


 ارز چیا کوین رمز(Chia Coin) چیست. 

 ارتباط بحران ترند شده بازار هارد دیسک ها با رمزارز چیا چیست ؟ 

 احتمال موفقیت پروژها رز دیجیتالChia چقدر است؟ 

رمز ارز چیا چطور کار میکند ؟ 

 استخراج چیاCHIA COIN  انجام می شود چگونه 

 چیا استخراجChia 

پروتکل های رمزارز چیا 

 ارز دیجیتالی چیااستخراج 
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 بیت خالق.است شده داده زیست محیط دوست لقب آن به که است دیجیتال ارزهای جدیدترین از یکی چیا دیجیتال ارز

 رمز دیگر و کوین بیت درباره چه آن برخالف که  کرد معرفی را Chia رمزارز نویش پیش 2019 سال در تورنت،

 به نیاز آن استخراج برای چون .رساند نمی آسیب زیست محیط به شود، می گفتهproof of workبر مبتنی ارزهای

 شدت به برق مصرف)نیست ASIC ماینر های دستگاه و باال رده های گرافیک کارت مانند قیمت گران افزارهای سخت

 (باال
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 محاسباتی قدرت از خود معامالت و ها تراکنش تایید برای کوین دوج و کوین بیت چون دیجیتالی ارزهای

 ماینرها توسط محاسبات این .کنند می استفاده Proof of Work کار اثبات نام به سیستمی یا خام

 قرار استفاده مورد افزارها سخت سایر و گرافیک های کارت قدرت امری چنین برای که گیرد می انجام

 روی چیا شبکه مقابل در .گیرند می پاداش فرایند این در شبکه سازی ایمن و تایید برای ها آن .گیرد می

 .شود می اجرا زمان و فضا اثبات

 شبکه سازی ایمن برای پردازشی قدرت جای به سازی ذخیره فضای از استفاده به جدید رمزارز این

 می پاداش دهند، می قرار چیا اختیار در را خود سازی ذخیره فضای که ماینرهایی واقع در .کند می تکیه

 با شما و است متفاوت آن به وابسته تجهیزات و رمزارزها سایر با استخراج یا ماینینگ از فرایند این .گیرند

 های گوشی تا گرفته معمولی کامپیوترهای و تاپ و لپ از .بروید چیا سراغ به توانید می ابزاری هر

 .باشد چیا رمزارز مرزعه تواند می هوشمند
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 چیا البته .شود می بیشتر ارزشمندتر پاداش به دستیابی احتمال دهید، قرار چیا اختیار در بیشتری فضای هرچه

 شروع 2021 می سوم روز از چیا های تراکنش و معمالت است، نخورده کلید آن معامالت و نشده بازار وارد هنوز

 نگارش زمان در و شد معامله دالر 500 قیمت با معروف چندان نه دیجیتال ارزهای های صرافی برخی در و شده

  دارد دالر417 با برابر قیمتی مقاله این

 در حاال از چینی ماینرهای .است شده بازاری چنین به ماینرها هجوم سبب دیجیتال ارزهای ایده چشمگیر رشد

 .اند کرده SSD حافظه و دیسک هارد زیادی تعداد خرید به شروع و هستند آینده برای ریزی برنامه حال

 هنگ مانند کشوری در .شود منجر ها قیمت چشمگیر افزایش و بازار در جدید بحرانی به تواند می موضوع این

 عالوه به .باشد دالر 77 تا 26 محدود در SSD حافظه و دیسک هارد قیمت نزدیک آینده در رسد می نظر به کنگ،

 ها آن عموم و شود می پیدا سختی به حاال همین از کشور این بازار در هم ترابایتی 18 تا 4 های دیسک هارد

   پردازیم می عارد انواع به بعدی صفحه در .است رفته فروش به
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چیست؟ دیسک هارد یا سخت دیسک 

یا سخت دیسک گفت می توان (Hard Disk Drive) است کامپیوتر در موجود جانبی حافظه بزرگترین. 

 حافظه روی ... و برنامه ها فایل ها، ،(Operating System) عامل سیستم جمله از داده ها همه تقریبا

 ۶ تا ۳.۵ بین اندازه ای با کتابچه یک اندازه به معموال دیسک ها هارد .می گیرند قرار سخت دیسک جانبی  

 .هستند اینچ

دارد؟ وظیفه ای چه دیسک هارد 

        برای که اطالعاتی و دیجیتالی داده هر .است داده ها دائمی حفظ آن و دارد وظیفه یک سخت دیسک        

     خود مکان  در سکتورها، روی بر نشود حذف که زمانی تا می شود، ارسال دیسک هارد به سازی ذخیره        

 .بگذارد اثر داده ها این درفتن بین از در نیز محیطی شرایط است ممکن البته .ماند خواهد باقی       
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 به چه معناست؟ HDD کلمه

