
 

 بررسی هش ریت بیت کوین 

 مروری بر مفهوم هش ریت 

رود. این مسئله شاید  می شبکه بالک چین بیت کوینشود، فکر بسیاری از مخاطبان به سمت به هنگامی که صحبت از هش ریت می
ریشه در این نکته داشته باشد که بیت کوین و شبکه بالک چینی آن در واقع اولین شبکه و رمزارز دنیای کریپتوکارنسی محسوب 

گیرد برای اولین بار به وسیله این پادشاه رمزارزها  شوند و غالب اصطالحاتی که در دنیای کریپتوکارنسی مورد استفاده قرار میمی
توان از این  استفاده شده است؛ اما باید این نکته را به خاطر داشته باشید که هش ریت منحصرا به بیت کوین اختصاص نداشته و می

 برند، مورد استفاده قرار داد. مفهوم در ارتباط با کلیه رمزارزهایی که از پروتکل اثبات کار بهره می

گیری است که  باشد و منظور از آن واحد اندازهمنظور ما در واقع نرخ هش می شودبه هنگامی که صحبت از هش ریت بیت کوین می
کارکرد دائمی بالک چین کامال با میزان    کند شبکه بیت کوین به منظور کارکرد دائمی خویش، به چه میزان قدرت نیاز دارد!معین می

ر شبکه بیت کوین ما به چه میزان نرخ و قدرت هش  کند دهش ریت گره خورده و این کارکرد دائمی بالک چین است که مشخص می
 ای ایجاد شوند. دقیقه 10ها در بازه زمانی نیاز داریم تا بالک

ای را به یک خروجی رمزنگاری شده با طول و اندازه  هش به زبان ساده یک تابع ریاضی بوده و تابع هش نیز یک ورودی با هر اندازه
( نیز وجود و ما در بالک چین بیت کوین شاهد پردازش Hashingهش کردن بالک چین )کند، همین ویژگی در ثابت تبدیل می

شود و این خروجی با طول ثابت های یک بالک از طریق تابع ریاضی هستیم که در نهایت منجر به یک خروجی با طول ثابت میداده
 موجب ارتقا و پایداری امنیت در شبکه بالک چینی شده است.



( به Hash Rateبخواهیم یک تعریف ساده از هش ریت در اختیار مخاطبان قرار دهیم، باید بگوییم که هش ریت ) به طور کلی اگر
های بالک چینی که از  باشد. در شبکههای ماین و استخراج در واحد ثانیه از آن برخوردار میشود که دستگاهقدرت پردازشی اطالق می
ها، ماینرها با قرار دادن مقدار  کنند، برای دستیابی به اجماع و همچنین تائید تراکنش( پشتیبانی میPoW) الگوریتم اجماع اثبات کار

 آورند.(، مقدار خروجی )هش( را به دست میHash Function( در تابع هش )Nonceتصادفی نانس )

مطابقت داشته باشد؛ در این حالت استخراج کننده   شبکه بالک چینیدر حالتی که هش به دست آمده با هش هدف معین شده در 
کند. به همین علت است فه کردن بالک جدید به شبکه، پاداش استخراج خویش را دریافت میما برنده رقابت شده و در نهایت با اضا

شود. ناگفته نماند هرچه میزان  ها را دارد هش ریت گفته میکه به توان محاسباتی و تعداد معادالتی که دستگاه ماین توان حل آن
 یابد.ما برای استخراج و ماین بالک جدید افزایش میشما بیشتر باشد، به همان میزان شانس ش  هش ریت دستگاه استخراج

 هش ریت شبکه بیت کوین

حال که با خود مفهوم هش ریت آشنا شدید، در قدم بعدی باید به بررسی دقیق هش ریت بیت کوین بپردازیم. به طور کلی 
های  استخراج کننده گفته شد، تفاوتتوان گفت که هش ریت بیت کوین با آنچه که در تعریف هش ریت در ارتباط با ماینر و می

