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استخراج در شبکه اتریوم – بخش دوم
و ی ییییییت و رای

در مقاله پیشیییییییخر اسییییییتخراج در شییییییبکه اتریوم او دیا ی

آن

مختصییییرا بررسیییی شییییار در دو مقاله پیش رو به بررسیییی ابااد ادتصییییادی و ا رای آن
خواهیم پرداخت.
استخراج در شبکه اتریوم در دیاگاه ادتصادی
اسییییییتخراج روشیییییی برای تولیا ب و ها و تأییا تراک شهار ام یتبخشیییییی به شییییییبکه
رمزاروی و دریایت پاداش یا بهنوع توویع رمزارو شبکه در میان مردم است.
اسییییتخراج اتر نیاوم ا کار

گراییک اسییییت .التوریتم اسییییتخراج پیادهسییییاوی شییییاه در

شیییییییبکه اتریوم یا ه ان Ethashر او یای
ب وک او دادههاسیییت که بر روی کار

به نام  DAGاسیییییییت اده م ک ا .ایخ یایل

ظای ه  GPUمای ر بارگذاری م شیییود .ایخ باان

مع است که مای ر بای ت او کار های گراییک دارای ظای ه م اسب است اده ک ا و
هر کار

گراییک برای استخراج اتر کاربرد ناارد.
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ابااد ادتصادی استخراج اتر
در ظال ظاضیییرر پاداش ثبت هر ب و
بو

در شیییبکه اتریوم  2اتر و ومان متوسیییط ثبت هر

ظاود  13ثانیه اسییییییت .عالوه بر پاداش ثبت ب و ر مای رها کارمزد تراک شهای

درون ب و

را نیز دریایت م ک ا و ایخ کارمزد با رشییییییا خاما

مال توویعشییییییاه یا

ه ان  DeFiدرظالرشا است.
شییییبکه اتریوم یعال ظا و سییییق

برای اتر در گردش یا ه ان م

وع م ابع اتر تاییخ

نکرده است؛ اما م کخ است با بهروورسان های در درون شبکه برای م ابع نهای اتر
سق

تاییخ شود.

پس او آن که بهروورسییان  EIP-1159بر روی شییبکه اییی

اتریوم اع ال شییار اتریوم

هم اک ون دارای یک سییاختار کارمزدی ش یامل "کارمزد پایه+کارمزد اولویتده " اسییت.
سییییوواناه شییییان کارمزد اولویتده م توانا داری

وی سییییرعت رشییییا م ابع اتر در

گردش را بتیرد.
بر خالف ب ییییاری او بال

یخهار اتریوم به نحوی طراظ شیییاه اسیییت که ییییریا برای

ظت اگر م

ر به ای اد طوالن تریخ ون یره هم نشیییییییود پاداش به مای ر

تولیا ب و

داده م شود .ایخ نوع ب و ها با ع وان ب و

دای

م شیییییییونا که م توان ا در ون یره به ع وان ب و

یا که ه ( )Stale Blockش اخته
انب

( )Uncle Blockدرار گیرد.

الب اسییییییییت باانیا مای ر ایخ نوع ب و ها در شیییییییبکه اتریومر ظاود  %75م

وع

پاداشهای تخصیص را به دست م آورنا.
آی اه اتریوم
باتو هبه طراظ اولیه شبکه اتریومر ایخ شبکه ما هاست که دصا دارد به اتریوم
2ر شبکهای مبت

بر التوریتم ا

سهام ( )Proof of Stakeمها ر

اع اثبا
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ک ا.

در اتریوم 2ر یاوی به نام یاو دوم طراظ شییییییییاه اسییییییییت که مای رهای دب
م توان ا با التوریتم اثبا

ه چ ان

کار به رونا اسیییتخراج خود ادامه ده ا .بر اسیییان آخریخ

اخبار م تشر شاهر نی ه اول 2022ر ومان ا رای ساوی ایخ یاو اعالم شاه بود.
پس او ا رای یاو نهای اتریوم 2ر مای رها م توان ا ه چ ان او طریق اسیییییییتیک کردن
اتریوم در یرای ا مای ی گ آن مشییارکت ک ا .کاربران م توان ا با اسییتیک کردن اتر و
راهانااوی ولیایتورهای خودر پاداش دریایت ک ا.
ه سختایزارهای
ا نکته مهم:

برای استخراج اتر نیاو است؟

✅ م توان اتر را او طریق ماشییییییییخهای  ASICمبت

بر  Ethashو کار های گراییک

استخراج کرد.
❌CPUها برای استخراج اتر ابزار کارآمای نی ت ا.
💡 در برخ موارد به دلیل نوسیییانا

اروش اتر و ترییرا

کارمزد شیییبکه اتریومر برخ

مالهای مای ر سودآورشاه یا سودآوری خود را او دست م ده ا.
نیاوم ایهای سختایزاری
یایل  DAGکه در مقاله دب به آن اشییاره شییار هر  30هزار ب و

(ظاود ک

بیشییتر

او  5روو)ر  8متابایت به سایز آن ایزوده م شود و در نتی ه با مرور ومان به کار های
گراییک با ظرییت ظای ه باالتری برای استخراج اتر نیاو است.
با رشییا هش ریت و ایزایش سییخت شییبکه اتریومر ت هیزا

 GPUامرووی برای آنکه

م اسب استخراج اتر باش ا بای ت ظاادل  W/M 3/3توان داشته باش ا.
برای مای ی گ اترر مالهای محاودی دسییتتاه  ASICنیز طراظ و عرضییه شییاه اسییت
که با یرف توان ک ترر سودآوری بیشتری ای اد م ک ا.
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با ای که در برخ نقاط دنیار اسیییییییتخراج خانت اتر رونق دارد اما ع وما ایخ یییییییی ات
توسط یعالیخ ظریهای و در ابااد بزرگ یور

