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 Linux Userمخفر   LUG  از دو عبررت  شکرل ش هراس انرن نهنرگ و الگ Nahang LUGنشرهی  

Group  ا  . برهرراا  لینرکس  مر ایر  درای  نی ر  انرن ز یتزو  شرر شکرل ش ازوکر  از حررت ا   رزه. برهرامر 

 .تا شکل ش دادیم NahangLUGهمی  هم ازوس 

بنررررر ای  ش ا هررررترتس بررررر  ررررک    ایرررر  . انررررن یررررر ی ررررکز  حرررررت ا  لینررررکس /ا  لینررررکس  و رررر  وهررررار حرررررت ا   ررررزه

شرررر . چیررری  از تویاهرررزدرد  شرررر ش  سررر  ارررزوهج   رررهی ن ر برررر  رررک      رررک   رررکت انرررنهرررم. هرررار نشرررهی  می شرررهی مررر   رررکد

بنرر ای  از اهراار دی رز ایر  نشرهی   ک رحه   معرکت  رهی ن .  رکدرد دو  ا  مر ایم ز ا دو سرر   رهی ن ادازهراسپذریفته

 . برها م ر
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 enahang@: سردبیر

 الگگروه نهنگ 

 الگکانال نهنگ 

 :گروه نویسندگان

 طاهره کوهی

 کوهیفاطمه 

 سماواتبا تشکر از الکترونهنگ فاطر

 

 

 فهرست مطالب

 

 4صفحه  (پول هزاره سوم)اقتصاد جهانی 

 6صفحه  سرعت بیشتر با افزایش بسامدهای مغزی

 7صفحه    هوشمند مدیریت آبسامانه 

 8صفحه   کوینافزارهای استخراج بیتسخت

https://telegram.me/enahang
https://telegram.me/joinchat/Cfza0Apnp3tZzsBaNO7HNg
https://telegram.me/nahangLUG
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 پول هزاره سوم

هررای رایرری بسرریاری امرررو ه پررول

هررا و قرروانین متکرری بررر پرو کرر 

مصردا   . شوندرمزنگاری  ولید می

ها بیت کوین است که  وانسرته  آن

ابتردا بره   در اسرت جایگراه بروبی    

عنوان کاال و سپس به عنوان پرول  

بیرت کروین   . هزاره سوم پیدا کنرد 

یک شبکه  وافقی اسرت کره یرک    

سیستم پردابت جدید و یک نرو   

ده پول کامالً یجیتال را بوجرود آور 

کرروین یرک دادوسررتد  بیرت . اسرت 

ولرین شربکه   اهمتا به همتاست و 

پردابررت نق رره برره نق رره  مرکررز 

ویژگری آن ایرن   .  دایی شده است

که  وسر  کراربرانش بردون     است

هیچگونرره ابتیررار مرکررزی و یررا   

ا  . ای، نیرومند شرده اسرت  واس ه

نق ه نظر یک کراربر، بیرت کروین    

بسریار شرربیه پرول نقررد اینترنترری   

کروین همچنرین مری     بیرت . است

سیسرتم   واند به عنوان مهمتررین  

موجرود   دفترداری برا سره ورودی  

در ادامه برای ایرن کره    .بشمار آید

با پرول هرزاره سروم بیشرتر آشرنا      

شوید انوا  پول مجرا ی را م رر    

 .کنیممی

 مجازیانواع پول  **

هررای یررت کرروین ا  جمورره پررول ب

مجا ی شنابته شده است کره بره   

رسررد پشررتوانه برروبی ا  نظررر مرری

اعتماد مرردم بررای برود درسرت     

هرای  امرا انروا  پرول   . کرده اسرت 

 واننرد  مجا ی چه چیزهرایی مری  

 باشند؟

پرول  »بسته به نحوه  عام  میران  

و پول واقعی، پرول  « بدون پشتوانه

بنردی  مجا ی به سه طبقه، دسته 

 :می شود

-این طرر   :پول مجازی بست -

ها بره طرور معمرول بررای بریرد      

کاالها و بدمات مجا ی در دابر   

جامعه مجا ی واقعی منظور شرده  

و کاربران پول را ا  طریر  بربری   

 .فعالیت ها به دست می آورند

پووول مجووازی بووا  ریووان    -

پول مجرا ی بره جرای     :یکطرفه

پررول واقعرری بریررداری شررده امررا 

 بردی  معکروآ آن وجرود    امکان 

 (سکه آما ون. )ندارد

پووول مجووازی بووا  ریووان    -

در ایرن طرر  هرا، مری      :دوطرفه

 وان ا  پول برای برید پول واقعی 

استفاده کرده و همچنین آن را در 

 ارنما یا  وس  صرادرکننده هرای   

. باص دوباره  بدی  معکوآ کررد 

 (بیت کوین)

