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دیدبه دنیای کریپتوکارنسی خوش آم

.اشدبنشنیدهچیزیدیجیتالارزهایمورددرکهمیشودپیداکسیکمترامروزه

ردهکایجادتریدرهاوسرمایهگذارانبرایرازیادیفرصتهایدیجیتالارزهایبازار

آنولحعمیقیوگستردهمفاهیمواستجدیدینسبتامفهومدیجیتالارز.است

اببایدآن،فرصتهایازاستفادهوبازارایندرحضوربرای.استگرفتهشکل

.بودآشناآنمقدماتیوپایهایمفاهیم

استسختیکارآنگستردگیوپیچیدگیهادلیلبهدیجیتالارزآموزشاگرچه

لشکسادهترینبهدیجیتالارزهایصدتاصفرآموزشمقالهایندرماهدفاما،

.استممکن

»،«چینبالک»،«رمزارز»مانندمفاهیمیتوضیحکناردرکتابچهایندر

وتریدنحوهتوضیحبه،«استیکینگ»و«ماینینگ»،«هوشمندقرارداد

املکطوربهاینمطالعهباشما.میپردازیمدیجیتالارزهایبازاردرسرمایهگذاری

.شدخواهیدآشنادیجیتالارزفروشوخریدفرآیندبا



آموزش ارز دیجیتال

آنستربدروشدهایجاددیجیتالوالکترونیکیفضایدرکهپولازشکلیهربه

Digital«دیجیتالارز»باشد،دیگرانبهانتقالقابل Currencyمیشودگفته.

تپرداخبرایمیتوانآنازوداردرایجفیاتارزهایهمانندکاربردیدیجیتال،ارز

،دیجیتالارزویژگیمهمترین.کرداستفادهخدماتدریافتیاکاالخریدجهت

.استآنازاستفادهبابینالمللیتراکنشهایانجامباالیسرعت

آنبودنDecentralizedغیرمتمرکزدیجیتال،ارزویژگیهایازدیگریکی

.است

توزیعوتولیدکشورهرمرکزیبانکتوسطریال،ودالرمانندرایجپولهای

میشوند



آموزش ارز دیجیتال

دوبهمیتواننددیجیتالارزهایاما.استمتمرکزکامالآنهاسیستمبنابراین

ولیتمسوسازمانییادولتمتمرکز،حالتدر.باشندغیرمتمرکزومتمرکزصورت

ارکاینغیرمتمرکز،حالتدراماداردعهدهبررادیجیتالارزهایتوزیعوتولید

.میشودانجامسیستمدرحاضراعضایهمهتوسط

ندمیتواهستند،مادیارزشدهندهانتقالکهرایجپولهایبرخالفدیجیتالارز

نوانعبه.بگیردقراراستفادهموردنیزدیگریارزشهایانتقالونگهداریبرای

ازیهایبدریاکندنمایندگیراهنریاثریکمالکیتمیتوانددیجیتالارزمثال،

.دهدنشانرابازیکنیکعمرطولرایانهای



کهستاعبارتیدیجیتالارز.میرسدآنانواعبررسیبهنوبتآن،تعریفودیجیتالارزآموزشازپس

بهتوجهباوکلیطوربه.میشوداطالقاست،شدهایجاددیجیتالفضایدرکهارزینوعهربه

.میکنندطبقهبندیزیردستهسهدررادیجیتالارزشده،استفادهتکنولوژیهایوویژگیها

انواعارزدیجیتال



رمزارزها
«اریرمزنگتکنولوژی»ازاستفادهبادیجیتالارزهایازدستهاین

مرکزغیرمتدستهایندیجیتالارزهایبیشتر.میشوندامنوایجاد

ادارهادنیسراسرازشبکهدرشرکتکنندهاعضایتوسطوهستند

.میشوند

انواعارزدیجیتال

ارزهای مجازی

خصوصیسازمانهایوشرکتهاتوسطدیجیتالارزهایازنوعاین

.نمیشودانجامآنهارویبرخاصیقانونگذاریومیشوندایجاد

اارزهاین.هستندمجازیارزنوعیکبازیهادرشدهاستفادهارزهای

.شوندمیتوزیعوایجادبازیپروتکلتوسطوهستندمتمرکزکامال



ارزهای بانک مرکزی

ورتصبهدیجیتالارزهایتولیدبهقادرکشورهرمرکزیبانکهای

پولهایجایگزینیامکملمیتوانندارزهااین.هستندمتمرکز

.باشندفیزیکی

جودمودیجیتالارزنوعسهازیکیرمزارزهاشد،گفتهکههمانطور

اختهشندیجیتالارزعنوانبهافرادعمومبیندرکهآنچهاما.است

ایندرپس،اینازبنابراین.استرمزارزهادستههمینمیشود،

ادهاستفهمجایبهرامفهومدوایندیجیتالارزآموزشبرایمتن

.کردخواهیم

انواعارزدیجیتال



رمزارز چیست ؟

هاستفادباکهاستدیجیتالارزنوعیCryptocurrencyرمزارز

هایتراکنشتاییدوانتقالایجاد،امکانمختلفتکنولوژیهایاز

.میکندایجادامنوغیرمتمرکزصورتبهرامالی

بهتاسآنبودنغیرمتمرکزرمزارزیادیجیتالارزویژگیمهمترین

.نیستسازمانییاشخصهیچبهمتعلقکهمعنیاین



رمزارز چیست ؟

صونماطالعات،تغییروسیستمخاموشیبرابردرراآنهارمزارزها،بودنغیرمتمرکز

مرکزیسرورهایداخلاطالعاتبانک،مثلمتمرکزیسیستمهایدر.میداردنگه

ازکلبهاطالعاتاستممکنسرورها،ایندیدنصدمهصورتدر.میشودذخیره

یرتغیکلبهراآناطالعاتمیتوانسرورها،اینهکصورتدرهمچنین.بروندبین

.داد

دادهپایگاهدرشدهنوشتهاطالعات.استآنامنیترمزارزها،دیگرمهمویژگی

ومالیمنابعبهآنکردنهکبرایونیستتغییرقابلعنوانهیچبهرمزارزها

نآبودنغیرمتمرکزمدیونرمزارزهاامنیتازبخشی.استنیاززیادیمحاسباتی

مسیستعضو،یکدیدنآسیبصورتدرتاشدهسببویژگیاینچراکه.است

.دهدادامهخودفعالیتبههمچنان



رمزارز چیست ؟

Hash«هشتوابع»ورمزنگاریتکنولوژیهای Functionتکنولوژیهاییاز

.کردهاندفراهمراشبکهدرغیرمتمرکزاعضایاجماعامکانکههستند

بدونران،دیگبهدیجیتالارزانتقالبهقادرکاربرانتکنولوژیها،اینازاستفادهبا

تاییدوبررسیامکانتکنولوژیها،اینهمچنین.هستندبانکمثلواسطههاییحضور

.میکندفراهمسیستمبرایبیرونیناظرحضوربدونراتراکنشها



white«نامهسفید»یا«پیپروایت» paperسازمانها،وشرکتهاتوسطکهاستاطالعاتیسندیک

ایبرپیپروایتازهمچنین.میشودارائهشرکتآنخدماتومحصوالتبهمربوطویژگیهایبرجستهکردنبرای

ارائهبارمزارزها،حوزهدرپروژههر.میشوداستفادهسیستمکارنحوهوسیاستگذاریهامدیریتی،قوانیناطالعرسانی

.میکندآگاهخودپروژهسرمایهگذارانومدیرانراه،برنامهسیاستگذاریها،اهداف،ازراکاربرانسفیدنامه،

وایتپیپرچیست؟



بالک چین چیست ؟

ارزتراکنشهایثبتبرایکهاستدادهپایگاهیکBlockchain«چینبالک»

ازرانآکهداردخاصیویژگیهایدادهپایگاهاین.میگیردقراراستفادهمورددیجیتال

بهنآدادههایکهاستاینچینبالکویژگیمهمترین.میکندجداپایگاهدادههاسایر

العاتاطمیتواندرمزارزشبکهدرشخصیهر.نیستندحذفیاویرایشقابلعنوانهیچ

.کندترعایراشرایطیبایدکار،اینانجامبرایاماکندواردشبکهچینبالکبهجدید

درتراکنشثبتبهقادردلخواهیزمانهردرشبکهاعضایکهاستایناولشرط

راراکنشهاتثبتامکاننفریکتنهالحظههردردیگر،عبارتیبه.نیستندشبکهداخل

وادفیتصصورتبهشبکهبهاطالعاتکردناضافهبرایکاربرانتخاب.داردشبکهدر

.میشودانجامالگوریتمهاتوسط

چینمطالعه بیشتر بدانید در رابطه با بالک

https://alicityiran.ir/%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%86%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


