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نوع ارز دیجیتال ایجاد شده است و با توجه به  2100بیش از  ،کتابتاریخ نگارش این تا 

ها کم کم به سوی ها و دولتدهد، سازمانهایی که این نوع پول ارائه میها و قابلیتتوانایی

 روند.دیجیتال مختص خود پیش میرز ایجاد ا

 

 

 

 زیر بروید: هایآنها به لینکای لحظهکامل ارزهای دیجیتالی و ارزش  فهرستبرای دیدن 

coinmarketcap.com     |     investing.com 

 

 بینیم:ارزها را می ترینفهرست با ارزش coinmarketcap.comدر وبسایت در تصویر زیر، ما 

 

 ابتدای فهرست هستند. )بر اساس میزان ارزش کل آنها در بازار( درتر بازار ارز بر  5

 Cap Marketبازار )مقدار موجود در بازار( تحت عنوان ارزها در فعلی  ارزشدر جدول بالا، 

 نشان داده شده است.

 مشخص کننده سرمایه موجود در گردش ارز مد نظر است. Supply Circulatingهمچنین 
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 دهد.های زمانی مختلف نشان میالباقی فاکتورها، نوسانات و تغییرات نرخ ارزها را در بازه

های متعدد دیگر( )و وبسایت ی که در بالا معرفی کردیمهایمتعددی در وبسایتفاکتورهای 

ها و بازار ارزهای دیجیتالی فهرست شده است. وبسایت در رابطه با بررسی نوسانات، تحلیل

investing.com  ای جامعی درباره آخرین ، اطلاعات به روز و لحظهشدکه در بالا معرفی

 دهد.ال در اختیار ما قرار میتغییرات نرخ ارزهای دیجیت

 

 

 تاریخچه ارزهای دیجیتال

 شروع شد. Bitcoinگردد که با باز می 2009تاریخچه ایجاد اولین ارز دیجیتال به سال 

 Bitcoinکنند که ما در این کتاب ارزهای دیجیتالی از یکسری استانداردهای مشترک پیروی می

 گیریم.نوان مرجع آموزش در نظر میکه تا به این تاریخ ارزشمندترین ارز دیجیتال است را به ع

 

قصد داشت ارز دیجیتالی  *Bitcoin ،Nakamoto Satochiخالق 

 نه ،ریاضی باشد و محاسبات هاوابسته به تئوریتهیه کند که 

 به اقتصادها و بازارهای پر نوسان.

 

 

را ایجاد کرده، نظرات متفاوتی است. افراد و  Bitcoinدر مورد اینکه چه کسی در واقع 

 هم به عنوان ایجاد کننده این ارز نام برده شده است. CIAهای مختلف، حتی از سازمان
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Cryptocurrency 

Cryptocurrency  های رمزنگاری روش که با استفاده ازاست ارزهای دیجیتال یا مجازی معرف

(Cryptography) ( ایمنSecured )اندشده. 

Cryptography ها اشاره دارد.تراکنش بودنو ایمن  صحتهای رمزنگاری جهت به تکنیک 

. لازم به ذکر است که همه است Coinو  Tokenخورد لغاتی که در این میان به چشم می

Coin  ها وToken  ها به عنوانCryptocurrency شوند، حتی در شرایطی که شناخته می

( وجود ندارد و حتی به عنوان یک Exchangeبرای برخی از آنها امکان تبدیل از طریق صرافی )

 ارز کارایی ندارند.

های ارز که  به این دلیل، نظر بیایدبه یک واژه گمراه کننده ممکن است  Cryptocurrencyلغت 

. همه خواص هستند قابلیت تبادلاندوخته و یک واحد شمارش، ارزش  بر مشمول رسمی،

اند موجود است اما در این میان ارزهایی پا به عرصه گذاشته Bitcoinذکر شده در ارزی مانند 

 گیرند.که موارد ذکر شده را به عنوان یک ارز جامع در بر نمی
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 ها شامل این دو هستند: Cryptocurrencyبندی ترین طبقهعمومی

1. Alternative Cryptocurrency Coins (Altcoins) 

2. Tokens 

 

Altcoin ها 

Altcoin  ها در اصل بر پایهBitcoin  وsource-penO  برنامه نویسی

های متفاوتی ارائه اند اما در همین حال، خواص و قابلیتشده

، Litecoinها شامل  Altcoinهایی از این دهند. نمونهمی

Peercoin  وAuroracoin  .هستند 

های دیگری نیز وجود دارند که کاملاً مستقل  Altcoinهمچنین 

ها  Altcoinهستند. این  open-sourceو به صورت  Bitcoinاز 

Blockchain  وProtocol  مختص خود را دارند. از نمونه این ارزها

 را نام برد. Rippleو  Ethereumتوان می

 

Token ها 

Token  ها معرف یک ابزار یا سرمایه خاص هستند

گیرد. قرار می Blockchainکه معمولاً بر روی یک 

Token توانند هر نوع سرمایه که قابل عملاً می

معامله و تبدیل به پول هست را شامل شوند، از 

های اعتباری و حتی کالاهای متنوع گرفته تا کارت

 ها. Cryptocurrencyدیگر 
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نیست چرا که برای شکل  Cryptucurrencyبه سختی و پیچیدگی ایجاد  Tokenایجاد یک 

 Blockchainدر  ( برای ایجاد آنEthereum)مانند  توان از یک قالب استانداردگرفتن آن می

 .استفاده کرد

 

 

 ارزهای نو

های شاهد ارائه یک ارز دیجیتال از سوی شرکتهر روز توان گفت که ما امروزه با جرأت می

اینکه دیگران  هآید که با توجه بو حتی افراد مطرح هستیم. در اینجا این سوال پیش میبزرگ 

از این قضیه سود  ،کنند، چگونه شخص یا شرکت معرفی کننده ارز می mineاین ارز را 

 برد؟می

های زیادی در رابطه با ایجاد یک ارز نو وجود دارد و این رقابت با به پا گذاشتن ارزهای چالش

گیریم که یک ارز نو، مراحل اولیه را طی شود. فرض را بر این میمدام سخت تر می جدید

شود. شرکتی که این ارز را معرفی کرده و اکنون به صورت فعال در بازار خرید و فروش می

دارد که این از حداکثر میزان این ارز را برای خود نگه می سهمیکرده، در ابتدای معرفی ارز 

ی معرفی ارز مشخص شده است. اگر این ارز موفق شود، ایجاد کننده ارز سود مقدار در ابتد 

 برد.زیادی از این رویداد می

اند و منتظر سرمایه گذاری دیگران هستند برای دیدن ارزهایی که به تازگی معرفی شده

 :به لینک زیر برویدتوانید می

cryptocompare.com 
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 Max Supplyو  Circulating Supply ،Total Supplyهای تعریف واژه

قابل عرضه یا نظر گرفتن شرایط حال و آیندۀ مقدار  برآورد ارزش یک ارز دیجیتال بدون در

 غیر ممکن است. (Supply) موجودی

موجودی یک ارز دیجیتال یکی از فاکتورهای مهم در تعیین قیمت آن و البته یکی از موارد 

( داریم، حداکثر موجودی Supply Circulatingگیج کننده نیز است. ما موجودی در حال گردش )

(Supply Max،داریم ) Token ( های از دست رفتهnskeTo Lost تورم و خیلی موارد ،)نیز  دیگر

 ( یک ارز تأثیر گذارند.Cap Market) ارزش سهام هستند که بر روی

Supply Circulating شود که در تبادلات ای گفته میتعریف، به مقدار سکه تریندر ساده

های آنلاین( )صرافی Exchangeهای روزمره در دنیای واقعی وجود دارد و از طریق سرویس

 شود.مبادله می

ySuppl Total وندر  یهامعادل مقدار سکه Supply Circulating هایی که است به علاوه سکه

های خود را در کیف پول الکترونیکی خود شوند. ممکن است افرادی سکهمی Mineجدیداً 

ها عملاً در گردش نیستند اما قفل یا رزرو شده باشد که این سکه ارز افراد نگه داشته باشند،

 شوند.در نظر گرفته می Total Supplyدر مقدار 

Supply Max تواند تولید شود. برای مثال، مشخص کننده حداکثر مقداری است که یک ارز می

Bitcoin  و بعد از رسیدن به این مقدار،  دارد سکه میلیون 21محدودیتی معادلMine  کردن

 تغییر کند. Bitcoinشود، مگر آنکه تا آن زمان الگوریتم و ساختار آن متوقف می
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 خواص کلی ارزهای دیجیتالی

، به این معنی که این نوع پول به صورت الکترونیکی ذخیره عدم داشتن ماهیت فیزیکی

 در نتیجه قابل دستکاری توسط افراد نیست. نبوده ومانند اسکناس  ،شودمی

 

