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 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

 صرنعتی  و تحقیقرات  اسرتاندارد  مؤسسر   راتمقرر  و قوانین اصالح قانون 3مادۀ  یک بند موجب به ایران استاندارد یملسازمان 

 )رسمی( ایران یملاستانداردهای  نشر و تدوین تعیین، که وظیف  است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران،

  .دارد عهده به را

ز و مؤسسرات  کر نظرران مرا صراحب  ،ارشناسان سرازمان کب از کمر یفن یها ونیسیمکهای مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو

، یدیر ط تولیو با توجه به شررا  یملشود و کوششی همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام می یو اقتصاد یدی، تولی، پژوهشیعلم

ننردگان،  کننردگان، مصرر   کدیصراحبان حرو و نفرع، شرامل تول      ت آگاهانره و منصرفان  کو تجاری است کره از مشرار   یفناور

س ینرو  شیشرود. پر  دولتی حاصرل مری  و غیر یدولت یها، نهادها، سازمانیو تخصص یز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افرت  یشرود و پرس از در   یمربوط ارسرا  مر   یها ونیسیمک ینفع و اعضایبه مراجع ذ یران برای نظرخواهای یمل یاستانداردها

( ایران چرا  و  ی)رسم یملبه عنوان استاندارد  ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصو یمل  تیمکشنهادها در ینظرها و پ

 شود.یمنتشر م

کننرد   یه مر یر ن شرده ته یری ت ضوابط تعینیز با رعا صالحذیمند و  عالقه یها سازمانه مؤسسات و ک ییس استانداردهاینو شیپ

ب، یر ن ترتیشرود. برد   چرا  و منتشرر مری    ایرران  یملر  ب، بره عنروان اسرتاندارد   یو درصورت تصرو  یبررس ،طرح یملدرکمیته 

استاندارد مربروط   یمل  و در کمیتن یتدو 5 رۀایران شما یملاستاندارد  رات مقره بر اساس کشود یم یتلق یمل ییاستانداردها

 ده باشد.یب رسیبه تصو شود یل مکیتشایران استاندارد  یملدر سازمان ه ک

(ISO) استاندارد یالملل نیسازمان ب یاصل یران از اعضایاد استاندار یملسازمان 
 2(IEC) المللی الکتروتکنیرک  کمیسیون بین ،1

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC) کمیسیون کدکس غذایی 4است و به عنوان تنها رابط 3

در کشرور   5

ن یشرور، از آخرر  کخرا    یهرا  یازمنرد یو ن یلر کط یایران ضمن تروجه بره شررا   یمل ین استانداردهایکند. در تدو فعالیت می

 شود. گیری می بهره یالملل نیب یجهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم یها شرفتیپ

کنندگان، حفظ سرالمت   ت از مصر یشده در قانون، برای حما ینیب شین پیت موازیتواند با رعا یران میاستاندارد ا یملسازمان 

از  یبعضر  ی، اجررا یو اقتصراد  یطر یمح سرت یت محصروتت و مالحظرات ز  یر فکینان از ی، حصو  اطمیو عموم یفرد یمنیو ا

 یداخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عرالی اسرتاندارد، اجبرار    ایران را برای محصوتت تولیدی یملاستانداردهای 

و  یصرادرات  یاتهرا کاسرتاندارد   یشرور، اجررا  کمحصروتت   یبررا  یالمللر  نیبر  یتواند به منظور حفظ بازارهرا ی. سازمان مکند

ها و مؤسسات فعرا  در   خدمات سازماننندگان از ک به استفاده بخشیدننان ین برای اطمی. همچنکند یآن را اجبار یبند درجه

هرا و   شگاهی، آزمایطیمح ستیت زیریت و مدیفکیت یریمد هایسیستم یگواه و صدور یزی، ممیمشاوره، آموزش، بازرس  نیزم

ها و مؤسسات را بر اسراس ضروابط نظرام     گونه سازمان نیاستاندارد ا یملسازمان وسایل سنجش،  (الیبراسیون)کمراکز واسنجی 

هرا  رد آنکها اعطا و بر عملت به آنید صالحیینام  تأیط تزم، گواهیکند و در صورت احراز شرا می یابیران ارزیت ایصالحد ییتأ

 یاربردکر قات یار فلزات گرانبها و انجام تحقین عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وسایک یالملل نیج دستگاه بیکند. ترو ینظارت م

 .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یمل یسطح استانداردها یارتقا یبرا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 استاندارد کمیسیون فنی تدوین

 -(رهانیرمزارزها )ماشده یرمزنگار یپردازش یهافرآوردهاستخراج  زاتیتجه»
 «یو دستورالعمل برچسب انرژ یمصرف انرژ اریمع نییتع

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 پور، پیمان تقی

 ارشد مهندسی انرژی( ی)کارشناس

 وری انرژی برق )ساتبا(های تجدیدپذیر و بهرهسازمان انرژی

  

  دبیر:

 فاضلی ویسری، سمیرا

 ارشد مهندسی مکانیک( ی)کارشناس

 وری انرژی برق )ساتبا(های تجدیدپذیر و بهرهسازمان انرژی

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 ابوئی مهریزی، ایرج

 )کارشناس مهندسی برق(

 ایران سازمان ملی استاندارد

  

 بحرالعلوم، مرجان

 (برقمهندسی ارشد  ی)کارشناس

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

  

 جعفرآبادی، رضا

 حمل و نقل شهری(مهندسی ارشد  ی)کارشناس

 وزارت نیرو

  

 جمشیدی، دولت

 مهندسی کامپیوتر( ی)کارشناس

 پژوهشگاه نیرو

  

