
 

 

 

و  نیبالک چ یفناور ن،یکوتیدر مورد موضوعات مرتبط با ب توانندیاست که در آن افراد م نیآنال یهاانجمن نیتراز بزرگ یکیتاک  نیکوتیب

 شد.  جادیا 2009ناکاموتو، در نوامبر  یساتوش - نیکو تیانجمن توسط مخترع خود ب نیسؤال بپرسند و بحث کنند. ا تالیجید یارزها یطور کلبه

رو انتخاب میکنیم . تو این صفحه فقط کافیه در کادر ها به ترتیب نام   Registerقبل از معرفی سایت بریم ثبت نام خودمون رو انجام بدیم .. گزینه ی 

ربات نیستم ، گزینه ی کاربری ، ایمیل ، رمز عبور و تکرارش و در نهایت هم کدی رو که سایت به نمایش گذاشته رو وارد کنیم و بعد از انتخاب من 

Register  رو انتخاب کنیم 

با سؤاالت و موضوعات  توانندی. کاربران انجمن مستا نیبالک چ یو فناور نیکو تیاز افراد عالقه مند به ب یجامعه ا جادیانجمن ا نیا یهدف اصل

 Bitcointalk. هزاران رشته مختلف در ردیگیمورد بحث قرار م یانجمن به طور طوالن یاعضا ریارسال کنند، که سپس توسط سا مباحث متفاوت رو

به طور مثال تو صفحه اول بعضی از مباحث رو میبنید . مبحث ماینینگ که توی این مقاله   دهند. یرا پوشش م یموجود است و موضوعات مختلف

 هزار موضوع مختلف بوده. 26پست منتشر شده که این پست ها در رابطه با  943.655

کند که  منتشر یموضوع را به هر زبان کیتواند  یم یشده در انجمن است. هر کس یبانیپشت یتاک، تنوع زبان ها نیکو تیبزرگ شدن ب لیاز دال یکی

داده موضوعات و  گاهیآسان در کل پا یامکان جستجو Bitcointalk یعال یها یژگیاز و گرید یکیباعث جذب کاربران از سراسر جهان شده است. 

در دسترس  صورتکنند و در  دایپ یدهد که اطالعات مورد نظر خود را به راحت یامکان را م نیجستجو به کاربران ا یژگیبحث است. و یها یرودو

 کاربران در آن بحث کنند.  ریکنند تا سا جادیا دیموضوع جد کیتوانند به سرعت  ینبودن، م

 میبینید که مواردی رو تو صفحه به ما نمایش میده که از این کلمه درشون استفاده شدهبیت کوین دامیننس رو اگه جستجو کنیم به طور مثال 

 .حول محور دنیای ارز دیجیتال نامیدها کتابخانه موضوعات و بحث نیتریغنرو میشه  Bitcointalkدر نهایت 

 

 

 

 

 

 

 

ما در  مشاوران با دیتوان 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  قیتلگرام و واتس آپ از طر  
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