است  با توجه به غیر فیزیکی بودن این نوع سرمایه، بسیاری از مشکلات عمده که ممکن

شود. با این وجود، متصل بودن به شبکه های فیزیکی به وجود بیاید منتفی میبرای سرمایه

 های مختص خود را دارد.جهانی و دنیای الکترونیک نیز ناامنی

، به این معنی که هیچ سازمان مالی خاصی شبکه مالی (Decentralisedغیر متمرکز بودن )

Bitcoin کند و این ارز به هیچ مرکزی وابستگی ندارد. در نتیجه، مشکلات را مدیریت نمی

طبق شکل  ندارد. Bitcoinهای شخصی تأثیری در کاهش یا افزایش نرخ اقتصادی و خواسته

( به صورت مستقل فعالیت odeN(، هر قسمت )entralisedCزیر، در سیستم متمرکز )

ها به یکدیگر متصل (، بخشecentralisedDمتمرکز )کند، در حالی که در سیستم غیر می

هستند و مرکزیت خاصی وجود ندارد. به این ترتیب، در صورتی که یک یا چند بخش از کار 

 بیفتد، سیستم همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
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برای درک بهتر این موضوع، یک مثال 

خواهید یک فایل زنیم. فرض کنید میمی

دانلود کنید. اگر این فایل از روی یک 

خاص دانلود شود، به  Serverوبسایت و 

جهت قط یک مسیر این معنیست که ف

و است، شده قرار داده  ندر اختیارما دانلود

رخ دهد، این سرویس قطع و از دسترس  Serverوبسایت یا  این مشکلی برای یبه هر دلیلاگر 

 شود.خارج می

غیر اما در سیستم غیر متمرکز اینطور نیست. نمونه بارز یک مثال برای تعریف سیستم 

 ها هستند. Torrentمتمرکز 

را به صورت مفصل در  torrentجهت درک بهتر موضوع غیرمتمرکز بودن ارزها، توضیحات 

 ادامه خواهیم داد.

Torrent  یک روش اشتراک گذاری فایل است که در آن به جای اینکه از یک سیستمServer 

اند هایی که آن فایل را به اشتراک گذاشتهیستمبه عنوان میزبان استفاده شود، از تمام س

شود و هر کاربر سهمی در به اشتراک گذاری فایل دارد. حال اگر پهنای باند یک استفاده می

رعت بیشتری برای دیگر کاربران که در حال دانلود فایل هستند ارائه سکاربر بیشتر باشد، 

 به شکل زیر است: Torrentدهد. حالت کلی عملکرد می

 

دهیم. همانند و کار با آن را به صورت عملی توضیح می Torrentبرای درک بهتر این موضوع، 

افزارهای متعدد نیز ما نرمها Torrentافزارهای مدیریت دانلود، برای مدیریت و دانلود نرم

 افزار زیر هستند:آنها شامل دو نرم ترینرایگانی در اختیار داریم. معروف
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ابزارهای فوق به طور رایگان در دسترس هستند و محیطی کاملاً شبیه به یکدیگر دارند. برای 

های زیر یک توان کار کرد، کافیست از یکی از وبسایتها میTorrentاینکه ببینیم چگونه با 

 ( دارند را دانلود کنیم:KB100که حجم کمی )معمولاً زیر  .torrentفایل 

torrentdownloads.me      |     1337x.to     |     rarbg.to 

 

همگی فیلتر هستند، اما محتوای فایل  Torrentهای میزبان دقت داشته باشید که وبسایت

torrent. قابل فیلتر شدن است غیر. 

افزارهای فوق باز دانلود کردیم، کافیست آن را با یکی از نرم torrent.بعد از اینکه یک فایل 

 شود:کنیم. بعد از باز شدن این فایل، محتوای درون آن به صورت زیر به ما نشان داده می

 

حجم دارد در حالی  GB21.5ما  .torrentبینید، محتویات فایل همانطور که در تصویر بالا می

 فضا اشغال کرده است. BK55تنها  .torrentکه خود فایل 

یا وبسایت میزبانی این حجم از  Serverها کجا قرار دارد؟ کدام سوال اینجاست که این فایل

 اطلاعات را به عهده گرفته است؟

این اطلاعات، هیچ جایی قرار ندارد به جز روی کامپیوترهای معمولی کاربرانی که هر کدام 

هایی که ما در حال دانلود زیر، فهرست آدرس ای از این سیاره هستند. طبق شکلدر گوشه

 بینید.ها از آنها هستیم را میاین فایل

جزئیات این فهرست  Torrentبعد از تأیید و شروع دانلود، در پایین صفحه و با کلیک بر روی آن 

 بینید:را می
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 است. Leecherو  Seeder، شامل Torrentهر فایل 

Seeder اند و از پهنای باند آنها برای ها افرادی هستند که کامپیوتر خود را روشن گذاشته

Upload شود.ها و دانلود آنها توسط دیگران استفاده میفایل 

Leecher  ها افرادی هستند که در حال دانلود یکTorrent های آن از روی کامپیوتر و فایل

Seeder .ها هستند 

کنید، حتماً باید میزبان همان فایل شروع به دانلود می Torrentهنگامی که شما در سیستم 

 .Seederهستید و هم  Leecherکردن آن باشید، به این معنی که هم  Uploadبرای 

کردن آن فایل  Seedمادامی که یک فایل خاص نزد کاربران ارزش دارد و افراد زیادی مشغول 

آن فایل و بقای آن تضمین شده است. اما بعد از مدتی ممکن است هستند، سرعت دانلود 

یک فایل خاص )مثلا یک ویدئو، موزیک یا برنامه( محبوبیت خود را کم کم از دست بدهد، به 

ها دیگر فضایی برای به اشتراک گذاری این فایل در اختیار شبکه قرار  Seederاین ترتیب، 

 شود.محو می Torrentدهند، در نتیجه این فایل و نمی

مشابه  هاTorrentسیستم  توان بهرا میو چرخه بقای ارزهای دیجیتال  Blockchainسیستم 

 کرد.
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hainBlockc  به عنوانedgerL Public  یا دفتر حساب کتاب عمومی برای ارزهای دیجیتالی

شود و میزبان نقل و استفاده می therE (ETH)و  Bitcoin ،(BCH) ashC Bitcoin (BTC)همچون 

 انتقالات این ارزها است.

 کند.دریافت می Blockchainشود، یک کپی از وصل می Bitcoinهر کامپیوتری که به شبکه 

 

Blockchain  محلی است برای ذخیره همه اطلاعات و ذره ذرهBitcoin  ها )و دیگر ارزهای

در  Bitcoinپشتیبانی شده(. این سیستم، به عنوان پایگاه داده دائمی جهت نقل و انتقالات 

به عبارت دیگر، یک دفتر حساب است که تبادلات را به صورت  کند.دنیا عمل می

Chronological  کند. ثبت می همگانی)ترتیب زمانی( و 

 همین نیز دنیای واقعیها" است که در ای از بلوکبرابر با "زنجیره Blockchainمعنی لغوی 

 کند.تداعی می ار عنوان 

توانند چندین حساب کاربری داشته باشند که هیچ گونه مشخصاتی از می Bitcoinکاربران 

در آنها ثبت نشده باشد. برای ایجاد )شامل اطلاعات شخصی مانند نام و غیره( کاربر 

 کاملاً رایگان هستند.گی ای پرداخت کنید و همنیازی نیست هزینه ریهای کاربحساب
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Block چیست؟ 

است که  Blockchainبخش به روز شده  ،Blockیک 

Transaction( را ثبت میهاتراکنشها ) کند و به محض

 گردد.)زنجیره( باز می Chainکامل شدن، به 

 یهای دیگر به ترتیب زمان Blockبه  Chainدرون  Blockهر 

Link .شده است 

 ( بالای آن است.Sizeاندازه ) Blockchain مشکل اصلی

 

DAG file 

شود و کاربرد استفاده می (Ethereumمانند هستند ) HashEtاین فایل در ارزهایی که بر پایه 

، به مرور زمان عمل Ether. ارزی مانند (work of Proof – POWاست ) rMineآن اثبات کارکرد 

Mining  را باMemory .30.000هر با شکل گرفتن  ترتیب که به این بالاتر الزامی کرده است 

های جدید لازم است، کردن بلاک Mine( که برای DAGبلاک، یک قطعه از اطلاعات )یک 

شود و هنگامی که نامیده می pochEبلاک یک  30.000شود. هر گروه جدید از این ایجاد می

DAG  بعدیLoad  شد، عملwitchS pochE  افتدمیاتفاق. 