دیسک درایو . است" دیسک درایو سخت"به معنای  Hard Disk Driveمخفف عبارت  HDDکلمه 

 :سخت با نام های زیر نیز شناخته می شود

Hard Drive ) سختدرایو) 

Hard Disk (HD) ) سختدیسک) 

Disk Drive ) دیسکدرایو) 

Disk File ) فایل هادیسک) 

Direct Access Storage Device (DASD) ) ذخیره سازی با دسترسی مستقیمفضای) 

Fixed Disk ) ثابتدیسک) 

Hard )هارد) 



هارد SSD جامد حالت درایو یا Solid State Driver هارد از جدید نسل کردیم، اشاره باال در که همانطور-

      شده عرضه بازار به که سالیست چند و شود می استفاده آن از اطالعات سازی ذخیره برای که است

 .است

حافظه شده سازی پیاده ساختار SSD چرخان دیسک حتی یا و متحرک بخش هیچ که است صورت این به 

 به اطالعات کننده ی ذخیره های هارد سایر با آن ها اصلی تفاوت  مورد همین واقع در و نمی شوند شامل را

 به را اطالعات مموری، مختلف انواع مثل که هستند مجتمعی های مدار ها، قطعه این .می  آید حساب

 خود در را اطالعات آن برق، چون هایی نیرو از استفاده ای گونه هیچ بدون و می خوانند زیاد بسیار سرعت

 .می کنند ذخیره
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 SSD 2.Mیا جامد حالت حافظه نوع یک  Drive State Solidبا مطابق که است 

 فکتور فرم یک واقع در و شده طراحی کامپیوتر صنعت به مربوط تعیین شده ی مشخصات

 .می شوند نصب دستگاه داخل در که ذخیره سازی کارت های نوع از است کوچک

جامد حالت حافظه انواع M2 کارایی با داده ها ذخیره سازی امکان کردن فراهم منظور به 

-Ultra کامپیوترهای مانند شده اند؛ طراحی محدود قدرت با و باریک دستگاه های در باال

book به طورکلی .ها تبلت و M.2 SSD های اس اس دی از کوچک تر mSATA و هستند 

 .شده اند طراحی شوند، آن ها جایگزین اینکه برای اصل در

فکتور فرم مشخصات M2کنسرسیوم توسط PCI-SIG این است؛ شده تعریف 

 شده تشکیلATA Serial  بین المللی ارگان و تکنولوژی صنایع فروشندگان از کنسرسیوم

 Wi-Fi، Universal Serial Bus (USB)، PCI) مانند مواردی از M.2 مشخصات .است

Express (PCIe و (Serial ATA (SATA می کند پشتیبانی. 
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 داریم؟ نیاز افزاری سخت چه به چیا دیجیتال ارز استخراج برای

 که زمانی و دارید نیاز قوی گرافیکی پردازنده به شما اتریوم همچون قدیمی دیجیتال ارزهای استخراج برای

 .شد خواهد انجام خودکار طور به استخراج ، کنید اجرا خود شخصی کامپیوتر روی بر را نظر مورد سایت

 

 چیا بلوک 91 تا می کشد طول روز 68 حدود ، دادیم توضیح که طور همان و داریم نیاز زمان به چیا استخراج برای

  بایتی گیبی 101.4 واحد هر ذخیره برای .هستیم باالیی سازی ذخیره فضای مند نیاز همچنین .شود استخراج

chia باال ظرفیت دیسک هارد خرید شما به ما توصیه بنابراین .داریم احتیاج خالی فضای گیگبایت 305 به 

 .می باشد

 

 می انجام شما کار گیگابایتی چهار RAM یک و معمولی گرافیکی پردازنده یک با دیجیتال ارز این استخراج برای

 .باشد می ( قدرتمند دیسک هارد ) چیا استخراج برای موضوع مهمترین و شود

 

Bit Torent 
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 است؟ احتیاج فضا مقدار چه چیا استخراج برای

 نیاز مورد Chia استاندارد بلوک 91 ذخیره برای حدودا ترابایتی 10 دیسک هارد یک

 شاید .است بایت گیبی 101.4 حدود تقریبا چیا بلوک هر تقریبی فضای .است

 ترابایتی چند هارددیسکهای از چیا ارز استخراج برای باید شما ولی باشد شگفت آور

 شما ترابایتی 10 دیسک هارد در روز 68 طی چیا بلوک 91 هر هرحال به .کنید استفاده

 ایجاد چالش نوعی ChiaNetwork مختلف مراحل طی در همچنین .می شود ذخیره

 متفاوت شرایط به بسته جایزه میزان .باشید چالش آن برنده شما است ممکن و کرده

 .است

 ؟ است مناسب چیا ارز رمز استخراج برای دیسک هارد کدام

 های دیسک هارد از استفاده به چیا ارز رمز استخراج برای شد، گفته که همانطور

 ، چیا دیجیتال ارز استخراج برای دیسک هارد بهترین های از یکی . داریم نیاز باال ظرفیت

