ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷﺮﮐﺖ  , Bitmainداﺳﺘﺎن
ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﺖ ﻣﯿﻦ
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺟﺬاب ﺗﺮ و ﻫﯿﺠﺎن
اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮ از اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺷﺮﮐﺖ  Bitmainﻧﯿﺴﺖ.اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ،
ﮐﻪ  Bitmainﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻮزه ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺎل رو دارا اﺳﺖ.

ﺑﺮآوردﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺷﺮﮐﺖ  Bitmainدارای  ٪74.5از ﺳﻬﺎم
ﺑﺎزار ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪار ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺨﺼﻮص ) (ASICاﺳﺖ
ﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺣﺪود  ٪195اﺳﺖ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ
ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج  ASICﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ  Bitmainﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺿﻄﺮاب آور ﺑﺎﺷﺪ .ورود  Bitmainﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ دوام
ﺑﯿﺎورﻧﺪ و در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرت آﻧﻬﺎ ﻓﺮو ﻧﭙﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ  Bitmainﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻓﻌﻠﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻔﻮذ آن ﻫﺮﮔﺰ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو در
ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﭘﯿﺪاﯾﺶ bitmain

داﺳﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ  Bitmainدر ﭘﮑﻦ ،ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل  2011آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺟﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم  ،Ketuan “Micree” Zhanدر ﺗﻼش ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
 ،Jihan Wuﻣﺪﯾﺮ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد  DivaIPﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .ﺣﻀﻮر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،در دﻓﺘﺮ ژان ﮐﺎﻣﻼ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮد .ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ
ﺑﯿﻦ دو ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آﯾﻨﺪه ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ژان از وو ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری

ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد .وو ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ژان ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ
از آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ راه ﺧﻮد را ﺑﺮوﻧﺪ،آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را رد
و ﺑﺪل ﮐﺮدﻧﺪ.

 Jihan Wuاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر  Bitcoinرا در ﺳﺎل  2011ﮐﺸﻒ ﮐﺮد و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد
از او ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .وو ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺬب اﯾﺪه  Bitcoinﺷﺪ ،ﺑﺎور او
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻨﺪ – ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ در آن زﻣﺎن ﺑﯿﻦ  0.30دﻻر و
 3.00دﻻر ﺑﻮد.

در ﺳﺎل  ،2013ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻮد ﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ را ﮐﻪ اﺑﺘﺪای
ﺳﺎل  2013ﺑﻪ  13دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ  760دﻻر
رﺳﯿﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ وو ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن اﺳﺖ – او ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .اﻣﺎ او ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﯽ داﺷﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ
او در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﮑﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﻧﻤﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وو ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ژان ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  2011ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻤﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻗﺒﻞ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ وو ،ژان ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وو اﯾﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺪن  ASICﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﻓﺮوش
ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺣﺎوی اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری آﯾﻨﺪه ﺧﻮد
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،ژان  2ﺳﺎﻋﺖ در وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ﺻﺮف ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ .ﭘﺲ از آن ،ژان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ وو وارد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺷﻮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﻣﯿﻦ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  2013راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ،رﻗﺒﺎ در
زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ  ASIC Minerوﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﻣﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻗﺒﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
 ،وو ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﻣﯿﻦ در ﺑﻬﺮه وری ﻓﻨﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺖ و
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ – ﺷﻨﺰن ،ﻗﻄﺐ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺟﻬﺎن ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﭘﺮواز 3
ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ – ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺘﻪ از دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﺖ ﻣﺎﯾﻦ
وو ،ﺑﯿﺖ ﻣﺎﯾﻦ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺘﺨﺮاج ارزﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ :

Antminer S17-53TH/s
Antminer T17-40TH/s
Antminer S9j-14.5TH/s
Antminer T17-40TH/s
Antminer Z11
Antminer DR5

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و واردات اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از
ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ

.

