
 

 

 

 لینک وارد این سایت میشیم  این با استفاده از

/https://coinmarketcap.com 

 

کوین مارکت کپ یکی از بزرگترین سایت های مرجع دنیای ارز های دیجیتاله که استفاده های متنوعی میشه ازش داشت . از 

  از این سایت دریافت کرد میشه به مشاهده قیمت و تغییرات قیمت ارز ها ،سایت دیجیتال قادریددرباره ی ارز های اطالعاتی که 

 اشاره کرد های مربوط به هر یک از ارز ها و بسیاری اطالعات دیگه که در ادامه به شما توضیح میدیم

به عالوه این سایت فقط به ارز های دیجیتال خالصه نمیشه و حاویه بخشی مرتبط با صرافی هاست که در این بخش هم میتونید 

تمامی صرافی های معتبر بر اساس مالک های خود سایت و اطالعاتی مربوط به هر یک از این صرافی ها رو ببینید که در ادامه به 

 بررسی این بخش هم میپردازیم

یا رمز ارز های  cryptoابتدا به بررسی سرتیتر سایت که حاوی تعدادی از آمار هاست میپردازیم . سرتیتر اول یعنی خب 

 . ارز دیجیتال رو شناسایی شده و اطالعاتش تو سایت قرار گرفته 11.257میبینید که این سایت در حال حاضر  رو دیجیتال

صرافی توسط این سایت بررسی و شناسایی شده و مثل ارز ها اطالعاتشون  393سرتیتر  بعد یعنی صرافی ها که در حال حاضر 

 هم تو این سایت قرار گرفته

 ه که میزانش رو میبینید . یا حجم و ارزش بازار ارز های دیجیتال  market capبعدی یعنی 
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 ساعت گذشته انجام شده رو نشون میده  24بعدی هم به شما حجم معامالتی که در 

به شما ارزی رو نشنون میده که در مجموع ارزش بازار بیشترین میزان رو داره و به نوعی نسبت به  dominanceی بعدی یعن

درصد هم به اتریوم  19درصد ارزش بازار در اختیاره رمز ارز بیت کوینه و همینطور  44مثال میبینید که بیش از  بقیه ارز ها غالبه

 تعلق داره

یا کارمز اتریم به معنی هزینه یا کارمزدیه که شما در هنگام انجام مبادالت و معامالت روی   Ethereum gasسرتیتر آخر 

شبکه بالکچین اتریوم پرداخت میکنید که هر چی این عدد پایین تر باشه سرعت اتمام تراکنشتون میاد پایین و هر چی  باال تر 

 باشه تراکنشتون سریع تر انجام میشه .

 صه ای در رابطه با سربرگ ها بهتون بگمخوب بریم که توضیح خال

 

یا رتبه بندی که  rankingسربرگ اول ارز های دیجیتال با اوردن موستون روی این سربرگ بخش هایی رو میبینید . بخش اول 

ر این بخش همون صفحه اول سایته که ارز ها رو بر اساس حجم موجودشون تو بازار دسته بندی میکنه که گفتیم در حال حاض

. در کنار هر ارز ستاره ای رو هم میبینید که اگه قصد دارید تمرکز خودتون رو روی  رو داره 2بیت کوین رتبه یک و اتریوم رتبه 

چند ارز بزارید و یا لیستی از ارز های دلخواهتون داشته باشید  میتونید روی این ستاره کلیک کنید که این لیست در سربرگ 

Watchlist قابل مشاهدست 



 

مثل قیمت خوب برای اینکه اطالعاتی رو راجب هر ارز به دست بیاریم میتونیم با کلیک روی اون ارز وارد صفحه ای با اطالعات 

 24ساعت گذشته و همینطور میزان معامله شدش در  24فعلی ، سایت های مربوط به ارز اطالعاتی درباره ای تغییرات قیمتش تو 

ن اطالعات به پایین میایم و اینجا میتونید اطالعاتی مثل تاریخچه و روند بازاری این ارز در سال ساعت گذشته . عالوه بر همه ای

های آخیر ، کیف پول هایی برای این ارز ، سواالت متداول درباره ی ارز و توضیحات تکمیلی دیگه رو ببینید . در کل این سایت 

ب به باالی ها به تمامی نیاز ها در باره ی ارز های دیجیتال پاسخ بده. خوتالش کرده با قرار دادن اکثر اطالعات حتی جزای ترین 

 صفحه برمیگردیم .

 مربوط به ارز هاییه که به تازگی توسط سایت به لیست اضاف شدنیا به تازگی اضافه شده  ،  recently addedبخش بعد 

یتال وضع هایی که قوانینی برای قبول رمز ارز های دیج تو بخش بعد که به تازگی به این سایت اضافه شده میتونید لیست کشور

 کردن رو ببینین 

 بخش بعد میتونید نمودار مربوط به ارزش کلی بازار های ارز دیجیتال رو ببینید که میزان فعلیشو در باالی صفحه مشاهده کردید



 

یا همون رده بندی پول های حکومی رو میبینید که ساکنان هر کشوروارد بازار ارز  fiat /companies rankingبخش بعدی 

های دیجیتال کردن که در حال حاضر کشور چین با اختالف در رده اول قرار داره .. مبلغ وارد شده توسط کشور معادل ارزش 

میلیون بیتکوین  360و  450ارن که معادل د بیت کوینه و در رده دوم و سوم هم آمریکا و اروپا قرار میلیون 770نزدیگ به 

 سرمایه در این بازار وارد کردن . 

