
  

 

 امروز میخوام مهمترین و کاربردی ترین اصطالحات بازار ارز های دیجیتال رو بهتون بگم 

 

 اولین اصطالح خود کلمه ی ارز دیجیتاله :

دولت و یا نظام بانکداری دسترسی به ایه دارایی دیجیتاله رمزنگاری شدست که معموال به صورت غیر متمرکز هستن یعنی هیچ 

 این ارز ها نداره 

 آلتکوین ها :

و بعد از اون تا االن هزاران ارز دیگه هم ساخته شد که به این ارز ها آلت کوین یا اولین ارز دیجیتال که خلق شد بیت کوین بود 

 کوین های جیگزین گفته میشه

 شت کوین ها :

شد خوبی رو از خودشون میدن . چون بعضا ردر ابتدا به ارز هایی میگن که در آینده ارزششون به کلی از بین میره با وجود اینکه 

درصد در دست یک یا دو نفره  و عمال این افراد به راحتی قادر  95تا  90معموال درصد بسیار زیادی از هر کدوم از این ارز ها مثال 

 به تغییر قیمت این ارز هستن 

 استیبل کوین :
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ینه که برخالف کوین های دیگه پشتوانه ای از ارز های به کوین هایی میگن که ارزش ثابتی دارن . علت ارزش ثابتشونم هم ا

 دولتی و یا طال دارن

 بیت :

 بیته     1.000.000یکی از واحد های بیت کوینه   هر واحد بیت کوین برابر با 

 

 ساتوشی :

 ساتوشی 10.000.000ساتوشی هم یکی دیگه از واحد های بیتکوینه   . هر واحد بیت کوین برابر با 

 

 متمرکز:ارز غیر 

 تمام شبکه اینترنت هستنبه ارزی میگن که اطالعات و داده هاش در یک مکان مرکزی خاص ذخیره نشده و این اطالعات 

 ارز متمرکز :

 دقیقا برعکس تعریف قبل . ارزی که اطالعات و داده های در مکانی خاص ذخیره شده مثل ریپل

P2P 

 واسطه و بطور مستقیم بین دو شخص انجام میشه معامالت همتا به همتا ، معامالتی هستن که بدون

Proof of work یا اثبت کار 



فرایند استخراجی برای حفظ امنیت بالکچین هاست که با استفاده از دستگاه های سخت افزاری انجام میگیره و معادالت ریاضی 

 حل میشه برای ایجاد هش های جدید

 

Proof of space یا اثبات فضا 

 برای حفظ امنیت بالکچین هاست که با استفاده ازفضای خالی که در اختیار دارید این فعالیت رو انجام میدیدفرایند استخراجی 

Proof of stack یا اثبات سهام 

فرایندی که هر کس به نسبت میزان دارایی یا قدرت دستگاه و یا فضایی که در استخر استخراج به اشتراک گذاشته ارز استخراج 

 میکنه.

Hash 

 انگشتی دیجیتالی که امنیت باکچین ها توسط این هش برقرار میشه اثر

ICO 

این اصطالح رو برای ارز های اولیه کوین ها به کار میبرن . معموالن فروش ارز اولیه به منظور تامین بودجه برای اجرای پروژه ها 

مایه داران در عوض سرمایه گذاری در ارز اولیه ، راه اندازی  استارت آپ انجام میشه و بعد از عرضه شدن اون ارز به بازار سرو 

 توکن بلکچینی دریافت میکنن

Fiat  

 کشور هاست مثل دالر یورو  پول کاغذیهمون ارز حکومی و 



 

Stop  و limit 

این دو کلمه دستوراتی هستند که شما در هنگام انجام عملیات خرید و فروش به ضرافی میدید . برای اینکه کامل تر راجب این 

 رو که به طور کامل به این بخش اختصاص داده شده رو ببینید 11111بدونید میتونید ویدیو شما دو دستور 

KYC  یاknow your customer اسیعنی مشتری خودت رو بشن 

 این اصطالح همون احراز هویته که برای افزایش امنیت به کار میره

 

Hard fork 

تغییرات شدیدیه که تو پروتکل ارز های دیجیتال ایجاد میشه و گاها باعث میشه عمال اون ارز دیجیتال به دو ارر دیجیتال تبدیل 

 های ارز بیت کوینه hard forkیکی از  segwitبشه . برای مثال 

Soft fork 

 تغییرات بسیار کوچکیه که تو پروتکول های ارز های دیجیتال رخ میده 

 

HODL  

 برداشته شده . اون هم به عمد از روی اشتباه تایپی یکی از سرمایه گذارا  این اصطالح همون هولد یا نگه داریه که



 

رو به نوشت و از بقیه سرمایه داران خواست   I’m Hodlingبود که اون شخص توی وب سایت بیت کوین جمله ی  2013تو سال 

 که ترید کردن رو متوقف کنن و ارزشون رو نگه دارن

 بنابراین هر جا این کلمه و اصطالح رو دیدید یا شنیدید یعنی ارزتون رو نگه دارید

 

 بالکچین :

شما میتونید اطالعات بیشتری راجب  شبکه زنجیره مانندی از بلوک ها که با روش خاصی امنیت ارز ها دیجیتال رو تامین میکنن.

 ما در کانال های یوتیو و آپارات فارکس حرفه ای مشاهده کنید . 321این شبکه رو در ویدیو شما 

 



FOMO 

تصمیمات هیجان زده و اصطالحا فردی رو خطاب قرار میده که از اینکه فرصتی رو از دست بده میترسه و در نتیجه ی ترسش 

 احساسی میگیره

Bear 

 دارایی گفته میشهیک روند نزولی و کاهشی  به

Bull 

 یک دارایی گفته میشه به روند صعودی و افزایش

Whale 

معامله گرانی با سرمایه های بسیار باال هستن که قدرت تغییر قیمت ارز ها رو هم دارن . این معامله گران با خرید یک ارز موجب 

Bullish  شدن و رشد قیمت ارز میشن و به فروشش موجبbearish شدن و افت قیمتش میشن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان  
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