 حسینی، سید مهدی

 )دکتری مهندسی برق(

 سازمان برنامه و بودجه کشور

  

 ی، آزیتایخضرا

 (ایکارشناس ارشد مهندسی هسته)

 ایران سازمان ملی استاندارد

  

 شرفی، محمدرضا

 )کارشناسی ارشد مدیریت ارشد کسب و کار(

 انجمن بالکچین ایران

 
  

 عباسی، حجت

 )کارشناسی مهندسی کامپیوتر(

 ایرانانجمن بالکچین 

  

 نژاد، رضاعفت

 )دکتری مهندسی برق(

 وزارت نیرو
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 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:
  

 علوی، سید امید

 )کارشناسی مهندسی کامپیوتر(

 انجمن بالکچین ایران

  

 فریبرزیان تهرانی، حسام

 )کارشناسی مهندسی کامپیوتر(

 ارتباطات رادیوییسازمان تنظیم مقررات و 
 

  

 عباس ،محمد صالحیان پیرمرد

 مکانیک()کارشناسی مهندسی 

 وری انرژی برق )ساتبا(های تجدیدپذیر و بهرهسازمان انرژی

  

 مشتاق، کاوه

 )کارشناسی ارشد فیزیک(

 انجمن بالکچین ایران

 

  

 دان، نویدنوله

 )کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات(

 ایران استانداردسازمان ملی 

 

  

 سرشت، سارانیک

 )کارشناسی مهندسی برق الکترونیک(

 ایران سازمان ملی استاندارد

 

  

 ویراستار:
 

 اکبری سیار، محمد

 )کارشناسی مهندسی برق(

 وری انرژی برق )ساتبا(های تجدیدپذیر و بهرهسازمان انرژی
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ز گفتارپیش

 ح مقدمه

 1 هد  و دامن  کاربرد 1

 1 مراجع الزامی 2

 1 اصطالحات و تعاریف 3

 5 های ماینرشاخص مصر  ویژه انرژی دستگاه 4

 5 گیری مصر  انرژیهای اندازهآزمون 5

 5 شرایط محیطی آزمون 5-1

 5 مشخصات منبع تغذیه 5-2

 6 تجهیزات موردنیاز آزمون 5-3

 7 روش آزمون 6

 7 گیری توان مصرفیاندازه 6-1

 7 های شرکت سازندهگیری توان پردازش برمبنای دادهاندازه 6-2

 7 های استخرگیری توان پردازش برمبنای دادهاندازه 6-3

 8 های شاخص مصر  ویژه انرژیبندی گروهمقررات رتبه 7

 8 برچسب انرژی 8

 8 تفاده در برچسباس های موردرنگ 8-1

 11 دهنده( اصو  کلی رمزارزها)آگاهی پیوست الف

 14 نامهکتاب
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   گفتار پیش

 مصرر   اریمع نییتع -(رهانیرمزارزها )ما شدهیرمزنگار یپردازش یهافرآوردهاستخراج  زاتیتجه»استاندارد 

شرده  نویس آن بر اساس پژوهش انجام شرده تهیره و تردوین    که پیش« یو دستورالعمل برچسب انرژ انرژی

 انررژی اجالسیه کمیت  ملری اسرتاندارد    یکصد و چهلمینهای مربوط، در است، پس از بررسی در کمیسیون

قرانون اصرالح قروانین و     3تصویب شد. اینک این استاندارد به اسرتناد بنرد یرک مرادۀ      29/05/1399مورخ 

ان استاندارد ملی ایرران  ، به عنو1371و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه  استانداردمقررات مؤسسه 

 شود. منتشر می

سراختار و شریوۀ    -)استانداردهای ملی ایران 5استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

  های ملی و جهانی در زمینر  تحوتت و پیشرفت باحفظ همگامی و هماهنگی  برایشوند. نگارش( تدوین می

د شد و هر پیشنهادی کره  نلزوم تجدیدنظر خواه صورتایران در  ملیهای دصنایع، علوم و خدمات، استاندار

قررار   توجه مربوط مورد هایاین استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون تکمیلبرای اصالح و 

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. خواهد گرفت.

 و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:  پژوهشی که برای تهیه نتایج

تردوین اسرتانداردها و مقرررات     ، دفتر1398 ،استخراجحوزه رمزارزها و سیستم مطالعات انجام شده در  -1

 وری انرژی برق )ساتبا(های تجدیدپذیر و بهرهفنی سازمان انرژی

 انجمرن ، 1398، اسرتخراج رمزارزهرا  هرای  گیرری دسرتگاه  همکراران، نترایج انردازه   شرفی، محمدرضرا و   -2

  چینبالک
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 مقدمه

هدر رفتن  تجهیزات، محدودیت منابع فسیلی، رشد باتی مصر  ساتنه انواع انرژی در ایران، عدم کارایی

سوم از کل انرژی در فرآیندهای مصر  و مشکالت فزاینده زیست محیطی ناشی از آن، ضرورت  قریب به یک

 وری انرژی را بیش از پیش آشکار ساخته است.  مدیریت مصر  انرژی و بات بردن بازده و بهره

فرهنگی، دولت موظف است  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 121در این راستا بر طبو ماده 

تدوین  جویی، منطقی کردن مصر  انرژی و حفاظت از محیط زیست نسبت به تهیه و به منظور اعما  صرفه

کننده انرژی، های مصر    یندها و سیستمآمعیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصر  انرژی در تجهیزات، فر

یندها و آدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات، فرکنندگان، تولیاقدام نماید، به ترتیبی که کلیه مصر 

ای متشکل از  ها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند. معیارهای مذکور توسط کمیته         سیستم