DAG  مخففGraph Acyclic Directed .است 

 دارد. Memory GPUرابطه مستقیم با  DAGحجم فایل 

 Etherارز  DAG fileتا تاریخ نگارش این نوشتار، حجم 

است. به این معنی که شما دیگر  .GB852معادل 

گیگابایتی این ارز را  2توانید با یک کارت گرافیک نمی

Mine .کنید 

مثل یک دیوار با  DAG file، سمت راست مانند شکل

ها بر روی بلوک لحظه به لحظهارتفاع نامشخص است که 

رود و بزرگتر بالاتر میاین دیوار گیرند و ر قرار مییکدیگ

 شود.می

رسیدید، متری به بالای دیوار می 2، اگر قبلاً شما با یک پله یببدین ترت

متر رسیده، دیگر پله قبلی عملاً برای رسیدن  3اکنون که ارتفاع آن به 

 به بالای این دیوار کارایی نخواهد داشت.
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را  DAG fileو حجم فعلی را فهرست کرده لینک زیر ارزهایی که وابسته به این فایل هستند 

 نشان داده است:

investoon.com  

 

 Mineهای مطرح بازار و تاریخ کنار رفتن آنها برای در وبسایت بالا، فهرستی از کارت گرافیک

 بینید:کردن یکسری از ارزهای مطرح را می

 

و  را در فهرست بالا انتخاب کردیم Ethereumکنید، همانطور که در تصویر بالا مشاهده می

کردن این ارز  Mineدیگر برای  GB2 1050 GTXکارت گرافیک  /2017Julyاز تاریخ بینیم که می

 قابل استفاده نیست. 

ایجاد شده تا آن تاریخ برای ارز انتخاب  Blockنشان دهنده تعداد  Blockعدد موجود در ستون 

 در ارتباط است. DAG fileشده است که مستقیماً با حافظه کارت گرافیک و حجم 

( تقسیم کنید، مقداری که در Block)حجم یک  30.000را اگر بر  Blockعدد موجود در ستون 

 آید. برای مثال:است به دست می Epochستون 

7,697,999

30,000
= 256,59 

 ستون دوم در تصویر بالا است. Epoch( معادل با مقدار 256,59که نتیجه عدد بالا )
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Transaction fee  تراکنشیا کارمزد 

که از شما هزینه )و آن هم خیلی ناچیز(  زمانیتنها 

هنگام نقل و انتقال ارز دیجیتال  ،شوددریافت می

 است.

بستری که شما این نقل و انتقال را در آن انجام 

به ازای هر  ،(Blockchainدهید )برای مثال می

Transaction  یکeeF گیرد.می در نظرالزحمه یا حق 

 ییها rMineدر نهایت به عنوان پاداش برای  eeFاین 

اند در نظر گرفته نقش داشته هاتراکنشکه در 

 شود.می

های اعتباری ندارد و شود هیچ تفاوتی با کارتهایی که با ارزهای دیجیتال انجام میپرداخت

 ه یک صورت است.بهمه 

 

 

 Walletکیف پول یا 

دارند، ارزهای میهای بانکی که  مختص شما هستند و سرمایه شما را نگه همانند حساب

 کنند. دیجیتال نیز از همین قاعده پیروی می

 Walletبرای اینکه ارز دیجیتال خود را در یک مکان امن نگه دارید به یک حساب تحت عنوان 

 یا کیف پول احتیاج دارید.
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دهند و ارائه می نیز یهای مختلفکه در این زمینه قابلیت وجود دارند متعددیهای سرویس

 Walletبه آن کردید  Mineیا که خریداری را توانید ارز دیجیتالی شما می آنهابا استفاده از 

 واریز کنید.

Wallet به شما اجازه می( دهد که کلیدهای دیجیتالsKey igitalD که مختص هر )Bitcoin  یا(

 دیگر ارزهای دیجیتال( هستند را ذخیره کنید.

 Key Publicشامل دو کلید است، یکی آدرس کیف پول شما که  Wallet Bitcoinبرای نمونه، 

 شماست. Key Privateاست، و دیگری 

Key Public رود.برای دریافت ارز دیجیتال به کار می 

Key Private رود.برای ارسال ارز دیجیتال به کار می 

دقیقاً مانند دستگاه خودپرداز  ،شخص گیرنده داریم Key Publicما برای ارسال ارز، نیاز به 

 بانک که به شماره حساب یا کارت جهت انتقال وجه نیاز است.

مربوط به دهد که را به ما نشان می Key Publicیک نمونه از وجه عمومی بودن تصویر زیر، 

خود را در این بخش از سایت جهت  Key Publicاست که  x.to1337بخش زیرین وبسایت 

 ردمی قرار داده است:های ماهدای کمک

 

 Walletانواع مختلف 

sWallet Onlineهای آنلاین به شما اجازه : کیف پول

ها را در محیط اینترنت ذخیره  Private Keyدهند که می

های خود کنید. در نتیجه، در هر مکان و زمان به سکه

ها  Wallet Onlineترین . مطرحخواهید داشتدسترسی 

 اند:شدهدر زیر فهرست 

 

blockchain.info     |     coinbase.com     |     strongcoin.com     |     xapo.com 
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حافظه فیزیکی نیز برای ذخیره یا  Storage Coldعلاوه بر فضای اینترنت، از  xapoکیف پول 

Key Private کند.استفاده می 

Storage Hot  یاWallet Online  به معنی

ذخیره  برایاستفاده از فضای اینترنت 

 کردن اطلاعات ارز دیجیتال است.

Storage Cold  یاWallet Offline  به معنی

در  Private Keyنگهداری کیف پول و 

است )روی کامپیوتر  offlineمحیط 

offline  یک نمونه  بالاروی کیف پول سخت افزاری(. در شکل یاWallet Hardware بینید.می 

کنید، بحث امنیت بسیار مهم است چرا که همیشه ها کار می Wallet Onlineهنگامی که با 

ها به همین  Storage Coldامکان به سرقت رفتن اطلاعات کاربر در فضای وب وجود دارد. 

 اطلاعات توسط هکرها به کلی از بین برود. سرقت سرمایه ودلیل ارائه شدند تا امکان 

 

 های مختلفها و دستگاهها برای سیستم عامل Walletتوانید فهرستی از زیر، می لینکدر 

 سایت داده شدهوبها در این  Walletبیاید. همچنین توضیحات لازم در مورد هر کدام از این 

 :نقاط قوت و ضعف(شامل ) است

bitcoin.org 

 توانیدکه در آن میشود ای به شکل زیر برای شما باز میبعد از باز کردن لینک بالا، صفحه

ها( کیف پول مد نظر خود را بر اساس معیارهای مشخص شده )سیستم عامل، قابلیت

 انتخاب کنید:
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برای شروع، کافیست اشاره گر موس را مانند شکل زیر بر روی کیف پول و سیستم عامل 

 را انتخاب کردیم(: Bitherمد نظر ببرید و کلیک کنید )در اینجا ما 

 

شویم. در این صفحه با انتخاب سیستم عامل، به صفحه دانلود کیف پول هدایت می

لیست شده است. همچنین تصویری از فهرستی از نقاط قوت و ضعف کیف پول برای ما 

 بینید:محیط کیف پول را نیز می
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های مختلف در این های مختلف برای کیف پولکردید، سیستم عاملهمانطور که مشاهده 

 وبسایت فهرست شده و توضیحات ضروری با زبان ساده برای ما ارائه شده است.

 دهیم.که در وبسایت بالا وجود دارد را توضیح می Walletدر ادامه انواع کلی 

 

sWallet Desktop مختص های پول، نوع دیگر کیفوبسایت مشاهده کردید: همانطور که در 

Desktop توانید با استفاده از شوند و شما میهستند که بر روی سیستم عامل نصب می

 Armory کیف پول برای نمونه، شود.ها با آن انجام یک آدرس ایجاد کنید که تراکنشآنها 

 دهد. هم می Cold-Storageهستید، به شما قابلیت  offlineهنگامی که 

Wallet Mobile  هم نوع دیگری ازWallet  که مناسب است کاربرد آن برای افرادی  واست

و ضروری  های مورد نیازهای همراه، حداقل قابلیتکیف پول مدام در حال جابجایی هستند.

