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مقدمه

امــروزه بازارهــای مالــی بــه جــز جــدا نشــدنی زندگــی مــردم تبدیــل شــده انــد و حضــور 

و مشــارکت در ایــن بــازار هــا نیازمنــد دانــش و اطالعــات کافــی اســت .

ایــن روزهــا مــدام از ارز هــای دیجیتــال صحبــت میشــود امــا بــا وجــود شــهرتی کــه پیــدا 

کــرده انــد هنــوز هــم تعــداد زیــادی از افــراد بــا اصطالحــات کاربــردی و مهــم در ایــن بــازار 

ــنایی ندارند. آش

در ایــن مجموعــه ســعی  شــده اســت کــه کاربــردی تریــن اصطالحــات در بــازار ارزهــای 

دیجیتــال را بــه صــورت خالصــه و بــه زبــان ســاده توضیــح دهیــم .
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Coin )کوین(

ــن  ــد و بالکچی ــی کنن ــل م ــه صــورت مســتقل عم ــه ب ــی هســتند ک ــا رمزارزهای ــن ه کوی

ــوم. ــن و اتری ــت کوی ــد بی ــد؛ مانن ــود را دارن ــی خ اختصاص

Altcoin )آلت کوین(

ــود.  ــالق می ش ــن اط ــت کوی ــر از بی ــه غی ــال ب ــای دیجیت ــه ارزه ــه کلی ــن ب ــت کوی آل

براســاس تخمیــن هــا در اوایــل ســال 2020 بیــش از 5000 ارز دیجیتــال وجــود دارد. طبــق 

کویــن مارکــت کــپ آلــت کویــن هــا 34 درصــد از کل بــازار ارزهــای دیجیتــال را در فوریــه 2020 

ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان ب

ــت  ــط بی ــده توس ــه ش ــی تهی ــوب اساس ــاس چارچ ــر اس ــا ب ــن ه ــت کوی ــیاری از آل بس

ــتند. ــر هس ــه نظی ــر ب ــا نظی ــن ه ــت کوی ــتر آل ــن بیش ــد. بنابرای ــده ان ــاخته ش ــن س کوی
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انواع آلت کوین ها

برخی از انواع اصلی آلت کوین ها عبارتند از:

1( ارزهای دیجیتال مبتنی بر ماینینگ

)security tokens( توکن های امنیتی )2

)utility tokens( توکن های کمکی )3

stablecoin )4

Token )توکن(

توکن هــا رمزارزهایــی هســتند کــه بالکچیــن اختصاصــی ندارنــد و بــر روی بســتر ســایر 

رمزارزهــا کار می کننــد؛ ماننــد بایننــس کویــن.

StableCoin )کوین هایی با قیمت ثابت(

در دنیــای رمزارزهــا، کویــن هایــی وجــود دارد کــه ارزش آنهــا بــا یــک دارایی ثابــت مانند 

دالر برابــر اســت. بــه اینگونــه کویــن هــا، اســتیبل کویــن گفتــه می شــود. بــرای مثــال، قیمــت 

ــا هــدف کاهــش نوســانات  ــر، یــک دالر اســت. اســتیبل کوین هــا ب ــد تت ــی مانن اســتیبل کوین

بــازار ایجــاد شــدند و بــر خــالف دیگــر رمزارزهــا کــه قیمــت پایــداری ندارنــد، می تواننــد از 

ســرمایه معاملــه گــران محافظــت کننــد 
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ICO )عرضه اولیه(

ــال، عرضــه  ــا ارز دیجیت ــی بــرای پــروژه هــای مرتبــط ب یکــی از روش هــای تامیــن مال

ــر  ــتفاده از دیگ ــا اس ــد ب ــذاران می توانن ــرمایه گ ــن روش، س ــت. در ای ــا ICO اس ــه ی اولی

ــر  ــروژه موردنظ ــر روی پ ــد دالر، ب ــات مانن ــای فی ــا ارزه ــن ی ــت کوی ــد بی ــا مانن رمزارزه

ــه  ــرکت مربوط ــوی ش ــروژه را از س ــه آن پ ــوط ب ــای مرب ــد و توکن ه ــرمایه گذاری کنن س

ــای  ــود و توکن ه ــام می ش ــروژه انج ــدازی پ ــل از راه ان ــه قب ــه اولی ــد. عرض ــت کنن دریاف

ــد. ــروش می رس ــه ف ــروژه ب پ

Fork )فورک(

وقتــی یــک نســخه جدیــد از بالک چیــن درســت شــود دو نســخه از بالک چیــن در کنــار هــم 

 )Fork( ــورک ــا ف ــاق دوشــاخگی ی ــن اتف ــه ای ــد داشــت. ب ــان در شــبکه وجــود خواهن هم زم

گفتــه می شــود. فــورک معمــوال دو نــوع اســت: ســفت و نــرم.
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Hard Fork )هارد فورک(

هــارد فــورک بــه تغییــرات اساســی در پروتــکل رمــزارز گفتــه می شــود، بــه گونــه ای کــه 

آن را بــه 2 ارز متفــاوت تبدیــل می کنــد. در هــارد فــورک، نســخه جدیــد بــا نســخه هــای قبلــی 

ســازگار نیســت. مثــال بــارز در ایــن زمینــه، بیــت کویــن کــش اســت )فــورک بیــت کویــن( کــه 

یکــی از تغییــرات اعمــال شــده در آن نســبت بــه بیــت کویــن، افزایــش حجــم بــالک هاســت.