استاندارد، سازمان حفاظت سازمان ملی  وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت،

 شود.  میبرنامه و بودجه کشور تدوین  سازمانمحیط زیست و 

پس از تصویب  5/3/1381دومین شورای عالی استاندارد مورخ  و اساس مصوبات یکصد همچنین بر

الذکر همانند نامه اجرایی قانون فوق، این استانداردها بر طبو آیین استانداردهای مربوط در کمیته مزبور

 اندارد ایران به اجرا در خواهد آمد.استسازمان ملی استانداردهای اجباری توسط 

مصر   اریمع نییتع –(رها)ماین ها1رمزارزشده  رمزنگاری یهای پردازش فرآوردهاستخراج تجهیزات »استاندارد 

، به مصوبه ها فرآیند ماینینگ رمزارزنامه اجرایی آیین 3به موجب بند ، «یو دستورالعمل برچسب انرژانرژی 

 گردید.تدوین هیات محترم وزیران  13/5/1398هر مورخ 55637/ت58144شماره 

در طراحی آن استفاده شده و معموتً به  رمزنگاری است که از فناوری ارز مجازی یکی از انواع رمزارز

خود توسط افراد  رمتمرکزیغ تیبه علت ماه نیکوتیبمانند  رمزارزهابرخی  .شود اداره می غیرمتمرکز صورت

واحد د نهایی مان ارزهای دیجیتا  با استفاده از توان محاسباتی پردازنده. شودیم یو نگهدار یبانیشبکه پشت

 (CPU)پردازشگر مرکزی
و مدارهای  4(FPGAی )ریز مدارهای مجتمع قابل برنامه، 3(GPU) ، کارت گرافیک2

 (ASIC) اسیک مجتمع با کاربری مشخص یا همان
 شوند. ها، استخراج می5

                                                 

1- Cryptocurrency 

2- Central Processing Unit 

3- Graphics Processing Unit 

4- Field Programmable Gate Array 

5- Application-specific integrated circuit 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
https://mihanblockchain.com/what-is-asic/
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ای ه دستگاه، به دلیل ظرفیت پردازش و کارآیی باتتر 1البته امروزه اکثر ارزهای دیجیتا  قابل استخراج 

این نوع  ها قابل استخراج هستند و استفاده از سایر موارد برای استخراج ، تنها با این نوع دستگاهاسیک

های اسیک به طور خا  برای استخراج . دستگاهمقرون به صرفه و اجرایی نخواهد بودارزهای دیجیتا ، 

پیچیدگی و سختی استخراج  .استخراج هستندهای اند و بنابراین کارآمدترین دستگاهساخته شده رمزارزها

های زمانی در بازه نیز با رشد سریع تکنولوژیاستخراج  هایدستگاهدر نتیجه با سرعت در حا  رشد است و 

 ،های اخیردر حا  ارتقا و به روزرسانی هستند. با توجه به نرخ پایین تعرفه برق در ایران، طی سا  کوتاه

در چندان مورد توجه قرار نگرفته و به دلیل عدم نظارت  های استخراجمصر  برق در انتخاب دستگاه عامل

 باشند.کم بازده می غالباًمورد استفاده در کشور  استخراج های، دستگاهاین خصو 

تهالک اسلذا  شودمی گرمای زیادی تولید است و تمام وقت ،استخراجهای  دستگاهکارکرد که اینبا توجه به 

 باتی  انرژی با توجه به مصر  کند.نمیتجاوز بیشتر سا   سهتا  دوباتیی دارند و عمر مفید آنها از 

های  فرآوردهاستخراج تجهیزات »استاندارد موجود در کشور، تدوین  استخراج رمزارزهایهای دستگاه

 مورد، «یدستورالعمل برچسب انرژو انرژی مصر   اریمع نییتع– (رهاشده رمزارزها )ماین رمزنگاری یپردازش

 .باشد نوظهوراین صنعت کاربران راهنمایی برای ضمن صیانت از منابع انرژی کشور، توجه قرار گرفته است تا 

 

 

 

 

                                                 

1- Mineable 



 -(رهانیشده رمزارزها )مایرمزنگار یپردازش یهافرآوردهاستخراج  زاتیتجه

 یو دستورالعمل برچسب انرژ یمصرف انرژ اریمع نییتع

 هدف و دامنۀ کاربرد 1

اسرتخراج   تجهیرزات تعیین معیار مصر  و دستورالعمل برچسب انررژی بررای    هد  از تدوین این استاندارد،

 باشد. می توان پردازش دستگاهتوان مصرفی و گیری رمزارزها و روش اندازه

 اسرتفاده   SHA-256برا الگروریتم    2کروین بیرت اسرتخراج   کره بررای   1های اسیکدستگاه برای این استاندارد

 کاربرد ندارد. های دیگربا الگوریتم های اسیکدستگاهسایر  برایو  شوند، کاربرد داردمی

 مراجع الزامی 2

 در حا  حاضر مراجع الزامی وجود ندارد.