 های همراه توانایی پردازش محدودی دارند.دهند چرا که گوشیرا برای مدیریت کیف ارائه می

 را در زیر فهرست کردیم: هاکیف پولبرخی از این 

wallet.mycelium.com     |     greenAddress.it     |     brd.com 
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Wallet Hardware همان ،Storage-Cold تواند بر روی کاغذ نیز چاپ شود که بهاست و می 

فیزیکی است، دارای ماهیت چون  Wallet Paper .گوییممی Wallet Paperآن مدل کاغذی 

Wallet Hardware شود اما به صورت کلی هنگامی که از توصیف میWallet Hardware  اسم

 کی ذخیره ارز دیجیتال مد نظر است.های الکترونی، دستگاهبریممی

 دهد:را نشان می Wallet Paperشکل زیر یک نمونه 

 

 

 دهد:را نشان می S Nano Ledgerافزاری شکل زیر کیف پول سخت

 

 

 کند.، تقریباً از همه ارزهای مطرح برای ذخیره سازی پشتیبانی میS Nano Ledgerکیف پول 

هم گفته  riveDen P ،riveDhumb T هابه آنکه ) ییها riveD lashFدرون توانیم میما 

 .ها را ذخیره کنیم Key Privateارزهای دیجیتال هستند  تصمخ وشود( می

QR را بر روی کاغذ چاپ و هنگام استفاده، توسط  مان Wallet Paper ،Address Privateبرای 

Code  کنیم.میآن را فراخوانی  

www.takbook.com

https://cryptomaan.co.uk/products/ledger-nano-s?utm_medium=cpc&utm_source=googleshopping&variant=524818153496


ها به ها آدرس یکتای مختص ارزهای دیجیتال شما هستند. اگر این آدرس Key Private توجه:

 قرار بگیرند، ارز شما ممکن است سرقت شود. دیگرانهر نحوی در دسترس 

 

 ها Walletموارد امنیتی در رابطه با 

 Encryptionرمزگذاری یا 

خود انتخاب کنید. رمز پیچیده  Walletیک رمز پیچیده برای 

)متشکل از حروف، اشکال و اعداد( خود به تنهایی یک لایه 

کند. برای اینکه ببینید شما ایجاد می Walletمحکم امنیتی برای 

رمزی که انتخاب کردید چقدر امن است و چه مدت برای 

شود، از وبسایت زیر کمک شکسته شدن آن زمان صرف می

 بگیرید:

howsecureismypassword.net 

 

 مانند زیر استفاده کنید: Password Generatorتوانید از ابزارهای همچنین می

passwordsgenerator.net 

 

توان برای جلوگیری از ابزارهای متنوعی هم برای مدیریت رمزهای عبور وجود دارد که می

 از آنها استفاده کرد:رمز فراموشی 

Password Vault Manager 

LastPass password manager 

Dashlane 

 

 Backupتهیه نسخه پشتیبان یا 

 از محتوا نسخه پشتیبان تهیه کنید.

های ضروری و اطلاعات بلکه برای همه فایل، در مبحث ارزهانه فقط 

حیاتی، همیشه باید یک مکان ثانویه جهت ذخیره این اطلاعات در 

 را انجام دهیم.چه بهتر که در چند محل این کار  نظر گرفته شود و
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Offline یا  بودنCold-Storage 

همین که به اینترنت و دنیای ارتباطی متصل نباشید، همه تهدیدها از 

رود و این خود یک و هکرها از بین می افزارهای مخربو نرمجانب افراد 

 روش ایمن سازی است.

 

 مطرح Antivirusنصب یک 

که  چرا کاری انجام ندهید Antivirusشرایط بدون وجود  تمامحتماً و در 

معرض خطر قرار گیرد.  هر لحظه ممکن است دراطلاعات حیاتی شما 

بدافزارها همیشه در کمین هستند و جوانب احتیاط همیشه باید در نظر 

گرفته شود. استفاده از یک ضد ویروس معتبر تا حد بسیار زیادی امنیت 

کند. مهم نیست که از کدام یک از ابزارها برای مبارزه با ما را تأمین می

" از یکی استفاده کنید، مهم این است که "حتماً بدافزارها استفاده می

 های مطرح شامل:کنید. برخی از ضد ویروس

ESET Internet Security 

Bitdefender  

Kaspersky 

Avira 

شود و در صورتی که ویندوز به هیچ عنوان توصیه نمی Defenderتکیه به ابزار ضد ویروس 

را با نصب یک  آن روس پیش فرضکنید، حتما ضد ویاستفاده می Windows 10از 

 معتبر جایگزین کنید. کشویروس
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 Paper Walletایجاد 

 Code QRشما به شکل  Key Privateو  Wallet Paper ،Key Publicبا ایجاد یک 

رود. و خطرات تحت وب به کلی از بین می خواهد شدبر روی کاغذ ذخیره 

فراموش نکنید این کاغذ را لمینت کنید و از دسترس افراد حواس پرت دور 

 نگه دارید!

 

 )کیف پول کاغذی( Paper Walletنحوه ساخت یک 

 وبسایتاستفاده کنید. همچین  orgddressaitb.توانید از می Wallet Paperبرای ایجاد یک 

 د:هدشما ارائه میخوبی به را به  Paper Walletزیر سرویس ایجاد 

bitcoinpaperwallet.com 

 

ثانیه  90 حدوددر  لینکاین توسط این وبسایت، در  Wallet Paperهمچنین نحوه چاپ کردن 

 .ه استنشان داده شد

 :comWalletPaperBitcoin.ایجاد شده توسط وبسایت  Wallet Paperیک نمونه از 
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، آن را از دید دیگران مخفی نگه دارید و از دستگاهی آن را Wallet Paperبرای حفظ ایمنی 

 یا کامپیوتر دیگری متصل نباشد. هپرینت کنید که به شبک

فرآیند ذخیره شوند، البته این  Wallet Paperتوانند بر روی انواع مختلف ارزهای دیجیتال می

 ممکن است اندکی متفاوت باشد. برای ارزهای مختلف

 

 چاپ شده استفاده کنیم؟ Paper Walletچگونه از 

( باشد را باز کنید و Hotیا  Coldخود را )که ممکن است  Walletافزار برای این منظور، نرم

ارسال کنید. بعد از این کار، از  Wallet Paperچاپ شده روی  Address Publicموجودی را به 

 Enterخود را وارد کنید و  Key Publicو در کادر جستجو،  blockchain.infoطریق وبسایت 

 بزنید. روند پیشرفت تراکنش در حال انجام به شما نشان داده خواهد شد.

 

 را خرج کنیم؟ Paper Walletهای درون چگونه پول

( یا mycelium.comیا  trezor.io )مثلاً  Onlineاز یک کیف پول باید برای این منظور، 

Exchange Service  ًمثلا(coinbase.com)  کنیماستفاده. 

Wallet هایی مانند ها عموماً گزینهKey Private Import  یاSpend  یا Cold from Spend

Storage دهد که ها، به شما اجازه میدارند. این گزینهPrivate Key  مخفی شده درPaper 

Wallet .را وارد کنید 

را جابجا یا خرج کنید و نه بخشی از  Paper Walletشود که همیشه کل موجودی توصیه می

)آدرسی که باقیمانده ارز در آنجا قرار  Change Address ایجاد آن را، چرا که به دلیل سیستم

قابل دسترسی نیست. برای مثال،  Paper Walletو در  Offlineگیرد( این مقدار در حالت می

 Paperدر  4BTCبرای یک شخص ارسال کنیم، دیگر  1BTCداشته باشیم، و  5BTCاگر 

Wallet  ما نخواهد بود چرا که به یکChange Address .جدید منتقل شده است 

 

 شود؟تراکنش ها چگونه انجام می

ذخیره شده است و مادامی که کلیدهای  Blockchainها در  Bitcoinهمه جزئیات 

( ایمن باشند، جای نگرانی نخواهد بود. اگر قصد داشتید که Private Keysاختصاصی شما )

به کلید عمومی  Bitcoinبفروشید، از کلید اختصاصی خود برای ارسال   Bitcoinبه شخصی

 کنید.شخص مد نظر استفاده می Public Addressیا 

 شود.ها انجام می Miner( توسط Transaction) هااین تراکنش میزبانی همه
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 های تهیه ارز دیجیتالروش

مراجعه به  Bitcoinترین روش تهیه ارزهای دیجیتال مانند ساده

است.  این ارزها های مختصفروشندهخرید مستقیم از ها یا صرافی

و  ای معتبر داخلی برای خریدهیکی از وبسایت xe.com-irوبسایت 

  ش این ارزها است.فرو

های الکترونیکی های اعتباری یا حسابعمدتاً از طریق کارت Bitcoinها جهت خرید پرداخت

در حین مبادله شود. مشکلی که اینجا وجود دارد، این است که انجام می PayPalهمانند 

وجود تراکنش پس در صورت بروز اختلاف، اثبات شود، کالایی به صورت فیزیکی مبادله نمی

های مختلف حل شده و برای مشکل خواهد بود. هر چند، این مشکل اکنون توسط سرویس

 کنید.ها رسید دریافت میتراکنش

های مخصوص ارزهای دیجیتال  ATMهم اکنون در برخی کشورها )همانند بریتانیا و آمریکا( 

 وجود دارد: Bitcoinو 

 

 