بهرمجبوراآنهاکاربران،درستفعالیتازاطمینانبرایشبکهکهاستایندومشرط

رفصهزینهندهد،انجامدرستیبهراخودکارکاربرکهصورتیدر.میکندهزینهصرف

مدلاین.میدهدپاداشدرستکارکاربربهشبکهاینصورت،غیردر.میرودهدرشده

.میکنددرستکارانهفعالیتبهتشویقراکاربرانپاداش،وجریمهاقتصادی

هزینهازنظرصرفباشبکهبهدادهکردناضافهبرایشدهانتخابکاربرکهصورتیدر

ادامهدخوفعالیتبهاستقادرهمچنانچینبالککند،شبکهدرخرابکاریبهاقدامخود

همهتیاراخدرشبکهاطالعاتاست،غیرمتمرکزدیجیتالارزشبکهاینکهبهتوجهبا.دهد

بقیهد،کناضافهشبکهبهجدیداطالعاتبخواهدکاربریوقتهربنابراین.داردقراراعضا

تنادرساطالعاتبخواهدکاربریاگرپس.دارندرااطالعاتآنصحتبررسیامکاناعضا

میتوانحالتیدرتنها.میشودجریمهوشدهشناساییبقیهتوسطکندارسالشبکهبه

.باشدمااختیاردرشبکهپردازشیتواندرصد51کهکرداضافهشبکهبهنادرستداده



ت؟ساختار بالک چین به چه شکل اس

بلوکهر.میشونداضافهچینبالکبهblocks«بلوکها»ازساختاریبادادهها

صلمتقبلیبلوکهایبههشتوابعطریقازواستتراکنشچندیناطالعاتشامل

همینبهومیدهدتشکیلرابلوکهااززنجیرهایهمبهبالکهابودنمتصل.است

.میشودگفتهچینبالکساختار،اینبهکهاستدلیل

ازپساولبالکدرموجوداطالعاتکهاستصورتاینبههمبهبلوکهااتصالنحوه

بهلوکباینشدناضافهازپس.میکندتولیدفردبهمنحصرخروجیهش،تابعبهورود

.میشوداضافهبعدیبلوکاطالعاتبهشدهتولیدخروجیشبکه،



ت؟ساختار بالک چین به چه شکل اس

خروجیاست،قبلبلوکهشتابعخروجیشاملکهجدیدبلوکاطالعاتدوباره

ازلوکهابروشاینبه.میفرستدبعدیبلوکبهراآنومیکندتولیدفردبهمنحصر

.میشوندوصلهمبهنظرموردهشتابعطریق

موردچینبالکبهآن،درشدهثبتتراکنشهایتعدادوبلوکهرتشکیلزمان

بلوکهرتشکیلبرای،Bitcoin«بیتکوین»چینبالکدر.داردبستگیاستفاده

.استمگابایت1بابرابرنیزبلوکهرحجمبیشترین.استنیاززماندقیقه10

تظرمنونمیشوندثبتبلوکدرجدیدتراکنشهایمقدار،اینبهرسیدنمحضبه

.میمانندبعدیبلوک



الگوریتم اجماع چیست ؟

هنوشتنفریکتوسطچینبالکدرتراکنشهااطالعاتکهاینوجودبا

.کننددتاییرااطالعاتنیزدیگرکاربرانبایداطالعاتتاییدبرایامامیشود،

»بهاطالعاتصحتمورددرطریقیازبتوانندبایدشبکهاعضایبنابراین

.نداردوجودبخشاینمرکزیسیستمهایدر.برسندConsensus«اجماع

تاییدوظیفهسرور،همانواستمرکزیسروردستدراطالعاتهمهکهچرا

.داردعهدهبررااطالعاتثبتو

کهتاسنیازبرسند،اجماعبهدرستاطالعاترویشبکهاعضایاینکهبرای

هبالزامیکاربرانهزینه،دادنبدون.باشنددادههزینهایفرآینداینبرای

ماعاجالگوریتمبنابراین،.ندارندغلطاطالعاتردیادرستاطالعاتتایید

.استکاربرانتوسطهزینهصرفبخشهمان



الگوریتم اجماع چیست ؟

نچیبالکشبکههایدراطالعاتتاییدبرایمختلفیاجماعالگوریتمهای

.استشدهاستفاده

Proof«کاراثباتاجماعالگوریتم»آناصلیومهممورددو of Work |

PoWسهاماثباتاجماعالگوریتم»و»Proof of Stake | PoSاست.«

»و«کاردانو»وکاراثباتاجماعالگوریتماز«الیتکوین»و«بیتکوین

.میکننداستفادهسهاماثباتاز«سوالنا

.پرداختخواهیمالگوریتمدواینآموزشبهادامهدر



دیجیتال، یادگیریتنها راه کسب درآمد از بازار ارزهای 

.  درست و اصولی مفاهیم پایه ای این بازار است



الالگوریتم اجماع اثبات کار در آموزش ارز دیجیت

ازهاستفادبابایدشبکه،درخوددرستکاریاثباتبرایکاربرانPoWالگوریتمدر

.کنندحلراشبکهتوسطشدهطراحیمعادالتخود،کامپیوتریسیستمهای

چینالکبشبکهاختیاردرراخودمحاسباتیسیستمهایحالتایندرکاربرانبنابراین

.میدهندقرار

اری،خرابکصورتدرومیکننددریافتپاداششبکهازکاربراندرستکاری،صورتدر

.میرودهدرمحاسباتیدستگاههایخریدبرایشدهصرفاولیههزینهوبرقانرژی

اماسخت،آنهاکردنحلکهشدهاندطراحیگونهایبهچینبالکشبکهمعادالت

.استراحتآنهاجوابتایید



کارالگوریتم اجماع اثبات 

«انسن»رندومعددجایگذاریباشبکهمعادلهپیوستهحلبابایدشبکهدرکاربران

Nonce،برسندآنبرایشبکهنظرمدجواببه.

اربرک.میکنداضافهچینبالکبهراجدیداطالعاتبرسد،جواببهزودترکهکسیهر

.کندارسالشبکهاعضایدیگربهراآمدهبدستجواباستموظف

.کننددریاتاییدنهایی،معادلهدرگذاشتنباراجوابراحتیبهمیتواننددیگراعضای

کهشبازراخودپاداشکاربرومیشوداضافهچینبالکبهاطالعاتتایید،صورتدر

.میکنددریافت



اینبه.میکندارائهفردبهمنحصرمقداراماثابتطولباخروجیدلخواه،ورودیهربرایکهاستریاضیتابعهش،تابع

.یکنندمدریافتپاداشآنحلباشبکه،بهمتصلدستگاههایکهاستمعادلهایهمانتابعاین.میشودگفتههشخروجی

.استینچبالکدرامنیتایجاداصلیعاملهشتابعواقعدر.میشودانجامتابعاینطریقازهمبهبلوکهااتصالبنابراین

تابعهشچیست؟



وهاتراکنشاطالعاتاینکهبهتوجهبا.استنانسعبارتوقبلیبلوکهشخروجیتراکنشها،اطالعاتهش،تابعورودی

استفادهخروجیکردنپیداومعادلهحلبراینانسعبارتازاست،معلومشبکهدستگاههایتمامبرایقبلبلوکهشخروجی

.ودشتشکیلنانسیکبراساسبلوکهردرآنهشتابعخروجیکهاستشدهطراحیطوریچینبالکشبکه.میشود

تابعهشچیست؟



درعیسنانسجایبهتصادفیمقادیرجایگذاریباافرادبنابراین

.دارندشبکهنظرموردخروجیبهرسیدن

شهاتراکنهزینهوبلوکپاداشبرسد،مقداراینبهزودترکسهر

.میکنددریافترا

گاه،دستیکتوسطمناسبنانسکردنپیداباکهکنیدتوجه

بادیگردستگاههای.شودارسالشبکهاعضایدیگربهبایدآنمقدار

راآنومیسنجندراادعاصحتهش،تابعدرمقدارایندادنقرار

.میکنندردیاتایید



ایفانقشتراکنشهاتاییددرومیکنندفعالیتچینبالکشبکهدرکهکاربرانیبه

استخراجفرآیندکهآنجاییاز.میشودگفتهNode«گره»یا«نود»میکنند،

گفتهنیزMiner«معدنکار»یا«ماینر»آنهابهمیشودانجامنودهااینتوسط

بهنیزالگوریتمهاسایردرونیستPoWالگوریتممخصوصگره،یانود.میشود

.میشوداطالقمعامالتتاییدکنندگان

دستهجزهب.میگیرندقراردستهچندیندرچینیبالکشبکهکاربرانکهکنیدتوجه

دونند،میکتامینراشبکهعملیاتمحاسباتیسختافزارهایتامینباکهگرهیانود

ویسهابرنامهن.هستندفعالشبکهدرنیزبرنامهنویسهاوعادیکاربراندیگردسته

برایشبکهامکاناتازنیزعادیکاربران.میکننددنبالراشبکهنرمافزاریتوسعه

.میگیرندبهرهشخصیمقاصد

نود یا گره چیست ؟



رد،کحلرامعادلهنفریکاینکهازپسهش،تابعحلبراینودهارقابتفرآینددر

املشاول،بخش.استشدهتشکیلبخشدوازپاداشاین.میدهدپاداشاوبهشبکه

لشامدوم،بخش.میشودگرفتهشبکهعادیکاربرانازکهاستتراکنشهاهزینه

کیلتشازپسکهاستشکلیبهچینبالکطراحی.استشدهایجادجدیدسکههای

.میشوددادهبرندهگرهبهوتولیددیجیتالارزجدیدسکههایبلوک،

Mining«ماینینگ»یا«استخراج»فرآیندچینبالکدرجدیدسکههایتولیدبه

درمثالنعنوابه.باشدمتغیریاثابتزمانطیدرمیتواندسکههاتعداد.میشودگفته

ایناابتددر.میشودنصفجدیدسکههایتولیدیکبارسالچهارحدوداکوین،بیت

.استرسیدهسکه6.25بهجدیدچرخهدرکهبودکوینبیت50بابرابرمقدار

استخراج یا ماینینگ چیست؟



کههایسکلمثالبرای.باشدمحدوداستخراجفرآینددرمیتواندنیزسکههاکلتعداد

.بودخواهدعددمیلیون21بیتکوینشبکهدرشدهتولید

استخراجاتمامازپس.میشونداستخراجبیتکوینهاهمه2140تافعلیروندبا

توجه.بودخواهدکاربرانازشدهدریافتکارمزدهایشبکه،پاداشجدید،سکههای

.ندارندسیستمیچنیندیجیتالارزهایهمهکهکنید

.استPoWاجماعالگوریتمباارزهایمخصوصماینینگفرآیند

استخراج یا ماینینگ چیست؟

ماینینگ بیشتر بخوانید  استخراج یا در رابطه با 

https://alicityiran.ir/%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%db%8c%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


هر.میشوندحلمحاسباتیدستگاههایوسیلهبهچینیبالکشبکههایمعادالت

حل.دمیشوحلسریعترمعادلهباشد،زیادآنهاپردازشیتوانودستگاههاتعدادچقدر

برایینهاچبالکبرخی.میشودتراکنشهابلوکسریعترتشکیلسببمعادلهسریع

درموجودمحاسباتیتواناساسبرخاص،محدودهیکدربلوکهاتاییدزمانحفظ

به.بماندتثاببلوکتشکیلزماننهایتدرتامیکنندآسانیاسخترامعادالتشبکه،

Mining«استخراجسختی»مفهوماین Difficultyمیشودگفته.