آید، منظور تعداد معادالتی است که کلیه استخراج کنندگان  اساسی دارد. به هنگامی که از هش ریت بیت کوین سخن به میان می
توان چنین گفت که هش ریت بیت کوین فعال در شبکه قادر هستند در واحد زمانی مشخص آن را حل کنند یا به عبارت دیگر می

های موجود در شبکه در ارتباط بوده و مقدار آن  شود، با توان پردازشی کل دستگاهکه از آن تحت عنوان هش ریت شبکه نیز یاد می
 های ماین و استخراج است.بیشتر از توان هر کدام از دستگاه 

شود و محاسبه این  « تعیین میناگفته نماند که مقدار هش ریت بیت کوین یک مقدار محاسباتی بوده که براساس »هش بر ثانیه
های ماین شده با میانگین زمان تعریف  هش ریت نیز با کمک متغیر سختی فعلی موجود در شبکه و تفاوت میانگین زمان بالک

های موجود در شبکه گیرد. البته الزم به ذکر است که میزان هش ریت بیت کوین بیانگر میزان سرعت حل بالکشده، صورت می
 شود. ن مقدار با متغیر سختی شبکه مشخص مینبوده، ای
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 رابطه متغیر سختی شبکه با هش ریت بیت کوین 

 

شود، در واقع نشانگر میزان سختی استخراج کردن  ( نیز گفته میficultyMining Dif) سختی استخراجسختی شبکه که به آن  
های بعدی در شبکه بالک چین بیت کوین است. اگر به صورت آماری بخواهیم این مفهوم را مورد بررسی قرار دهیم، باید  بالک

ش تولید کند تا در نهایت به جواب معادله  بگوییم که این سختی استخراج، بیانگر این نکته است که یک ماینر بایستی تا چه میزان ه
شود که زمان مورد نیاز به منظور  ای تنظیم میرسیده و پاداش استخراج را دریافت کنند. ناگفته نماند که این سختی شبکه به گونه

و همچنین   امنیت شبکه بالکچینحل معادله بالک، یک زمان مشخص و ثابتی باشد. به بیان دیگر، این زمان به منظور باال بردن 
 گردد. های موازی تعیین میجلوگیری از ایجاد زنجیره 

ها، توان دقیقه در نظر گرفته شده است. به هنگامی که استخراج کننده  10زمان ایجاد بالک جدید در بالک چین بیت کوین حدودا 
های قابل حل در واحد  کنند، هش ریت شبکه افزایش پیدا کرده و به تناسب آن تعداد هشدازشی جدیدی را به شبکه اضافه میپر

یابد. در چنین حالتی، بالک چین ها نیز افزایش پیدا کرده و در نتیجه زمان حل بالک کاهش میزمان تعیین شده به وسیله دستگاه
و استخراج را افزایش داده تا حل معادله مورد نظر در زمان مقرر صورت گیرد، البته عکس این بیت کوین نیز میزان سختی شبکه 

دهد و شبکه  هفته( رخ می 2بالک )تقریبا چیزی در حدود  2016قضیه نیز صادق است. متغیر سختی شبکه برای بیت کوین در هر 
 کند. ج را تنظیم میهای قبلی، سختی استخرابیت کوین با بررسی میانگین زمان حل بالک

 شبکه الیتنینگ بیت کوینمطلب پیشنهادی : 

شود که مفاهیمی همچون هش ریت بیت کوین، پاداش ماینرها و سختی شبکه،  با توجه به مطالب فوق این نکته روشن می
رود، ماینرها برای حل گردند. به بیان دیگر به هنگامی سختی شبکه بیت کوین باال میه به هم محسوب میعوامل کامال وابست
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ای تنظیم شده که میانگین زمان ایجاد هر بالک  کنند و پروتکل بیت کوین به گونه معادالت هش بیشتری را وارد فرآیند استخراج می
 دقیقه ثابت نگه داشته است.   10را بر روی 