این دسته بندی ها بعضری اوقرات   

 مرایز  . هم پوشانی دارندبا یکدیگر 

دیگری که باید به جز دسته بندی 

باال در نظر گرفت متمرکز یرا ییرر   

 .متمرکز بودن پول مجا ی است

 :طرح پول مجوازی متمرکوز   -

دارای یررک نظررام متمرکررز برررای  

 أیید کردن و انجام معاموه هرا برا   

 (دالر لیندن. )صادر کننده است

طوورح پووول مجووازی  یوور   -

ا  طریرر   معررامالت :متمرکووز

ای ا  کاربرها  أییرد و انجرام   شبکه

می شود که بعضری فعالیرت هرای    

-بیرت . )باص را انجام مری دهنرد  

یرا وادردهای جرایگزین آن     کوین

کرروین و کرروین، دا ماننررد الیررت 

 (اثاریوم

« پرول مجرا ی  »در بسیاری موارد 

اشتباه گرفتره  « پول الکترونیکی»با

باید دقت نمود کره پرول   . می شود

مجا ی متفاوت ا  پول الکترونیکی 

 یرا پول مجرا ی معرادل    باشد؛می

فیزیکی یا پشتوانه قانونی نردارد و  

این وجود نداشتن چارچوب قانونی 

مشررخ ،  فرراوت هررای مهمرری را 

ی و برررین پرررول مجرررا ی، واقعررر

 .الکترونیکی سبب شده است

طبیعررت ار هررای  نجیررره بورروکی 

ها بردین  کویندیجیتالی مانند بیت

هرا ممکرن اسرت    معناست کره آن 

http://financialcryptography.com/mt/archives/001325.html
http://financialcryptography.com/mt/archives/001325.html
http://financialcryptography.com/mt/archives/001325.html
http://financialcryptography.com/mt/archives/001325.html
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این بردان  . برای  حوی  امن باشند

