافزایش

ماینربودنصرفهبه
هستصرفههبآیاماینر،دستگاهازاستفادهبرق،مصرفمانندجانبیهزینه هایمیزانبهتوجهباکهمعنابدین

تعادلیسوددهومصرفیهزینه هایمیانبایستیدیجیتالارزهایبازاردرگذاریسرمایهبرایواقعدرخیر؟یا
دستگاهازاستفادهجهتحتماخانگی،برقمصرفبرایباالهزینه هایدلیلبهایراندر.شودبرقرارمتناسبی

.شودگرفتهکمکصنعتیبرقازبایستیماینر

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/how-to-trade-on-binance-exchange/
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ماینردستگاهخریدقیمت
بامختلفانواعدرماینردستگاه هایاگرچه.داردفردبودجهمیزانبهبستگیبسیاریحدتادستگاهتهیهنرخ

شهباالیمیزاندررامناسبماینردستگاهیککارآمدیمی توانامامی شودعرضهمتفاوتقیمت های
.گرفتنظردرآنمصرفیبرقپایینمیزانودستگاه

ماینردستگاهبادهیسودافزایشودرآمدکسبچگونگی
معینراشمازیانوسودکهاستمواردیسرییکدرنظردقتمستلزمماینردستگاهطریقازسودآوری

بهتوجهابومی شویددیجیتالارزبامرتبطسایتدرحسابماشینبخشواردکهترتیببدین.می کند
.می کنیداستخراجراخودسودتغذیه،منبعمصرفیمیزانوپردازشمیزانبرق،هزینه

بندیجمع
بازاردریکافآگاهیمستلزمطریقاینازدرآمدکسبوماینینگپروسه هایانجامماینر،دستگاهتهیه

اگر.ریدآودستبهراجامعیاطالعاتاینبارهدراقدامیهرگونهازقبلبایستیکهاستدیجیتالارزهای
بایستیهستید،ماینردستگاه هایطریقازکوینبیتماننددیجیتالارزهایاستخراجصدددرچنانچه
ظرتاننموردسودبهمی کنیدهزینهکهآنچهبامتناسبوکردهبررسیراآنهزینه هایوجوانبتمامی
کرد،معرفیستگاهدبهترینعنوانبهرادستگاهنوعیکصرفانمی تواننیزماینردستگاهتهیهبرای.برسید

.داردبستگیمتقاضیمصرفنوعبهجانبی،هزینه هایبامتناسبدستگاههرآنکهدلیلبه

http://www.omidfadavi.me/
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کرد؟خریداریمناسبماینرمی توانچطور
انواعکنندهعرضهگوناگونیکمپانی هایمی کنند،فعالیتحیطهایندرکهمختلفیتولیدکنندگانبهتوجهبا

نظرموردگاهدستراحتیبهمی توانانانتولیداتروندازاجمالیبررسییکباکههستندماینردستگاه های
.کردخریداریمصرفینیازبامرتبطراخود

خیر؟یاداردضرورتماینردستگاهتهیهکم،گذاریسرمایهبهتوجهبا
بهماینراهدستگکارکردبدانیدکهحدهمیندرفقطندارید،دیجیتالارزهایمبادالتبرایزیادیسرمایهاگر
.استکافیمی باشدصورتچه

دیجیتالزهایاراستخراجبرایباشیم،نداشتهراماینردستگاهتهیهشرایطچنانچهاگر
می کنید؟پیشنهادراهکارهاییچه

همچنین.تندهسمناسبیگزینه هایاستخراجبرایاستخریکدرپیوستنیاوامنپولکیفیکازاستفاده
.کنیدمراجعهآنالینارزیصرافی هایبهمی توانیدارزتبدیلبرای

http://www.omidfadavi.me/

