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 سومبخش  –اتریوم  در شبکه استخراج

 خگاه اقتصیییییادت شییییی ب  شییییی در مقاله پیشییییییتخ اسیییییتخراج در شیییییبکه اتریوم ا  دی 
همچنیت ابعاد فنی و اجرایی آن نیز مورد بررسیییییییی قرار گرف ن در ایت مقالهخ پیروت 

درآم   یزانم اسبه م یوهخ شASIC ینرهاتما یکربن تپ یوهشمقاله قبلیخ به بررسی 
 یاخواه ینچنینیموارد ا یراسییییتخراج و سییییا تم اسییییبه سییییها اسییییتخرها یوهشیییی تخاتر

 پرداخ ن

 پیکربن ت ایسیک ماینر اتر
افزار ماینرت برات اجرا اتر اسیییییییتخراج هنی خ به هی  نرم ASICاگر مایلی  با دسیییییییت اه 

شییی ن بر روت هامتیوتر نیا  نیسییی ن تمام هیزت هه نیا  داری  جریان برا پای ارت هه 
هات مصیییییییرن برا آن ماینر را رف  هن  و یک اتصییییییییا  اینترن  قاب  بتوان  نیا من ت

 اس ن اعتماد

اشی  ایسیک شما بایستی یک اتصا  سیمی به شبکه م لی شما لطفا توجه داشته ب
 داشته باش  و هامتیوتر و ماینر شما مشترها به یک شبکه متص  باشن ن

دسیییت اه ماینر خود متصییی  شیییوی خ  IPبه خ Edgeبه همک یک مرورگر همانن  هروم یا 
وشیییی  شییییوی ن شییییما بایسییییتی در ماینر خود  f2poolسییییت  به سییییرور یک فارم مانن  

 اطالعات  یر را وارد هنی :

URL: stratum+tcp://eth.f2pool.com:6688 

Username: account_name.worker_name 

Password:  پسورد انتخابی خود را وارد هنی 

را با نام حساب هاربرت هه در مقاله پیش در مورد آن توضیح  account_nameبخش 
 داده ش  جای زیت هنی ن

 Oceanminer خود را به ترتیب Workerو نام  هه نام هاربرت اینرتبرات مثا  برات م
 انتخاب هرده اس خ پیکربن ت فوا به شرح  یر اس : bigfish1و 
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URL: stratum+tcp://eth.f2pool.com:6688 

Username: oceanminer.bigfish1 

Password: 123456 

ما آماده آغا    مانی ماینر خود را پیکربن ت هردی  و تنظیمات را ذخیره نمودی خ شییییییی
به عنوان  f2poolماینینگ و هسییب درآم  هسییتی ن ب م به ذهر در ایت مقاله اسییتخر 

توان  بر هن  و هاربر مینمونه ذهر شییییییی  و بنیاد سیییییییور ایت اسیییییییتخر را تایی  یا رد نمی
 برات خود انتخاب هن ن اساس ایت آمو شخ استخر دی رت

 هان وه بررسی پاداش
توانی  میزان درآم  ماینر خود را م اسییبه هنی ن پ  ا  پیکربن ت ماینرخ حاب شییما می

در ادامه ضییمت بیان شیییوه م اسییبه درآم  ماینرخ هارمزدهات اسییتخرهات اسییتخراج نیز 
 بیان خواه  ش ن

 گیرت میزان درآم ان ا ه
شییییییما رابطه مسییییییتقیمی با نرس هش دسییییییت اه ماینر داردن  میزان درآم  ماینر شییییییماخ

توانی  با دانستت نرس هش ماینر خود و ق رت هش شبکه اتریومخ میزان اترت هه می
می توانی  در رو  اسیییییتخراج هنی  را م اسیییییبه هرده و با ضیییییرب ع د ب سییییی  آم ه در 

 قمی  اترخ درام  ماینر خود را تخمیت بزنی ن

 ماینرعوام  موثر بر سوددهی 
گذاردخ ات اترخ مهمتریت عاملی هه بر سیییییییود ماینر تاثیر میمسیییییییتق  ا  قیم  ل ظه

هات ماینر اسییییی  و ایت عام  نیز به شییییی ت به نوت ماینر بسیییییت ی داردن تعرفه هزینه
 ها هستن نبرا و هزینه خری  و ن ه ارت هارت گرافیک بزرگنریت هزینه

اتر و هارمزدهات شییبکه یمیزان و نظام  نظام عرضییه هارمزد اسییتخرخ سییختی اسییتخراجخ 
 گذاردننیز بر سودآورت ماینر تاثیر می
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 ها توسط استخرشیوه م اسبه پاداش
یپرداخ  ما به ا ات سیییییها  +PPSا   f2poolمعموب اسیییییتخرهات اسیییییتخراجی همانن  

ا  پاداش تولی ت را به  %2هنن  و مشییییییاره  ی  برات م اسییییییبه پاداش اسییییییتفاده می
هن ن  مانی هه میزان درآم  ماینر در یک استخر زد ارائه خ م  برداش  میعنوان هارم

ساعتهخ استخر با آن ماینر تسویه حساب  24رس خ در یک با ه به یک میزان خاص می
 هن نمی

به سییییبب ت ییر سییییاختار هارمزد پ  ا  به رو رسییییانی لن ن یهه در مقاله بع ت به آن 
  نراهنش پیش ا  پرداخ  رو انه هسر خواه  شاشاره خواه  ش   بخشی ا  هارمزد ت

 