  اصطالحات و تعاریف 3

 رود:کار میدر این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر به

3-1  

 شدهعیتوزدفتر کل 
distributed ledger 

 قبررو داده مررورد  یاسررت کرره براسرراس سررازوکار تفرراهم و معمررار  یاداده گرراهیاپشررده عیرردفتررر کررل توز

 .شودیم یروزرسانو به ینندگان شبکه، نگهدارکتمشارک

3-2  

 زنجیره بلوکی
blockchain  

 یک ارزش را انتقا  ها است که  شده غیرمتمرکز و غیرقابل تغییر از تراکنش معر  یک دفتر کل توزیع

  شود. اشتراک گذاشته می در یک شبکه تجاری به دهد و می

  

                                                 

1- Asic 

2- Bitcoin 
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3-3  

  زارزرم
cryptocurrency  

 نی. اابدییم تیموجودی بلوک رهیمتمرکز و شفا  به نام زنجریغ تا ،یجید یاست که بر بستر ییدارا ینوع

 .رندیخود بگه ب یکارکرد پول یطیدر شرا توانندیم هاییدارا

3-4  

  )ماینینگ(استخراج 
mining 

کاربران مشخص شبکه قرار گرفته و به دفتر  دیی، مورد تارمزارزها یهااست که در آن تراکنش یندیفرآ

از  یعالوه بر دستمزد مقدار مشخص تواندیکاربر م ،ندیفرآ نیانجام ا ی. در ازاشودیبلوک افزوده م رهیزنج

 . کند)خلو( و تصاحب  جادیا زیرز را نارمز

3-5   

 ماینر
miner 

در این استاندارد منظور از ماینر،  .دهند را انجام می رمزارزها استخراجکه فرآیند  هایییا دستگاه افراد

 کوین است.های استخراج بیتدستگاه

3-6  

 اسیک
asic 

 هاشود. اسیک که برای استخراج یک ارز دیجیتا  مشخص استفاده میاست استخراج یکی از تجهیزات 

به دارند و با توجه به اینکه  را خاصی الگوریتم کردن حل قابلیت که مدارهای مجتمع با کاربرد خا  هستند

   هستند. رمزارزهااستخراج های گاهاند، کارامدترین دستبرای استخراج رمزارزها طراحی شدهطور اختصاصی 

3-7  

 کوین(سکه )

coin 

 که مستقل از زنجیره بلوکی است.پو  نقد رمزارز 

3-8    

 ی  سخت

difficulty  
بر این اساس سختی سازی در یک بلوک چه اندازه دشوار است. کند که درهم عددی است که تعیین می

 کنندگان در شبکه چقدر است. شود که قدرت محاسباتی مورد استفاده استخراج مشخص می
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3-9  

 تابع هش
hash function 

ای با  ، عملیاتی بر روی آن انجام داده و سپس خروجیدریافتنامحدود را   تابعی است که یک ورودی با اندازه

تواند هر  کند. هر ورودی یک خروجی منحصر به فرد خواهد داشت. ورودی تابع هش می طو  ثابت تولید می

  .شود میده مینا هش ، عدد، فایل و یا غیره باشد و خروجی آن نوع داده

3-10  

 ش  ه
hash  

گویند که خروجی طو  مشخص و ثابتی  سازی تابع هش بر روی اطالعات ورودی با اندازه دلخواه میبه پیاده

توان بازیابی کرد. مشخصه مهم هش  دارد و تصادفی است که بدون کد مشخص، از آن هیچ اطالعاتی را نمی

یک سند مشخص، همواره یکسان  میزان هشیکسان، خروجی  یالگوریتمکه در زمان استفاده از این است 

 .خواهد بود

3-11  

   هشنرخ توان هش یا 

hash Power/hash Rate 
 هشنرخ . باشدورد نظر میگیری مقدار توان محاسباتی استفاده شده توسط شبکه برای عملکرد مواحد اندازه

، تراهش بر ثانیه  (GH/s)، گیگاهش بر ثانیه  (MH/s)مگاهش بر ثانیه  ، (kH/s)با مقادیر کیلوهش بر ثانیه 

(TH/s)  پتاهش بر ثانیه ، (PH/s)  و اگزاهش بر ثانیه (EH/s) دشوسنجیده می. 

3-12  

 نانس
nonce 

 ،کوبل هش همراه به عدد این که هنگامی شود. اضافه زنجیره عددی در هش شده وکعددی که به یک بل

های تعریف شده  های متعدد قادر خواهند بود که شرایط و محدودیت با آزمون و خطا شود، هش مجدداً

   .را برآورده نماید پارامتر سختی شبکهتوسط 

3-13  

 ج قابل استخرا

minable 

 پاداشارزهای دیجیتا  تازه ایجاد شده،  ه ازایب کاربرانکه از طریو آن  سازوکاریدارای  ارزهای دیجیتا 

های جدید و با در اختیار گذاشتن توان هش وکدر قبا  ایجاد بل هاپاداشدریافت این . کنند دریافت می

 گیرد.  ماینرها انجام می
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3-14   

 استخراجستخر ا
mining pool 

تا توان محاسباتی بزرگتری  گذارند اشتراک می  بهبستری که چندین ماینر، توان محاسباتی خود را با یکدیگر 

هرای  برر اسراس توافرو    هرا پراداش برتری به دست آورنرد.   زنجیره بلوکیک بعدی وایجاد کنند و در یافتن بل

 .گویند گروهی نیز می استخراج، استخراجد. به استخر نشو تقسیم می استخراجمختلف موجود در استخر 

3-15  

   استخراججایزه 

mining reward 
 اسرتخراج  جرایزه باشرد.   ها مری که حاصل در اختیار گذاشتن منابع محاسباتی برای پردازش تراکنش پاداشی

 است.ها های تازه صادر شده و کارمزد تراکنشترکیبی از کوین معموتً

3-16  

 رگواه اثبات کا

 PoW  
proof-of-work 

سرخت محاسرباتی بررای تاییرد      1معماهرای  که شامل حل کرردن  زنجیره بلوکیاجماع  سازوکارهاییکی از 

 .باشد های جدید میکوها و ایجاد بلتراکنش

3-17  

 های شبکهگره

nodes 

ها را داشته  ای متصل به شبکه زنجیره بلوکی که وظیفه تأیید و بررسی محاسبات تراکنش هر سیستم رایانه

 باشد، معر  یک گره است. دو نوع گره کامل و سبک در زنجیره بلوکی وجود دارد.