مشتمل قوانین مالی نیست. هیچ  Bitcoinتبادلات  ها وها، تراکنشبر خلاف قوانین بانک

یا ارز دیجیتالی که دارید محفوظ  Bitcoinسازمان خاصی وجود ندارد که شما را از سرقت 

 .اندنشدهکند، چرا که هنوز ارزهای دیجیتال تاکنون به عنوان یک ارز مرجع شناخته 
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یا فروشنده است. هر چند  ، بهترین راه ملاقات حضوری شخص خریدارBitcoinبرای تبادل 

شود شاید ضروری به نظر نرسد، اما وبسایت زیر با پیدا این امر که کاملاً اینترنتی انجام می

 ، کار را ساده تر کرده است:)شامل ایران( کردن نزدیکترین صرافی ارز دیجیتال در کشورها

localbitcoins.com 

 

 دهد:چنین این وبسایت نزدیکترین مرکز تبادل ارز دیجیتال را بر روی نقشه به ما نشان میهم

coinmap.org 

 Bitcoin ارز ،Dellو  Microsoft ،Amazon ،Steam ونچهمنیز مطرح  هایشرکتبرخی از 

 کنند.را برای تبادل قبول می

اما تا کنون بیش از  ،دانندخود میها رشد ارزهای دیجیتال را یک تهدید برای تجارت اکثر بانک

 کنند.برای تبادل استفاده می Bitcoinفروشگاه در سر تا سر دنیا از  صدها هزار

 Miningهای بعدی در مورد در بخش کنید. Mineتوانید ارز مد نظر خود را نیز شما می

 دهیم.توضیح می

 

 چگونه ارز دیجیتال خود را بفروشیم؟

به صورت آنلاین  و های مختلفآسانی خرید آن نیست. ما به روشفروش ارز دیجیتال به 

 خود را بفروشیم. Bitcoinتوانیم می

بایست کیف دقت داشته باشید، برای انتقال یک ارز دیجیتال به کیف پول شخص خریدار می

را به  Moneroتوانید ارز برای مثال شما نمی پشتیبانی کند.انتقالی  پول دو طرف از ارز

کیف پول ایجاد کرده بفرستید. برای این کار لازم است ابتدا  infohainclockb.شخصی که در 

کنید و یا از خریدار بخواهید که کیف  Exchangeبه یکی از ارزهای پشتیبانی شده  ارز خود را

 ایجاد کند: Moneroپول 

https://mymonero.com 

 

Blockchain Wallet  تنها از ارزهای(BTC) Bitcoin ،(BCH) Cash Bitcoin ،(ETH) Ether  و

(XLM) tellarS کند.پشتیبانی می 

این  است که مستلزم تأیید هویت شخص فروشنده است. روشی فروش به صورت مستقیم

اسکن یا عکس مدارکی همچون کارت شناسایی ملی، عکس شناسنامه،  ارائهتأیید هویت با 

 گیرد.گواهینامه رانندگی، قبض )برق یا تلفن یا ...( صورت می
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توانید از وبسایت زیر برای به مزایده گذاشتن میهمانطور که پیش تر نیز گفته بودیم، در ایران، 

 انید فروشندگان دیگر را نیز بیابید:توارز دیجیتال خود و فروش آن اقدام کنید. همچنین می

ir-xe.com 

 

توانید از کردن یا تبدیل نوع ارز دیجیتال می Exchangeهمچنین برای 

 زیر استفاده کنید:المللی بینهای سرویس

coincorner.com     |     changelly.com 

 

ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا باید ارز دیجیتال خود را تبدیل کنیم؟ به دلیل 

، بهتر است ارز دیجیتالی که در و ناپایداری ارزش برخی ارزها ارزهای دیجیتال بازارنوسانات 

تبدیل کنیم. به این ترتیب، نقل و  Bitcoinتر مانند  اختیار داریم را به یکی از ارزهای معتبر

 شود.نیز برای ما ساده تر میها و تراکنشانتقالات 

اگر در این امر مبتدی هستید، بهتر است اولین تراکنش خود را به صورت حضوری انجام 

 دهید.

سعی کنید مرتباً اطلاعات خود را در زمینه ارزهای دیجیتال به روز کنید. سخت افزارهای 

ها و تهدیدات جدید روز به روز با پیشرفت این حوزه بیشتر ای جدید، نرخ ها، فرصتجدید، ارزه

 شوند.پدیدار می
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Mining 

Mining  به پروسه "کشف" یاiscoverD  شود و گفته می ها یا ارزهای دیجیتالسکهکردن

صحت و  Blockchainها در سراسر دنیا. مسئولیت نظارت بر  Minerرقابتی است بین دیگر 

 ها است. Minerبر عهده نیز شود هایی که روزانه انجام میثبت تراکنشو 

های ریاضی ها یکسری فرمول Minerشود، ها ایجاد میبرای تراکنش Blockهنگامی که یک 

، Hashشود. شناخته می Hashکنند که به عنوان میآن را به چیزی تبدیل  وبر روی آن اعمال 

 اند.ذخیره شده Block آن اعداد است که دریک سلسله از حروف و 

Miner  ها از آخرینBlock  ذخیره شده درBlockchain  برای تأیید قانونی بودنChain 

هم تحت  Blockدستکاری شده باشد، پس  Hashکنند. بدین ترتیب، اگر یک استفاده می

بعد نیز در  Blockدستکاری شده در  Hashکند و این گیرد و تغییر میتأثیر قرار می

Blockchain .نمایان خواهد بود 

انجام شده باشند، خبردار شوند و  Hashها این هست که اگر چنین دستکاری در  Minerکار 

جعلی شناسایی کنند. در نتیجه، ایجاد و تزریق یک تراکنش جعلی  Hashآن را به عنوان یک 

 .شودمی Hashمنجر به تغییر غیر ممکن است چرا که  Chainبه 

Miner  ها بابت مهر و موم کردنBlock  ها به این طریق، درصدی از ارزی که آن راMine 

 کنند.دریافت می Rewardاند به عنوان پاداش یا کرده

 یا پاداش به صورت زیر است: Rewardفرمول دریافت 

Reward = ((Hashrate * Block_Reward) / Current_Difficulty) * (1 - Pool_fee) * 3600 

از ، Hashingبرای جلوگیری از جعل شدن هستند،  Mineاکثر ارزهای دیجیتال که قابل 

 مشخص کننده که کننداستفاده می( Proof of Work)مخفف  POWپروتکلی تحت عنوان 

مد  Rewardو آن را در محاسبه اختصاص داده  Miningکه یک دستگاه برای است زمانی 

 هند.نظر قرار می
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Hash Rate (HR)  چیست؟ 

مشخص کننده تعداد  HR بسیار مهم است. Miningدر  HRرقم 

تواند در هر ثانیه انجام می افزار شمامحاسباتی است که سخت

 دهد.

HR  از)Second/Hash Kilo( KH/s هایی مانند تا رقم)TH/s(  متغییر

 هستند.

برای تکمیل را دلات ریاضی مورد نیاز تر معاما بیشتر باشد، سریعش HRبه کلام ساده، هر چه 

 شود.دهید و سود بیشتری نصیبتان میانجام می Blockتراکنش یک 

نشان داده  Sol/sاستفاده و به اینصورت  Solutionاز  Rate Hashدر برخی ارزها به جای 

 شود.می

 

Mining Pool 

کردن کنید یا به یک  Mineتوانید به تنهایی اقدام به شما می

Pool  .یا استخر متصل شویدMine  کردن به تنهایی ممکن

 .چیزی به دست نیاورید و حتیاست حتی یکسال طول بکشد 

به صورت خودکار شما  GUI gaterMineنرم افزار در این میان، 

افزارهای کند. اما اگر از نرمها متصل می Poolرا به یکی از 

rMine onsoleC کنید لازم است به صورت دستی استفاده میPool :را تعریف کنید 

multipool.us 

بیابید  Miningتوانید سودآورترین ارزها را برای ای میدر وبسایت بالا، شما به صورت لحظه

 این وبسایت نیز دارد(. ارائه شده توسط Pool)که البته این امر رابطه مستقیم با حجم 

یا  eeF Poolشده به عنوان  Mineشوید، بخشی از مقدار می Poolهنگامی که وارد یک 

 Blockیا ورودی دیگر کاربران به  Inputشود. این مقدار بستگی به کمیسون از شما کسر می

 دارد.

 خواهیم داشت. Miningافزارهای مرور کوتاهی بر نرم های بعدبخشدر 
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Difficulty 

 Difficultyکنیم، با آن برخورد می Miningمورد دیگر که در هنگام 

ائل ریاضی ساست. این فاکتور مشخص کننده درجه سختی حل م

 است. Blockدر یک 

Mining  الگوریتمی است و هر ارز، سطح  مشکلاتپروسه حل

 سختی مختص خود را دارد.

