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ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻋﺮﺿﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ

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! ...؟
ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  1رﯾﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ) (Bitcoinﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﺎﯾﺪ واژه ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻤﺎ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ و دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﭼﯿﺴـــﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ
دارد .ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ) (Bitcoinﯾﮏ 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 ﻣﯽآﯾﺪ؟ آﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳــﺖ؟ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
ﺧﺮﯾﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان 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 راﯾﺎﻧﻪای ﻫﺴـــــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارزﺷﯽ ﭘﻮﻟﯽ را در ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ارز رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه را ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ارز رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه و ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﺮ دو ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه راﯾﺎﻧﺸـﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ در اﺻﻼح »اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪه«
ﯾﺎ »ﻣﺎﯾﻨﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ درﺳﺘﯽ آن ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﺟﻌﻞ اﯾﻦ ﭘﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻮل رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪهای 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 ﻣﻲﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﺑﺎ
اﺳﻢ )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺴﺘﻌﺎر( ﺳﺎﺗﻮﺷﻲ ﻧﺎﮐﺎﻣﻮﺗﻮ Satoshi Nakamotoﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﺖ 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
اﺻـﻄﻼﺣﺎ ﮐﻴﻒ ﭘﻮل walletﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ ﻧﺎم دارد اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﮐﻴﻒ ﭘﻮل ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷـﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒی داﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﻳﻦ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ذﺧﻴﺮه ﮐﺮد.

ﭼﺮا ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ اﻳﻦ ﻗﺪر ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ اﺻﻠﻲﺗﺮین دﻟﻴﻞ ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮدن ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد ،ﻗﺪرت را
از دﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .و ﻫﻴﭻ ﻧﻬﺎد ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎنی ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻨﻲ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ را
ﻣﺴــــــﺪود ﮐﻨﺪ .اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل
ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ و ﻳﺎ ﻫﻴﭻ واﺳﻄﻪ و ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﻲ ﻧﻴﺴـﺖ .در واﻗﻊ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را ﻣﻲﺗﻮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎت
ﻃﻼﯾﯽ داﻧﺴﺖ.

ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
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ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﮐﻨﺪ؟
ﭘﻮل رﺳﻤﻲ( ﭘﻮل ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎ( ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ )ﺑﻪ وﻳﮋه ﻃﻼ( ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد .در واﻗﻊ
ارزش ﻳﮏ اﺳﮑﻨﺎس ﻳﺎ ﺳﮑﻪ در ﻳﮏ ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻃﻼی 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 ﻃﻼی ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ آن اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ ﻳﮏ ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﻮل رﺳﻤﻲ ،ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ اﺳﺖ و ارزﺷﺶ ﺑﻪ ﺧﻮدش
ﺑﺴـــــﺘﮕﻲ دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل و ﻳﺎ ﭘﺲاﻧﺪاز آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻧﺪارﻳﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻨﻲ
درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻳﺪ ،اﻳﻦ ارز دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﺮایﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﮑﺎن ﺟﻌﻞ ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺴــﻴﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ 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 ﻣﻲﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻗﻴﻤﺖ آﻧﻲ ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ وﺑﺴـــــــﺎﻳﺖ ﮐﻮﻳﻦدﺳﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ در دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد .ﻫﺮ روز ﻧﻴﺰ
ﻣﻘﺪاری ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ در ﺣﺪود ﺳـﺎل ۲۰۴۰ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦﻫﺎی 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 اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻳﻨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲرود .ﺷﺒﮑﻪای ﮔﺴـــﺘﺮده از اﻳﻦ ﮐﺎرﺑﺮان وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺗﻮان ﭘﺮدازشی راﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﻣﺎﻳﻨﺮﻫﺎ در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺑﺮس
را ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻨﻲ داﺷـﺘﻪ و دﻓﺘﺮ ﮐﻞ اﻳﻦ ارز دﻳﺠﻴﺘﺎل )ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﺳــﺖ( را
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺪار ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،از ﺳـﻮی اﻳﻦ ﺷـﺒﮑﻪ ﺗﻌﺪادی ﺑﻴﺖ
ﮐﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﺠﺎد میﺷﻮد؟
ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻳﮏ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳــﺨﺖاﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﻴﺖ
ﮐﻮﻳﻦ در ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻪ در اﺻــﻄﻼح اﺳـــﺘﺨﺮاج ﭘﻮل رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷـــﺪه ) cryptocurrency miningﻧﺎم دارد
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد و اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳـﮑﻪﻫﺎ را اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎیﻧﺮ minerﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ .ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ  ۲۱ﻣﻴﻠﻴﻮن 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  ۱۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻳﮏ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳــﺨﺖاﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﻴﺖ
ﮐﻮﻳﻦ در ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻪ در اﺻــﻄﻼح اﺳـــﺘﺨﺮاج ﭘﻮل رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷـــﺪه ) cryptocurrency miningﻧﺎم دارد
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد و اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳـﮑﻪﻫﺎ را اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎیﻧﺮ minerﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ .ﺑﻴﺖ ﮐﻮﻳﻦ
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ  ۲۱ﻣﻴﻠﻴﻮن 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  ۱۰ﻣﻴﻠﻴﻮن 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 ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ دارای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﺟﻮابﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ  ۶۴رﻗﻤﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ راﻳﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽﺗﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ در ﻃﻲ
ﭼﻨﺪ روز ،ﻳﮏ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را ﺣﻞ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﺮ راﻳﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ روز ﺑﻴﻦ ۵۰ﺗﺎ ۷۵ﺳﻨﺖ
ﺑﻪ دﺳـﺖ آورد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﮔﺮ ۳۶راﻳﺎﻧﻪ ﻗﻮی ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ روز ﺗﺎ۵۰۰
دﻻر ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴـﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮ درﺑﺎره ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ 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 ﭘﻼﮔﯿﻦ ﺳﺎده روی
ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ اﺳــﺘﺨﺮاج و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﺳﺎده ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ از ﻣﻌﺮف ﺧﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮده ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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ﺗﻮﺟﻪ  :اﯾﻦ ﭘﻼﮔﯿﻦ 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  ۴ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
در ﻣﺎه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
روش ﻧﺼﺐ
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 در ج ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
ﺟﻤﻊ در آﻣﺪ ﺷﻤﺎ ) ﻣﺎﯾﻦ و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ (

اﻧﺘﺸﺎر ﻟﯿﻨﮏ ﺷﻤﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻟﯿﻨﮏ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن

ﺗﻌﺪاد زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻤﺎ
ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
در آﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

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.
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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 اﻃﻼﻋﺎت 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 اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑـﺮی

ﺛﺒﺖ ﺟﻤﯿﻞ ﮔﻮﮔﻞ

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

در ﻫﺮ ﻟﻮل ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪوﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸـﺪه
و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﻟﻮل ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ

درآﻣﺪ از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در  ۱۰ﻟﻮل 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  ۷ﻧﻔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ
ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از  ۱۰ﺳﻄﺢ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ $ ۵۰۶۹۸۸
دﻻر و اﺳﺘﺨﺮاج  ۱۲۸ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ.

ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
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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  ۱۰۰۰ﺳﺎﺗﻮﺷﯽ اﺳﺖ.

آدرس ﮐﯿﻒ ﭘﻮل
ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ

ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺮداﺷﺖ
ﺑﺮداﺷﺖ

ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در دﻧﯿﺎ

ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
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