3-18  

 شاخص مصرف ویژه انرژی
SEC 

specific energy consumption 

 

در این استاندارد شاخص مصر  ویژه انرژی برابر با میزان انرژی که به ازای یک واحد تولید مصر  می شود. 

 باشد.دستگاه ماینر بر نرخ هش یا توان محاسباتی دستگاه می توان مصرفی

 

                                                 

1- Puzzle 
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 های ماینرانرژی دستگاه ویژه شاخص مصرف 4

هایی اسرت  دستگاه بریانرژیمحاسبه میزان  گیری در خصو  انتخاب دستگاه ماینر، ترین عامل تصمیممهم

یرا تروان    هرش  نررخ  اند. عواملی که در این برین نقرش دارنرد عبارتنرد از     که برای آن الگوریتم طراحی شده

دستگاه )بر حسب وات(. طبیعی است که هرچه توان محاسرباتی دسرتگاه    یمصرف توانمحاسباتی دستگاه و 

شررود. بررا پیشرررفت تکنولرروژی سرراخت  دسررتگاه بیشررتر مرری بررازدهبیشررتر و مصررر  برررق آن کمتررر باشررد، 

یابرد. هرچره سرایز ایرن ریرز       آنها نیرز افرزایش مری    بازده ،اسیک هایفته در دستگاهرهای به کار  ریزپردازنده

یابد و سرعت پردازش یرا  کوچکتر باشد، میزان برق مصرفی برای تولید توان محاسباتی کاهش میها  پردازنده

 یابد.  هش آن افزایش مینرخ 

رابطه زیر از  انرژیویژه مصر  های ماینر، برای تعیین شاخص با توجه به دو عامل اثرگذار در بازدهی دستگاه

  :باشدمی J/Thیا  W/Th/sشود و یکای آن استفاده می

SEC =
 Pmax 

  𝐻ash 𝑅𝑎𝑡𝑒
 

 که در آن:

SEC:   ؛یا ژو  بر تراهش بر تراهش بر ثانیه واتبر حسب  شاخص مصر  ویژه انرژی 

:Hash Rate   نرخ هش یا توان محاسباتی دستگاه برحسب تراهش بر ثانیه(
𝑇ℎ

𝑠
 و  ؛(

Pmax:    دستگاه ماینر برحسب وات  توان مصرفیماکزیمم(W). 

 باشد. 3انرژی باید در گستره مقادیر جدو  مصر  ویژه گیری شده برای  مقدار اندازه

 گیری مصرف انرژیهای اندازهآزمون 5

  آزمونمحیطی شرایط  5-1

 در نظر گرفته شود: 1شرایط محیطی آزمون مطابو جدو  شماره 

 شرایط محیطی آزمون دستگاه ماینر -1جدول 

 پارامتر محدوده مورد تایید

26ºC> T  22ºC دمای محیط آزمون 

50% >H گیریرطوبت محیط اندازه 

 

 مشخصات منبع تغذیه 5-2

 ارائه شده است. 2مشخصات منبع تغذیه مورد قبو  در جدو  

https://mihanblockchain.com/what-is-hash-rate/
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 مشخصات منبع تغذیه -2جدول 

 پارامتر محدوده مورد تایید

220 V ± 2% ولتاژ ورودی 

50 Hz ± 2% فرکانس 

 انحرا  از حالت هارمونیک %5 کمتر از 

 

 آزمون مورد نیاز تجهیزات 5-3

 باشد:تجهیزاتی که برای آزمون تزم است به شرح زیر می

 :متر دقیووات -الف

 بایرد  W 000 4 هرای زیرر  متر برای توانشود. دقت واتمتر استفاده میگیری توان مصرفی از واتبرای اندازه

W 01/0 .باشد 

 :سنجیا صوت نجسدسیبل -ب

سرنج  شرود. دسریبل  سنج استفاده میگیری صدای تولید شده از فن پاور و دستگاه ماینر از دسیبلبرای اندازه

 دسیبل را پوشش دهد. 90تا  55باید دامنه 

 :ترمومتر دیجیتالی -ج

 دامنره شرود. ترمرومتر بایرد    ها از ترمومتر دیجیتالی اسرتفاده مری  گیری گرمای تولیدشده پردازندهبرای اندازه

°C 23 تا °C 90 .را پوشش دهد 

 :رایانه -د

جهت  LTEمجهز به فناوری یک دستگاه رایانه با مشخصات حداقلی با امکان اتصا  به شبکه و مودم اینترنت 

هر دسرتگاه برر مبنرای     1هایتراشهگیری میزان توان پردازشی و دمای انجام تنظیمات دستگاه ماینر و اندازه

ایجراد یرک   نه قابلیت اتزم است رایهمچنین  مورد نیاز است. ،پیش تعبیه شده بر روی آنهاهای منوی از داده

حساب کاربری معتبر بر روی یکی از استخرهای فعا  و معتبر و بررسی عملکرد دستگاه بر روی پنل اسرتخر  

 را داشته باشد. مورد اشاره

 روش آزمون 6

 گیری توان مصرفیاندازه 6-1

 .گیردباشند و توان مصرفی آنها دو حالت را در بر میحالت آماده به کار میهای ماینر فاقد دستگاه

                                                 

1- Chipset 
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در صورتی که تنظیمات مربوط به استخر استخراج و اتصرا    است. حالت نخست هنگام روشن شدن دستگاه

طری زمرانی کمترر از ده دقیقره دسرتگاه مشرغو  بره         نهایتاً ،اینترنت به درستی تنظیم و متصل شده باشند