هــارد فــورک زمانــی ایجــاد می شــود کــه برخــی از ماینرهــا )اســتخراج کننــدگان( 

تصمیــم مــی گیرنــد قوانیــن جدیــدی را بــرای رمــزارز موردنظــر ایجــاد کننــد. افــرادی کــه بــا 

ایــن تغییــرات موافــق انــد، بــه فــورک جدیــد مــی پیوندنــد. افــرادی هــم کــه مخالــف هســتند، 

ــد. ــی اســتفاده کنن ــخه قبل ــان نس ــد از هم می توانن

 Soft Fork )سافت فورک(

در ســافت فــورک، یــک تغییــر جزئــی در پروتــکل رمــزارز موردنظــر ایجــاد می شــود کــه 

بــا نســخه های قبلــی ســازگار اســت.

Hash )هش(

ــات ورودی  ــه از اطالع ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه خروج ــش ب ــاده، ه ــی س ــان خیل ــه زب ب

بدســت می آیــد. الگوریتــم هــش، اطالعــات ورودی را در هــر انــدازه ای کــه باشــد، دریافــت 

ــد. ــد می کن ــت تولی ــدازه ثاب ــا ان ــی ب ــک خروج ــد و ی می کن

هــش را مــی تــوان “اثــر انگشــت دیجیتالــی” نامیــد کــه از طریــق پــردازش اطالعات توســط” 

تابــع هــش” ایجــاد میشــود. ایــن فرآینــد بــه صــورت خطــی و یکطرفــه صــورت می گیــرد. بــه 

ایــن معنــی کــه از طریــق هــش ایجــاد شــده، نمــی تــوان بــه داده هــای اصلــی )اطالعــات ورودی( 

دســت پیــدا کــرد )همانطــور کــه از طریــق اثــر انگشــت، نمــی توانیــم انگشــت را تصــور کنیــم و 

آن را بســازیم(. هــش بیــت کویــن 64 رقمــی اســت و بــا صفــر شــروع می شــود.
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Hash Rate )نرخ هش(

نــرخ هــش نشــان مــی دهــد کامپیوتــر شــما تــا چــه انــدازه ای تــوان تولیــد دارد )ســرعت 

انجــام عملیــات اســتخراج( و عملکــرد آن چقــدر اســت. نــرخ هش یکــی از مهمتریــن فاکتورهای 

انتخــاب دســتگاه اســتخراج محســوب می شــود.

Satoshis )ساتوشی(

کوچک تریــن واحــد بیــت کویــن، ساتوشــی نــام دارد. هــر بیــت کویــن را مــی تــوان بــه 

100 میلیــون واحــد تقســیم کــرد و هــر ساتوشــی، یــک صــد میلیونــم بیــت کویــن اســت.

Whitepaper )وایت پیپر(

ســندی اســت کــه در آن توضیحاتــی دربــاره ارز دیجیتــال، طراحــی آن، اطالعــات تکنیکی، 

توصیــف هــدف آن و ارائــه یــک نقشــه راه بــرای موفقیــت بیــان می شــود. در ســال 2008، 

ساتوشــی ناکاموتــو نیــز وایــت پیپــری از بیــت کویــن منتشــر کــرد. ســند ســفید به منظــور 

قانــع کــردن ســرمایه گذاران بــرای ســرمایه گذاری در عرضــه اولیــه ارائــه می شــود.

Central ledger )دفتر کل مرکزی(

دفتــر کل مرکــزی بــه ســازمانی گفتــه می شــود کــه داده هــای مربــوط بــه تراکنش هــا و 

ســایر مــوارد مشــابه را بــه صــورت ســازماندهی شــده نگهــداری می کنــد.

Distributed Ledger )دفترکل توزیع شده(

دفتــر کل توزیــع شــده سیســتمی اســت کــه در آن تمــام اطالعــات مربــوط بــه تراکنش هــا 

ــن  ــات در ای ــع اطالع ــده اند. روش توزی ــت ش ــترده ثب ــورت گس ــه ص ــرمایه ها ب ــدار س و مق

دفتــر دیجیتالــی باعــث افزایــش امنیــت اطالعــات و کاهــش خطــر هــک شــدن آنها شــده اســت.
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ــدا  ــد کــه در ابت ــال بالکچیــن هــم یــک دفتــرکل توزیــع شــده بــه حســاب می آی بــرای مث

ــود. ــن ســاخته شــده ب ــت کوی ــری تراکنش هــای بی ــا هــدف پیگی ــط ب فق

Blockchain )زنجیره بلوک یا بالکچین(

ــک رمــزارز خــاص  ــی از تمــام معامــالت انجــام شــدۀ ی ــک دفترچــه دیجیتال ــن ی بالکچی

ــای  ــق امض ــه از طری ــت ک ــه ای اس ــای جداگان ــامل بالک ه ــالک ش ــره ب ــن زنجی ــت. ای اس

رمزنــگاری بــه یکدیگــر متصــل می شــوند. هــر بــار کــه بــالک کامــل شــود، بــه عنــوان یــک 

ــه میشــود. ــن اضاف ــه بالکچی ــد ب بــالک جدی

Block )بالک(

بالکچیــن از بــالک هــا ســاخته شــده اســت. هــر بــالک، یــک پایــگاه داده تاریخــی از کلیــه 

معامــالت انجــام شــده را تــا زمــان پــر شــدن بــالک نگهــداری میکنــد. رکوردهــای ثبــت شــده 

در هــر بــالک دائمــی و تغییرناپذیــر هســتند.