م گیرد .شرکتهای بزرگ یعال در ایخ

ومی ه در آمریکای ش ی ال ر کشییور روسیییه و برخ کشییورهای آسیییای دارای تاریه بر
م اسب یعال ه ت ا.
استخراج با کارای بیشتر
هر ه بر مصیییری مای ر در مقای یییه با توان تولیای آن ک تر باشیییار سیییود و کارای
مای ر بیشیییتر اسیییت .ایاتریخ مالهای مای رهای  ASICم توان ا به دارت معادل
 1.0 W/Mیا ه ان مصیییییییرف یک وا

برای تول یا یک م تاهش با نر هزی ه برد

معادل  %4دسییییت پیاا ک ا .او مای رهای اترر م توان برای سییییایر رمزاروهای

ه ان ا

 DASHو  ETCکه او التوریتم استخراج مشابه اتریوم دارنا است اده کرد.
یاوهای ا رای برای شروع مایخ اتر
در ادامه گامهای ا رای برای ورود ع یات به ظووه مای ی گ اتر بیان شاه است:
گام اول :ای اد یک کیفپول اتریوم
ای اد یک کیف پول و بهدسیییییتآوردن یک آدرن اتریوم اولیخ گام برای ورود به یک
شیییبکه اتریوم اسیییت .ایراد برای بررسییی و دریایت میزان اتری که اسیییتخراج کردنا او
استخر استخراجر به کیف پول نیاو دارنا.
ایراد م توان ییا بییایخ م

ور یییا یییک  Full Nodeبییاال بیییاورنییا و یییا او سیییییییییایر انواع

کیفپولها اسیییییییت اده ک ا .یهرسیییییییت امع او ت ام کیفپولهای م اسیییییییب

که او

اتریوم پشتیبان م ک ا در سایت  Ethereum.orgآورده شاه است.
گام دوم :ای اد یک ظ اب در استخر استخراج
پیش او شییییییروع مای ی گ اترر نیاو اسییییییت ابتاا یک ظ ییییییاب کاربری در یک اسییییییتخر
اسییییییتخراج ( )Poolای اد شییییییود .ای اد ظ ییییییاب کاربری در اسییییییتخرهای مخت ف داری
مت او

اسییییت اما ایییییول مشییییتر

و یک ییییان دارد .در ادامه روال ای اد ظ ییییاب در
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 f2poolبیان شییییاه اسییییت (ب یاد سییییور ایخ اسییییتخر را تأییا یا رد ن

ک ا و ایراد خود

بای ت با تحقیق در ایخ ومی ه به نتی ه برس ا).
یک نام ظ ییییییییاب کاربری یا  account nameانتخاب ک یا .ایخ نام برای پیکرب ای
مای ر مورد نیاو اسیییت .شییی ا م توانیا برای مایریت بهتر بر یارم خودر به ت کیک هر
کار

گراییک ر یک ویر ظ اب کاربری یا  subaccountتاییخ ک یا.

ظاال در بخش ت

ی ا

پرداخت یا payout settingر آدرن کیفپول که در گام یک

ای اد کردیا را وارد ک یا.
گام سوم :پیکرب ای
ظاال شیییی ا یک کیف پول و ظ ییییاب کاربری در اسییییتخر داریا و در ادامه م توانیا یک
نرمایزار مای ی گ برای دستتاه مای ر خود تهیه ک یا.
مایخ با است اده او کار های گراییک
نییییرمایییییزارهییییای مییییاییییی ییییر PhonixMinerر Bminerر lolMinerر Team Red Minerر
 NBMinerو  GMinerگزی ههای معروی برای استخراج اتر ه ت ا.
پس او دان ود یک او نرمایزارهای م اسیییییییب مای ر اترر یایل دریایت را باوکرده و یایل
 start.batیا  start.cmdرا پیاا ک یا .بر روی آن ک یک راسیییییییت کرده و گزی ه  Editرا
انتخاب ک یا.

دستورهای درون ایخ یایل را با دستورا

مو ود در اول ویر ایتزیخ ک یا:
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توضیحات

دستورات
PhoenixMiner.exe

نرمافزار

-epool

eth.f2pool.com:6688

-

ewal username -

PhoenixMiner

worker worker_name -pass x
bminer-uri
- ethproxy://account_name.worker_n Bminer
ame@eth.f2pool.com:6688
Number

after -

ethash-

./bminer-uri

allocation can

ethstratum://account_name.worker Bminer (for 4 GB

be

choosen _name@eth.f2pool.com:6688

from

4080

- cards on Linux)

- ethash-allocation 4081

4090
lolMiner.exe –algo ETHASH –pool
- eth.f2pool.com:6688

– lolMiner

user account_name.worker_name
lolMiner.exe –algo ETHASH –pool
-

eth.f2pool.com:6688

–user lolMiner

username.worker_name –4g-alloc- cards)
size 4024 –keepfree 8
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(4

GB

ع وان  account_nameرا با نام ظ یییییییاب کاربری که در گام دوم در اسیییییییتخر تاییخ
کردیار ایتزیخ ک یا.
برای شیییروع اسیییتخراجر در نهایت یایل  startرا ذخیره و خارج شیییویا .دو بار برای روی
یایل  startک یک ک یا.

در مقاله باای و نهای در ومی ه اسیییتخراج اترر به بررسییی شییییوه پیکرب ای مای رهای
ASICر شیوه محاسبه میزان درآما اتریر شیوه محاسبه سهم استخرهای استخراج و
سایر موارد ایخ

ی

خواهیم پرداخت.
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