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اند که تقریبا همه در مورد آن پدیده جهانی شده ها یا همان ارزهای دیجیتالی تبدیل بهcryptocurrencie به تازگی

کنند. در حالی که می گذاریها، مردم بیشتر و بیشتر در ارزهای دیجیتالی سرمایههای آنقیمت اید. با افزایششنیده

  .دانندها چیز زیادی نمیمورد آن ها شناخته شده و معروف است، ولی بیشتر مردم دروجود آن

 

ها و منابع مفید که دهیم و برخی از کتابخانهتوضیح می در این مقاله، در مورد برخی از اصول اولیه ارزهای دیجیتالی

 .گذاریمرا با شما به اشتراک می واقعا سودمند هستند
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Cryptocurrency 

Cryptocurrency به صورت امن طراحی شده و در بسیاری موارد، ناشناس  یک ارز دیجیتال یا مجازی است که

از  شوند. با استفادهچین ثبت میشوند و در یک بخش عمومی به نام بالکمیمنتقل  ها بین افراداست. تراکنش

دهد، تا امنیت را برای خرید و انجام می رمزنگاری، فرآیند تبدیل اطالعات خوانا به یک کد تقریبا غیرقابل هک را

 شته باشند، به دلیلباعث شده برخی از ارزهای دیجیتالی ارزش باالیی دا انتقال فراهم کند. یکی از دالیلی که

 .شوندمی ها به تعداد معینی سکه برسند، انجامهاست. هنگامی که آنموجودی محدود آن

Blockchain 

است، که به طور مداوم در حال رشد  چین یک بخش غیرمتمرکز است که شامل لیستی از رکوردها، به نام بلوکبالک

شوند، و در یک ترتیب زمانی، ثبت شده و به شده و ایمن میمرتبط  ها با استفاده از رمزنگاریاست. این بلوک

ها به طور طبیعی برای چینبالک .شودها میشوند، که باعث پیگیری آسان مسیر همه تراکنشاضافه می چینبالک

 .ها مقاوم هستندتغییر و تبدیل داده

Wallet 

Wallet سازی کلیدهای عمومی و خصوصی مورد نیاز برای ارسال و افزاری است که برای ذخیرهیک برنامه نرم

 .شوددریافت ارزهای دیجیتالی استفاده می

Mining 

Mining کوینچین بیتفرآیندی است که شامل دو عملکرد است: اضافه کردن رکوردهای تراکنش به بالک 

(Bitcoin) جدید در هر بلوکهای کوینو ایجاد بیت. Mining نیاز به یک کامپیوتر و برنامه ویژه دارد که به 

minerبالک چین اضافه شود. هر  کند، تا به ترتیب یک بلوک جدید بهدر حل مسائل رمزنگاری پیچیده کمک می ها

 .گیردپاداش می کسی که آن را اول حل کند، چند تا سکه به عنوان

 (ICO) عرضه اولیه سکه

دیجیتالی جدید مقدار مشخصی توکن  فرآیند صندوق ارز برای ارز دیجیتالی جدید است. سازندگان ارزهایاین یک 

 .کنندگذاران عرضه میبه سرمایه Bitcoin یا Ethereum دیجیتالی دیگر مثل از پول جدید را در تبادل با ارزهای
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Bitcoin 

های مجازی است و توسط الگوریتم ترین ارز دیجیتالی است. بیت کوین کامالکوین معروفدر حال حاضر بیت

ن ترین مزایای آخرید خدمات و کاالها استفاده شود. یکی از بزرگ تواند برایکامپیوتری ساخته شده است، و می

شود. کنترل نمی هاای مثل دولت و بانکبه این معنی که توسط هیچ مؤسسه باشد،غیرمتمرکز می این است که

ها واقعا شود، تراکنشدر بالک چین ذخیره می براین، کامال شفاف هستند، اطالعات مربوط به هر تراکنشعالوه

 .میلیون سکه است 21کوین دارای شود. بیتهزینه انتقال انجام می سریع هستند و تقریبا بدون

Bitcoin Cash 

Bitcoin Cash ایجاد شد. از زمان  2017دیجیتالی بیت کوین است، که در آگوست  یک ورژن ارتقاء یافته از ارز

تنظیم شده است،  MB 1 کوین درپذیری آن را مورد انتقاد قرار داد. اندازه بلوک بیتکوین مقیاسبیت انتشار آن،

این  Bitcoin Cash د زمان فرآیند تراکنش را پایین آورده و پتانسیل آن را محدود کند. هدف اصلیتوانکه می

و همچنین کاهش هزینه تراکنش افزایش  MB 8 به MB 1 ها را با افزایش سایز بلوک ازاست که تعداد تراکنش

 .دهد

Ethereum 
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Ethereum یتالی به نام اترچین است که شامل یک ارز دیجفرمی مبنی بر بالکپلت (ether) باشد. در سال  ّمی