Block Hight )ارتفاع بالک(

به تعداد کل بالک ها قبل از بالک موردنظر در بالکچین، ارتفاع بالک گفته میشود.

Block Explorer )جستجوگر بالک(

جســتجوگر بــالک، یــک موتــور جســتجو بــرای پیــدا کــردن ارزهــای دیجیتــال اســت کــه 

بــه کاربــران ایــن امــکان را میدهــد اطالعــات الزم در مــورد تراکنش هــا، آدرس هــا و دیگــر 

مــوارد را پیــدا کننــد.

بــا اســتفاده از ایــن موتــور جســتجو، کاربــران می تواننــد در مــورد محتــوای هــر بــالک 

بــه طــور جداگانــه، وضعیــت تراکنش هــا و تاریخچــه آنهــا مطالعــه کننــد.
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Block Reward )جایزه بالک(

ماینرها در ازای کاری که در شبکه بالکچین انجام می دهند، رمزارز پاداش می گیرند.

Halving )نصف شدن پاداش استخراج(

میــزان پاداشــی کــه ماینرهــا بــرای اســتخراج یــک بــالک دریافــت می کننــد در هــر 210 هــزار 

بــالک در شــبکه بیت کویــن نصــف می شــود.پاداش اولیــن بــالک تولیــد شــده در ســال 2009، 

50 بیــت کویــن بــود کــه ایــن پــاداش هــر 4 ســال یکبــار، نصــف می شــود.

Peer 2 Peer )همتا به همتا(

در یــک شــبکه همتــا بــه همتــا )P2P( دو یــا چنــد کامپیوتــر )یــا شــخص( بــا یکدیگــر در 

ارتبــاط هســتند، بــدون اینکــه شــخص ســومی بــه عنــوان واســطه مــورد اســتفاده قــرار گیرد.

Decentralization )غیرمتمرکز(

ــد.  ــا باش ــایر رمزارزه ــن و س ــت کوی ــی بی ــن ویژگ ــاید مهمتری ــودن ش ــز ب غیرمتمرک

ــره( و  ــال و غی ــات )دالر، ری ــای فی ــه ارزه ــبت ب ــا نس ــزی، رمزارزه ــع مرک ــود مرج ــا نب ب

ــن  ــن ای ــی از مهمتری ــد. یک ــردی دارن ــه ف ــر ب ــای منحص ــت، مزای ــای پرداخ ــایر روش ه س

مزایــا، عرضــه پولــی محــدود اســت کــه بــه مــرور زمــان مــی توانــد باعــث افزایــش ارزش 

رمزارزهــا شــود )بــه عنــوان مثــال، تعــداد کل بیــت کویــن هــا، 21 میلیــون اســت؛ ایــن تعــداد 

ــن میشــود(. ــت کوی ــت در طــول زمــان، باعــث افزایــش قیمــت بی ثاب

Consensus algorithm )الگوریتم اجماع(

ــد. جهــت  ــاز دارن ــه تاییــد نی تراکنــش هایــی کــه در شــبکه بالکچیــن انجــام می شــوند، ب

اینــکار، الگوریتــم هایــی وجــود دارد کــه بــر اســاس آنهــا، ماینرهــا در مــورد تاییــد یــا عــدم 
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تاییــد یــک تراکنــش بــه توافــق مــی رســند. بــه ایــن نــوع از الگوریتــم هــا، الگوریتــم اجمــاع 

ــات کار” و “گــواه  ــی “گــواه اثب ــم کل ــن، از 2 الگوریت ــه می شــود. در شــبکه هــای بالکچی گفت

ــود. ــتفاده می ش ــهام” اس ــات س اثب

Proof of work )گواه اثبات کار(

گــواه اثبــات کار فرآینــدی اســت کــه طــی آن ماینرهــا ثابــت مــی کننــد کــه روی حــل یــک 

مســئله ریاضــی در شــبکه کار کــرده انــد. هــر ماینــری کــه بتوانــد مســئله موردنظــر را حــل 

کنــد، مــی توانــد بــالک جدیــد را بــه بالکچیــن اضافــه کنــد.

Proof of Stake )گواه اثبات سهام(

گــواه اثبــات ســهام نوعــی مکانیــزم اجمــاع اســت کــه در آن، ماینرهــا بــر اســاس تعــداد 

رمزارزهایــی کــه دارنــد، انتخــاب می شــوند. بــه ایــن معنــی کــه هــر چــه دارایــی یــا ســهام 

ــت. ــد داش ــد خواه ــای جدی ــالک ه ــد ب ــرای تایی ــتری ب ــانس بیش ــد، ش ــتر باش ــر بیش ماین

Double spending )دوبار خرج کردن(

اگــر کاربــر تــالش کنــد کــه بــه صــورت همزمــان، یــک رمــزارز را در 2 جــای مختلــف 

خــرج کنــد، اصطــالح دوبــار خــرج کــردن یــا خــرج کــردن مضاعــف را بــکار میبرنــد.

