
راهنمایی کسب درآمد رایگان با مرورگر کامپیوتر

جدیدترین تکنولوژي

 استخراج بیت کوین

پشتیبانی وب سایت

 گوگل و فایر فاکس

با مطالعه این راهنما که چند دقیقه بیشتر وقت شما رو نمی گیره می تونید زندگی و کسب و کار خودتون رو متحول کنید.

اما چطور... !؟اما چطور... !؟

کامال رایگان و بدون نیاز به 1 ریال سرمایه گذاري

بدون نیاز به دانش

 تخصصی کامپیوتر

انتقال سریع به حساب 

عرضی و بانکی 
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بیت کوین (Bitcoin) چیست؟

شاید واژه بیت کوین به گوش شما خورده باشد و دوست دارید بدانید بیت کوین چیســـت و چه کاربردهایی 

دارد. بیت کوین(Bitcoin) یک ارز دیجیتال و مجازی در فضای اینترنت است که چند  سالی است توجه بسیاری 

از افراد را به خود جلب کرده اسـت. اما بیت کوین از کجا م یآید؟ آيا قانونی اســت؟ از کجا م یتوان بیت کوین 

خرید؟ چگونه م یتوان آن را به فروش رساند؟ این ارز دیجیتال در کجا قابل مصرف است؟ 

بیت کوین: اولین ارز رمزنگاری شده (رمزارز)

ارزهای رمزنگاری شده فقط یک سری کد رایان های هســـــتند که ارزشی پولی را در خود نگهداری م یکنند. این 

کدها توسط رایان هها تولید م یشوند.

ارز رمزنگاری شده را ارز دیجیتال نیز م ینامند. ارز رمزنگاری شده و ارز دیجیتال هر دو نوعی پول عمومی هستند 

که از طریق فرآیند بسیار پیچیده رایانشـی تولید شده و میلیو نها کاربر رایان های که در اصالح «استخرا جکننده» 

یا «ماینر» نامیده م یشوند بر درستی آن نظارت م یکنند. به همین دلیل امکان جعل این پول غیر ممکن است.

بيت کوين نخستين پول رمزنگاری شد های است که در دنيا ايجاد شده است. هنوز مشخص نيسـت چه کسـي 

اين ارز ديجيتال را برای اولين بار خلق کرده است، زيرا ارز رمزنگاری شده در اساس بر مبنای مخفي نگه داشـتن 

هويت کاربران عمل م يکند. با اين وجود، بيت کوين برای اولين بار در مقال های که توســط يک برنامه نويس با 

اسم (احتماال مستعار) ساتوشي ناکاموتو Satoshi Nakamotoمنتشر شد، به جهانيان معرفي شد.

از آنجا که بي ت کوين نخســتين ارز ديجيتال دنيا بود، ساير ارزهای ديجيتال ايجاد شده پس از آن ده ها عرض 

دیجیتال معرفی شــــده که معتبر ترین آنها بیت کوین اســــت.برای نگهداری از بيت کوين بايد از ابزاری که 

اصـطالحا کيف پول walletبيت کوين نام دارد اسـتفاده کرد. کيف پول م يتواند شـک لهای مختلفی داشــته 

باشد. بيت کوين را به صورت آفالين و به صورت سخ تافزاری ذخيره کرد.

چرا بيت کوين اين قدر بح ثبرانگيز شده است؟

اما شايد اصل يترین دليل بح ثبرانگيز بودن بيت کوين اين باشد که به خاطر ماهيت غيرمتمرکز خود، قدرت را 

از دست بان کهای مرکزی و دول تها م يگيرند. و هيچ نهاد يا سازمانی نم يتواند حساب بي تکويني يک نفر را 

مســــــدود کند. امکان نظارت ماموران مالياتي بر نقل و انتقال بي تکويني وجود ندارد. همچنين برای تبادل 

بي تکوين نياز به بانک و يا هيچ واسطه و شخص ثالثي نيسـت. در واقع بي تکوين را م يتوان همانند قطعات 

طالیی دانست.
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بيت کوين چگونه عمل م يکند؟

پول رسمي) پول منتشـر شده توسط دول تها) توسط فلزات گرانبها (به ويژه طال) پشـتيباني م يشود. در واقع 

ارزش يک اسکناس يا سکه در يک کشــور به واسطه طالی موجود در مخازن بانک مرکزی آن کشــور است. در 

واقع اسکناس به خودی خود ارزشي ندارد و صـرفا يک تکه کاغذ اسـت و ارزشـش نه به خاطر خودش، بلکه به 

خاطر طالی پشتوانه آن است.

اما بيت کوين يک پول مجازی است که بر خالف پول رسمي، فاقد هر نوع پشـتوانه است و ارزشش به خودش 

بســـــتگي دارد. همچنين برای تبادل و يا پ سانداز آن نياز به هيچ بانکي نداريد. به محض اينکه بي تکويني 

دريافت کرديد، اين ارز ديجيتال همانند سکه طال برایتان خواهد بود. 