 تا مقدار مشخص شده توسط ارز است. 1بین  ateR Difficultyیک دارای  Pool Miningهر 

شما با افزایش این رقم، کند و ها این رقم نیز کاهش/افزایش پیدا می Minerبسته به تعداد 

 خواهید داشت. Miningتری برای افزار قوینیاز به سخت

شود و ملاکی تقسیم می Poolهای درون  Minerسهمی است که میان  Shareدر این میان، 

 (.POW => Proof of Workافزاری کاربر )است برای اثبات کارکرد سخت

 

 Miningسخت افزارهای مورد نیاز برای 

کنیم. هر چند،  Mineتوانیم ارزهای دیجیتال را به طور کلی ما با سه نوع سخت افزار می

های خاص هستند اند یا مربوط به سازمانبرخی ارزهای دیجیتال که جدیداً معرفی شده

توان با سخت افزار کردن نباشند. البته همه ارزهای مطرح را می Mineممکن است قابل 

 کرد. Mineمناسب 

 

CPU یا پردازنده مرکزی 

بسته به نوع ارز دیجیتال و الگوریتم آن، شما 

 Mineبه تنهایی  CPUتوانید برخی از آنها را با می

 Mineتوان می CPUکنید. برخی ارزها را فقط با 

 شوندمی Mineبه خوبی  CPUو برخی هم با کرد

(. سرعت پردازش AEON Coin)برای مثال 

Mining  باCPU افزارهایی بسیار کمتر از سخت

 است.  ASIC Minerون کارت گرافیک و همچ

های ارزهای دیجیتال بعداً شد، اما توسعه دهندهاستفاده می CPUدر ابتدا از  Miningبرای 

های گرافیکی قدرت پردازش چند برابری در حل محاسبات ریاضی متوجه شدند که کارت

 دهند.ارزهای دیجیتال ارائه می
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GPU یا کارت گرافیک 

های در حال حاضر، کارت Miningبهترین گزینه برای 

گرافیک هستند. هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ قدرت 

توان آنها را گزینه مناسبی دهند میپردازشی که ارائه می

 دانست. Miningبرای 

هر چند، در سال گذشته به دلیل سرمایه گذاری بسیاری 

مت کارت ، قیMiningاز افراد در سرتاسر دنیا برای 

های کارت در برخی مدل گرافیک درصد زیادی افزایش پیدا کرد. این افزایش نرخ در ایران

 چندین برابر بود.گرافیک 

 توان گفتمی از آنجایی که در یک دوره زمانی، خریداران زیادی کارت گرافیک تهیه کردند و

های رده بالا و همچنین با ورود موج جدیدی از مدل بازار به یک آرامش نسبی رسیده است،

ها کم کم در حال کاهش پیدا کردن هستند. همچنین کارت قیمت و متنوع کارت گرافیک،

های دست دوم رده بالای زیادی در مدت کوتاه موجود خواهد بود که خود این امر گرافیک

 .های گرافیک خواهد شدباعث کاهش تقاضا و قیمت نهایی کارت

 

ASIC Miner 

Specific Application  مخفف ASICداد.  rMine ASICرا باید به  Miningمدال طلای المپیک 

Circuits Integrated اند:است و فقط برای یک هدف طراحی شده Mine  کردنBitcoin  و

itecoinL کنند بنابراین با بالاترین سرعت. هر دوی این ارزها از یک الگوریتم مشابه استفاده می

تبعیت  Bitcoinکردن ارزهای دیجیتالی است که از الگوریتم  Mineاین دستگاه محدود به 

 کنند.می

 rMine ASICها بالا است، اما اگر به دنبال سودآوری در بلند مدت هستید، قیمت این دستگاه

 بهترین گزینه است.

 TH44تا  TH5از محدوده  تا تاریخ این نوشتار توانند ارائه دهندها می  rMineASICسرعتی که 

نابراین کنند، بها سر و صدای زیادی تولید میلازم به ذکر است که این دستگاه متغییر است.

 استفاده از آنها در منزل ممکن است باعث سلب آسایش شود!

 بینید:را می های پر طرفدار در بازاراز مدل ASIC Miner مدل سهدر زیر، 
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Ant Miner S9 (13~14TH) 

 

 

AvalonMiner 821 (11TH) 

 

DragonMint (16TH) 
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TH  مخففHash Tera  است. به این معنی که در هر ثانیه چه مقدارHash شود. پردازش می

 برای درک بهتر این موضوع جدول زیر را ببینید:

 مقدار معرف
Hash 1 

KiloHash 1.000 

MegaHash 21.000 

GigaHash 31.000 

TeraHash 41.000 

 

 Miningافزارهای نکاتی در رابطه با سخت

رود چرا که به شمار می Miningافزار برای ترین سختدر حال حاضر کارت گرافیک عمومی

خاصی نیست. شما در هر  )ارز( سکهاستخراج تهیه و راه اندازی آن ساده است و محدود به 

 کنید. Mineای که مد نظرتان بود را توانید هر سکهزمان می

مناسب و به صرفه  Miningهای رده بالا برای در نظر داشته باشید که تنها کارت گرافیک

این اقدام هستند. شما با یک یا دو کارت گرافیک، سود بسیار کمی به دست خواهید آورد و 

 به صرفه نخواهد بود. در نهایت

 HRدهند. برای دیدن فهرستی از های متفاوتی ارائه می HRهای مختلف کارت گرافیک، مدل

 زیر بروید: هایبه لینکتوانید میها کارت گرافیک

miningchamp.com     |     cryptomining24.net     |     whattomine.com 

 

 بینید:افزارهای مختلف میرا در سخت Moneroارز  مربوط به HRهمچنین در این وبسایت 

monerobenchmarks.info 

 

 نیستند. file DAGهستند، دیگر ارزها دارای  Ethash الگوریتم به جز ارزهایی که بر اساس

 نیستند. Miner ASICشدن با  Mineدارند، قابل  file DAGارزهایی که 

سرعت ، CPUو  RAMافزارهای جانبی مانند قدرت دیگر سختبسته به نوع سیستم عامل و 

HR .های مختلفی برای بالابردن عدد روش ممکن است درصدی متفاوت باشدHR  وجود

 دارد که شامل:

های کارت گرافیک و نصب خنک کننده Fanتأمین دمای مناسب با کنترل سرعت  

 جانبی

www.takbook.com

https://miningchamp.com/
http://cryptomining24.net/gpu-table-with-Hashrate/
https://whattomine.com/
http://monerobenchmarks.info/


ف برق ر گرم شدن و در نتیجه مصاز الکترونیکی،  گردگیری و تمیز نگه داشتن قطعات 

را انجام  گردگیری Blowerیا  Sprayتوان با استفاده از کند )میبیشتر جلوگیری می

 داد(

 Over Clock  کردن کارت گرافیک و افزایش فرکانس مرجع در افزایش بازدهی تأثیر

 دارد*.

کنند معمولاً در انتهای نام آنها دو حرف پشتیبانی می Clock Overهای گرافیکی که از کارت

OC  به معنیClocked Over 2: بینید. مثلاً میVOC GT6 1060 GTX 

ارتقاء بهره وری قطعات نصب ( برای Motherboardمادربورد ) BIOSبه روز کردن  

 شده بر روی آن

 پایین* Latencyاستفاده از اینترنت با اتصال پایدار و  

وبسایت  توانید ازسرویس دهنده اینترنت خود می Latencyبرای بررسی میزان سرعت و 

speedtest.net کمک بگیرید. 

 Miningافزار مناسب استفاده از نرم 

 استفاده از جدیدترین درایورهای منتشر شده کارت گرافیک* 

( در به روزترین نسخه از درایورهایی که ارائه Nvidiaو  AMD) GPUهای تولید کننده شرکت

به درایورها و ابزارهای جانبی همراه آنها اضافه  Miningسازی هایی برای بهینهاند، قابلیتداده

 Driver Adrenalinو با نام  Driver Blockchain تحت عنوان AMDدرایور  مجزایاند. نسخه کرده

 منتشر شده است.نیز 

های را فراموش نکنید! از آنجایی که از حداکثر توان کارت Miningهای مصرف برق دستگاه

افزار بهتر است قبل از تهیه هر گونه سخت ،شودها استفاده می ASIC Minerگرافیکی یا 

Mining ابتدا قدرت پردازشی یا ،Hash Rate سپس با استفاده از بیاورید آن را به دست ،

 زیر میزان سود یا ضرر را در روز، هفته، ماه و سال محاسبه کنید: هایلینک

cryptocompare.com 

minergate.com 

 

 نیز فهرستی از تجهیزات و میزان قدرت و مدت این لینکو  cryptocompare.comدر وبسایت 

 .بینیدزمان بازگشت سرمایه را می

بالا بر اساس نرخ روز یکسری از ارزهای مطرح، برای شما کار محاسبه سود یا  هایوبسایت

 زیان را راحت کرده است.
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های مرغوب  Powerکه با کارت گرافیک ایجاد شده است، حتماً از  Mining Rigهمچنین برای 