 



این بخش به شما لیست  و ببینیدر Loserو  Gainerو بخش  recently addedمیتونین صفحات  spotlightبخش بعد یعنی 

کوین ها رو بر اساس  لیست ین میتونین.. عالوه بر ا ارز ها با بیشترین میزان افزایش و بیشترین میزان کاهش رو نشون میده

 میزان رایج بود و تعداد دفعات جستجو و دیده شدن ببینین . 

 

رو که توضیح دادیم و بخش آخر میتونه به شما این امکان رو بده که تو تاریخ مورد نظرتون وضعیت بازار رو ببینید . بخش بعد 

.. لیستی رو میبینید مربوط به قیمت ارز ها در اون تاریخ مثال ارزش بیت  رو انتخاب میکنیم 2018اکتبر سال  21خوب برای مثال 

 دالر بود 500هزار و  6کوین 

 

 



 

سربرگ بعد صرافی ها. یکی از قابلیت های خوب این سایت اینه که شما میتونین صرافی ها رو بر اساس ویژگی های مختلفشون 

 ببینید

آنیه که تقریبا همه صرافی های متمرکز این ی ها بر اساس داشتن قابلیت بازار صرافو رتبه بندی مثال بخش اول دسته بندی 

قابلیت رو دارن . ولی بخش بعد بر اساس داشتن بازار آتیه و صرافی های متمرکزی که این قابلیت  رو ندارن از این لیست حذف 

 شدن

 



یر متمرکزه رو میتونید ببینید که صرافی یا  صرافی های غ Decentralized Exchages که مخفف  DEXبخش بعد یعنی 

آشنایی با این صرافی رو در کانال یوتیوب و آپارات ما  305یونی سواپ در رتبه ی اول قرار داره . شما میتونید ویدیو شماره 

 ببینید

 

وط به اون رو ببینید به عالوه شما در هر یک از بخش هایی که گفتم میتونین با کلیک بر روی صرافی مورد نظرتون اطالعات مرب

مثل سایت اصلی صرافی، ارز های ارایه شده توسط اون صرافی در بخش های مختلفش از جمله آنی  پرپشوال و آتی و میزان 

 دارایی اون صرافی

به  کوین مارکت کپ برای افرادی ایجاد کرده که تیا کجا بخریم بخشیه که سای Where to buyخوب بخش آخر یعنی 

 تازگی با بازار های ارز های دیجیتال اشنا شدن 



 

های موجود و معروف در بازار رو میتونید ببینید و اطالعاتی مثل حجم  NFTکه لیستی از صاحبان سبک  NFTسربرگ بعد 

ها به دست  NFTما در آپارات و یوتیوب اطالعات بیشتری درباره  309به عالوه شما میتونید با مشاهده ویدیو .  معامالتشون

 بیارید

 

یا نمونه کارها . این بخش برای افرادیه که سرمایه گذاری های مختلف در صرافی های مختلف انجام  portfolioسربرگ بعد  

دادن و برای بررسی کردن راحت تر سرمایه گذاری هاشون میتونن اینجا اطالعات مربود به سرمایه گذاریشون رو وارد کنن و 



داشته باشن . اینجوری همه ی ساعت  24دی و تفاوت قیمت در میزان سود و یا ضرر و اطالعاتی از قبیل قیمت فعلی قیمت ورو

 معامالت و سرمایه گذاریشون رو میتونن در یک صفحه ببینن

 . صحبت کردیم   watch listراجب سربرگ 

 

 یا تقویم  calendarسربرگ بعد 

  Free airdropبخش اول این سربرگ یعنی 

در این بخش میتونید به صورت رایگان کوین دریافت کنید. به این صورت که هر از گاهی سایت ها ، صرافی ها و یا سازنده ی 

ارزی رویدادی رو برگزار میکنه که با شرایطه خاصی میزان مشخصی کوین رو بین افراد حایض شرایط تقسیم میکنه که این 

 شرایط دیگهیا ه در حال فارم اون ارز هستنت یا سرمایه گذاری کردن رو اون ارز و شرایط میتونه به طور مثال افرادی باشن ک



 

تو این تقویم شما میتونید ارز اولیه های کوین هایی که قراره وارد بازار بشن رو بخرید . میبینید که :  بخش بعد تقویم ای سی او

 هم ذکر شده اطالعاتی مثل حد فروش ارز اولیه و تاریخ اتمام این رویداد ها

که در شبکه پولکادوت ها  بالک چین هستنجدید و کاربردی  زنجیره هایپاراچین ها :   polkadot parachainبخش بعد 

و این قسمت به نوعی رویداد های حراجی برای عرضه ی اون  تشکیل میشن که قابلیت شخصی سازی اون بالکچین وجود داره 

 پاراچین هاست

 



 به رویداد هاییه که در جهان اتفاق میفته و اینجا در این تقویم میتونین تاریخ اونهارو ببینیدو بخش آخر هم مربوط 

 

 .  با اوردن موستون روی این قسمت بخش هایی رو میبینید :   یا محصوالت  Productsسربرگ بعد 

 

 یعنی سواپ بخشیه که شما میتونین با وصل کردن کیف پولتون با این سایت توکن هاتون رو به هم تبدیل کنید  بخش اول



 

و ارز های دیجیتال به همه که سایت کوین مارکت کپ با دریافت نزدیک به همینطور بخش بعد هم برای تبدیل ارز ها حکومی 

از طریق بخش بعد میتونین برنامه ی .  برای شما انجام میده یک دهم درصد کارمزد که کارمزد پایینیه این کار رو

coinmarketcap  به بررسی این موضوع پرداختیم  318رو برای تلفن همراهتون دانلود کنین که در جلسه. 

 

 

 

 

 

 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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