Attack %51 )حمله 51 درصدی(

اگــر بیــش از نیمــی از شــبکه بالکچیــن توســط فــرد یــا گروهــی از افــراد کنتــرل شــود، 

امــکان ایجــاد اختــالل در شــبکه وجــود خواهــد داشــت )تأثیــرات منفــی ماننــد متوقــف کــردن 

اســتخراج، خــرج کــردن مضاعــف یــا تغییــر تراکنــش هــا(.
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Market Cap )ارزش بازار(

ــا مارکــت کــپ از ضــرب قیمــت فعلــی ارز دیجیتــال موردنظــر در تعــداد  ارزش بــازار ی

ــی  ــه ده ــازار رتب ــاس ارزش ب ــر اس ــا ب ــد. رمزارزه ــت می آی ــردش بدس ــای در گ کل ارزه

 coinmarketcap ــد در ســایت ــال موردنظــر را مــی توانی ــازار ارز دیجیت می شــود. ارزش ب

بررســی کنیــد. بــرای مثــال، در حــال حاضــر مارکــت کــپ بیــت کویــن، حــدود 220 میلیــارد 

ــا قــرار دارد. ــه 1 در بیــن رمزارزهــای دنی دالر اســت و در رتب

KYC )احراز شناخت مشتری(

ــه کار  ــی ب ــف قوانین ــرای توصی ــتری )Know Your customer( ب ــناخت مش ــراز ش اح

ــدار داشــته باشــد.  ــد اطالعــات کامــل از هویــت خری مــی رود کــه طبــق آنهــا، فروشــنده بای

ایــن اطالعــات بــرای تاییــد و احــراز هویــت کاربــران اســتفاده می شــود و در تراکنــش هــای 

بــا حجــم زیــاد ضــروری اســت.

Wallet)کیف پول(

ــره ســازی و ارســال  ــت، ذخی ــکان دریاف ــی، ام ــول هــای دیجیتال ــف پ ــا اســتفاده از کی ب

رمزارزهــا فراهــم می شــود. هــر کیــف پــول حــاوی کلیــد خصوصــی شماســت کــه امــکان 

ــد. ــم می کن ــما فراه ــرای ش ــا را ب ــایر رمزارزه ــن و س ــت کوی ــه بی ــی ب دسترس
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Address )آدرس کیف پول(

آدرس کیــف پــول، رشــته ای از حــروف و اعــداد اســت کــه بــه عنــوان شــماره حســاب 

ــورت  ــه ص ــد ب ــا می توانن ــود. آدرس ه ــوب می ش ــده محس ــگاری ش ــالت رمزن ــرای معام ب

عمومــی بــه اشــتراک گذاشــته شــوند. هــر کویــن یــک آدرس منحصربه فــرد دارد کــه 

مشــخص می کنــد روی بالکچیــن قــرار دارد. ایــن آدرس، موقعیــت مکانــی اســت کــه در آن 

ــود. ــت میش ــر در آن ثب ــه تغیی ــر گون ــود و ه ــره می ش ــا ذخی داده ه

بــرای خریــد و فــروش بیــت کویــن و ســایر رمزارزهــا، تنهــای چیــزی کــه بایــد در اختیــار 

ــار کــه تراکنشــی را در شــبکه  ــول اســت. هــر ب ــن آدرس کیــف پ ــد، همی ــرار دهی دیگــران ق

ــد. ــد اســتفاده کنی ــد از یــک آدرس منحصربه فــرد و جدی ــد، مــی توانی انجــام میدهی

Public Key)کلید عمومی(

کلیــد عمومــی یــک آدرس کیــف پــول منحصربه فــرد اســت کــه شــامل رشــته ای از اعــداد 

ــه  ــی شماســت ک ــی مشــابه شــماره حســاب بانک ــد عموم ــرد کلی و حــروف می شــود. عملک

ــرای دریافــت رمــزارز اســتفاده می شــود. ب

Private key )کلید خصوصی(

رشــته ای از اعــداد و حــروف کــه بــرای دسترســی بــه کیــف پول شــما اســتفاده می شــود، 

کلیــد خصوصــی نــام دارد. در حالــی کــه کیــف پــول شــما توســط یــک کلیــد عمومــی نشــان 

داده می شــود؛ کلیــد خصوصــی، رمــز عبــور کیــف پــول شماســت کــه بایــد از آن مراقبــت 

کنیــد. شــما هنــگام فــروش یــا برداشــت رمزارزهــا بــه ایــن کلیــد نیــاز داریــد، زیــرا ایــن کار 

بــه عنــوان امضــای دیجیتالــی شــما محســوب می شــود.



اصطالحات کاربردی در بازار ارزهای دیحیتال

17

Signature )امضاء(

زمانــی کــه یــک معاملــه در شــبکه بالکچیــن انجــام مــی دهیــد، بایــد معاملــه را بــا کلیــد 

خصوصــی خودتــان امضــا کنیــد. ایــن امضــای رمزنــگاری شــده، بــه شــما اجــازه مــی دهــد 

کــه مالکیــت خــود را اثبــات کنیــد.

Hot wallet )کیف پول گرم(

کیــف پــول گــرم، بــه نوعــی از کیــف پــول گفتــه می شــود کــه بــه اینترنــت متصــل اســت و 

مــی توانــد یــک برنامــه تحــت وب یــا یــک برنامــه موبایــل باشــد. اســتفاده از کیــف پــول هــای گرم 

آســان اســت، امــا در مقایســه بــا ســایر کیــف پــول هــا، از امنیــت کمتــری برخــوردار هســتند، زیرا 

ممکــن اســت هکرهــا بتواننــد از طریــق اینترنــت بــه ایــن نــوع کیــف پــول هــا دسترســی پیــدا کننــد.