دلی  اسرت کره محردوده قابویرت     

هرررای اطمینررران دارنرررد و داده 

کروین  اقتصادی برای  حوی  بیرت 

 ر است  را بررای یرک    در دسترآ

 .ار  رایی

کووی   چه چیزی بهای بیت **

 کند؟را تعیی  می

کوین با قرانون عرهره و   بیت بهای

برا افرزایش   .  قاها معووم می شود

کروین، بهرای آن   برای بیرت  قاها 

یابرد و برا کراهش    نیز افزایش مری 

. شرود کاسته می قاها، ا  بهای آن 

هرای در گرردش   کروین  عداد بیت

هرای  کروین و بیرت  ،محدود اسرت 

نربرری کاهنررده و قابرر  جدیررد بررا 

؛ ایرن  شروند پیش بینی  ولید مری 

کره  قاهرا بایرد     بدین معنی است

 ابعی ا  این س ح  رورم باشرد  را    

با ار . بتواند قیمت را ثابت نگهدارد

کوین در مقایسه با آنچه بایرد  بیت

بنابراین،  .نو  کوچک استباشد، ه

برای باال و پایین رفتن قیمت با ار 

یرری پرول   گنیا  بره مقردار چشرم   

-نیست و در نتیجره قیمرت بیرت   

 .کوین هنو  بسیار متغیر است

توانود  موی  کووی  آیا بیوت  **

 ؟ارزش خود را از دست دهد 

 اریخ پر است ا  ار هرایی کره    .بوه

-ورشکست شدند و دیگر اسرتفاده 

مرار   مرالالً   .شرود ای ا  آنها نمی

در دوران جمهوری ویمرار و   آلمان

که دیگر ا   دالر  یمبابوهابیراً نیز 

اگرر چره کره     .شودآن استفاده می

شکست ار های قبوری معمروالً بره    

دلی   ورم  یاد بود که ییررممکن  

کوین ا فا  بیفترد،  است برای بیت

هرای  ولی همواره ادتمال شکسرت 

فنرری، ار هررای رقیررب، مسررای     

یرک  . سیاسی و جز آن وجود دارد

گویرد  قاعده سرانگشتی سراده مری  

نباید م وقاً ایمرن  که هیچ ار ی را 

ا  ورشکستگی یرا شررای  دشروار    

کروین در طری سرالها    بیت. دانست

پس ا  آیا  به کارش، ثابرت کررده   

که قاب  اعتمراد اسرت و پتانسری     

-امرا هریچ  .  یادی برای رشد دارد

کررس در آن موقعیررت نیسررت کرره 

-کروین را پریش  بتواند آینده بیرت 

 .بینی کند

آیا متنواهی بوودن تعوداد     **

ها، یو  مدودودیت   کوی بیت

 نخواهد بود؟

بیت کوین ا  این جهت کره فقر    

میویون عردد ا  آن سرابته    12 ا 

. بواهد شد، منحصر به فررد اسرت  

امررا ایررن هرگررز یررک محرردودیت  

آید، چون بیرت کوینهرا   بشمار نمی

انند با واددهای کروچکتر ا   می  و

بیت، شمارش  کوین، مالالیک بیت

کرررروین یررررک بیررررت. شرررروند

اگرر در  . بیت اسرت  1,000,000

آینررده بررا کرروچکتر شرردن انرردا ه  

متوس   راکنش، نیرا ی ادسراآ   

 8 واننرد  را   شود، بیت کوینها می

بیررت  2.......0.)رقرم اعشررار  

و ب رررور برررالقوه دتررری ( کررروین

 .گردندواددهای کوچکتر،  قسیم 

 

 

 

  

 طاهره کوهی

 کارشناآ ارشد هوش مصنوعی

 

 

 1.26 ا  1.22ا  سال کوین،  بهای بیت

 

https://telegram.me/enahang
https://telegram.me/enahang
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سرعت بیشتر با افزایش 

 بسامدهای مغزی

هررای مغررزی فرکررانس

هرررایی ماننرررد  وسررر  دسرررتگاه

-گیرری مری  آنستوفووگرافی اندا ه

های مغزی معکوآ فرکانس. شوند

و . هررای مغررزی هسررتند  بسررامد

های درون مغرز  بستگی به پردا ش

هرا بیشرتر   هر قدر فرکرانس . دارند

 .آیرردشررود بسررامدها پررایین مرری 

. باشرد فرکانس معکوآ بسامد می

است کره  برای افزایش بسامد ال م 

. های مغزی پرایین باشرند  فرکانس

طب   حقیقرا ی کره انجرام شرده     

هرای  است برا ه فعالیرت فرکرانس   

مغزی در سنین مختور  متفراوت   

هرای  چنین فرکرانس هم. باشندمی

 رر ا   مغزی در دالرت برواب کرم   

یرک  . دالت بیرداری انسران اسرت   

کود  برین یرک  را هفرت سرال      

های مغزی دول و دروش  فرکانس

برای یک نوجوان . اردهفت هر ز د

های مغزی فرکانس در سنین رشد

. باشرد هر ز مری  24دول و دوش 

هر ز و فرکانس  12ها، برای جوان

هر ررز، مررر   شررنی در انسرران  18

هررر قرردر همرراهنگی  . باشرردمرری

بیشررتری بررین دو نیمکررره مغررزی 

هرای مغرزی   برقرار باشد، فرکرانس 

ایورب مرا افررادی    . آید ر میپایین

ایوررب مررا . هسررتیمراسررت دسررت 

مررا براسرراآ . گرررا هسررتیممن رر 

دسررراب و کتررراب و اسرررتدالل   

. کنریم گیرری و عمر  مری    صمیم

کنترل این اعمال همه  وس  مغرز  

مغرز چرپ   . شرود چپ ما انجام می

گرررا، مغررز اسررتدالل  مغررز من رر 

و مغرز قرانون    دسراب کننده، مغز 

شویم،  ر میهرقدر بزرگ. باشدمی

پرییر ر  سالگی به بعد قانونا  هفت

بره همران انردا ه مغرز     . شرویم می

ایوب ما مغز . شودچپمان فعال می

راستمان را که مغز آفریننده، مغرز  

مغرز بیرال   گرر،  بال  و آفررینش 

باشررد را پررردا  و مغررز هنررری مرری

 ر ا  مغز چپمان بره کرار   بسیار کم

ایررن نررامو ونی در  . گیررریممرری

استفاده دو نیمکره مغزمران باعر    

الم بزرگسرالی برا   شود که در عمی

های مغز، کارایی و افزایش فرکانس

. کارآمدی کمترری داشرته باشریم   

اگر هماهنگی بین این دو نیمکرره  

برقرار شود؛ یعنی عدالت برین هرر   

گرراه دو نیمکررره ایجرراد شررود، آن 

آیرد و  های مغزی پایی میفرکانس

های مغز کارآیی با افزایش فرکانس

 . شود ر می یادبهتر و ما 

  

 کوهی فاطمه

 سخت افزارکارشناآ 

 

 

https://telegram.me/enahang
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 مدیریت آب هوشمندسامانه 

با استفاده  .باشدرسانی ایمن میاندا ی ایمن، ار باطات امن و  یرسابت برو مدیریت آب هوشمند نیا مند راه

 .های دسگر در این  مینه را بر عهده گرفتمدیریت شبکه وان های فاقد وهعیت میا   وابع هش و  وکن

 
 [1]معماری ایمن 

 

[1] N. Ntuli, A. Abu-Mahfouz, A Simple Security Architecture for Smart Water Management System, in Journal 

on Procedia Computer Science 83:1164–1169, 2016. 

