
در: 01 جوالی 2018 در: بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده

ساتوشی چیست؟ محاسبه بیت کوین به ساتوشی و میکرو و میلی

برای ارزهای رسمی برخی از کشورها، واحدهای اندازه گیری کوچکتری وجود دارد. مثال واحد کوچک تر برای دالر آمریکا، سنت
(Cent) است. هر 1 دالر، شامل 100 سنت می شود. (1 سنت = 0.01 دالر)

در دنیای ارزهای دیجیتال نیز همین موضوع صدق می کند و بسیاری از ارزهای دیجیتال دارای واحدهای اندازه گیری کوچک تری
هستند.

در ادامه این مطلب قصد داریم همه چیز را درباره واحد “ساتوشی” بیت کوین و واحدهای دیگر بیت کوین را توضیح دهیم.

ساتوشی چیست؟
بیت کوین که مشهورترین ارز دیجیتال دنیاست و دارای بیشترین ارزش بازار است، واحد شمارش کوچک تری با نام ساتوشی دارد.

ساتوشی، کوچکترین واحد بیت کوین است و از نام ساتوشی ناکاموتو (ایجادکننده بیت کوین) برگرفته شده است. هر بیت کوین
می توانند به 100 میلیون واحد تقسیم شود، هر کدام از این واحدها ساتوشی نام دارد و مساوی 0.00000001 بیت کوین است.

برای دریافت بهترین محتوای مرتبط با ارزهای دیجیتال در کانال تلگرام عضو شوید:

عضویت در کانال ارز 101
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واحدهای رسمی بیت کوین
از زمان پیدایش بیت کوین، فقط دو واحد رسمی برای بیت کوین وجود داشت: بیت کوین و ساتوشی.

در سال 2015 شامل ISO 4217 قرار گرفت که استانداردسازی ارزها را انجام می دهد.

بعد از آن، قرارشد نام های زیر برای واحدهای بیت کوین استفاده شود.

عالمت اختصاری ارزش براساس بیت کوینارزش براساس ساتوشیواحد

1BTC بیت کوین100,000,000 ساتوشی  بیت کوین

(Millibitcoin) 0.001 بیت کوین100,000 ساتوشیمیلی بیت کوینmBTC

(Microbitcoin) 0.000001 بیت کوین100 ساتوشیمیکرو بیت کوینμBTC

(Satoshi) 0.00000001 بیت کوین1 ساتوشیساتوشیSatoshi

بنابراین طبق جدول فوق، خواهیم داشت:

1 بیت کوین = mBTC 1000 (میلی بیت کوین)
1 بیت کوین = uBTC 10,000,000 (میکرو بیت کوین)

1 بیت کوین = 100,000,000 ساتوشی (100 میلیون ساتوشی)
1 میلی  بیت کوین = 100,000 ساتوشی (100 هزار ساتوشی)

1 میکرو بیت کوین = 100 ساتوشی

چگونه ساتوشی را به بیت کوین محاسبه کنیم؟
شاید محاسبه فوق برای شما در ابتدای کار کمی پیچیده به نظر برسد ولی در واقع اینطور نیست. کافیست بدانید هر بیت کوین

شامل 100 میلیون ساتوشی است و هر ساتوشی (0.00000001 بیت کوین) کوچکترین واحد بیت کوین است.

اما به خاطر اینکه در ارسال و دریافت بیت کوین، مبالغ اشتباهی را وارد نکنید، برای دقت در کار و اطمینان از محاسبه، می  توانید از
محاسبه گرهای آنالین ساتوشی به بیت کوین استفاده نما�د.

این ابزار ساده، می تواند کار محاسبه بیت کوین به واحدهای کوچکتر را انجام دهد:

http://www.btcsatoshi.com

چگونه قیمت هر ساتوشی را به دالر محاسبه کنیم؟
سایت btcsatoshi.com، معادل ساتوشی هر 1 دالر را نیز نمایش می دهد که می تواند مفید باشد.

فاکتور دیگری که روی نرخ تبدیل بیت کوین و ساتوشی تاثیر می گذارد، معادل ارزی بیت کوین است (یعنی قیمت بیت کوین به
دالر یا ریال). نوسانات قیمتی بیت کوین براساس عرضه و تقاضاست، به همین دلیل محاسبه دقیق مقادیری که قصد ارسال یا

دریافت دارید مشکل است.

زیرا است، کرده تغ�ر رقم این بعد لحظه چند باشد، ساتوشی 15700 معادل لحظه این در دالر 1 هر مثال طور به اگر بنابراین
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امروز قصد دارم … 

بنابراین اگر به طور مثال هر 1 دالر در این لحظه معادل 15700 ساتوشی باشد، چند لحظه بعد این رقم تغ�ر کرده است، زیرا
قیمت بیت کوین بطور مرتب در حال باال و پا�ن شدن است.

برای اینکه قیمت ریالی 1 بیت کوین را در بازار بدست آورید توصیه می کنم این صفحه را ببینید:
قیمت واقعی 1 بیت کوین به ریال چقدر است؟

.

نام «ساتوشی» از کجا آمد؟

عنوان ساتوشی برای واحدهای بیت کوین، از نام ایجاد کننده بیت کوین (ساتوشی ناکاموتو) برگرفته شده است. ایجاد کننده
بیت کوین هنوز شناخته نشده و گمانه زنی های زیادی در این خصوص وجود دارد.

از کجا می توانیم ساتوشی رایگان بدست آوریم؟

برخی از سایت ها هستند که تعداد کمی ساتوشی به کاربران خود می دهند. برای برداشت ساتوشی از این سایت ها باید یک کیف
پول بیت کوین داشته باشید.

برخی از سایت هایی که می توانید در آنها ساتوشی رایگان بدست آورید:

freebitco.in سایت

راهنمای کسب بیت کوین رایگان از سایت earn.com (تا�د شدن مشکل است ولی پرداختی باالی دارد)

افزونه کروم استخراج بیت کوین

توجه: امنیت ارز دیجیتال تان را حفظ کنید تا در آینده حسرت نخورید. با این کیف پول از بیت کوین و سایر ارزهایتان محافظت
کنید:

لینک جز�اتامتیازویژگی هانام

Cool کیف پول
Wallet

عدم اتصال مستقیم به اینترنت (امنیت
کامل)

بیش از 150 هزارفروش در سرتاسر دنیا
ظاهر مدرن و به اندازه کارت بانکی

وارانتی 12 ماهه (تعویض در صورت
خرابی)

انجام تراکنش با متصل شدن به
جز�ات و خریدموبایل

فوری

برای کپی کردن لینک کلیک کنید.
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در بورس تهران
سرمایه گذاری کنم

در بازارهای مالی
معامله کنم

از ارزهای دیجیتال
درآمد کسب کنم

کسب و کار اینترنتی
راه اندازی کنم

درباره مدیریت و
کارآفرینی بیاموزم

سواد مالی  خود را باال
ببرم


افراد موفق را بیشتر

بشناسم


ایده هایی برای کسب

و کار بدست آورم


در بازاریابی و فروش

ماهر شوم


درباره بانک و بیمه

بیشتر بدانم



به شخص موفق تری
تبدیل شوم


برای ادامه راهم

انگیزه بگیرم


سخنان بزرگان را

بخوانم


به سرمایه گذار بهتری

تبدیل شوم


نکات حسابداری را

بخوانم



درباره اقتصاد
بین الملل بخوانم


درآمد دالری کسب

کنم


ارز و طال را بهتر

بشناسم


کتاب های

معرفی شده را ببینم


تحلیل تکنیکال را فرا

بگیرم
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