Cold wallet )کیف پول سرد(

کیــف پــول ســرد، یــک نــوع کیــف پــول اســت کــه همــواره بــه اینترنــت متصــل نیســت. 

بــرای مثــال، مــی توانیــد چنیــن نــرم افــزاری را در درایــو USB نصــب کنیــد. کیــف پول هــای 

ســرد بســیار امــن تــر از کیــف پــول هــای گــرم هســتند، زیــرا هکرهــا بــرای دســتیابی بــه 

کیــف پــول شــما، بــه دسترســی فیزیکــی نیــاز دارنــد.

Software Wallet )کیف پول نرم افزاری(

کیــف پــول نــرم افــزاری یــک شــکل رایــج از کیــف پــول اســت کــه در آن کلیــد خصوصــی 

بــرای فــرد در پرونــده هــای نــرم افــزاری روی کامپیوتــر ذخیــره می شــود )کیــف پــول نــرم 

افــزاری ماننــد تراســت ولت(.
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Hardware Wallet )کیف پول سخت افزاری(

ــه اطالعــات  ــه USB اســت ک ــک وســیله فیزیکــی، شــبیه ب ــزاری ی ــول ســخت اف ــف پ کی

مربــوط بــه رمزارزهــا را در خــود ذخیــره میکنــد و امــن تریــن راه بــرای نگهــداری رمزارزهــا 

محســوب میشــود )کیــف پــول ســخت افــزاری ماننــد لجــر نانــو اس(.

Paper Wallet )کیف پول کاغذی(

ذخیــره کــردن رمــز کیــف پــول )کلیــد خصوصــی( روی یــک ســند فیزیکــی، آن را بــه یــک 

کیــف پــول کاغــذی تبدیــل می کنــد.

Cold Storage )ذخیره سازی سرد(

ذخیــره ســازی ســرد، اصطــالح دیگــری اســت کــه بــرای یــک “کیــف پــول کاغــذی” یــا 

ــزاری” اســتفاده می شــود. ــول ســخت اف ــف پ “کی

Seed

رشته ای حروفی ورودی است که کلید کیف پول شما از آن تولید می شود.

Confirmation )تأیید(

هــر بــار کــه تراکنــش جدیــدی در شــبکه صــورت می گیــرد، ماینرهــا، اعتبــار و صحــت 

ــد  ــود، بای ــام ش ــما انج ــش ش ــه تراکن ــرای اینک ــد. ب ــی کنن ــد م ــی و تأیی ــش را بررس تراکن

ــد. ــت کن ــبکه دریاف ــاز را از ش ــای موردنی تاییدیه ه

 Transaction Fees )کارمزدهای تراکنش(

بــرای انجــام تراکنــش در شــبکه رمزارزهــا، کاربــر بایــد هزینــه ای را بابــت تاییــد تراکنــش 
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پرداخــت کنــد. ایــن هزینــه هــا بــا توجــه بــه وضعیــت شــبکه و ترافیــک آن، متغیــر خواهــد بــود. 

اگــر بخواهیــد تراکنــش شــما ســریعتر تاییــد شــود، بایــد کارمــزد بیشــتری پرداخــت کنیــد.

دامپ

دامــپ )Dump( بــه حالتــی گفتــه می شــود کــه شــما تمــام یــا بخشــی زیــادی از دارای 

ــید. ــا می فروش ــود را یکج ــال خ ارز دیجیت

دامپینگ

مشــابه همــان اصطــالح دامپینــگ )Dumping( یــا بازارشــکنی در اقتصاد اســت. وقتــی تعداد 

زیــادی از افــراد هم زمــان دامــپ کننــد، باعــث کاهــش ســریع و بســیار تنــد قیمــت ارز می شــود.

پامپ

ــود.  ــه می ش ــت ارز گفت ــت قیم ــت مثب ــه حرک ــت و ب ــپ اس ــس دام ــپ )Pump( برعک پام

ــد رخ می دهــد. ــادی وارد شــبکه می کنن پامــپ معمــوال توســط ســرمایه گذارانی کــه پــول زی

PND

ســرواژه Pump and dump اســت. بــه حالتــی گفتــه می شــود کــه فــردی پــول زیــادی 

بابــت خریــد ارز وارد بــازار می کنــد. در نتیجــه قیمــت آن را بــاال می بــرد و در نتیجــه دیگــران 

هــم ترغیــب می شــود کــه آن را بخرنــد. ســپس وقتــی قیمــت رشــد کــرد، دارایــی خــود را بــا 

ســود معقولــی می فروشــد.

ATH )باالترین قیمت تاریخ(

ــادی در پیگیــری  ــارت all-time high اســت کــه کاربــرد زی اصطــالح ATH مخفــف عب
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بــازار ارز دیجیتــال دارد. ایــن اصطــالح بــرای توصیــف شــرایطی بــه کار مــی رود کــه در آن 

ارز دیجیتــال بــه باالتریــن قیمــت خــود رســیده اســت.