سختی.داردآنهامحاسباتیتوانوماینرهاتعدادبامستقیمیارتباطاستخراجسختی

دوابمعادلتقریباکهمیشودتنظیمیکباربلوک2016حدودکوینبیتبرایشبکه

کبالیابد،کاهشدلیلیهربهمدتایندرماینرهاتعدادکهصورتیدر.استهفته

.نکشدطولدقیقه10ازبیشترآنحلتامیکندآسانتررامعادلهچین

سختی استخراج چیست ؟



اههایدستگازاستفادهجایبهخود،درستکاریاثباتبرایکاربرانالگوریتمایندر

مقداربهتوجهباکاربرهر.میکنندقفلشبکهدرراخودداراییازبخشیمحاسباتی

راکهشبازپاداشدریافتوبلوکتاییدبرایشدنانتخابشانسشده،قفلدارایی

یسکههادهد،انجامدستکاریشبکهاطالعاتدربخواهدکاربریکهصورتیدر.دارد

.میگیرندقرارخطرمعرضدراوتوسطشدهقفل

.استتمتفاودیگرشبکههایباشبکههردرکردنقفلبراینیازموردسکههایمقدار

.نیستیقومحاسباتیدستگاههایازاستفادهبهنیازیمعامالتتاییدبرایروشایندر

معاملهحلبهنیازچونطرفیاز.استپایینبسیارروشایندربرقمصرفبنابراین

.میشوندانجامکاراثباتاجماعالگوریتمهایازسریعترتراکنشهانیست،

سهامالگوریتم اجماع اثبات 



استیکینگ یا به اشتراک گذاری سهام چیست؟

PoSالگوریتمباچینیبالکشبکههاینودهایبه گفتهValidator«اعتبارسنج»

بهPoSمالگوریتباچینهایبالکاعتبارسنجهایبهماینینگ،فرآیندمشابه.میشود

.میشوددادهپاداششبکه،تراکنشهایتاییددلیل

فلقفرآیندبه.استتراکنشهاهزینهوشدهایجادجدیدسکههایشاملپاداشاین

به»ای«استیکینگ»آنازپاداشدریافتوچینیبالکشبکههایدرسکههاکردن

.میشودگفتهStaking«سهامگذاریاشتراک

بخوانید سهام  بیشتراستیکینگ یا به اشتراک گذاری در رابطه با 

https://alicityiran.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%84%d8%ac%d8%b1/


استیکینگ یا به اشتراک گذاری سهام چیست؟

قفلینچبالکدرراشبکهخوددیجیتالارزهایاعتبارسنجهااستیکینگ،دربنابراین

یافتدرپاداشآنازایدروبگیردصورتآنهاوسیلهبهتراکنشهاتاییدتامیکنند

.میکنند

با.دمیشوانجامرندومصورتبهتراکنشهاتاییدبرایکاربرانانتخابحالتایندر

کسبیروشهاازیکیماینینگکناردرنیزاستیکینگشده،گفتهمطالببهتوجه

رددیجیتالارزآموزشباالزماطالعاتکسب.میآیدحساببهدیجیتالارزازدرآمد

.دکنسرمایهگذاراننصیبمناسبیسودمیتوانداستیکینگ،وماینینگحوزه



بیت کوین چیست ؟

فاهیممبیشتر.استآنهامعروفترینوشدهایجادرمزارزاولینکوینبیت

یتالدیجارزاین.استگرفتهنشاتکوینبیتازدیجیتالارزآموزشدر

«اموتوناکساتوشی»نامبهناشناسیگروهیاشخصتوسط2009سالدر

Satoshi Nakamotoیمعرفکوین،بیتایجاداصلیایده.شدمعرفی

روشهایایمبنبرمستقلوغیرمتمرکزالکترونیکیپرداختسیستمیک

.بودرمزنگاریواجماعمحاسباتی

دیجیتالارز

انید بیشتر بخوبیت کوین در رابطه با 

https://alicityiran.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/


بیت کوین چیست ؟

بینآنهایحسابکلدفتر.میکنداستفادهتراکنشهاثبتوتاییدبرایکاراثباتاجماعالگوریتمازبیتکوین

.شودمیاستفادهقبلیبلوکهایبهآناتصالوبلوکتاییدبرایهشتوابعازواستشدهتوزیعماینرهاهمه

بهتریندرکوینبیت.استکردهتبدیلامنوغیرمتمرکزدیجیتالارزیکبهراکوینبیتویژگیها،اینمجموعه

یجیتالدارزهایبینمقیاسپذیریکمترینتقریباکهکندثبتشبکهدرراثانیهدرتراکنش7میتواندحالت

.استاجتنابناپذیرامراینشبکه،مرکزگریزیوامنیتحفظدلیلبه.استمختلف

هرشدهاستخراجسکههایمقدار.بودخواهدمیلیون21ماینینگفرآیندطیاستخراجازپسبیتکوینهاکلتعداد

ار،کبهشروعابتدایدر.میشودکوینبیتقیمتافزایشباعثامرهمینکهمیشودنصفیکبارسالچهار

سختیرفتنباالبااما.میشدانجامگرافیککارتوCPUمثلسادهنسبتاسختافزارهایباکوینبیتاستخراج

.استسودآورFPGAوASICدستگاههایبافقطماینینگامروزهاستخراج،



چیست ؟ OMNIالیه 

داراییهایوشدهرمزنگاریارزهایمعاملهوایجادامکانکهاستپلتفرمیOMNIاومنی

برکهستانرمافزاریالیهیکالیه،این.میکندفراهمرابیتکوینشبکهدرجدیددیجیتال

هماناومنی،هسته.شدارائه2013سالدرالیهاین.استشدهایجادبیتکوینشبکهروی

بهخوداضافیویژگیهایکناردررابیتکوینویژگیهایتمامیکهاستبیتکوینهسته

.داردهمراه

شاننکهکردایجادارزهاییبیتکوین،چینبالکبستردرمیتواناومنیازاستفادهبا

بهتبدیلراآناومنی،پروتکلتوانمندیوسادگی.باشندباارزشداراییهایدهنده

اگریدیجیتالارزهر.استکردهبیتکوینبستردرجدیدارزایجادپروتکلاصلیترین

عنوانهب.کنداستفادهپروتکلاینازبایدشودجابجاوایجادبیتکوینبستردربخواهد

چینبالکمخصوصاومنیتترکهداردوجودمختلفشبکههایدرتتر،دیجیتالارزمثال،

.استبیتکوین



آلتکوین چیست ؟

رمزارزهایتمامبه.هستنددیجیتالارزآموزشاصلیبخشدوبیتکوین،کناردرآلتکوینها

.میشودگفتهآلتکوینبیتکوین،جزبهبازاردرموجود

اوتمتفآنباجهاتبرخیازامادارندبیتکوینبازیادیمشترکویژگیهایآلتکوینها

.باشدنبیتکویازمتفاوتاستممکنآلتکوینهااجماعالگوریتممثال،عنوانبه.هستند

بهرانهاآلتکویایجادوطراحیایدهوفلسفهشده،رمرنگاریارزاولینعنوانبهبیتکوین

.استآوردهوجود

تریناساسیازیکی.داردعمدهمشکلچندخودمثبتویژگیهایتمامرغمعلیبیتکوین

زیادمصرفباواستوقتگیرPoWالگوریتماجرایکهاستاینبیتکوینمشکلهای

..استهمراهانرژی



آلتکوین چیست ؟

.استمحدودآنهوشمندقراردادهایقابلیتکهاستاینبیتکوینبزرگعیبدومین

عنوانبه.ددارنخودبرایرقابتیمزیتایجاددرسعیبیتکوینکمبودهایرفعباآلتکوینها

وایجادبراینیازموردزمانوانرژیمصرفکاهشبرایPoSاززیادیآلتکوینهایمثال

.میکننداستفادهمعامالتتایید

تاییدرعتسافزایشباکههستندآلتکوینهاییجملهازسوالنارمزارزوکاردانودیجیتالارز

.ددهناختصاصخودبهرادیجیتالارزبازارازتوجهیقابلسهمتوانستهاندتراکنشها



الحدردائماارزهاقیمتآندرکهاستپرنوسانیبازاردیجیتالارزهایبازار

.استتغییر

مشکلاینحلبرایکههستندارزهاییStablecoins«کوینهااستیبل»

