
 

 

 رو معرفی کنیم . dydx تو این جلسه قصد داریم بهشما صرافی غیرمتمرکز

 

تونست تو مدت زمان کوتاهی حجم زیادی مشتری به خودش جذب کنه که علتش متفاوت بودنش  dydxصرافی غیر متمرکز 

میلیارد دالر حجم معامالتی  4نسبت به بقیه صرافی های غیر متمرکزه. محبوبیت این صرافی به جایی رسیده که روزانه نزدیک به 

انه از این پلتفورم استفاده میکنن . پشتیبانان و حامیان این صرافی رو به صورت روز هزار کاربر 400که . به عالوه بیش از داره 

هم میتونید مشاهده کنید که از چه افراد سرشناسی ساخته شده . برای مثال میشه اندرسون هورو ویتز و پلی چین اشاره کردن که 

که یکی از پروژه های هم  starkwareعالوه  هم هستن . به  internet computer protocolجز ای از تیم حامی ارز 

 زیرمجموعه اتریومه جر حامیان قوی این صرافی محسوب میشه .

یا درباره ی صرافی میبینید که توضیحات تکمیلی در رابطه با تاریخچه این صرافی  aboutتو صفحه اصلی سربرگ هایی از جمله 

  companyشه هم رو میتونید از این بخش مشاهده کنید . سربرگ و همینطور سواالت متداولی که پرسیده میدرش ذکر شده 
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راجب اهداف و ماموریت های این صرافی به ما توضیحاتی داده به عالوه اطالعات تکمیلی ای هم در رابطه با حامیان و برند ها 

 پشتیبان این صرافی هم در این سربرگ قرار داره 

فی های غیرمتمرکز دیگه داره .. یکی از اون ها کارمزده .. که برای این صرافی خوب گفتیم که این صرافی تفاوت هایی با صرا

صرافی های  هاست که البته ما در ویدیویی جداگونه به کارمزد makerدرصد برای   0.05ها و  takerدرصد برای  0.1

 غیرمتمرکز پرداختیم .

میتونید وارد   productتفاوت بعد اینه که شما قابلیت انجام معامالت با مارجین و یا فیوچرز رو در این صرافی دارید که از بخش 

 این قسمت بشید

 

شما میتونید صف های خرید و  dydxبقیه غیرمتمرکزا داره در بخش تریده .. تو به عالوه تفاوت دیگه ای که این صرافی با 

. لیستی از ارز ها  با صرافی های متمرکز ببینید و معامالتتون رو انجام بدید. برای اینکار وارد بخش ترید میشیم فروش رو مشابه

. همینطور اگه ارزی رو خریداری کرده باشید اینجا به شما نمایش داده میشه و سمت چپ صفحه هم لیستی از رو میتونید ببینید 

زتون در صورتی که داشته باشید ، سفارشاتتون ، هدایا ، کارمزد های صرافی و تاریخچه اطالعات رو میبینید مثل پوزیشن های با

وارد صفحه خرید و فروش اون ارز میشید.. صفحه ای کامال  یک از ارز های موجود در لیستشما با انتخاب هر تراکنش هاتون . 

 شبیه به صرافیهای متمرکز .. مثال سوالنا رو انتخاب میکنیم



 

و کادر برای باز کردن موقعیت خرید و فروش ت خرید و فروش س، به عالوه لی میبینید رو در سمت راست صفحه این ارز نمودار

و از این صفحه میتونید تراکنش هاتون رو انجام بدید که در ویدیویی  رو هم در سمت چپ صفحه قادر به مشاهدش هستید

 یم .این صرافی میپرداز tradeاختصاصی به بررسی سربرگ 

 

 

 

 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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