ATL )کمترین قیمت تاریخ(

ــه شــده و  ــارت all-time low گرفت ــل ATH اســت کــه از عب اصطــالح ATL نقطــه مقاب

ــن قیمــت خــود رســیده اســت. ــه کمتری ــال ب نشــان می دهــد کــه ارز دیجیت

HODL )نگهداری ارز دیجیتال به مدت طوالنی(

ــان  ــتن( در زب ــی نگه داش ــه معن ــی واژه HOLD )ب ــع هم معن ــالح HODL در واق اصط

ــت  ــران ســایت بی ــه یکــی از کارب ــد ک ــه وجــود آم ــی ب ــن اصطــالح زمان انگلیســی اســت. ای

ــام “مــن در حــال هــودل کــردن هســتم” را منتشــر کــرد. ــاک، پی ــن ت کوی

I AM HODLING

ــه جــای کلمــه HOLD، کلمــه HODL را نوشــته  ــه اشــتباه ب ــر ب ــن کارب ــت، ای در حقیق

ــی،  ــد از مدت ــرد. بع ــن اشــتباه را اصــالح نک ــد ای ــه عم ــا او ب ــود. ام ــی ب ــک اشــتباه تایپ و ی

ــدت  ــد م ــداری بلن ــه نگه ــن، ب ــرد. بنابرای ــدا ک ــو رواج پی ــه کریپت ــودل در جامع ــالح ه اصط

ــد. ــودل می گوین ــو، ه ــی کریپت ــه جهان ــا در جامع ــایر رمزارزه ــن و س بیت کوی
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HNWI شخص خیلی ثروتمند یا

همانطــور کــه از معنــای شــخص خیلــی ثروتمنــد )High-Net-Worth Individual( نیــز 

ــزرگ اســت  ــدر ب ــش آنق ــای معامله های ــه حجم ه ــد ک ــه کســی می گوین ــد، HNWI ب برمی آی

کــه بــازار را تغییــر می دهــد.

Whale )نهنگ(

اصطــالح نهنــگ بــرای توصیــف افــرادی بــه کار مــی رود کــه تراکنــش هایــی بــا حجــم بســیار 

بــاال انجــام می دهنــد و دارایــی زیــادی در بــازار دارنــد. حجــم زیــاد معامله هایــی کــه توســط وال ها 

انجــام می شــود، بــر قیمــت ارز دیجیتــال در بــازار تاثیــر می گــذارد. بــه طــور کلــی، اســتراتژی هایی 

کــه توســط افــراد وال بــه کار مــی رود، تاثیــر زیــادی بر وضعیــت بــازار ارز دیجیتــال دارد کــه ایــن 

ــه  ــود بلک ــراد HNWI می ش ــامل اف ــا ش ــند. وال  نه تنه ــی باش ــا منف ــت ی ــد مثب ــرات می توانن تاثی

می توانــد شــامل ســرمایه گذاران حقوقــی و صندوق هــای ســرمایه گذاری بــزرگ نیــز باشــد. 

استخر ماینینگ

اســتخر ماینینــگ )Mining Pool( بــه مجموعــه ای ماینرهــا گفتــه می شــود کــه دســتگاه ها 

و کامپیوترهــای خــود را بــه هــم وصــل می کننــد بــا کل تــوان پردازشــی مجمــوع بــا هــم بــا 

اســتخراج ارزهــای دیجیتــال می پردازنــد.
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ماینینگ چند استخری

ــال  ــه ارز دیجیت ــال ب ــک ارز دیجیت ــت  خــود را از ی ــی فعالی ــه هــر دلیل ــر ب ــک ماین ــر ی اگ

ــت. ــرده )Multipool Mining( اس ــتخری ک ــگ چنداس ــا ماینین ــرد، اصطالح ــری بب دیگ

FOMO )فومو یا ترس از دست دادن(

ــه در  ــده ک ــه ش ــارت “fear of missing out” گرفت ــروف اول عب ــو از ح ــالح فوم اصط

زبــان فارســی بــه معنــای “تــرس از دســت دادن” اســت. ایــن اصطــالح بــرای افرادی اســتفاده 

می شــود کــه بــا بــاال رفتــن ارزش بعضــی از ســرمایه ها، بــدون درنظــر گرفتــن شــرایط و از 

روی هیجــان اقــدام بــه خریــد می کننــد تــا از بقیــه ســهامداران عقــب نیافتنــد.

همچنیــن زمانــی کــه فــرد ســهمی را نمی  خــرد و ارزش آن ســهم بــاال مــی رود، احســاس 

ــی،  ــور کل ــد. به ط ــو می گوین ــه آن فوم ــه ب ــد ک ــت می ده ــه او دس ــی ب ــدن و آزردگ ــا مان ج

احساســات و هیجاناتــی کــه باعــث می شــوند یــک ســهامدار در مواقــع بــاال بــودن قیمت هــا 

تصمیمــات نادرســتی بگیــرد، فومــو نــام دارنــد.

FUD

مخفف “Fear, Uncertainty, and Doubt” به معنای ترس، بالتکلیفی و تردید است.

