
 

 

 هاوینگ چیست ؟ تاثیر هاوینگ روی قیمت بیت کوین
 نصف شدن پاداش استخراج هاوینگ یا  

میلیون بیت کوین تولید شد، شبکه تولید رو متوقف می کنه.    21عرضه بیت کوین محدود هست و پس از اینکه 
به همین دلیل خیلی ها به بیت کوین می گویند طالی دیجیتالی! دقیقا مثل طال، بیت کوین هم مقدار کمی 

 می شه.  ازش وجود داره و روزی تمام بیت کوین ها استخراج

درصد از تعداد کل بیت کوین   85میلیون بیت کوین در حال گردش می باشد. که تقریبا  18حال حاضر بیش از در 
هایی ست که می تواند وجود داشته باشد. اما این به این معنی نیست که استخراج ارز دیجیتال بیت کوین  

چین بیت کوین قرار داده شاهد  بزودی تمام میشود، بلکه ما بخاطر پروتکلی که ساتوشی ناکاموتو توی بالک
 هستیم.  هاوینگ بیت کوینپروتکلی به نام 

هزار بالک، مقدار استخراج بیت کوین نصف  210به این صورت هست که پس از استخراج  پروتکل هاوینگ
 درصد کاهش پیدا می کند.  50پاداش ماینر ها برای اضافه کردن یک بالک به بالک چین  میشود. یا به عبارتی

این اتفاق همان پروتکل هاوینگ یا نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین است، به صورت کلی می توان گفت  
در آخرین بار  و  2016، برای دومین بار در سال 2012سال یکبار رخ می دهد. برای اولین در سال   4هاوینگ هر 

 اتفاق افتاد. دلیل اصلی هاوینگ جلوگیری از تورم هست.  2022سال 
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یکی از نقص های اصلی پول های فیزیکی که توسط بانک مرکزی تولید می شه این هست که بانک ها امکان 
و   چاپ پول به تعداد دلخواه خودشون رو دارن و در صورتی که این اتفاق بیش از حد رخ دهد، قوانین عرضه

 تقاضا باعث کاهش ارزش آن ارز میشود. 

 

بیت کوین برخالف ارز های رایج به شکلی طراحی شده تا دقیقا شبیه یک کاالی با ارزش مثل طال عمل کنه. طال در  
دنیا به مقدار محدود وجود داره و هرچقدر که بیشتر استخراج بشود، پیدا کردن ذخایر بیشتر طال سخت تر و  

 سخت تر میشود. 

هزار  6 بخاطر همین عرضه محدود به عنوان یک ابزار مبادله بین المللی و پس انداز توانسته بیش از ارزش طال
سال ارزش خود را حفظ کند، ما هم این امید رو داریم تا بیت کوین هم چنین سرنوشتی مشابه به طال داشته  

عدد بیت کوین دریافت می   50بالک راه اندازی شد، ماینر ها به ازای هر  2008باشه. وقتی بیت کوین در سال 
 کردند! 

میلیون و پانصد هزار بیت کوین   10در کل  2012بنابراین می توان گفت که قبل از اولین هاوینگ در نوابمر سال 
عدد بیت کوین دریافت می کردند.   25تولید شده بود، پس از اولین هاوینگ ماینر ها به ازای استخراج هر بالک 

 بیت کوین رسید!  6.25این رقم به  2020پس از هاوینگ سال 

میلیون واحد می رسه   21نزدیک به  2140بر اساس برآورد های مرتبط به هاوینگ تعداد نهایی بیت کوین در سال 
دیگر پاداش دریافت نمی کنند، اما  ن بیت کویناستخراج کنندگاتمام میشود! در نتیجه   استخراج بیت کوینو 

 می توانند از کارمزد معامالت سود و درآمد داشته باشند. 
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از نظر هاوینگ همیشه پس از هاوینگ شاهد افزایش قیمت ارزش بیت کوین بودیم و هستیم. اما همچنان باز 
عث کاهش عرضه بیت کوین و در  هم افزایش قیمت بسته به کاهش یا افزایش عرضه و تقاضا دارد. هاوینگ با

نتیجه این دارایی کمیاب تر میشود. در صورتی که تقاضا به اندازه کافی باشد، در آینده قطعا شاهد افزایش 
 خواهیم بود.  قیمت بیت کوین 

 
فی هاوینگ بیت کوین، بالک چین بیت کوین و چند ویژگی منحصر  در این مطلب از وبالگ کیف پول من به معر 

به فرد این شبکه و ارز دیجیتال پرداختیم. برای دسترسی به مطالب دیگر و مفید در حوزه ارزهای دیجیتال و  
 توانید به بالگ کیف پول من مراجعه کنید. متاورس می

هستند، پس با خیال راحت سوال خود را در   ساعته پاسخگوی سواالت شما 24همچنین همکاران ما به صورت 
 قسمت کامنت ها از ما بپرسید تا در کمترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم. 

 

https://kifpool.me/wallet/bitcoin-BTC