امکان جعل بيت کوين وجود ندارد. از آنجا که توليد بيت کوين نياز به توان پردازشی بســيار باالیی دارد، جعل 

آن از نظر اقتصادی به هيچ وجه امکان ندارد.

ارزش بيت کوين و مقررات اين ارز ديجيتال

ارزش بيت کوين ثابت نيسـت و هر روز تغيير مي کند. برای مشـاهده قيمت آني بيت کوين در بازارهای جهاني 

م يتوانيد به وبســـــــايت کوي ندسک مراجعه کنيد. ميلياردها دالر بي ت کوين در دنيا وجود دارد. هر روز نيز 

مقداری بيت کوين توليد مي شود تا اينکه در حدود سـال  ۲۰۴۰تعداد بيت کوي نهای موجود در بازار به رقم  ۲۱

ميليون برسد. گفتني است در سال  ۲۰۱۷نيمي از اين  ۲۱ميليون بيت کوين در دنيا توليد شده بود.

بيت کوين توسط استخرا جکنندگان يا همان ماينرها به پيش م يرود. شبک های گســـترده از اين کاربران وجود 

دارد که توان پردازشی رايانه خود را در اختيار شبکه بيت کوين قرار م يدهند. ماينرها در واقع نقش حسابرس 

را برای تراکن شهای بيت کويني داشـته و دفتر کل اين ارز ديجيتال (که حاوی اطالعات هر تراکنش اســت) را 

ب هروزرساني م يکنند. البته اين ماينرها به ازای مقدار کاری که انجام م يدهند، از سـوی اين شـبکه تعدادی بيت 

کوين به عنوان ح قالزحمه دريافت م يکنند.

بيت کوين چگونه ايجاد م یشود؟

هر کاربر معمولي با اســتفاده از يک رايانه با ســخ تافزار قدرتمند م يتواند بيت کوين جديد ايجاد کند. بيت 

کوين در فرآيندی جالب که در اصــطالح اســـتخراج پول رمزنگاری شـــده ( cryptocurrency miningنام دارد 

استخراج م يشود و افرادی که اين سـک هها را اسـتخراج م يکنند نيز ماینر minerناميده م يشـوند. بيت کوين 

محدوديتي ۲۱ ميليون واحدی دارد و اين بدان معناست که پس از استخراج اين  ۲۱ميليون سـکه، ديگر امکان 

استخراج سکه بيشتر وجود ندارد. گفتني است تاکنون بيش از ۱۰ ميليون بيت کوين استخراج شده است.
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بيت کوين چگونه ايجاد م یشود؟

هر کاربر معمولي با اســتفاده از يک رايانه با ســخ تافزار قدرتمند م يتواند بيت کوين جديد ايجاد کند. بيت 

کوين در فرآيندی جالب که در اصــطالح اســـتخراج پول رمزنگاری شـــده ( cryptocurrency miningنام دارد 

استخراج م يشود و افرادی که اين سـک هها را اسـتخراج م يکنند نيز ماینر minerناميده م يشـوند. بيت کوين 

محدوديتي ۲۱ ميليون واحدی دارد و اين بدان معناست که پس از استخراج اين  ۲۱ميليون سـکه، ديگر امکان 

استخراج سکه بيشتر وجود ندارد. گفتني است تاکنون بيش از ۱۰ ميليون بيت کوين استخراج شده است.

استخراج (ماينينگ) بيت کوين چيست ؟

برای استخراج بيت کوين بايد رايانه خود را به صورت  ۲۴ساعته برای حل مســــايل پيچيده محاسباتی با نام 

«گواه اثبات کار» proof of workدر اختيار شبکه بي تکوين قرار دهيد. هر يک از اين مسايل دارای مجموع های از 

جوا بهای احتمالی ۶۴ رقمی است. اگر رايانه خانگی تان به صورت ۲۴ساعته روشن باشد شـايد بتوانيد در طي 

چند روز، يک مسـاله بي تکوين را حل کنيد. هر رايانه خانگي به اين ترتيب م يتواند هر روز بين  ۵۰تا  ۷۵سنت 

به دسـت آورد. در مقابل، اگر  ۳۶رايانه قوی به صـورت همزمان به اين کار بپردازند شـايد بتوانند هر روز تا ۵۰۰

دالر هم به دست آورند. 

تا اینجا با بیت کوین و مسائل آن تقریبا آشنا شده اید برای کسـب اطالعات بیشـتر درباره بیت کوین به سایت 

های معتبر مراجعه کنید.

همانطور که در باال توضــیح دادم فرایند دریافت بیت کوین در این زمان خیلی پیچیده شــده اما شـــما رو با 

سیستمی آشنا خواهیم کرد که شگفت زده خواهید شد این سیستم توسط گوگل و فایر فاکس طراحی شده که 

تکنولوژی استخراج بیت کوین رو به وسیله استخراج از طریق استخر ماینینگ چند برابر خواهد کرد.