ایــن شــرایط احساســی ممکــن اســت در ســرمایه گذاران و معامله گــران بــه دالیــل مختلــف 

ــردار  ــد کالهب ــایعاتی مانن ــی و ش ــار منف ــار اخب ــا انتش ــرادی ب ــات اف ــی اوق ــد. گاه روی ده

بــودن یــا هــک شــدن آن ارز، در تــالش هســتند FUD را در ذهــن افــراد ایجــاد کننــد.
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گاهــی اوقــات هــدف از اینــکار ایــن اســت کــه افــراد زیــادی شــروع بــه فــروش ارز کننــد 

و قیمــت ارز پاییــن بیایــد و خودشــان خریــد کننــد.

Bears )خرس ها(

در بیــن کاربــران ارز دیجیتــال، بــه افــرادی کــه همیشــه حــس بدبینــی نســبت بــه قیمــت 

ــود.  ــه می ش ــرس گفت ــد، خ ــی می کنن ــن پیش بین ــه پایی ــازار را رو ب ــد ب ــد و رون ــا دارن ارزه

برهمیــن اســاس، اصطــالح bearish هــم بــه  وجــود آمــده کــه از کلمــه bear گرفتــه شــده و 

بــه همــان حــس بــی اعتمــادی در بــازار اشــاره می کنــد.

Bear Market )بازار خرسی(

ــه  ــارزه ب ــگام مب ــن خــرس هن ــه پایی ــه شــکل شــاخ های رو ب ــا توجــه ب ــن اصطــالح ب ای

ــی(. ــازار نزول وجــود آمــده اســت )ب

ــه  ــا اینک ــتند ی ــت هس ــه درآن قیمت هاثاب ــود ک ــه می ش ــازاری گفت ــه ب ــی ب ــازار خرس ب
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رونــدی رو بــه پاییــن دارنــد. در ایــن وضعیــت کاربــران نســبت بــه خریــد و فــروش ارزهــا 

اطمینــان کافــی ندارنــد.

 Bear Trap )تله خرسی(

ــد بــازار بــه وجــود می آیــد  ــه خرســی در اثــر نفــوذ برخــی از ســرمایه داران در رون  تل

ــای  ــا معامله ه ــا آنه ــود ت ــان داده می ش ــران نش ــه کارب ــاختگی ب ــای س ــی آن قیمت ه ــه ط ک

ــد. خــود را بــر اســاس ایــن قیمت هــای غیــر واقعــی انجــام دهن

ــاد  ــت ایج ــیگنالی نادرس ــکال، س ــل تکنی ــه در تحلی ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــه ب ــن تل ای

ــد. ــان کن ــر پنه ــران دیگ ــد کارب ــازار را از دی ــودی ب ــیر صع ــه س ــود ک می ش

کاربــران بــا توجــه بــه ایــن تحلیــل تکنیــکال نادرســت، از رونــد رو بــه افزایــش قیمت هــا 

آگاهــی ندارنــد و تصــور میکننــد کــه بــازار رونــد نزولــی دارد. در نهایــت، ایــن وضعیــت 

ــرات را  ــن تغیی ــوس ای ــور نامحس ــه ط ــه ب ــود ک ــام می ش ــرمایه گذرانی تم ــود س ــه س ب

ــد. ــاد کرده ان ایج

Bulls )گاوها(

بــه کاربرانــی کــه همــواره نســبت بــه بــاال رفتــن ارزش ســرمایه های خــود امیــد دارنــد و 

نســبت بــه بــازار و قیمت هــا خوشــبین هســتند، گاو می گوینــد.

بــا توجــه بــه ایــن اصطــالح، کلمــه Bullish هــم مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد کــه ریشــه آن 

کلمــه Bull هســت و بــه افــکار مثبــت در مــورد ارزهــا و انتظــار بــاال رفتن قیمــت اشــاره دارد.
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Bull Market )بازار گاوی(

ــه  ــاخ های رو ب ــکل ش ــه ش ــه ب ــا توج ــالح ب ــن اصط ــی، ای ــازار خرس ــالح ب ــد اصط مانن

ــور  ــن منظ ــه همی ــم ب ــازار ه ــه در ب ــت ک ــده اس ــود آم ــه وج ــارزه ب ــگام مب ــاالی گاو هن ب

اســتفاده می شــود )بــازار صعــودی(.

در صورتــی کــه بــازار رونــد صعودی داشــته باشــد، ســرمایه گذاران بــا اطمینــان خاطر معامله 

انجــام دهنــد و امیــد بــه افزایــش قیمت هــا وجود داشــته باشــد، بــازار گاوی ایجاد می شــود.

Bull Trap )تله گاوی(

ایــن تلــه هــم ماننــد تلــه خرســی، ســیگنال نادرســتی اســت کــه در تحلیــل تکنیــکال ایجــاد 

ــرمایه گذاران  ــد س ــازار از دی ــی ب ــد نزول ــه گاوی، رون ــه در تل ــاوت ک ــن تف ــا ای ــود ب می ش

پنهــان می مانــد تــا آنهــا متقاعــد شــوند کــه بــازار بــه حالــت صعــودی خــود بازگشــته اســت. 

در نتیجــه، کاربــران در حالــی کــه از ســیر نزولــی قیمت هــا آگاهــی ندارنــد، بــه معامله هــای 

خــود ادامــه می دهنــد کــه در بیشــتر مواقــع بــه ضــرر آنهــا منجــر می شــود.

  Shitcoiners یا  Bag Holder 

ــی ارزش شــود  ــال ب ــه کام ــی ک ــا زمان ــه را ت ــه ارز رمزپای ــه می شــود ک ــه کســانی گفت ب

نگهــداری می کننــد.