ترین ارزهای دیجیتالی که به به یکی از پر استفاده شروع به کار کرده و در حال حاضر، در حال تبدیل شدن 2015

اجازه  کوین تجاوز کرده است، زیراکند، اما از تکنولوژی بیتبالک چین استفاده می کند، است. ازخوبی کار می

محتوا، اموال، سهام یا هر چیز دیگری را  تواند تبادل پول،ردادهای هوشمند آتی )کد کامپیوتری که میدهد قرامی

شرایط  شود که وقتی باقرارداد هوشمند مانند یک برنامه کامپیوتری خودکار اجرا می .تسهیل کند( ذخیره و اجرا کند

 .خاصی مواجه شود، به صورت خودکار اجرا می شود

Litecoin 

چین کوین بوده و همچنین با بالکاست. براساس کد منبع بیت 2011کوین منتشر شده در سال دیگری از بیت نوع

تری سریع کوین است، دارای میزان تولید بلوک و شبکهاز بسیاری جهات شبیه بیت Litecoin کند. اگرچهکار می

تری دارد، گاهی اوقات تراکنش پایین (feed) کدهد، همچنین خوراتری را ارائه میباشد و تأیید تراکنش سریعمی

 .میلیون سکه است 84نزدیک به صفر، و دارای محدودیت موجودی باالتر از 

 

CCXT (CryptoCurrency eXchange Trading) 

CCXT یک کتابخانه JavaScript/PHP/Python  برای مبادله ارز دیجیتالی و تجارت الکترونیکی است. هدف

 های بورسبازار تواند برایبا تبادالت ارز دیجیتالی و فرآیند پرداخت تجارت کند. می اصلی آن این است که
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bitcoin/ether/altcoin ،استفاده شود APIعمومی و خصوصی را برای تمام مبادالت و دسترسی سریع به  های

 .سازی کرده استسازی، تحلیل و تجسم را به طور کامل پیادهذخیره اطالعات بازار برای

Bitcore 

Bitcore کوینیک کتابخانه بیت open-source رایگان برای جاوااسکریپت است. یک API چین قدرتمند و بالک

های ها و سرویسسازی برنامهتوانید از آن برای پیادهمی دهد کهمعماری ماژوالر مبنی بر سرویس را ارائه می

 .کنیدتوانید هر آنچه که نیاز دارید را پیدا مستندات بسیار دقیقی دارد که می Bitcore .کنید کوین استفادهبیت

BitcoinJS 

شود. کوین استفاده میهای وب بیتwallet کوین جاوااسکریپت است که به طور گسترده برایکتابخانه تمیز بیت

کند، با همه مرورگرهای پشتیبانی می HD هایWallet های پیشرفته مثلشده و خوانا دارد. از ویژگیکد کوتاه، بهینه

 .باشدمی altcoin-ready جدید سازگار بوده و

Truffle 

Truffle فریم ورک محبوب توسعه برای Ethereum  است و دارای قرارداد هوشمند درونی، گسترش و مدیریت

 دهد تا به صورت خودکار قراردادهای خود و مدیریت شبکه برای گسترشاجازه می باشد. به شماباینری می

 های قرارداد هوشمند ازوابستگی صدها بسته و توانید بههای عمومی و خصوصی را تست کنید. همچنین میشبکه

NPM و EthPM دسترسی داشته باشید. 

Zenbot 

Zenbot  ربات تبادل ارز دیجیتالی خط فرمان است. رویکرد تبادلی بر اساس تکنیک تحلیلی و کامال اتوماتیک ارائه

ه طور کامل پشتیبانی گذاری و بورس را بهای سرمایهو دیگر شرکت GDAX، Kraken، Poloniex .می دهد

 .کندمی

Gekko 

Gekko ربات تبادل open source کوین است. از های تبادلی خودکار در بازارهای بیتکوین برای استراتژیبیت

دهد تا به شما اجازه می Gekko .کندو غیره پشتیبانی می Bitfinex، Bitstamp، Poloniex تبادل مختلف مثل 23
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و موارد  های ریسکها، متریکاطالعات بازار، محاسبه شاخص آوریرا بسازید و از جمع های تجاری خوداستراتژی

 .دیگر محافظت کنید

CoinMarketCap 

CoinMarketCap 1000توانید اطالعاتی در مورد بیش از که در آن شما می های استبیشتر مورد استفاده سایت 

روز گذشته  7یا  ساعت 24ها را در را بررسی کرده و تغییرات آنها های فعلی آنکنید، قیمت ارز دیجیتالی را پیدا

 .های ارز دیجیتالی خود استفاده کنیدتوانید در برنامهاست که می API دنبال کنید. همچنین دارای یک

 منبع تاپ لرن
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