روش کار

گوگل هر روزه برای راحتی کاربران خود مســیر های 

مختلفـی رو امتحان مـی کند و بــرای دریافت بیت 

کوین هم راحتتـــرین راه رو پیش روی کاربــــران 

گذاشته و فقط با نصـــــب یک پالگین ساده روی 

مرورگر کامپیوتر به اســتخراج و یا ماین بیت کوین 

دست پیدا خواهید کرد.

برای دریافت این پالگین ساده که با چند کلیک ساده قابل نصب است از معرف خود که این مقاله را 

برای شما ارسال کرده کمک بگیرید.



5کسب درآمد با مرورگر کامپیوتر

توجه : این پالگین در گوشی موبایل هیچ کاربردی ندارد فقط از طریق کامپیوتر قابل نصب است.

افزونه برای مرورگرهای گوگل کروم و یا فایرفاکس است که شما صرفا با نصـب اون روی گوگل کروم و 

یا فایرفاکس کامپیوتر خودتون می تونید بیت کوین اسـتخراج کنید.و یا اون به دوسـنان،آشـنایان و 

همکارانتون معرفی کنید و بصورت چند سطحی کمیسیون بدست آورده ، به درآمد حتی ۴ بیت کوین 

در ماه دست پیدا کنید.

روش نصب

اسـتخراج بیت کوین تا زمانی ادامه دارد که مرورگر شـما باز باشـد. اگر مرورگر را ببندید اســتخراج هم متوقف 

میشود. برای دعوت از دوستان خود می توانید لینک مخصوص به خود را به آنها معرفی کنید. 

بعد از کلیک روی لینک افـــزونه رو دانلود 

کنید و مراحل نصـب رو روی کامپیوتر خود 

دنبال کنید. در صــفحه مقابل مثل تمامی 

برنامه ها کامپیوتـر قوانین رو تایید کنید تا 

به مرحله بعد هدایت شوید

بعد از نصب موفق با چنین صفحه ای مواجع خواهید شد که در تصویر توضیحات آن درج شده است.

سرعت استخراج بیت کوین

در آمد از طریق زیر مجموعه

لینک شما جهت معرفی به دوستان

جمع در آمد شما ( ماین و زیر مجموعه )

انتشار لینک شما در شبکه هاي اجتماعی

تعداد زیر مجموعه شما

برداشت بیت کوین 
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ثبت جمیل گوگل

ثبت جمیل 

بــــرای اینکه تمامــــی فعالیت ها اعم از بیت کوین 

استخراج شده و مجموعه شما همیشه بر روی کامپیوتر 

ثبت شـود می توانید جمیل خود را در افزونه ثبت کنید 

تا همیشــــــه اطالعات شما ذخیره شود . فواید این 

قســـمت برای این هســـت که اگر شما به هر دلیلی 

کامپیوتر و یا مرورگر خود را از دست بدهید و یا قصــد 

تعویض ویندوز و غیره را دارید تمامی اطالعات کاربـری 

و بیت کوین شما در جمیل گوگل ذخیره خواهد شد.

از مزایای این افزونه زیرمجموعه گیریش هست که به صورت چند سطحی هست و تا ۱۰ 

لول میتونید زیرمجموعه داشته باشید که میتونه درآمدتون رو چندین برابر کنه

درآمد از زیر مجموعه در ۱۰ لول با میزان استخراج 

لول ۱  :     ۱۵٪            لول ۲  :    ٪۱۰       

لول ۳  :    ۵٪             لول ۴  :    ٪۳      

لول ۵  :    ۲٪             لول ۶  :    ٪۱        

لول ۷  :    ۰٫۵٪          لول ۸  :    ٪۰٫۲۵     

لول ۹  :    ۰٫۱۲۵٪        لول ۱۰  :   ٪۰٫۰۶۲۵  

در یک مثال ساده با معرفی ۷ نفر از طریق لینک 

شما بعد از ۱۰ سطح به درآمد ماهیانه ۸۸ ۵۰۶۹ $ 

دالر و استخراج ۱۲۸ بیت کوین خواهید رسید.

در هر لول هیچ محدویت در نظر گرفته نشـده 

و می توانید در هر لول هزاران نفر معرفی کنید
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برداشت بیت کوین

جهت برداشت موجودی حســـــــاب و انتقال به کیف پول خودتون ، با استفاده از آیکون در گوگل کروم روی 

گزینه withdraw BTCکلیک کنید. و بیت کوین اسـتخراج شــده را در کیف پول خود ذخیره کنید. حداقل مقدار 

قابل برداشت ۱۰۰۰ ساتوشی است. 

آدرس کیف پول 

مقدار برداشت

 برداشت

سوابق برداشت

سوابق برداشت هاي تمامی کاربران در دنیا
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