 دهای هش ریت بیت کوینواح

گیرد و همچون سایر  ( مورد محاسبه و ارزیابی قرار میH/sهش ریت به طور کلی به وسیله واحدی به نام هش بر ثانیه )
گیری تر تقسیم کنیم، وجود دارد. واحدهای اندازهتر یا کوچکهای بزرگهای محاسباتی، امکان این که هش ریت را به واحدعملیات

 رح زیر هستند:هش ریت به ش

 ( H/sهش بر ثانیه )    .1
 ( که برابر با هزار هش در ثانیه است KH/sکیلو هش بر ثانیه )    .2
 ( که برابر با یک میلیون هش در ثانیه استMH/sمگاهش بر ثانیه )    .3
 ( که برابر با یک میلیارد هش در ثانیه استGH/sگیگاهش بر ثانیه )    .4
 ( که برابر با یک تریلیون هش در ثانیه استTH/s)تراهش بر ثانیه     .5
 ( که برابر با یک کوادریلیون هش در ثانیه است PH/sپتاهش بر ثانیه )    .6
 ( که برابر با یک کوینتیلیون هش در ثانیه است EH/sاگزاهش بر ثانیه )    .7

توان یک تریلیون محاسبه را در هر ثانیه ت که میکنیم منظور ما این اسصحبت می TH/s 1به طور کلی به هنگامی که از هش ریت 
توانستیم هش ریت شبکه بیت کوین را با واحد  ، به راحتی می2009های ابتدائی ظهور بیت کوین، یعنی در سال انجام داد. در سال

ن نسبتا پایین در نظر ها قدرت محاسباتی موجود در شبکه بالک چین بیت کویگیری کنیم؛ چراکه در این سالهش بر ثانیه اندازه
های پیوسته، رفته رفته این روند پیچیده شده است؛ به طوری که اکنون دیدن واحدهای  گرفته شده بود ولی با توجه به استخراج

های اولیه ظهور بیت کوین،  های مدرن بالک چینی تقریبا به امری محال تبدیل شده است. طبیعتا در سال»هش بر ثانیه« در شبکه
های شخصی نیز وجود داشت  با رایانه  استخراج بیت کوینه از این شبکه بالک چینی چندان رواج نداشته و به راحتی امکان استفاد

 هاست که این روند تغییر پیدا کرده است. ولی مدت

  10شویم این هش ریت به آن معنا است که دستگاه استخراج قادر است مواجه می MH/s 10حال به هنگامی که با قدرت پردازنده 
تریلیون ترکیب مختلفی از اعداد را در یک ثانیه ایجاد کرده تا هشی را که با کلیه پارامترهای تعیین شده به وسیله شبکه مطابقت 

 دارد، پیدا کند. 
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 باال رفتن هش ریت بیت کوین 

 

 شاید با مطالعه موارد گفته شده این سوال ذهن شما را به خود مشغول سازد که علت باال رفتن هش ریت بیت کوین چیست؟ 
جستجو کرد! در حالی که فناوری بالک چین  یت کوینشبکه بپاسخ به این سوال ساده است و علت آن را باید در خوش اقبالی 

بیت کوین روزانه تعداد قابل توجهی از ماینرها را به   بالکچینآید در همین سن کم، همچنان یک تکنولوژی نوظهور به شمار می
 شود. د و همین مسئله موجب باال رفتن میزان هش ریت بیت کوین میکنمعرکه استخراج بیت کوین وارد می

آشکارترین دلیل برای افزایش جامعه آماری ماینرهای بیت کوین، پتانسیل باالی این ارز دیجیتالی در رشد قیمتی و آینده روشنی است  
اند. افزایش تقاضا برای دریافت بیت کوین آن را  دهگران خبره دنیای کریپتوکارنسی برای این پادشاه رمزارزها ترسیم کرکه غالب تحلیل 

به ارزی کمیاب تبدیل کرده است و همین کمبود عرضه و افزایش تقاضا سبب شده تا ورود به ورطه استخراج بیت کوین همراه با  
 دستیابی به سودهای هنگفت باشد.