.شدهاندایجاد

.استوابستهچینبالکشبکهازخارجداراییهایبهارزهااینارزش

هپشتوانعنوانبهطالمانندگرانبهافلزاتوفیاتارزهایمثالعنوانبه

.میکنندعملکوینهااستیبل

واستتهوابسخودپشتوانهبهتنهادیجیتالارزقیمتیتغییراتحالتایندر

.میدهدنشانخودازاندکیبسیارتغییرات

استیبل کوین چیست ؟



تفادهاسبازاردرگستردهطوربهآمریکادالرپشتوانهباکوینهایاستیبل

.هستندطراحیوایجادقابلمختلفشبکههایدرارزهااین.میشوند

درکهودمیششناختهکویناستیبلمعروفترینعنوانبهتتردیجیتالارز

.میشوداستفادهاتریوموبیتکوینمثلمختلفشبکههای

اتموسسوبانکهادرشرکتتوسطکهاستدالرهاییرمزارز،اینپشتوانه

.استشدهذخیرهمالی

لتفرمهایپدردیجیتالارزهایپشتوانهبامیتوانندکوینهااستیبلانواعسایر

شوندایجاددیفای

استیبل کوین چیست ؟



پرایوسی کوین چیست  ؟

اماشودمیحفظافرادشخصیاطالعاتاگرچهبیتکوینمانندچینیبالکشبکههایدر

.میگیردقرارعموماختیاردرشفافطوربهتراکنشهاتمامرکورد

تفادهاسصورتدرواستمشخصشبکهدرآدرسیکبهمربوطمعامالتتمامیبنابراین

.ردکشناساییراپولانتقالزنجیرهکلمیتواندیجیتال،ارزمتمرکزصرافیهایاز

وتراکنشهاپیگیریومشاهدهامکانکههستنددیگریارزهایارزها،اینمقابلدر

.بردهاندبینازراآدرسهاموجودیهمچنین



پرایوسی کوین چیست  ؟

Privacy«خصوصیحریم»یا«پرایوسیارزهای»ارزها،اینبه Coinهر.میگویند

.دارداطالعاتکردنمخفیبرایراخودخاصالگوریتمدسته،اینارزهایازکدام

تراکنشهافرضپیشطوربه،XRM«مونرودیجیتالارز»مانندارزهااینازبرخیدر

میتوانندکاربران،DASH«دشدیجیتالارز»ماننددیگربرخیدرامااستمخفی

.نهیاباشندمخفیتراکنشهاکهکنندانتخاب



.ستاضروریامریکتوکنوکوینتفاوتهایبهاشارهدیجیتالارزآموزشدر

نامیدهنکویباشدداشتهراخودمستقلچینبالکشبکهکهدیجیتالیارزهر

.میشود

.نندمیکدنبالبزرگهدفیکباراتوسعهمسیرابتداازکوینهابنابراین

انتقالیبراآنچینبالککهاستشدهشناختهکویناصلیترینبیتکوین

وDouble-Spent«دوبارهخرج»برابردروشدهایجادهمتابههمتاپول

.استمقاوماطالعاتسانسور

آنازومیگیرندالهامدیجیتالارزهایسایرفناوریهایازکوینهامعموال

استفادهشدهطراحیخاصیهدفبرایکهنوآورانهشبکهایایجادبرای

.میکنند

کوین چیست ؟



برایالزمکاراییبیتکوینهوشمندقراردادهایسیستممثالعنوانبه

.نداشتراچینبالکروزافزوننیازهای

نکرداضافهوبیتکوینشبکهازالهامبااتریومکویندلیلهمینبه

.شداربازدیجیتالارزهایبهترینازیکیبهتبدیلآن،بهجدیدویژگیهای

بستررویبرDApps«غیرمتمرکزاپلیکیشنهای»تعدادبیشترینامروزه

وین،بیتکدیجیتالارزبهمیتوانمعروفکوینهایجملهاز.دارندقراراتریوم

.کرداشارهترونواتریوم

کوین چیست ؟



توکن چیست ؟

کیهوشمندقراردادهایپلتفرمهایازکههستنددیجیتالیارزهایتوکنها

.میشوندمشتقاتریومماننداصلیکوین

اصلیینچبالکبستردرکاملطوربهتوکنهافعالیتمدیریتوانتشارایجاد،

.میشودانجام

متعلقنچیبالککههستنددیجیتالیارزهایتوکنهاگفتمیتوانبنابراین

استفادهخودفعالیتبرایکوینهاچینهایبالکازوندارندراخودبه

.میکنند

بهدیلتبقابلیتومیشونداستفادهکاربردیبرنامههایایجادبرایتوکنها

.دارندکمهزینههایپرداختبارایکدیگر



توکن چیست ؟

یرغتوکنهایومعاوضهقابلتوکنهایاصلیدوستهبهمیتوانراتوکنها

.کردتقسیمNFTمعاوضهقابل

نداردوجودتفاوتیآنواحدهایبینکهسلرووانهارمونیمثلارزهایی

.میشودنامیدهمثلییامعاوضهقابلتوکن

Cryptoمانندارزهاییمقابل،در Punksویژگیهاییشاملکدامهرکه

.میگویندNFTرانیستندیکدیگربامعاوضهقابلوهستندخاصی

بیشتر بخوانیدNFTدر رابطه با 

https://alicityiran.ir/blog/%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C/nft/


قرارداد هوشمند چیست؟

زهارمزاردنیایدر.استدیجیتالارزآموزشمباحثجذابترینازیکیهوشمندقرارداد

گفتهنچیبالکبستررویبرشدهاجرااپلیکیشنهایوبرنامههابههوشمندقراردادهای

.میشود

بینلدیجیتاتوافقنامهیکعنوانبهقوانین،ازخاصیمجموعهتوسطهوشمندقرارداد

.میکندعملافراد

اجرایچینبالکشبکههاینودهایتوسطوهستندشدهتعیینپیشازآنهاقوانین

.میشوند

Nick«زابونیک»توسطهوشمندقراردادهایایده Szaboشدهارائه1990دههدر

.است



قرارداد هوشمند چیست؟

بوبیتمحامامیکندپشتیبانیهوشمندقراردادهایازکهاستسالهابیتکویناگرچه

بکهشهرکهباشیدداشتهتوجه.استاتریومچینبالکخاطربههوشمندقراردادهای

ماشین».باشدداشتهراخودمختصروشمیتواندهوشمندقراردادهایاجرایبرای

Ethereum«اتریوممجازی Virtual Machineچینبالکقسمتاصلیترینکه

.دارداختصاصهوشمندقراردادهایاجرایبهاست،آن

راهمفچینبالکبستردررااعتمادازبینیازپروتکلهایایجادامکانهوشمندقرارداد

واردیتوانندمبشناسندرایکدیگراینکهبدوننفردوکهاستمعنیاینبهاین.میکند

ادقرارددرشدهذکرشرایطتمامکهزمانیتاهوشمندقرارداددر.شوندمعاملهومعاهده

استاینهوشمندقراردادهایدیگرمثبتویژگی.نمیشوداجراییقراردادنشود،برآورده

اتراعملیاتیهزینههایوحذفراواسطههاازبسیاریمیتوانآنهاازاستفادهباکه

.دادکاهشتوجهیقابلمیزان





آوردهبرباکهمعنیاینبه.میکندعملقطعیبرنامهیکعنوانبههوشمندقرارداد

دقراردابنابراین.میشودانجامشبکهتوسطخاصیوظایفخاصی،شرایطشدن

اسمیبرخالفهوشمندقراردادهای.میشودشاملراشرطهاازمجموعهایهوشمند

یرویپقوانینازفقطاینکهبهتوجهباطرفیازونیستندرسمیقرارداددارند،که

.نیستندنیزهوشمندمیکنند،

ینحچینبالکعملیاتمدیریتواجرامسئولهوشمندقراردادهایاتریوم،شبکهدر

مندهوشقراردادبهمتعلقکهآدرسیهر.هستندیکدیگرباآدرسهاکاربرانتعامل

Externallyشبکهازخارجحسابنباشد Owned Account | EOAاست.

دهوشمنقراردادآدرسهایکهحالیدرمیشوندکنترلکاربرانتوسطآدرسهااین

.میشودکنترلکامپیوتریکدتوسط

نحوه کار قرارداد هوشمند



دهشتشکیلعمومیکلیددووقراردادکدیکازاتریومهوشمندقراردادهایاساسا،

ودخنشانگردومکلیدوشدهایجادقراردادخالقتوسطنخستعمومیکلید.است

.استقرارداد

عملدادقرارهربرایفردبهمنحصرودیجیتالشناسهیکعنوانبهدومعمومیکلید

راینبناب.میشودانجامچینبالکتراکنشطریقازهوشمندقراردادهراجرای.میکند

شدهارسالشبکهبهEOAطرفازدرخواستیبایدهوشمندقراردادشدنفعالبرای

.باشد

نحوه کار قرارداد هوشمند



.دارندباالییشخصیسازیقابلیتبرنامهنویسیکدهایعنوانبههوشمندقراردادهای

.ردکاستفادهخدماتانواعارائهبرایوطراحیمختلفطرقبهمیتوانراقراردادهااین

این.دهستنهوشمندقراردادهایاصلیمزیتدوکم،عملیاتیهزینههایوباالشفافیت

سیارباستنفرچندیادوبینوجهانتقالبهنیازکهشرایطیدرخصوصبهقراردادها

هایگستردومتنوعفعالیتهایانجامبرایمیتوانندهوشمندقراردادهای.استمفید

.شونداستفاده

کیفرایگیری،سیستمهایدارایی،توکنهایساختبهمیتوانمثالعنوانبه

اشارهلموبایاپلیکیشنهایوبازیهاغیرمتمرکز،مالیمبادالتشده،رمزنگاریپولهای

درمیتواندچینیبالکپلتفرمهایدیگرکناردرهوشمندقراردادهمچنین.کرد

«غیرمتمرکزمالیامور»وحکمرانیتامین،زنجیرهامورخیریه،بهداشت،زمینههای

Decentralized Finance | DeFiشوداستفاده.

مزایا و کاربردهای قرارداد هوشمند



این.میکنندتبعیتERC20استانداردازاتریومچینبالکدرشدهساختهتوکنهای

وکنهایت.میکندتوصیفرااتریومبرمبتنیتوکنهایهمهاصلیعملیاتاستاندارد

ERC20ازریبسیاکهچرامیدهندتشکیلراموجوددیجیتالارزهایازبزرگیبخش

ایجادبرایاتریومهوشمندقراردادهایازچینی،بالکاستارتاپهایوشرکتها

هشبکبستردردیجیتالارزهرانتقالبرای.میکننداستفادهERC20توکنهای

شبکهصلیاتوکنوسیلهبهتراکنشهزینه.شوداستفادهاستاندارداینازبایداتریوم،

امااستمتغیرشبکهایندرتراکنشانجامهزینه.میشودپرداختETHیعنیاتریوم

درراینبناب.استباالچینیبالکشبکههایسایربهنسبتآنهزینهعادیطوربه

ازپولکیفپشتیبانیوامکانصورتدراستبهتردیجیتالارزهایانتقال

.کنیداستفادهدیجیتالارزهایسایربهمربوطاستانداردهای

چیست؟ ERC20استاندارد 



یکلفضایباراشمااطالعاتایناگرچه

امامی کنندآشنادیجیتالارزهایبازار

ازسودکسبجهتدرچندانیکمک

.نمی کنندبازار



آموزش تریدینگ ارز دیجیتال

بهتا.تندهسسرمایهگذاریوتریدینگبرایمناسبراهحلیافتندنبالبهدیجیتالارزآموزشدرافرادبیشتر

فتعاریودیجیتالارزهایوچینبالککارنحوهمورددرپایهایاطالعاتباشمادیجیتالارزآموزشاینجای

.شدهایدآشناحوزهاینمختلف

فروشوخریدبهمالیبازارهایدر.استدیجیتالارزفروشوخریدمعنیبهTrade«ترید»کلیطوربه

.میشودگفتهتریدسودکسبهدفباوکوتاهزمانمدتدرداراییها

Day«دیتریدر»تریدرهاازبرخی.داردمختلفیانواعترید Trader،شدهبازمعاملهکهمعنیاینبههستند

»اتریدرهازدیگرینوع.میبندندروزهماناست،منفییامثبتتریدنتیجهاینکهازفارغراروزیکدر

Swing«سوینگتریدر Traderهستند.