 ، آن معروف های سری از دوتا که باشد می SEGATE EXOS STORAGE دیسک هارد

 می پردازیم دیسک ها هارد این از کوتاهی معرفی به حال .هستند E سری و X سری

7/10/2021 



 داده نمایش پنجره در ، کردید اجرا را افزار نرم که زمانی .باشید داشته کاربری حساب یک باید کار شروع برای
 جدید پول کیف یک شما برای ، گزینه این انتخاب با .نمایید انتخاب را Create New Private Key گزینه ، شده

 .می شود ساخته Wallet اصطالح به یا و

 تمامی چون .ندهید قرار هیچ کس اختیار در و کرده ذخیره امن مکان یک در را شده ایجاد کلید : ایمنی نکته
 دسترسی شما شخصی رمز به کسی اگر بنابراین .می شود ذخیره شما پول کیف در شده استخراج بلوک های
 .نماید برداشت را شما توسط شده استخراج ارزهای می تواند راحتی به ، باشد داشته
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 جای در و کرده یادداشت دونه به دونه باید را کلمه 24 این تمام باید حتما مرحله این در
 افزار نرم از بتوانید تا کرده انتخاب صفحه پایین از را NEXT آن از پس دارید نگه امن

 گزینه کرد، دسترسی درخواست Windows Defender Firewall اگر .کنید استفاده
Allow access که اصلی صفحه به سپس .بزنید را Full Node شما .بروید دارد، نام 

 .کنید مشاهده زیر تصویر در را گزینه این می توانید
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 .در این قسمت هارد شما نیاز به پالت بندی خواهد داشت
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 زیر موارد از می توانید شما .شود انجام پالتینگ فرآیند تا کرده انتخاب را ADD A PLOT گزینه
 :کنید استفاده پیشنهادی تنظیمات منظور به
 

 (239Gib :موقتی فضای ،k = 32 ).باشدGiBگیبی بایت 101.4 باید پالت اندازه :پالت سایز
 سایزهای می توانید شما البته و است Chia شبکه طرف از پیشنهادی سایز که این البته
 می گیرد وقت بیشتری زمان مدت طوالنی تر پالت های ایجاد اما .کنید انتخاب را متفاوتی پالت

 .هستند k=32 نتورک در پالت ها درصد 90 از بیش همینطور و
 

 خالی فضای میزان چه شما SSD حافظه کارت که دارد بستگی این به مورد این : پالت تعداد
 از می توانید شما .است حافظه 250GiB نیازمند شدن کامل برای پالت هر که چرا  دارد
 .کنید استفاده راهنمایی عنوان به زیر موارد

 
 SSD حافظه کارت روی بر خالی دیسک 270Gib :پالت 1

 SSD حافظه کارت روی بر خالی دیسک 540Gib :پالت 2
 SSD حافظه کارت روی بر خالی دیسک 810Gib :پالت 3
 SSD حافظه کارت روی بر خالی دیسک 1,080Gib :پالت 4
 SSD حافظه کارت روی بر خالی دیسک 1,350Gib :پالت 5
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 (parallel) موازی به صورت را خود پالت های همیشه که است این دارد وجود که نکته ای

 کوتاه تری زمان در بیشتر پالت های تا کنید انتخاب را دقیقه 60 و 0 بین تأخیر و کرده انتخاب

 زمان اندازه یک به موازی صورت به پالت 4 تا 1 پالتینگ است کرده ثابت تجربه .شود تکمیل

 .بپردازید کردن پالت به موازی صورت به ممکن جای تا بنابراین .می برد
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100٪ کامل پالت های و و است شده تکمیل پالتینگ که است واقعیت این بیانگر 
 فایل تکمیل رو، این از .هستند HDD به SSD حافظه کارت از انتقال درحال شده

 هر به پالت یک اگر همینطور .بگیرد زمان ساعت یک به نزدیک است ممکن پالت
 طی اول از را پالتینگ روند شما که است نیاز بیفتد، کار از یا و شده قطع دلیلی
 تمام و رفته موقت های فایل پوشه یا دایرکتوری به که شوید مطمئن اما .کنید

 خودکار صورت به شما نصفه پالتینگ فرآیند که چرا کنید پاک را temp فایل های
 .شد نخواهد حذف

داشت خواهد شکل بدین نامی پالن فایل: plot-k32-yyyy-mm-dd-hh-mm (یک 
 .هستند GiB 108.9 اندازه، یا حجم نظر از و (انگلیسی حروف سری
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