بسیار کمتر از توان مصررفی   گردد. توان مصرفی پیش از اتصا  کامل و شروع به پردازش معموتًمی پردازش

 باشد.هنگام انجام پردازش می

با فرض درست انجام شدن تمامی تنظیمرات و اتصرا  بره     ،بررسی میزان توان مصرفی دستگاهدومین حالت 

 . شوده میدر نظر گرفتگیری توان مصرفی اندازهبرای اینترنت پس از ده دقیقه از شروع به کار دستگاه 

افزاری از پیش تعبیه شده بر روی صحت و درستی انجام تنظیمات و اتصا  به اینترنت از طریو رایانه و منوی نرم -1 یادآوری

 ها نیز قابل بررسی و کنتر  است.دستگاه

های وت برای میزان توان پردازشی و توان مصرفی )حالتهای متفاقابلیت تنظیم حالتهای دستگاه برخی از مد  -2یادآوری 

هرای مربروط بره تروان مصررفی و تروان       شود المانکه در این صورت توصیه می دارندمتفاوت مانند اقتصادی، نرما ، توربو و...( 

 مختلف مورد سنجش قرار گرفته و در اسناد مربوطه ثبت شوند. حاتتپردازشی در 

 های شرکت سازندهبر مبنای دادهگیری توان پردازش اندازه 6-2

پس از شرروع بره کرار دسرتگاه و آغراز عملیرات        های شرکت سازندهگیری توان پردازش بر مبنای دادهاندازه

افرزاری هسرتند کره تروان     ها مجهز به یک منروی نررم  تمامی دستگاه شود.انجام می استخراج توسط دستگاه

تواند بر مبنای هش، کیلوهش، دهد. عدد نمایش داده شده میی هش نمایش میپردازشی دستگاه را بر مبنا

مگاهش و یا تراهش باشد که تمامی آنها قابل تبدیل به یکدیگر هستند و میزان توان مصررفی مرورد نظرر و    

 مورد تایید هر دستگاه بر مبنای تراهش خواهد بود.

 های استخر گیری توان پردازش بر مبنای دادهاندازه 6-3

های مربوط بره شناسره هرر دسرتگاه برر روی منروی       داده ،ایدقیقه دهپس از شروع به کار دستگاه با تاخیر 

باشد. برای ایجراد اطمینران از   استخری که دستگاه به آن جهت استخراج متصل شده است قابل مشاهده می

با عدد نمایش داده شده بر  واقعی بودن عدد نمایش داده شده بر روی منوی کاربری خود دستگاه، باید آن را

تروان بره   و سپس می نمود تاملدقیقه  پانزدهه نمود که البته برای انجام این کار باید سروی پنل استخر مقای

 عدد نمایش داده شده برای آیتم میزان توان پردازش لحظه ای دستگاه استناد نمود.

روی پنرل اسرتخر بره عوامرل دیگرری ماننرد سررعت و قابرل         هش( نمایش داده شده بر نرخ میزان توان پردازشی ) -یادآوری

اطمینان بودن اتصا  اینترنت نیز وابستگی دارد که در صورت مشاهده مغایرت میان عدد نمایش داده شرده در منروی کراربری    

 این موارد را نیز کنتر  نمود.، تزم است دستگاه و پنل استخر
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 رژیشاخص مصرف ویژه انهای  بندی گروههرتبمقررات  7

 اسرت. در ایرن جردو     اساس مقادیر به دست آمده نسبت بازده انرژی معین شرده  بندی برهرتب 3در جدو  

 بنردی برا   رتبره شرود.   اساس حردود تعریرف شرده در آن معرین مری      رتبه و یا گروه مصر  انرژی دستگاه بر

 مشخص شده است. Dتا  A هایشاخص

 ماینردستگاه های شاخص مصرف ویژه انرژی  بندی گروهرتبه -3جدول 

SEC (W/Th/s) انرژی  ویژه مصرف شاخص گروه  

50 >SEC A 

70> SEC  50 B 

90> SEC  70 C 

110> SEC  90 D 

 

 برچسب انرژی 8

 های مورد استفاده در برچسبرنگ  8-1

های مورد اسرتفاده برر   شود. رنگ در برچسب به صورت پیکان رنگی نشان داده می رمزارزهاگروه بازده انرژی 

 ( به شرح زیر است:CMYKهای چا  )روش اساس رنگ روی برچسب بر

 ؛(Cyan)ای  فیروزه -

 ؛(Magenta)زرشکی روشن -

 ؛(Yellow)زرد  -

 .(Black)سیاه  -

شود. ترکیب قرار گررفتن نیرز بره     های فوق شکل کلی برچسب رنگی حاصل میبا ترکیب درصدهایی از رنگ

درصرد زرشرکی    70ای ،  بیانگر آن است کره صرفر درصرد فیرروزه     07X0است به طور مثا   CMYKصورت 

 اند.  درصد زرد و صفر درصد سیاه با یکدیگر ترکیب شده 100روشن، 

 شوند. طراحی می 3 شماره ها به صورت جدو  این اساس هر کدام از رده بر

 نشان داده شده است. 1 شماره  در شکل رمزارزهاهای برچسب  نمونه

 رمزارزهاهای بازده انرژی  رنگ گروه -4جدول 

 ترکیب رنگ گروه بازده انرژی

A X0X0 
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B 40X0 

C 4100 

D 00X0 

 

 

 دستگاه ماینربرچسب انرژی  -1شکل 
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 انرژی دستگاه ماینرشکل و ابعاد برچسب  -2شکل 
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 پیوست الف

 (دهندهآگاهی)