آموزش تریدینگ ارز دیجیتال

»یا«رنوسانگیمعاملهگران».میمانندمعاملهیکدرهفتهچندتاروزیکازبیشتریزمانمدتمعموالافراداین

Scalp«اسکالپر Traderانجامدقیقهازکسریدروسرعتبهآنهامعامالتکههستندمعاملهگرانسومنوع

وپایه.میشودشناختهInvestment«سرمایهگذاری»اسمبابازاردرفروشوخریدازدیگریمدل.میشود

وپایینتقیمدرداراییخریدطریقازسودکسبنیزحالتایندر.هستتریدیدنگبامشابهسرمایهگذاریاساس

سرمایهگذاریدر.استمعامالتبودنباززمانمدتدرآنهاتفاوتعمده.میشودانجامباالقیمتدرآنفروش

هایروشدرتفاوتهاییایجادباعثتفاوتهمین.میمانندباقیبازمعامالتسالچندتاماهچندازبیشمعموال

تفادهاسسرمایهگذاریوتریدحالتدوهردربنیادیوتکنیکالتحلیلابزارهایازاگرچه.میشودبازارتحلیل

.استترمناسبسرمایهگذاریبرایبنیادیتحلیلوتریدینگبرایتکنیکالتحلیلکلیطوربهامامیشود



آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

Technical«تکنیکالتحلیل»مالیبازارهایتحلیلروشهایازیکی Analysis

.است

حوهنوزمانکهچرااستدیجیتالارزآموزشدرمهمیبسیاربخشتکنیکالتحلیل

رونددمیتوانیتحلیلاینازاستفادهباشما.میکندمشخصرامعامالتبهخروجوورود

.شویدمعاملهواردودهیدتشخیصراقیمتحرکت

باتنهاومتقیروندبرتاثیرگذاربیرونیعواملگرفتننظردربدونتکنیکالتحلیل

ایجادهیشالودزیراصلسه.میپردازدبازارتحلیلبهقیمتتغییراتنمودارازاستفاده

.هستندتکنیکالتحلیل



آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

بنیادی،عواملتمامکهمعتقدندتکنیکالتحلیلگران.میشودلحاظقیمتدراطالعاتهمه

اینبنابر.میدهدنشانقیمتدرراخوداثرنهایتدرروانشناختیعواملوشایعاتاخبار،

.شداهدخوتحلیلخودبهخودنیزعواملبقیهاثراتکرد،تحلیلراقیمتروندبتواناگر

تکنیکالتحلیلدوماصل.میگیردشکلروندهاچهارچوبدرمالیبازارهایدرقیمت

حفظهبتمایلقیمتومیگیردشکلرونددارمعموالبازار،درقیمتکهاستاینبیانگر

حرکتبودناصلمعنیبهبلکهنیستروندهاتغییرعدممعنیبهاینالبته.داردفعلیروند

«نزولی»،Uptrend«صعودی»دستهسهبهروندها.استروندیکدر

Downtrendخنثی»و»Sidewayازمنظور.میشودتکرارتاریخ.میشوندتقسیم

.دهستنشدنتکرارحالدردائمابازارقیمتیالگوهایوروندهاکهاستاینعبارتاین

.زدتخمینراقیمتآیندهروندالگوها،اینیافتنبامیتوانبنابراین



روش های تحلیل تکنیکال

باتحلیلروشهااینهمهاساس.استزیادیمتدهایوروشهاشاملتکنیکالتحلیل

.استقیمتنموداربهتوجه

روشچندازهاستفادباونیستمتدهاهمهیادگیریبهلزومیبازارتکنکیالتحلیلبرای

.کردتحلیلخوبیبهرابازارمیتوان



روش های تحلیل تکنیکال

.کرداشارهزیرمواردبهمیتوانتکنیکالتحلیلروشهایمهمترینجملهاز

کالسیکالگوهای•

استیککندلالگوهای•

کالسیکتکنیکالتحلیل•

اکشنپرایس•

الیوتامواج•

اندیکاتورها•

اسیالتورها•

هارمونیکالگوهای•

فیبوناچی•

ایچیموکو•



روش های تحلیل تکنیکال

استفادهابلقمالیبازارهایتمامدرتقریباکهاستاینتکنیکالتحلیلویژگیمهمترین

.است

تحلیلروشهایازاستفادهبابازاریهرقیمتی،تغییراتنموداروجودشرطبهبنابراین،

.استتحلیلقابلتکنیکال

نیزرکسفاوبورسبازارهایدردیجیتالارزبازاربرعالوهمیتوانیدروشاینیادگیریبا

.باشیدداشتهفعالیت



یتال با یادگیری این روش می توانید عالوه بر بازار ارز دیج

.ددر بازارهای بورس و فارکس نیز فعالیت داشته باشی



بنیادی ارز دیجیتالتحلیل 

بنیادییلتحلدر.استدیجیتالارزآموزشدردیگریمهمبخشکریپتوبنیادیتحلیل

.گیردمیقراربررسیموردبازارهربنیادیویژگیهایکناردراقتصادیکالنمتغیرهای

استبازارهارسایازمتفاوتمالیبازارهربرایبنیادیتحلیلتکنیکال،تحلیلخالفبر

.استداراییهاسایرازمتفاوتداراییهربرموثرپارامترهایکهچرا

.استمتفاوتمعدنیشرکتباغذاییموادشرکتسهامبنیادیتحلیلمثالعنوانبه

رفتهایپیشمیپذیرد،تاثیرکالناقتصادحوزهازکهاینبرعالوهدیجیتالارزهایبازار

کنولوژیتبردیجیتالارزهایبازار.میدهدقرارتاثیرتحتبسیارراآننیزتکنولوژیک

.استاستوارچینبالک



بنیادی ارز دیجیتالتحلیل 

بهمایلتمیشود،اضافهآنبهجدیدکاربردهایومیکندپیشرفتتکنولوژیاینچقدرهر

ارزروژهپبنیادیتحلیل.میشودبیشترنیزدیجیتالارزهایازاستفادهوسرمایهگذاری

.استشدهآوردهمراحلاینادامهدرکهمیشودانجاممرحلهچندینطیدردیجیتال

دیجیتالارزهایبازارمختلفبخشهایباآشنایی•

دیجیتالارزهایبازارکلیروندبهتوجه•

بازارتوجهموردتخصصیحوزهتشخیص•

پروژههربنیادیپارامترهایبررسی•

دیجیتالارزپروژههایبنیادیپارامترهای•

درگذاررتاثیپارامترهایبررسیبهمربوطدیجیتالارزهایبنیادیتحلیلبخشمهمترین

بهاماندباشمتغیرمیتوانندپارامترهااینپروژه،هرتخصصیحوزهبهبسته.استپروژههر

ایدبدیجیتالارزپروژهبنیادیتحلیلدرکههستندمواردیجملهاززیرمواردکلیطور

.بگیرندقراربررسیمورد



رینمناسبتدیجیتالارزهایبازارازسودکسببرای.استآنفروشوخریدبخشدیجیتالارزآموزشبخشمهمترین

آنالدیجیتماهیتدلیلبهدیجیتالارزهایبازار.استباالقیمتهایدرآنفروشوپایینقیمتدررمزارزخریدروش،

.استپایهایآموزشهاینیازمندبازارایندرفروشوخریددلیلهمینبه.استدیگربازارهایبامتفاوتکمی