Modular  با ظرفیت بالا استفاده کنید. نمونه یکPowerodular M: 

GREEN GP1200B-OC 

 

 

قطعه به صورت جدا  برای هر این است که اتصالات Modularهای  Powerهای از مزیت

 دهد.ها را میامکان چیدمان مناسب کابلو به ما شوند وصل می

که  های نمایش میزان مصرف برق و محافظ برق استفاده کنیددستگاهتوانید از همچنین می

 میزان مصرفی را به شما نشان دهد:

Terotec BX11 

 

 خود فراموش نکنید! Rig Miningرا جهت روشن نگه داشتن تمام وقت  UPSاستفاده از 

 

Mining Rig  

های تولید کننده انجام دادن، شرکت Miningگزاری بالایی که اکثر مردم بر روی با سرمایه

 ها شدند Minerافزار به فکر طراحی ابزارهای جانبی متنوعی برای راحت تر کردن کار سخت

 .تا توانایی محاسباتی برای کامپیوترهای خانگی قابل افزایش باشد
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، کارت گرافیک به تعداد زیاد نیستجوابگوی  های معمولی و اندازۀ آنها Caseاز آنجایی که 

Frame به عنوان  هاییRig Mining  معرفی شدند که در واقع چیزی جز یک چارچوب فلزی

بدون درب و با مقیاس بزرگتر جهت متصل  Caseیا چوبی نیست. ساختار آن مشابه یک 

 بینید:های زیر میرا در شکل Rigاست. چند نمونه  Powerکردن تعداد بالای کارت گرافیک و 

 

هایی با تعداد زیاد  Motherboardها معرفی شدند شامل  Rigقطعاتی که برای راه اندازی 

برای نصب کارت گرافیک هستند. شکل زیر یکی نمونه از این  PCIe( های Slotشکاف )

Motherboard دهد:ها را نشان می 
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ASUS B250 

 

تعبیه  Motherboardاین  به Powerبینید، سه درگاه برای اتصال سه عدد همانطور که می

تعبیه شده که  آنبرای  PCIe x16عدد  1و  PCIe x1عدد شکاف  18شده است. همچنین 

  دهد.کارت گرافیک را به ما میعدد  19ه نصب ز اجا حداکثر

های رده بالا تفاوت محاسباتی ناچیزی در کارت گرافیک PCIe x16و  PCIe 1xهای بین شکاف

 ( وجود دارد.0)تقریباً 

وصل کرد؟  Mainboardکارت گرافیک را به این  19توان آید که چگونه میاین سوال پیش می

 به میان میاید: Riser 1x PCIeای به نام اینجاست که پای قطعه
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مادربورد قرار  x1 PCIeدرون شکاف  Card Riserبینید، های بالا میهمانطور که در شکل 

شود. این متصل می Riserخروجی  Boardبه  USB 3.0گیرد و با استفاده از یک کابل می

Board دهد. نمونه استفاده از را می ی اضافیهاخروجی به ما اجازه نصب کارت گرافیک

 بینید:زیر می هایاین کارت را در شکل
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 Miningافزار و نبایدها در سخت

هایی که توان استفاده نکنید. از دستگاه Miningبرای  Laptopهیچگاه از دستگاهی مانند 

 پردازشی پایین دارند نیز برای این کار استفاده نکنید.

لیون قیمت داشته باشد، توان پردازشی مناسب یحتی اگر چند م Laptopدستگاهی مثل 

نیست. این  Miningدهد و سیستم خنک کنندگی آن نیز جوابگوی ارائه نمیرا  Miningبرای 

 شود. آنیا مستهلک شدن به دستگاه کار ممکن است منجر به آسیب رساندن 

شود، شما عملاً هیچ با یک دستگاه )یک کامپیوتر برای مثال( شروع می Miningهنگامی که 

 Miningافزاری سیستم برای امر وان سختتوانید انجام دهید چرا که تمام تکار دیگری نمی

را در یک سیستم با دو کارت  GPUو  CPUشود. شکل زیر درصد استفاده از صرف می

 دهد:نشان می Monero (XMR)ارز  Miningگرافیک در حال 

 

 

( در حال استفاده است و همچنین کارت %100به طور کامل ) CPUبینید همانطور که می

بسیار  یمشغول کار است. در این حالت، عملاً سیستم برای انجام هر کار دیگر  %54گرافیک 

 کند.کند عمل می

ها ، برای موبایلMiningافزارهای های نرماین نکته جای تعجب دارد که برخی از توسعه دهنده

تواند آسیب با دستگاه ضعیفی مانند موبایل فقط می Miningاند. ای ارائه دادههم نسخه

 رسان باشد و هیچ سودی ندارد.

، باشد Miningدر حال بدون اجازه توان گفت زمانی که گوشی یا لپ تاپ شما بنابر این می

 این است که به بد افزار آلوده شده باشید. فقط یک دلیل وجود دارد، و آن

 

 Miningافزارهای نرم

 Miningافزار مناسب جهت افزار، به نرمما علاوه بر سخت

بر روی سیستم  Miningافزارهای نیز احتیاج داریم. نرم

های مناسب های مختلف قابل اجرا هستند و نسخهعامل

های مربوطه توانید از سایتبرای هر سیستم عامل را می

 افزارها بسیار ساده است.کار با این نرم دانلود کنید.
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 اند. توسعه یافته rMine Consoleو  Interface) User Graphical( GUIافزارها در دو نوع این نرم

دهند و ما با چند کلیک ساده در اختیار ما قرار میرا ای رابط کاربری ساده GUIافزارهای نرم

 کنیم.اندازی میآنها را راه

کنند که ما ویندوز استفاده می CMDمانند فقط نوشتاری از یک رابط  Consoleافزارهای نرم

های مربوطه انجام باید دستورات مد نظر را تایپ کنیم و یکسری تنظیمات خاص را در فایل

 دهیم.

 در وبسایت مرجع آنها به طور کامل شرح داده شده است. Minerافزارهای اندازی نرمراه

 کنیم.معرفی می Miningافزار مطرح برای در ادامه ما چند نرم

Minergate xFast 

دهد که جازه میهای مختلف قابل نصب است به ما اافزار که بر روی سیستم عاملاین نرم

ارزی که این ابزار  8را از  مانارز مد نظر  Miningبدون هیچ گونه تنظیمات خاصی مستقیماً 

 بینید:افزار را در شکل زیر میتصویری از محیط این نرم کند انجام دهیم.پشتیبانی می

 

شروع به استخراج ارز کنید، ابتدا لازم است در وبسایت افزار با این نرمبرای اینکه 

gate.comrinem  داشته باشید که در واقع کیف پول شما نیز خواهد بودیک حساب کاربری .

 همان وبسایت دانلودمخصوص سیستم عاملی که دارید را از  Minergateافزار سپس نرم

توانید به صورت خودکار ارزی که می Smart Minerکنید، سپس با کلیک بر روی  Loginو 

 .کنید Mineبیشترین نرخ تبادل را داشته است، 

های قدیمی تر این ابزار به همراه نسخه minergate.comوبسایت  Downloadsدر بخش 

 جهت دانلود وجود دارد. Console Minerچندین 

Console Miner از  هاGUI Miner حتی ؛ این گفته کاملاً اشتباه است و سریعتر هستند ها

 Miningهستند اعتقاد دارند که ابزارهای گرافیکی برای  Minerها اکثر افرادی که برای مدت

 کنند.کند عمل می
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با این ابزارها وجود ندارد، تنها مواردی که باید در نظر گرفت  Miningهیچ اختلافی در سرعت 

، استخر و تنظیمات مناسب استفاده کنیم و نه Minerاین است که ما برای ارز مد نظر از 

به  Miningدهد. از آنجایی که اکثر ابزارهای کردن به ما می Mineکه قابلیت  افزارینرمهر 

ها بهتر هستند شکل  Console Minerد، این تفکر که انارائه شده Console Minerصورت 

 گرفته است.