 

 طاهره کوهی  

 کارشناآ ارشد هوش مصنوعی

 

https://telegram.me/enahang
https://telegram.me/enahang


 5931 مهر – سومشماره  فناوری الگ نهنگ

8 
 

-بیتافزارهای استخراج سخت

 کوین

 

کوین بره   وان بیتبه سه روش می

 :دست آورد

افررزار و اسررتفاده ا  نرررم  -2

 (ایدرآمد ق ره)سایت 

  جارت الکترونیک -1

کرروین بررا اسررتخراج بیررت -3

 افزارسخت

هرای  سررویس  هرا و ابزارها، ویژگی

جدیررد در دررال  وسررعه یررافتن    

 رر و  هستند  ا بیت کروین را امرن  

برای  وده مردم دسرترآ پرییر ر   

بیشررتر کسرب و کارهررای  . بسرا ند 

کوینی نوپا بوده و هنو   حرت  بیت

ب رور کوری،   . پوشش بیمه نیستند

فرایند بووغ بیرت کروین هنرو  در    

  .جریان است

کسب درآمد در دال داهر با هرر  

-ذکر شرده صرورت مری   سه روش 

هرا،  کسب درآمرد برا سرایت    .گیرد

افزار بره عنروان   افزارها و سختنرم

 .شودای محسوب میدرآمد ق ره

بررا  کرروینکسررب درآمررد بررا بیررت

چررون  ؛افررزار برروب اسررتسررخت

سرعتش ا  کسب درآمد با سرایت  

با  وجره بره    .افزار باال ر استو نرم

این کره همره قروانین و کردها در     

پس این . با  هستندکوین متنبیت

امکان برای همگان وجود دارد کره  

 .در پیشرفت طر  مشارکت کننرد 

 وانند در پرو ه در دال همگان می

کوین  رالش کننرد  را     وسعه بیت

 .اعمرال شرود   بعد ا   ایید دیگران

ایررن یعنرری مشررارکت و شررفافیت 

در دررال  .کامر  در  مررام سررابتار 

 وانند در این پرو ه داهر افراد می

مشررارکت کننررد و در ا ای درر    

سررکه دیجیتررال   2102مشررکالت 

به ایرن کرار    .دریافت کنندپاداش 

در . گویند استخراجبه اص ال  می

واقع این  نها راه به دسرت آوردن  

ا  ابتردا  . های دیجیتال اسرت سکه

های ثبت شده مشخ   عداد سکه

در ایرن سیسرتم  مرام    . شده است

 م اسرت اول  وسر    ها ال راکنش

اکنرون در شربکه   . افراد  ایید شود

یرررک سیسرررتم نقررر  و انتقرررال  

دیجیتالی داریم که نظیر به نظیرر  

- رراکنش  برای  ایید. دهدرخ می

ای که در مردت کو راه   شبکه های

ت، نیرا  بره   بسیار گسترده شده اس

قردرت  کره  اسرت  هایی افزارسخت

پردا ش باال و ا  طرفی دیگر  روان  

در .  ری داشرته باشرند  مصرفی کم

- روان بره سرخت   این  مینره مری  

اشرراره ( ASIC)افزارهررای آسرریک 

افزارهرا ایرن   مزیت این سخت. کرد

-عالوه بر بیتکوین کروین است که 

را  sha-256 های جدید با الگوریتم

یعنری اگرر   . دکنناستخراج مینیز 

 د کره الگروریتم  یکوین جدیدی بیا

برادترری  دمالرر  بیتکرروین باشرر آن

البتره  . دراسرتخراجش کر   نا ومی

هرای  یرادی   کوین نیزهمین االن 

با ایرن الگروریتم بررای اسرتخراج     

 .وجود دارند

در  افزارهااین سخت به صرفه  رین

-S4 دسرتگاه  در ایران دال داهر

S7  باشدمی . 

 

 

 طاهره کوهی

 کارشناآ ارشد هوش مصنوعی
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