وفروشارزدیجیتالخرید



تبدیل ریال به ارز دیجیتال

ریالازراخودهسرمایبتوانیدبایدبپردازیددیجیتالارزفروشوخریدبهبتوانیداینکهبرای

.کنیددیجیتالارزبهتبدیل

تبدیلنیازمندکنید،خارجبازارازراخودسرمایهمیخواهیدکهزمانهاییدرهمچنین

.هستیدریالبهدیجیتالارزهای

تبدیلنامکاخارجیصرافیهای.کنیداستفادهدیجیتالارزصرافیهایازبایدکاراینبرای

.ندارندرادیجیتالارزبهریال

رعکسبودیجیتالارزهایبهریالتبدیلبرایداخلیدیجیتالارزصرافیهایازبنابراین

توانیدمیداخلی،صرافیدردیجیتالارزبهسرمایهتبدیلمرحلهازپس.میشوداستفاده

آنهامعاملهگریامکاناتازودادهانتقالخارجیصرافیهایبستربهراخودارزهای

.کنیداستفاده



تبدیل ریال به ارز دیجیتال

زارخریداولروش.میشوداستفادهروشدوازعمدهطوربهدیجیتالارزبهریالتبدیل

.استکوینهااستیبلسایریاتتردیجیتال

صرافیهبتترهاانتقالبابعدمرحلهدر.میشوددیجیتالدالربهتبدیلریالکاراینبا

ادهاستفدیگردیجیتالارزهایرویبرسرمایهگذارییاتریدبرایآنازمیتوانخارجی

.کرد

یکرابربوثابتهموارهدالریصورتبهتترقیمتکهاستاینروشاینازاستفادهدلیل

.استدالر

مثالعنوانبهتترجایبهاگر.نداردنگهداریوانتقالحیندرنوسانریسکبنابراین،

قیمتحینایندراستممکندهید،انتقالخارجیصرافیبهوخریداریبیتکوین

.شودتمامشماضرربهتغییراتاینوباشدداشتهزیادیتغییراتبیتکوین



تبدیل ریال به ارز دیجیتال

.استدیجیتالارزهایمستقیمخریددوم،روش

نیزدیجیتالارزهایسایرفروشوخریدازتتربرعالوهداخلیصرافیهایازبرخی

.میکنندپشتیبانی

.کنیدجیتالدیارزبهتبدیلراریالمستقیمطوربهصرافیهاایندرمیتوانیدشمابنابراین

روشاینوندارندوجودداخلیصرافیهایدربازاردیجیتالارزهایهمهکهاستطبیعی

.نیستکارسازآنهاهمهبرای

بارامعتبرومعروفدیجیتالارزهایاکثرمیتوانامروزهداخلیصرافیهایگسترشبااما

.کردخریداریمستقیمصورتبهوریال

.دباششدهخریداریارزشما،سرمایهگذارییاتریدهدفکهاستمناسبزمانیروشاین



تبدیل ریال به ارز دیجیتال

کاربریابحسبایددیجیتالارزبهریالتبدیلبرایشماشده،گفتهروشدوهربابنابراین

.باشیدداشتهدیجیتالارزداخلیصرافیدر

.استهویتاحرازبهنیازداخلیصرافیهایدرحسابکردنبازبرای

وملیکارتشاملشمااطالعاتومیشودانجامآنالینصورتبهکامالهویتاحرزا

.میشودآپلودصرافیبستردراطالعاتدیگروشناسنامه

اصرافیهامکاناتازمیتوانیدومیشودفعالشماحسابروزچندتاساعتچندازپس

.کنیداستفاده





پول ارز دیجیتالکیف 

«دیجیتالارزپولکیف»بهمربوطدیجیتالارزآموزشمهمبخشهایازیکی

Crypto Walletابتعاملبرایکهاستوسیلهایپولکیفخالصهطوربه.است

کلیتهدسسهدرمیتوانراپولهاکیف.میگیردقراراستفادهموردچینبالکشبکه

ندیدستهبدیگرنوع.کرددستهبندی«کاغذی»و«سختافزاری»،«نرمافزاری»

یتوانمراپولکیفحالتایندر.میشودانجامپولکیفکارکردمکانیزماساسبر

.کردتقسیمHot«گرم»وCold«سرد»دستهدوبه

سیستمازونیستمتصلاینترنتبهکهمیشودگفتهپولیکیفبهسردپولکیف

یفکبهگرمپولکیف.میکنداستفادهدادههاذخیرهسازیبرایکاربرخودمحلی

اینترنتبهالاتصدلیلبهگرمپولکیفامنیت.میشودگفتهاینترنتبهمتصلپول

.استسردپولکیفازکمتر

وانید  دیجیتال  بیشتر بخکیف پول ارز در رابطه با 

https://alicityiran.ir/category/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/


پول ارز دیجیتالکیف 

ارینگهدخوددرونراپولکهواقعیپولهایکیفخالفبردیجیتالارزپولکیف

.میکنندذخیرهخوددرونراشبکهدرارزهاآدرسمیکنند،

.داردوجودپولکیفبرایخصوصیوعمومیکلیددوارزهابهدسترسیبرای

.استپستیآدرسهمانندعمومیکلید

قراراواختیاردرراآدرساینبفرستدارزشمابرایکسیمیخواهیدشمااگر

.استصندوقگاوقفلمانندخصوصیکلید.میدهید

دیگرانی،خصوصکلیدداشتنبازیرابگیردقراردیگراناختیاردرنبایدکلیداین

.کنندبرداشتراشماداراییهایمیتوانند



کیف پول ارز دیجیتالساخت 

گممانندمشکالتیهمچنینوآنباکارسختیدلیلبهکاغذیپولکیفازامروزه

.نمیشودچندانیاستفادهشدنپارهیاشدن

میشوندشناختهپولهاکیفنوعامنترینعنوانبهسختافزاریپولهایکیف

ایل،موبنرمافزاریپولهایکیف.نیستزیادآنباالیهزینهدلیلبهآنهاکاربرداما

.دارندسرمایهگذارانعمومبینراکاربردبیشترینوبتحتودستکتاپ

پولکیفازبود،زیادشماسرمایهگذاریمبلغاگرکهاستایناکیدتوصیهاگرچه

.کنیداستفادهسختافزاری



دیجیتال سخت افزاریپول ارز کیف 

پولهایکیفامنترینومعروفترینجملهازTrezorوLedgerپولهایکیف

.هستندسختافزاری

WasabiوArmoryهستنددستکتاپمعتبرپولکیفدو.

Trustنیزموبایلمعروفپولهایکیفاز WalletوExodusبردناممیتوانرا.

دارندارخودبهمخصوصپولکیفنیزدیجیتالارزصرافیهایکهباشیدداشتهتوجه

.نمیشودتوصیهآندردیجیتالارزهاینگهداریاما

.کیف پول ها به شدت در معرض خطر هک و دستکاری هستنداین 

انید افزاری لجر بیشتر بدکیف پول ارز دیجیتال سخت در رابطه با 

دانید تراست والت بیشتر بکیف پول ارز دیجیتال در رابطه با 

https://alicityiran.ir/category/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84/%D9%84%D8%AC%D8%B1/
https://alicityiran.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/


بازاردرکارگزاریهاهمانند.استمختلفارزهایتبادلمحلدیجیتالارزصرافی

راتالدیجیارزصرافیهای.هستندکاربرانوداراییهابینواسطنقشصرافیهابورس،

منظرازصرافیهابیندستهبندییک.کرددستهبندیمیتوانمختلفجنبههایاز

راخودخاصمعایبومزایاصرافیهااینازهرکدام.استآنهابودنخارجییاداخلی

.استآنهامدیریتمنظرازصرافیهادیگردستهبندی.دارند

نوعبهمربوطسومدستهبندی.باشندغیرمتمرکزیامتمرکزمیتوانندصرافیها

پشتیبانیSpot«اسپاتمعامالت»ازفقطصرافیهابرخیکهاستمعامالت

نیزDerivatives«مشتقاتمعامالت»ازدیگربرخیکهحالیدرمیکنند

.میکنندپشتیبانی

.میپردازیمصرافیهاانواعبررسیبهدیجیتالارزآموزشادامهدر

ارز دیجیتالصرافی 



شورکداخلدرآنهافعالیتاصلیمحلمیشودگفتهصرافیهاییبهداخلیصرافی

عنیی.غیرقانونینهوهستندقانونینهدیجیتالارزصرافیهایقانون،نظراز.است

آنهاتفعالیرویبرنیزخاصیقانونگذاریامانداردوجودآنهافعالیتبرایممانعتی

.استنگرفتهصورت

راخودبهمخصوصریسکهایداخلیدیجیتالارزصرافیهایازاستفادهبنابراین

درقضاییپیگیریامکانواستخارجیصرافیهایازامنترصورتهردرامادارد

.داردوجودمشکلهرگونهبروزصورت

صرافی داخلی



صرافیهایاول،نوع.کردتقسیمدستهدوبهمیتوانرادیجیتالارزصرافیهای

.هستندمعامالتی

کردهمفراهکاربرانبرایرادیجیتالارزهایفروشوخریدبسترصرافیحالت،ایندر

.هستندکاربرانخریداروفروشندهامااست

ییرتغتقاضاوعرضهاساسبرقیمتوداردراواسطهنقشتنهاصرافیبنابراین

.میکند

کهیدهندمارائهآنالینپولکیفمیکنند،پشتیبانیکهارزهاییبرایصرافیهااین

.شودذخیرهآنداخلمیتواندشمادارایی

صرافی داخلی



ارزفروشوخریدبرایحالتایندر.استارزیصرافیهایمدلصرافیها،دومنوع

.هستیدطرفصرافیبامستقیمشمادیجیتال

نظرردمودیجیتالارزصرافیومیکنیدپرداخترادیجیتالارزیکریالیهزینهشما

.میدهدقرارشمااختیاردرتراکنشتاییدازپسرا

یمتقاینکهمیشودانجامصرافیهاتوسطارزهاریالیقیمتگذاریصرافیهاایندر

بهالریتبدیلنرخونظرمورددیجیتالارزلحظهایودالریقیمتمبنایبرگذاری

یفکآدرسبایدخریدهنگامشماوندارندپولکیفصرافیهااین.میشودانجامدالر

شماپولفکیبهدیجیتالارزتراکنش،تاییدمحضبهتابدهیدصرافیبهراخودپول

.یابدانتقال

صرافی داخلی



مااکنیداستفادهفروشوخریدبرایداخلیصرافیهاینوعدوهرازمیتوانیدشما

.استامکانپذیراولنوعصرافیدرفقطمعاملهانجام

یصرافپولکیفداخلدرراخوددیجیتالارزهایوجههیچبهمی شودتوصیه

.بودخواهدخطرمعرضدرشماداراییصرافی،هکصورتدر.نداریدنگه

.دکنمصادرهراشمادارارییهایمیتواندصرافیبودن،کالهبردارصورتدرهمچنین

تا،نیستشمامالمیشودنگهداریصرافیپولکیفدرکهدیجیتالیارزواقعدر

.یابدانتقالشماپولکیفبهکهزمانی

ارزهبریالتبدیلبرایتنهاشماکنید،فعالیتخارجیصرافیهایدرمیخواهیداگر

.داشتخواهیدنیازداخلیصرافیبهبرعکسودیجیتال

صرافی داخلی



نالمللیبیصورتبهکههستندصرافیهاییبینالمللی،صرافیهاییاخارجیصرافی

هر.ستاآنهاباالیشدتبهمعامالتحجمصرافیهااینمثبتنکته.میکنندفعالیت

آندردیجیتالارزفروشوخریدامکانباشد،بیشترصرافییکمعامالتحجمچقدر

.استراحتتر

تعدادزاوهستنددیجیتالارزهایتریدبرایمعامالتیبستربینالمللیصرافیهای

جیتالدیارززیادیتعدادازپشتیبانی.میکنندپشتیبانیدیجتالارزهایاززیادی

.شودمحسوبمنفییامثبتنکتهمیتواند

اینازمنفیودارندمعاملهبرایبیشتریموقعیتهایکاربران،کهجهتاینازمثبت

بهفقطافرادازخیلیوشوندلیستصرافیدرپشتوانهبدونارزهایاستممکنکهرو

.کنندخریداریراآنشدهلیستصرافیدرنظرموردارزاینکهدلیل

صرافی خارجی



بانکستمسیبهایرانبانکیشبکهنبودنوصلدلیلبهخارجیصرافیهایازبسیاری

اینازبرخیوجوداینبااما.میکنندخودداریایرانیانبهخدماتارائهازجهانی،

حرازابهنیازخارجیصرافییکاگربنابراین.ندارندهویتاحرازبهنیازیصرافیها

وVPS«ویپیاس»یاVPN«ویپیان»بهاتصالبامیتوانیدشمانداشت،هویت

ازفادهاستدر.کنیداستفادهآنامکاناتازوشویدعضوصرافیدرخودآیپیتغییر

رافیصبهورودبرایثابتآیپییکازهمیشهکهکنیددقتنکتهاینبهویپیان

درالیتفعکهباشدکشورهاییبهمربوطشدهاستفادهآیپیحتماوکنیداستفاده

ضمعردرنیزخارجیصرافیهایبیشترکهکنیددقت.استآزادآنهابرایصرافی

توصیهزنیآنهابستردردیجیتالارزهاینگهداریبنابراین.هستندکالهبرداریوهک

.نمیشود

صرافی خارجی



»ایتسازمیتوانیدبینالمللیصرافیهایمعتبرترینلیستبهدسترسیبرای

کنیداستفادهExchangesصرافیهابخش«کوینمارکتکپ

زاامتیاز،این.استشدهآوردهآنهاامتیازاساسبرصرافیهالیستبخشایندر.