 سختی استخراج بیت کوینها، موجب باالتر رفتن راج کنندهاما نباید از این نکته غافل شد که هرگونه افزایش تعداد در جامعه استخ
خواهد شد. هش ریت باال برای شبکه بیت کوین به معنی روشن بودن چراغ سالمت برای این شبکه بالک چینی است؛ چراکه این  

وق پیشرفته متمرکز  افزارهای فافزایش هش ریت بیت کوین به معنای آن است که استخراج کنندگان سرمایه خویش را بر روی سخت
های جدید است نشانگر امنیت  اند تا شبکه همواره آنالین باقی بماند. این هش ریت بیت کوین که روزانه در حال صعود به قلهکرده

 بسیار خوب بالک چین بیت کوین نیز خواهد بود. 

 توسعه دهندگان بیت کوین مطلب پیشنهادی : 
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 گیری هش ریت بیت کوین به صورت روزانه نحوه اندازه 

شود که این هش ریت بیانگر قدرت  براساس اطالعات گفته شده در فوق این مطلب در ارتباط با هش ریت بیت کوین روشن می
ن فعالیت دارند ولی با این حال تعیین دقیق هش ریت  ها در سرتاسر جهان بوده که در زمینه استخراج بیت کویمحاسباتی کلی گره

های استخراج قابل شناسایی نبوده و منحصرا پس از یافتن یک بالک جدید با شبکه بالک بیت کوین بسیار دشوار است؛ چراکه ماشین
 کنند. چینی ارتباط برقرار می

ثانیه   600باید سرعت استخراج را عددی ثابت که همان  در محاسبه هش ریت بیت کوین به منظور جلوگیری از بروز تورم، همواره 
کنند و این مسئله موجب های بیشتری را با سرعت باالتر تولید میها بالکاست ثابت نگه داشت، در غیر این صورت استخراج کننده

 گردد. افت ارزش ارز دیجیتال بیت کوین می

 چین بیت کوین هش ریت باالی شبکه بیت کوین؛ پاسبان امنیت شبکه بالک

های گذشته با توجه به ارزش باالی این رمزارز به یک امر رقابتی تبدیل شده است و بسیاری از  در سال ماین ارز دیجیتال بیت کوین
اند. در این میان توجه به هش ریت بیت کوین ماینرها، استخراج این ارز رمزنگاری شده را به عنوان شغل اصلی خود در نظر گرفته

گشای بسیاری از مشکالت استخراج کنندگان مبتدی باشد؛ چراکه همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید منظور ند گرهتوامی
های استخراج در حل توابع هش و ایجاد یک بالک جدید در شبکه بالک چینی بیت کوین بوده است و به  از هش ریت، توان دستگاه

ن تالش نمودیم تا یک دید کلی از هش ریت بیت کوین را در اختیار مخاطبان قرار دهیم و  همین علت ما در این مقاله از کیف پول م
اگر قصد ورود به حوزه استخراج و ماین ارز دیجیتال بیت کوین را دارید توصیه ما به شما این است که حتما قبل از تهیه دستگاه 

 هید. استخراج مورد نظر خویش توان محاسباتی آن را مورد بررسی قرار د 

انگیزه ماینرها برای ورود به حوزه استخراج بیت کوین   قیمت بیت کوینتوان در این نکته جستجو کرد که با توجه به علت این امر را می
باال رفته است و همین مسئله موجب ارتقا میزان هش ریت بیت کوین گردیده است. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با مفهوم هش  

نظرات مطرح کنید تا  توانید سوال خود را در بخش ریت بیت کوین سوالی دارید که در این مقاله به آن اشاره نشده است، می
 کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند. 
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