شدیم، در انتهای صفحه بر روی  minergate.comدر وبسایت  Downloadsوارد بخش 

Alternative Miners شویم:کنیم و به صفحه زیر هدایت میکلیک می 

 

که باید به صورت دستی وارد بینید را میتنظیماتی  ،در قسمت قرمز رنگدر تصویر بالا و 

این  mailEوارد حساب کاربری خود شده باشید، بخش  gate.comrinemشود، اما اگر در 

تنظیمات برای شما به صورت خودکار پر شده است و تنها کافیست با کلیک بر روی دکمه 

، فایلی که دانلود )دکمه دانلود روبروی سطر قرمز رنگ( ارز مد نظردانلود در جلوی  آبی رنگ

 قرار دهید. Miner Consoleافزار کردید را در کنار نرم

 ها است. rMineاز ابزارهای محبوب نیز  BFGMinerو  Claymore ،EasyMiner هایافزار نرم

منابعی در انتهای مقاله جهت  د، لذاگنجنمیتوضیحات جزئی تنظیمات ابزارها در این مقاله 

 آورده شده است. ه مطلبسهولت خوانند

الزامی است. سرعت اینترنت مهم نیست،   Miningفراموش نکنید که اینترنت پایدار برای

 تنها یک ارتباط پایدار مورد نیاز است. بالا نیست، Miningبرای نیز مصرف اینترنت 
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CGMiner 

ها اجرا های مطرح است که تقریباً بر روی همه سیستم عامل Minerاین ابزار یکی از 

شود. از مزایای آن این است که تا حد بسیاری قابل خصوصی سازی است و حتی می

 Minerتوان تغییر داد. هر چند، راه اندازی این تنظیمات سخت افزاری را می ترینجزئی

 بینید:می Minerاست. در تصویر زیر نمایی از این  GUIمقداری پیچیده تر از انواع 

 

 از لینک زیر اقدام کنید: CGMinerبرای دانلود 

ck.kolivas.org 

 

Bitminter 

برد و تنظیمات آن ساده است. همانند بهره می Miningبرای  GUIشمایل افزار از یک این نرم

Minergate ،که از طریق وبسایت این ابزار اقدام به ایجاد حساب کاربری و  ابتدا لازم است

های این وبسایت امکان پذیر است.  Poolفقط از طریق  Miningکردن کنید.  Mineشروع به 

 بینید:تصویری از محیط این ابزار در شکل زیر می

 

 به وبسایت زیر مراجعه کنید:در این ابزار ی دانلود و ایجاد حساب کاربری برا

bitminter.com 
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MultiMiner 

برای  ی متنیاست. راهنما Miningاین ابزار نیز یکی از ابزارهای گرافیکی و قدرتمند برای 

مراحل راه اندازی قدم به قدم و مدیریت چندین دستگاه  ،ها Tooltipآشنا توسط  لغات نا

Mining این ابزار پس از نصب، به سادگی به شما این امکان  های این ابزار است.از توانمندی

 ها را بیابید. Poolرا جستجو کنید و مشخصات  Minerهای دهد که دستگاهرا می

 بینید:تصویری از محیط این ابزار را در شکل زیر می

 

 برای دانلود این ابزار و اطلاعات بیشتر به وبسایت زیر مراجعه کنید:

multiminerapp.com 
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 امنیت

های سرقت روز به . بنابراین، تهدیدات و روشاستارزشمندی و کالای ارز دیجیتال، سرمایه 

دست آوردن سرمایه دیگران توسط افراد خرابکار صورت های مختلف برای به روز به شکل

 گیرد.می

 علاوه بر رعایت مسائل کلی امنیتی همچون:

 ویروس کش معتبر و به روز نگه داشتن آن یکاستفاده از  

های ناشناس در هر محیطی )مثلاً های ناشناس و اجرای فایلعدم باز کردن لینک 

Telegram  یا در محیطEmail) 

 اشتراک گذاری اطلاعات مهم از طریق اینترنتعدم به  

 استفاده از رمزهای پیچیده 

نام  ryptojackingCهایی که با توسعه ارزهای دیجیتال نیز همه گیر شده است، یکی از روش

دارد. این روش، از منابع سخت افزاری سیستم شما بدون اینکه اطلاع داشته باشید برای 

Mine کند.می کردن ارز دیجیتال استفاده 

زمانی است که شما در مرورگر خود مشغول تماشای  ryptojackingCترین حالت عمومی

یک وبسایت هستید، ممکن است متوجه شوید که سرعت سیستم افت پیدا کرده و صدای 

Fan  های درونCase شود.شنیده می 

ویندوز و مشاهده  Task Managerبرای اینکه از این موضوع مطمئن شویم، با اجرای 

Process افزاری منابع بیشتری را اشغال کرده است.توانیم بفهمیم که چه نرمها، می 

بینیم یکی از وبسایت باز شده است که می Firefoxدر شکل زیر، چند وبسایت با مرورگر 

از  Miningاز کارت گرافیک را به خود مشغول کرده است! این وبسایت، در حال  %2.7ها 

 م به صورت مخفیانه است:سیست
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های خود تقریباً این مشکل را رفع ها در به روز رسانیکشویروسلازم به ذکر است که 

 توانید وبگردی کنید.اند و شما با خیال راحت میکرده

 

 هاالگوریتم

برای محاسبه  که این لینکدر گیرد. هر ارز دیجیتال از یک الگوریتم مادر سرچشمه می

ارز نیز کاربرد دارد، هر سربرگ معادل یک الگوریتم مطرح در ارزهای استخراج سودآوردی 

آن الگوریتم  ها یا ارزهای مربوط بهتوانید سکهدیجیتال است و با کلیک بر روی آن سربرگ، می

 .اهده کنیدخاص را مش

های بینید که فهرستی از سکهکلیک کردیم و می Cryptonoteدر شکل زیر، ما بر روی الگوریتم 

 کنند:( از این الگوریتم استفاده میAeonو  oneroMمطرح )مثل 

 

 

 

بسیار زیاد است و این نوشتار تنها  ryptocurrencyCو  Miningموارد و نکات مربوط به دنیای 

 بخش اندکی از این علم را پوشش داده است.

با جستجوی عمیق تر در دنیای وب، از تازه ترین و به روز ترین اطلاعات در رابطه با این علم 

 با خبر شوید.
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 سید:نده و به صورت بی نام در لینک زیر بنویستوانید در رابطه با نوینظرات سازنده خود را می

mohsen1st.sarahah.com 

 

 Security Essentialsنام کتاب: 

 مروری بر نکات و ابزارهای امنیتی و راهکارهای دفع حملات اینترنتیتوضیحات: 

 25-01-2019تاریخ آخرین به روز رسانی: 

 اولویرایش: 

 صفحه 24تعداد صفحات: 

 مگابایت 3.6حجم: 

دانلود 

  

 

 Cryptocurrenciesنام کتاب: 

 های این علمو دانستنیارزهای دیجیتال، ابزارها، نکات توضیحات: 

 25-01-2019تاریخ آخرین به روز رسانی: 

 سومویرایش: 

 صفحه 47تعداد صفحات: 

 مگابایت 5.3حجم: 

دانلود 

  

 

 SEOنام کتاب: 

کلیه موارد ضروری و ابزارهای مورد نیاز در رابطه با ارتقاء و بهینه سازی وبسایت و اعمال توضیحات: 

 SEOاستانداردهای 

 25-01-2019تاریخ آخرین به روز رسانی: 

 سومویرایش: 

 صفحه 54تعداد صفحات: 

 مگابایت 7.7حجم: 

دانلود 

  

 

 PHPنام کتاب: 

 و الزامات آن PHPای با زبان برنامه نویسی آشنایی پایهتوضیحات: 

 25-01-2019تاریخ آخرین به روز رسانی: 

 اولویرایش: 

 صفحه 103تعداد صفحات: 

 مگابایت 11.6حجم: 

دانلود 

  

 

 HTMLنام کتاب: 

 HTMLآشنایی مقدماتی به زبان بسیار ساده با ساختار برنامه نویسی توضیحات: 

 25-01-2019تاریخ آخرین به روز رسانی: 

 اولویرایش: 

 صفحه 21تعداد صفحات: 

 مگابایت 3حجم: 

دانلود 
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 CSSنام کتاب: 

های مختلف جهت طراحی ظاهری ها و معرفی تکنیکآشنایی مقدماتی به همراه مثالتوضیحات: 

 CSSوبسایت با 

 25-01-2019تاریخ آخرین به روز رسانی: 

 اولویرایش: 

 صفحه 66تعداد صفحات: 

 مگابایت 7حجم: 

دانلود 

  

 

 JSنام کتاب: 

 JavaScriptآشنایی مقدماتی با زبان برنامه نویسی توضیحات: 

 25-01-2019تاریخ آخرین به روز رسانی: 

 اولویرایش: 

 صفحه 12تعداد صفحات: 

 مگابایت 1.6حجم: 

دانلود 

  

 

 Bootstrapنام کتاب: 

 نمونه قالب 3های متنوع و ساخت به همراه مثال Bootstrapآشنایی با ساختار توضیحات: 

 25-01-2019تاریخ آخرین به روز رسانی: 

 اولویرایش: 

 صفحه 63تعداد صفحات: 

 مگابایت 5.9حجم: 

دانلود 

 

www.takbook.com

https://www.dropbox.com/s/tmwu9l46m27sa6x/CSS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8qwoq72o6ppvan4/JS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vpiqny0prgzd9zm/Bootstrap.pdf?dl=0