اب.میشوددادهصرافیهربهمعامالتحجمونقدینگیحجمسایت،ترافیکروی

بهطمربواطالعاتوشدهصرافیصفحهواردمیتوانیدصرافیهراسمرویبرکلیک

.کنیدمطالعهراآن

صرافی اسپات و صرافی مشتقات



یبانیپشتاسپاتمعامالتازفقطکهمیشودگفتهصرافیهاییبهاسپاتصرافی

صورتبهفروشوخریدآنهادرکههستندمعامالتیاسپات،معامالت.میکند

میشودانجاملحظهای

وردمارزبایدسودکسببرایشماومیشودانجامخریدمعاملهتنهامعامالت،ایندر.

پات،اسمعامالتدیگرنوع.بفروشیدباالقیمتدروبخریدپایینقیمتدررانظر

انجامداراهرمصورتبهرااسپاتمعامالتمیتوانآندرکهاستمارجینمعامالت

.بردبهرهسودکسببرایمیتوانفروشهموخریدازهمازروشایندر.داد

صرافی اسپات و صرافی مشتقات



.میکنندانیپشتیبمشتقهمعامالتازکهمیشودگفتهصرافیهاییبهمشتقاتصرافی

بهوودنمیشمعاملهاصلیداراییآندرکهمیشودگفتهمعامالتیبهمشتقهمعامالت

.میگیرندقرارمعاملهمورداصلیداراییبرمبتنیقراردادهایآنجای

ینبدآتیمعامله.است«فیوچرز»یا«آتی»معاملهمعامالتایننوعمعروفترین

انجامموعدامامیکنیدامضاراداراییخریدقراردادحالزماندرشماکهاستصورت

.تاسباالاهرمهایازاستفادهمشتقه،معامالتدیگرویژگی.استآیندهدرزمانیآن

صرافی اسپات و صرافی مشتقات



.ودمیشانجاممشتقهواسپاتمعامالتنوعدوهربزرگخارجیصرافیهایبیشتردر

Binance«بایننس»صرافی.هستندمشتقههمواسپاتهمصرافیهااینبنابراین

ومعامالتنوعدوهرپشتیبانصرافیهایجملهازKuCoin«کوکوین»صرافیو

معامالتازفقطکهاستصرافیهاییجملهازCoinbase«کوینبیس»صرافی

.میکندپشتیبانیاسپات

داخلیانایرانبرایکهاستهویتاحرازانجامبهنیازبایننسصرافیدرفعالیتبرای

لترشکنفیباونداردهویتاحرازبهنیازکوکوینصرافیامانیستامکانپذیرکشور

.کرداستفادهانازمیتوان

صرافی اسپات و صرافی مشتقات

بدانید بایننس  بیشترصرافی در رابطه با 

https://alicityiran.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/


صرافی غیرمتمرکز چیست ؟

Decentralizedغیرمتمرکزصرافی EXchange | DEX،مدیریتکهاستصرافی

برایهوشمندقراردادهایازصرافیهااین.نیستسازمانییاشخصهیچعهدهبرآن

.میکننداستفادهمعامالتمدیریت

راردادقنقدینگی،تامینکنندگاناصلیبخشسهشاملغیرمتمرکزصرافیواقعدر

بیتمثلارزیجفتهربرایکهاستصورتبدینکارنحوه.هستندکاربرانوهوشمند

ودادهرارقاستخردرراارزدوازمساوینسبتنقدینگیتامینکنندگاناتریوم،وکوین

.میکننددریافتLP-Tokenمعادلتوکنهوشمندقراردادازآنازایدر

بدیلتبرایبستراینازنیزکاربران.استداراییهامالکیتسندتوکنهااینواقعدر

.میکننداستفادهیکدیگربهدیجیتالارزهای

دانید بیشتر بصرافی متمرکزدر رابطه با 

https://alicityiran.ir/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2/


صرافی غیرمتمرکز چیست ؟

استخرازلحاصسود.کنندفعالیتنقدینگیاستخریکدرمیتوانندتامینکنندههزاران

.شدخواهدتقسیمداراییشانمقدارنسبتبهافرادتمامبین

تمرکز،غیرمصرافیبستردرحضورباهستنداستخردرمعاملهدنبالبهکهکاربرانی

.میکننددریافتاتریومآنازوکردهصرافیواردرابیتکوینمثالخوددارایی

اداشپهمانهزینهاینکهمیشودپرداختشبکهبهتراکنشهزینهمعاملهانجامبرای

.استنقدینگیتامینکنندگان



صرافی غیرمتمرکز چیست ؟

نهایتوکارائهبامیتواندکندخارجشبکهازراخودارزهایبخواهدکنندهایتامیناگر

.کندخارجسودهمراهبهراخودارزهایوکردهاثباتصرافیبهراخودمالکیتمعادل،

.استموجودکوینمارکتکپسایتدرنیزغیرمتمرکزصرافیهایلیست

بهدنشواردبا.استکافیپولکیفیکداشتنتنهاصرافیهااینازاستفادهبرای

.کنیدوصلصرافیبهراخودپولکیفبایدشمااولمرحلهدرصرافی،سایت

«اپیونیسو».کنیدتبدیلیکدیگربهراخودارزهایمیتوانیدمرحلهاینازپس

Uniswap،سوشیسواپSushiswap،پنکیکسواپPancakeswapو«

.هستندغیرمتمرکزصرافیهایمعروفترینجملهازdYdX«دیوایدیایکس



روشفوخریدمرحلهدرخودکارطوربهدیجیتالارزانتقالغیرمتمرکزصرافیهایدر

وشفروخریدمرحلهواردمستقیمطوربهپولهاکیفصرافیهاایندر.میشودانجام

.نیسترمزارزانتقالبهنیازیبنابراین.میشوند

اقدامخودمانبایدداراییهاانتقالبرایخارجیوداخلیمتمرکزصرافیهایدراما

.مهستیروبهرودیجیتالارزهایبازاردرانتقالنوعچهارباماکلیطوربه.کنیم

پولکیفبهصرافیازدیجیتالارزانتقال•

پولکیفازصرافیبهدیجیتالارزانتقال•

صرافیبهصرافیازدیجیتالارزانتقال•

پولکیفبهپولکیفازدیجیتالارزانتقال•

انتقال ارز دیجیتال



هچازکهاینبهبستهاستممکنفقط.استیکیانتقالهااینهمهدرکارروش

رمزارزتقالانبرای.باشدمتفاوتانجاممراحلمیکنید،استفادهدیجیتالیارزیاصرافی

.باشدمشخصمقابلطرفآدرسباید

نتقالاپولکیفیاصرافییکبهرامشخصیدیجیتالارزمیخواهیداگربنابراین

.اشیدبداشتهمقصدصرافیمقصدپولکیفدررادیجیتالارزآنآدرسبایددهید،

راظرنمورددیجیتالارزآدرسبایددریافتبرایهستید،ارزهادریافتکنندهشمااگر

ارزماشبهبتواندتاکنیدارسالمخاطببهوکردهپیداخودصرافییاپولکیفدر

.دهدانتقال

.نیممیکبررسیرادیجیتالارزانتقالبهمربوطواژگاندیجیتالارزآموزشادامهدر

انتقال ارز دیجیتال



در.ممیدهیآموزشرادیجیتالارزهایانتقالبامرتبطواژگاندیجیتالارزآموزشازبخشایندر

.میشوداستفادهدیجیتالارزانتقالبرایواژگاناینازصرافیهاوپولهاکیفاکثر

واژگانمربوطبهانتقالارزدیجیتال



واژگانمربوطبهانتقالارزدیجیتال

رزاارسالبرایواژهاینازپولهاکیفدرمعموال.استکردنارسالمعنیبهواژهاین

پولفکیازراخاصیدیجیتالارزمیخواهیداگربنابراین.میشوداستفادهدیجیتال

ازپس.یریدبگبهرهگزینهاینازبایدکنیدارسالدیگریپولکیفیاصرافیبهخود

بازانتقالصفحه،Sendگزینهرویبرکلیکوپولکیفدرنظرموردارزانتخاب

Recipient«دریافتکنندهآدرس»کردنواردباشما.میشود Address،مقدار

موردآدرسبهمیتوانیدMemo«ارسالتگ»گاهیوAmountدیجیتالارز

.کنیدارسالدیجیتالارزخودنظر

send



واژگانمربوطبهانتقالارزدیجیتال

فادهاستکوینبایننسمثلدیجیتالارزهایازبرخیبرایتنهاارسال،تگیاممو

اینازاستفاده.ندارندتگبهنیازیارسالبرایدیجیتالارزهایبیشترومیشود

.میشودارزآنرویبرشماتراکنشتفکیکباعثعبارت

راوممپول،کیفآدرسبرعالوهدیجیتال،ارزدریافتبرایصرافییکاستممکن

یفکبهخوددیجیتالارزانتقالبرایشماحالتایندر.دهدقرارشمااختیاردرنیز

.کنیدواردانتقالفرمدررامموبایدحتماصرافی،پول

send



واژگانمربوطبهانتقالارزدیجیتال

.استکردندریافتمعنیبهواژهاین

ایدبشمادهد،انتقالراخاصیدیجیتالارزشماپولکیفبهمیخواهدشخصیاگر

تیاراخدربودنیازاگرمموهمراهبهراخودپولکیفدردیجیتالارزآندریافتآدرس

.دهیدقراراو

Receiveگزینهوکردهکلیکدیجیتالارزرویخودپولکیفدرمنظور،اینبرای

.کنیدانتخابرا

Receive



واژگانمربوطبهانتقالارزدیجیتال

دادهنمایشQRCodeکیوآرکدومتنیصورتدوبهشماپولکیفآدرسکاراینبا

میشود

.یدکنارسالدهدانتقالارزشمابهمیخواهدکهشخصیبرایوکردهکپیراآدرس.