 اصول کلی رمزارزها

 استخراج یا ماینینگ  1-الف

های جدید تولید و به موجودی در گردش آن ارز دیجیتا  خرا   کوین ،ماینینگفرایند استخراج یا با انجام 

بررای کرار کرردن     ،غیرمتمرکز دارندکوین ماهیت شده مانند بیترمزنگاریشود. از آنجا که ارزهای اضافه می

ها و خردماتی را در  آن نیاز است تا افرادی در سراسر دنیا در حیات این شبکه دخیل باشند و سرویس  شبکه

ماننرد و شربکه بره پراس      بی نصریب نمری   ،کنند اختیار شبکه قرار دهند. افرادی که در این امر مشارکت می

   .شود است که در قالب ارزهای دیجیتالی اهدا می هایی را در نظر گرفته خدمات آنها پاداش

کوین، هر چهار سا  یک بار پاداش مرذکور نصرف   تزم به ذکر است طبو برنامه نوشته شده برای شبکه بیت

های مراینر  کوین(، دستگاهکوین قابل استخراج )بیست و یک میلیون بیتشود و پس از استخراج کل بیتمی

 شوند.مند میهتنها از کارمزد شبکه بهر

شود و برای آنکه تراکنش تایید شود و دهد، آن تراکنش وارد شبکه میهنگامی که فردی تراکنشی انجام می

محسروب  در شربکه   (ود)ن 1گرهع جای گیرد مراحل زیادی رخ می دهد. ماینر یک نو زنجیره بلوکیک ودر بل

و سعی در سازماندهی و تاییرد آنهرا    کردهآوری شوند را جمعهایی که به شبکه ارسا  میتراکنشو  شودمی

ها را دریافت و تاییرد کنرد و پرس از تاییرد آنهرا را بره       ماینر در واقع مسئو  آن است که تراکنش گرهدارد. 

کی که در حا  حاضر چندین تراکنش در وها را به بلاضافه کند و در نهایت آن تراکنش زنجیره بلوکیحافظه 

بره  سرپس  و  ودک پرر شر  وکند که ظرفیت بلها را اضافه میآن جای دارد اضافه کند. ماینر تا جایی تراکنش

 .رودک بعدی میوسراغ بل

 کار اثبات گواه اجماع الگوریتم اساس بر …کوین، اتریوم و از آنجایی که بسیاری از ارزهای دیجیتا  نظیر بیت

کروین اسرت و   بیرت  زنجیره بلروکی الگوریتم  ،کار اثبات گواه. دارند نیاز زیادی محاسباتی قدرت به کنند،می

وع الگوریتم اجمراع اسرت کره در    ن یک کار اثبات گواه شود.موجب غیرمتمرکز بودن هر چه بیشتر شبکه می

مورد استفاده  زنجیره بلوکیهای جدید به شبکه کوها و افزودن بلبخشی به تراکنشاصل برای تایید و اعتبار 

ماینرهرا برا یکردیگر رقابرت دارنرد ترا        زنجیره بلروکی، گیرد. در واقع به دلیل وجود این الگوریتم در قرار می

 .ک بیافزایندوها را حل کنند و به بلتراکنش

                                                 

1- Node 

https://mihanblockchain.com/what-is-a-node-in-a-blockchain-network/
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 ماینر 2-الف

 کامل گره توانندمی و است کوبل یک خلو برای تراکنش اثبات هدفشان که هستند هاییگره واقع در ماینرها

اسرتفاده   اسریک  دسرتگاه  یرا  گرافیک کارت یو، پی سی مانند افزارهاییسخت از ماینر. باشند سبک گره یا و

وظیفره را  کند تا یک مساله رمزنگاری را حل کنند و اعتبار تراکنش را تایید کند. اولین فرردی کره ایرن    می

زمانی که  .های کامل تایید شودگرهتواند توسط دهد و بنابراین میتکمیل کند، نتایج را به شبکه گزارش می

موجود اضافه کند  زنجیره بلوکیک به ومذکور این حو را خواهد داشت که یک بل ماینراجماع صورت گرفت، 

 .و جایزه خود را دریافت کند

کند. ماینر قبل از شروع هرش، خرود نیرز    های موجود را هش میابتدا تراکنشکار ماینر بدین گونه است که 

کند. کوین بیس در واقع تراکنشی است ها اضافه میبه راس تراکنش (کوین بیس) 1کوین پایهتراکنشی با نام 

یزه جرا  ،ک اضرافه کنرد  وکه در آن آدرس ماینر وجود دارد و اگر ماینر بتواند آن تراکنش را حل کند و به بلر 

شوند های جدید ایجاد میاست که در آن کوین یشود. کوین بیس تراکنشبه کوین بیس ارسا  می استخراج

 .ک جدید استواولین تراکنش بل و معموتً

هرا بره صرورت جفرت در     کند و با هش هر تراکنش هشپس از این مرحله، ماینر شروع به هش تراکنش می

شوند تا یک هش کلی به دسرت  اند مجددا با یکدیگر هش میآمدههایی که به صورت جفت در آیند. هشمی

2درخت مرکل بیاید و به باتترین بخش یعنی
 مرکل ریشه یا ریشه هش ها،هش این به برسد. 3یا هش ریشه 

شود تا منابع کمتری  های معمو  و رایج استفاده میهای مرکل برای ساماندهی تراکنشدرختگویند،  می نیز

 .را مصر  کنند

شود و در هدر ک قبلی و نانس یا همان اعداد تصادفی همراه میوهش ریشه سپس با هش بلیا  درخت مرکل

کننرد. ایرن   شوند و یک خروجی تولید مینیز هش میها کوگیرد. قابل توجه است که هش بلک قرار میوبل

