
معرفی بهترین سایت های استخراج ابری رایگان بیت کوین

برخی که به فکر خرید تجهیزات استخراج افتاده اند، از این نگران هستند که آن طور که حساب می کردند، نشود و متحمل ضرر
زیادی بشوند. محیط نگهداری از این سخت افزار ها، هزینه های مربوط به سیستم های خنک کننده، هزینه برق مصرفی و در کنار

این موضوع که خود بحث استخراج ممکن است به سختی سودآور باشد، همگی نگرانی هایی هستند که خیلی ها را از سرمایه
گذاری روی آن منصرف می کنند. اما راهکار و شانسی برای افرادی که می خواهند با این موارد درگیر نشوند، وجود دارد. با

استفاده از سایت های استخراج ابری رایگان بیت کوین که در ادامه برخی از آن ها را معرفی خواهیم کرد می توانید برای مدتی به
صورت ابری بیت کوین استخراج کنید و اگر احساس کردید که شرایط مناسب است، قرار داد خود را تمدید کنید.

کمی درباره استخراج ابری بیت کوین

سرویس ابری به مشتریانش این امکان را می دهد تا برای بدست آوردن بیت کوین قدرت تولید هش خریداری کنند. مشتری
مقداری سرعت تولید در یک دیتاسنتر راه دور خرید و از این طریق در ماینینگ بیت کوین شرکت می کند و به سادگی هر چه تمام

می تواند در سود استخراج بیت کوین شرکت داشته باشد. ماینر ها فقط کافی است تا یک کیف پول بیت کوین و اتصال به
اینترنت و پول کافی برای دست یابی به قدرت هش داشته باشند. استفاده از سرویس استخراج ابری بیت کوین مزیت های

بسیاری دارد

از جمله:

قبض برق زیاد برای شما نمی آید

نیازی به خرید تجهیزات ماینینگ نیست

نیاز به آماده سازی مکانی برای نگهداری تجهیزات نیست

نیاز به سیستم خنک کننده نیست

خبری از سر و صدا و گرمای بیش از حد حاصل از کارکرد تجهیزات نخواهد بود
توجه : این نوشته صرفا جنبه معرفی دارد و تا�دی بر کیفیت کار هیچ کدام از سرویس دهندگان نیست و این وبسایت در

قبال دریافت خدمات از این سرویس دهنده ها هیچگونه مسئولیتی ندارد.

استخراج ابری رایگان بیت کوین چگونه امکان پذیر است؟

پیش از این که وبسایت هایی را در این زمینه معرفی کنیم، الزم می دانیم این نکته را به شما یادآور شویم که بدست آوردن بیت
کوین به صورت رایگان امکان پذیر نیست و قطعا اگر از پول خود سرمایه گذاری نکنید حتما باید زمان خود را صرف آن کنید. در

این حالت حتی ممکن است با سرمایه گذاری مالی هم نتوانید به سود دست پیدا کنید. بنابراین برای افرادی که نمی خواهند خود
را درگیر روش هایی که عملی بودن آن تضمین شده نیست، کنند پیشنهاد می کنیم، بصورت آنالین بیت کوین خریداری کنند. 

استخراج بیت کوین تنها زمانی ممکن است سود آور باشد که اوال با ابعاد فنی آن کامال آشنایی داشته باشید و سپس با سرمایه
گذاری بر روی استخر های استخراج و… در این پروژه شرکت کنید چرا که امروز با توجه به گستردگی موضوع، این کار به طور فردی

تقریبا نشدنی است و سود قابل توجهی به این روش بدست نمی آید.
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برخی از وبسایت های استخراج ابری رایگان بیت کوین

اما جدای از این ویژگی ها این روش معایبی هم دارد. همانطور که می دانیم، امروزه استخراج بیت کوین معامله پر سودی نیست.
بنابراین استخراج ابری هم از این قائده مستثنی نیست. درست است که می گو�م در استفاده از سرویس استخراج ابری نیاز به
انجام خیلی از کار ها از جانب شما نیست ولی تمام این کار ها را دیتاسنتر ها باید انجام دهند و باز هم پول آن را از شما دریافت

خواهند کرد.

Terabox وبسایت

بسیاری از سرویس های استخراج ابری یک مدت کوتاهی برای مثال یک یا دو ماه، به صورت رایگان سرویس دهی می کنند. این
وبسایت ۲۵۰ گیگاهش بر ثانیه قدرت هش به صورت رایگان ارائه می کند که مشتری در صورتی که بخواهد بیت کوین های

استخراج شده را برداشت کند می بایست قرارداد ببندد. این وبسایت terabox.me است.

Bitzfree وبسایت

در کنار مثالی از یک وبسایت استخراج ابری رایگان بیت کوین که گفتیم، وبسایت دیگری به کاربران امکان کسب بیت کوین
رایگان را بدون نیاز به پرداخت هرگونه هزینه ای می دهد. خیریه به نظر می رسد ولی صاحب این وبسایت توضیح می دهد که

این وبسایت در واقع نوعی بازی بدون سود جالب است مانند سایت های Faucet که در ازای انجام کار های کوچک به شما
پاداش اندکی می دهند.

آدرس و نام وبسایتی که گفتیم، bitzfree.com است. این سرویس به کاربران امکان شروع استخراج با داشتن قدرت هش ۲۰
گیگا هش بر ثانیه را می دهد و بعد از آن می توانید قدرت بیشتری خریداری کنید. اما جالب این جاست که احتمال هک کاربران
دیگر و به سرقت بردن قدرت تولید هش آن ها نیز وجود دارد و ممکن است شما هم مورد این حمالت قرار بگیرد. کسانی که این

وبسایت را اداره می کنند سعی دارند دریافت حمایت های مالی از دیگران و تبلیغات هزینه ها را در بیاورند، بنابراین این وبسایت
هم در زمینه استخراج ابری رایگان بیت کوین و بدون صرف هزینه به امتحانش می ارزد.

Micro BTC وبسایت

این وبسایت هم مانند نمونه اولی که معرفی کردیم خدمات استخراج ابری رایگان بیت کوین ارائه می کند و ۴ پالن مختلف برای
سرویس دهی دارد. در توضیحات پالن رایگان قابلیت های زیر به کاربرانی که این پالن را انتخاب می کنند ارائه می شود.

۳۰ گیگاهش رایگان

قرارداد مادام العمر

سود تضمین شده

بدون نیاز به سرمایه گذاری

شروع فوری استخراج

بدون هزینه های مربوط به تعمیرات
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ثبت نام رایگان
پالن های دیگر این وبسایت هم قیمت های خیلی کم و مقرون به صرفه ای دارد اما در استفاده از این سرویس ها پیشنهاد

می کنیم حتما قوانین و سیاست های کاری آن را بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردنیاز عالمت گذاری شده اند *

Fill out this field

دیدگاه *

Fill out this field

نام *

لطفًا یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

ایمیل *

ارسال دیدگاه







آموزش بالکچین

آموزش کامل و تصویری کیف
پول MyEtherWallet (آپدیت ۲۰۱۹)

https://atadpay.co/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%be%d9%88%d9%84-myetherwallet-%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%db%b2/
https://atadpay.co/category/blockchain-ler/
https://atadpay.co/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%be%d9%88%d9%84-myetherwallet-%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%db%b2/
http://abcbourse.ir/