.نداردفرقیشخصیکیاباشدصرافیارزدهندهانتقالکهاین

ماشکهمیکنندتعبیهانتقالحیندرشماآدرسدریافتبرایپنجرهایصرافیها

.کنیدواردقسمتآندربایدراخودآدرس

Receive



واژگانمربوطبهانتقالارزدیجیتال

ازد،داریصرافیبهدیجیتالارزارسالقصداگر.استکردنذخیرهمعنیبهواژهاین

.میکنیدانتخابرانظرموردارزصرافیدرابتدا.میکنیداستفادهصرافیدرگزینهاین

صرافیدرنظرموردرمزارزپولکیفآدرس،Depositeگزینهزدنوانتخابازپس

عبارت،باشدمموبهنیازصرافیدردیجیتالارزدریافتبرایاگر.میشوددادهنمایش

وپیکراآدرسمیتوانیدحال.میشوددادهنمایشقسمتایندرنیزآنکیوآرکدیا

یجیتالدارزمیخواهیددیگرصرافیبهصرافییکازاگر.کنیداستفادهانتقالبرای

دروگرفتهگزینهاینازدومصرافیدررادیجیتالارزدریافتآدرسدهید،انتقال

.میکنیدواردارسالقسمتدرواولصرافی

Deposit



واژگانمربوطبهانتقالارزدیجیتال

کیازراخودارزمیخواهیداگر.استبردنبینازوکردنبرداشتمعنیبهواژهاین

استفادهینهگزاینازکنید،وارددیگرصرافییکیاخودپولکیفبهوبرداشتصرافی

انتقالقسمتگزینه،اینرویبرکلیکوصرافیدرنظرموردارزانتخاببا.میکنید

ارز،مقداروکنندهدریافتآدرسکردنواردباقسمتایندر.میشوددادهنمایش

دیگرسترببهبستریکازدیجیتالارزانتقالدرکهکنیدتوجه.میشودانجامبرداشت

.دمیشومشخصهزینهاینارسالهنگامکهمیشوددریافتشماازتراکنشهزینه

آدرس.میدهدنشانرابایننسصرافیدرWithdrawوDepositپنجرهزیرتصویر

.شدهاندمشخصرنگآبیکادرباانتقالشبکههایو

Withdraw



نکاتمهمدرارتباطباانتقالارزدیجیتال

توجهعدمکهچرااستبرخوردارزیادیاهمیتازموضوعایندیجیتالارزآموزشدر

بسیارهکاولنکته.کندواردشمابهجبرانناپذیریضررهایاست،ممکننکاتاینبه

.استدیجیتالارزانتقالشبکهبهتوجهاستمهم

درریوماتمثالعنوانبه.استرمزارزهمانشبکهدیجیتالیارزهرانتقالاصلیبستر

درشدهساختهتوکنهای.میشوددادهانتقالERC20پروتکلباواتریومشبکهبستر

.مییابندانتقالشبکههمینبرنیزاتریومبستر

انتقالکانامکننداستفادهیکدیگرامکاناتازبتوانندمختلفشبکههایاینکهبرای

.استشدهفراهمنیزدیگربسترهایدردیجیتالارزهای



نکاتمهمدرارتباطباانتقالارزدیجیتال

وتکلپرواتریومبسترمانندمختلفیبسترهایدرتتردیجیتالارزمثالطوربه

ERC20،پروتکلوترونبسترTRC20،بیتکوینبسترOMNI،بایننسبستر

bep2بایننسهوشمندزنجیرهبستروbep20استانتقالقابل.

دوعمالوستنییکیترونشبکهدردیجیتالارزبااتریومشبکهبستردردیجیتالارز

ربتتردیجیتالارزولت،تراستپولکیفدرمثالعنوانبه.هستندهمازجداارز

.دارندقرارهمازمجزاصورتبهبایننسواتریومترون،بستر

دوهرکهشببایدحتمادیگرپولکیفبهپولکیفیکازپولانتقالدربنابراین

نظروردمبستردررادیجیتالارزآدرسبایدکنندهدریافت.باشدیکسانمعاملهطرف

شبکهآنردرادیجیتالارزانتقالبایددیجیتال،ارزفرستندهوکندارسالفرستدهبه

.دهدانجام



نکاتمهمدرارتباطباانتقالارزدیجیتال

ازشمالدیجیتاارزنباشد،یکسانباهمدیجیتالارزهایانتقالشبکهکهصورتیدر

.استتمتفاوباهمنیزمختلفبسترهایدردیجیتالارزهایانتقالهزینه.میرودبین

میتوانیدود،بامکانپذیرشبکهچندبستربردیجیتالارزدریافتوارسالاگربنابراین

.میکندتحمیلشمابهراهزینهکمترینکهکنیدانتخابراشبکهای

شماصوصیخکلیددیجیتالارزانتقالبرایعنوانهیچبهکهاستایندیگرمهمنکته

خواستخصوصیکلیددیجیتالارزانتقالبرایشماازکسهربنابراین.نیستنیاز

.استکالهبرداریدنبالبهکهبدانید

باشدریدیگشخصدستاگرواستشماصندوقگاوکلیدمثلشماخصوصیکلید

.بودخواهدخطردرشماداراییهای



نکاتمهمدرارتباطباانتقالارزدیجیتال

درزیادیطرفداراناخیرسالهالیدرکهاستنوپاییبازاردیجیتالارزهایبازار

.استکردهپیداجهانسرتاسر

جنبه،فارکسوبورسبازارمثلمالیبازارهایسایربابازاراینزیادتشابهاتعلیرغم

بازارینادرفعالیتبرای.میکندجدامالیبازارهایسایرازراآنبازاراینتکنولوژیک

مایهگذاریسرومعاملهگریبهمربوطنکاتهمچنینوپایهایمفاهیمباآشناییبهنیاز

.است

حوهنودیجیتالارزهایآموزشبهمربوطپایهایمفاهیمازبسیاریکتابچهایندر

ازاستفادهفرآیندباکاملآشناییبرایامااستشدهدادهآموزشفروشوخرید

موثرربسیامیتواندویدیوییآموزشهایازاستفادهصرافیهامثلمختلفسایتهای

.شودواقع



جمعبندی

الکبتکنولوژیازاستفادهباکههستنددیجیتالارزهاینوعمعروفترینرمزارزها

سازیذخیرهوانتقالبرایراامنوغیرمتمرکزبسترهایایجادامکانرمزنگاری،وچین

وین،بیتکازپس.استشدهمعرفیرمزارزاولینکوینبیت.کردهاندفراهماطالعات

بهوینهاپرایوسیکواستیبلکوینهامثلمتفاوترویکردهایبازیادیآلتکوینهای

کلهبراآلتکوینهافضایاتریومبستردرهوشمندقراردادهایظهور.شدندارائهبازار

دیدجتوکنهایایجادودیجیتالارزهایکاربردگسترشبهمنجرامراین.دادتغییر

لمثچینبالکشبکهاصلیویژگیهایکاربرد،حوزهدرپیشرفتبرعالوه.شد

وریتمهایالگ.استگرفتهقرارپروژههاازبسیاریتوجهموردنیزامنیتومقیاسپذیری

ارزهایمقیاسپذیریافزایشبرایسهاماثباتاجماعالگوریتمماننداجماع،جدید

.دمیگیرنقراراستفادهموردبیتکوینکاراثباتالگوریتمجایبهدیجیتال



جمعبندی

ادهاستفخارجییاداخلیصرافیهایازمیتواندیجیتال،ارزهایفروشوخریدبرای

وتالدیجیارزبهریالتبدیلبرایداخلیصرافیدرحسابداشتنصورت،هردر.کرد

.استضروریبرعکس

برایبراینبنا.ندارندراایرانآیپیبافعالیتامکانخارجیمتمرکزصرافیهایبیشتر

VPNیاVPSازبایدحتماآنهاازاستفاده IPکاراینانجامالبته.کرداستفادهثابت

.نیستامکانپذیراست،ضروریآنهادرهویتاحرازکهصرافیهاییبرای

راحتیهبپولکیفداشتنباشماواستراحتتربسیارغیرمتمرکزصرافیهایدرکار

.بپردازیددیجیتالارزمبادلهبهمیتوانید



مجموعهعلیسیتی

هایفعالیتگسترشو.کاربراننیازرفعبهتوجهبا139۸سالدرسیتیعلیمجموعه

هایپولکیفانواعخریدبرایکاربراندرخواستوجامعهدردیجیتالارزهای

رمززهحودربیشتراطالعاتیتاگرفتتصمیممجموعهاینایران،ازخارجازدیجیتال

.دهدقرارایرانیکاربراناختیاردررادیجیتالهایپولکیفانواعوارزها

وتخصصمنیروهایازاستفادهباوجوامعآیندهگرفتننظردرباسیتیعلیاکنونهم

،دیجیتالهایپولکیفانواعفروشآن،مفاهیمودیجیتالهایارززمینهدرآگاه

یزمانعزمردماطالعاتودانشافزایشجهتدرگامیمشتریانراهنماییوپشتیبانی

ارزهایرسانیاطالعزمینهدرمرجعسایتیوببهشدنتبدیلادامهدر.استبرداشته

ردتجاریراهکارهایارائهوهاپولکیفانواعفروشوآموزشچین،بالکودیجیتال

.استمجموعهاینرسالتازحوزهاین
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