کننرده  رود. در این بخش میزان عدد خروجی یا همان تعیینک به کار میوخروجی به عنوان تعیین کننده بل

گوینرد هرش   ک باید از مقدار مشخصی که توسط پروتکل تعیین شده است کمتر باشد بره اصرطالح مری   وبل

-صفر شروع شود. این مقدار مورد نظر که پس از این مرحله تعیرین مری   ک باید با تعداد مشخصیوبل باتیی

های جدیرد ایجراد   کونامند. کار سختی هش این است که اطمینان حاصل کند تا بلشود را سختی هش می

 .باشندها به میزان توان هش شبکه میکوشوند و بلمی

کنند تا اینکره یرک مراینر در شربکه      را هش می ییباتک وبل ، ماینرها از طریو بازخوانی نانس، بارها و بارها

ک را به شبکه ارسا  خواهرد  ومورد نظر بل گرهباتخره هش معتبر تولید کند. پس از پیدا شدن هش معتبر، 

هرا بره اجمراع    گرره کنند و در صرورتی کره   ک را بررسی میوها، معتبر بودن هش یا بلگرهکرد. سپس دیگر 

                                                 

1- Coin base 

2- Merkle Tree 
3- Binary hash tree 

https://mihanblockchain.com/merkle-tree/
https://mihanblockchain.com/merkle-tree/
https://mihanblockchain.com/merkle-tree/
https://mihanblockchain.com/merkle-tree/
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رونرد  ک بعدی میوکنند و به سراغ بلاضافه می زنجیره بلوکیک را به وبل ،کردندرسیدند و اعتبار آن را تایید 

 .تا آن را استخراج کنند

داشت و تمرام ایرن    (ماینینگ ریگ)متصل شد باید دستگاه اسیک  زنجیره بلوکیبرای اینکه بتوان به شبکه 

ای از  اسرتخراج بره مجموعره    ریرگ  یا یگ ماینینگ، ریردگارز دیجیتا  صورت می استخراجیند به هنگام آفر

 گیرد. افزاری اشاره دارد که برای استخراج ارزهای دیجیتا  مورد استفاده قرار می تجهیزات و پک سخت

را در اختیار دارند، شرانس بسریار کمری بررای      استخراجباید توجه داشت ماینرهایی که درصد کمی از توان  

استخرها به معنای بره  این اند. رای حل این مشکل ایجاد شدهب استخراجک بعدی دارند. استخرهای ویافتن بل

گذارنرد ترا    گذاری منابع توسط ماینرهایی است که توان پردازشی خود در شبکه را بره اشرتراک مری   اشتراک

اسراس مقردار    بندی برر جایزه دریافت شده به طور مساوی بین اعضای استخر تقسیم شود. سهم این تقسیم

دهد. یعنی به همان میزان کره  ک در اختیار استخر قرار میوه هر ماینر برای یافتن بلتوان محاسباتی است ک

 .شودمیدریافت  استخراج پاداشد به همان میزان درصد نیز گیرتوان محاسباتی در اختیار استخر قرار 

 یا نرخ هش توان هش 3-الف

با طو   خروجییک گویند که  می، نرخ هش سازی تابع هش بر روی اطالعات ورودی با اندازه دلخواهبه پیاده

تروان بازیرابی    بدون کد مشخص، از آن هیچ اطالعراتی را نمری  ه صورت تصادفی و بمشخص و ثابتی دارد که 

یرک   ،هرش فرآیند کرد. مشخصه مهم هش این است هنگامی که از الگوریتم یکسانی استفاده شود، خروجی 

واحد اندازه گیری مقدار توان محاسرباتی اسرتفاده شرده توسرط      .خواهد بود یهمواره یکسان و سند مشخص

 .گویند می هشنرخ عملکرد ممتد را  شبکه برای

منجرر  اولین حدس درست  د.خواهند بوبررسی  قابل های بیشتریتر باشد، هشقوی استخراجهرچه سیستم 

در عمرل،   .سرعت حدس زدن، شانس برنده شدن بیشتر خواهد داشرت و با افزایش  شودمیتراکنش  به حل

هرای بیشرتری را محاسربه کننرد و     کنند ترا هرش   بت میاین موضوع بدان معناست که ماینرها با یکدیگر رقا

 سرختی  هرچنرد  یابنرد.  امیدوارند که اولین نفری باشند که به هش صحیح و ارز دیجیترا  خرود دسرت مری    

شود. از نظر تئوری، این  تر میختس جدید کوبل هر استخراج و یابد می افزایش تدریج به نیز هاهش محاسبه

کند. بسیاری از ارزهرای دیجیترا ، سرقف مشخصری      های جدید را ثابت حفظ میکوامر، نرخ ایجاد شدن بل

 توان تولید کرد.  برای تعداد واحدهایی دارند که می

پردازند، کیفیت و کمیت سخت افزاری که برای استخراج مناسرب   می استخراجبا افزایش تعداد افرادی که به 

هایی با پردازنده یرا کرارت   توان مشاهده کرد که رایانه ر مییابد. این موضوع را اینطو نیز افزایش می استنیاز 

کننرد و یرا حتری     اند که همزمان با هم کار مری گرافیک قدرتمند جای خود را به چندین کارت گرافیک داده

 .اندهای تخصصی که به طور ویژه برای استخراج ارز دیجیتا  ساخته و پرداخته شدهچیپ

 مصرر  براتی انررژی   با قدرت بات و  های دستگاه به نیاز ،وان محاسباتی باتت برای دستیابی بهبدین منظور 

 باشد. می

https://mihanblockchain.com/what-is-hash-rate/
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