معمــوال بــه افــرادی گفتــه می شــود کــه در ارزهــای ارزان قیمــت کــه یــک پــروژه واقعــی و 

معتبــر نیســتند ســرمایه گذاری می کننــد بــه امیــد اینکــه بــه ســودی هنگفــت برســند ولــی در 

نهایــت تــا زمانــی کــه ایــن ارز کامــال ارزش خــود را از دســت می دهــد آنــرا نگهــداری می کننــد.

ایــن اصطــالح بیشــتر توســط طرفــداران بیت کویــن بــه افــرادی کــه بــه خریــد و فــروش 

ــه می شــود. ــد گفت ــاد دارن ــا اعتق ــداری آلتکوین ه و نگه
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Shitcoins

اصطالحی که برای کوین های با ارزش بازار پایین به کار برده می شود.

ــه روز در حــال  ــه می شــود کــه تعــداد آنهــا روز ب ــه ارزهــای گمنامــی گفت شــت کوینز ب

افزایــش اســت و هــر روز نیــز تعــدادی از آنهــا از بیــن می رونــد.

Bitcoin Maximalists

بــه افــرادی متعصبــی گفتــه می شــود کــه فقــط بــه بیت کویــن بــاور دارنــد و بــرای ســایر 

آلتکوین هــا ارزشــی قائــل نیســتند.

ایــن اصطــالح توســط افــرادی کــه بــه آلتکوین هــا اعتقــاد بیشــتری دارنــد بــه افــراد طرفــدار 

بیت کویــن نســبت داده شــده اســت. اصطــالح دیگــر بــرای ایــن افــراد، Bitcoiner اســت.

DYOR

مخفــف عبــارت “Do Your Own Research” یعنــی خــودت تحقیــق کــن. وقتــی یــک نفر 

پاســخ ســوال یــا پیشــنهادی را می دهــد، گاهــی از ایــن اصطــالح اســتفاده می کنــد تــا شــخص 

خواننــده صرفــا بــه خاطــر گفته هــای شــخص دســت بــه اقدامــی نزنــد و خــود نیــز تحقیــق 

کنــد و بــه ایــن ترتیــب شــخص پاســخ دهنــده، مســئولیت را از دوش خــود برمــی دارد.

این اصطالح غیر از حوزه ارزهای دیجیتال، در سایر زمینه ها نیز به کار برده می شود.

Exit Scam

بــه ارزهایــی گفتــه می شــود کــه پــس از بدســت آوردن شــهرت کافــی، بیــت کوین هایــی 
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ــن اصطــالح  ــد می شــوند. ای ــد و ناپدی ــد را برمی دارن ــه از ســرمایه گذاران بدســت آورده ان ک

در ICO هــا زیــاد بــکار بــرده می شــود.

Lambo

ــن  ــه در بی ــت ک ــی اس ــودروی lamborghini (و اصطالح ــی )خ ــده المبورگین ــاه ش کوت

ــت. ــده اس ــج ش ــای رای ــرمایه گذاران ارزه ــا و س تریدره

بــه دلیــل اینکــه برخــی افــراد با ثــروت ناشــی از افزایــش قیمت ارزهــای دیجیتــال کارهایی 

ماننــد خریــد المبورگینــی انجــام داده بودنــد ایــن مخفــف در عباراتــی ماننــد When Lambo کــه 

نشــان دهنده اشــتیاق بــه رشــد چندبرابــری قیمــت یــک ارز اســت بــه کار بــرده می شــود.

Moon

کلمه MOON به معنای ماه است.

اغلب رشد بسیار زیاد یک ارز را رسیدن به ماه تشبیه می کنند.

معمــوال زمانــی کــه افــرادی بــرای رشــد ارزی کــه خریــداری کرده انــد شــور و اشــتیاق 

دارنــد ایــن کلمــه و اصطالحاتــی ماننــد To the Moon یــا Mooning را بــه کار می برنــد.

بیشتر اوقات این شور و اشتیاق فقط یک توهم و خوشبینی نسبت به آینده است.
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Rekt

ــزان  ــت دادن می ــن و از دس ــا رفت ــه فن ــای ب ــه معن ــه “Wrecked” و ب ــده کلم ــاه ش کوت

ــت. ــرمایه اس ــادی س زی

ــا  ــرای آنه ــل می شــوند ب ــان ســنگینی متحم ــا ســرمایه گذاران زی ــا ی ــه تریدره ــی ک زمان

ــود. ــرده می ش ــه کار ب ب

Anti-Money Laudering قوانین ضدپول شویی

ــه  ــود ک ــه می ش ــی گفت ــن بین الملل ــته ای از قوانی ــه دس ــویی )AML( ب ــن ضدپولش قوانی

ــا  ــا اشــخاص از انجــام پول شــویی ب ــه کار ی ــه ســازمان های تب ــری و مقابل ــد جلوگی ــه امی ب

ــال وضــع شــده اســت. اســتفاده از ارزهــای دیجیت

ASIC

کامپیوتــری  تراشــه  بــه   Application Specific Integrated Circuit یــا  اســیک 

ــتگاه  ــال دس ــت؛ مث ــده اس ــاص ساخته ش ــات خ ــک عملی ــرای ی ــا ب ــه دقیق ــود ک ــه می ش گفت

اســتخراج بیت کویــن متشــکل از ده هــا اســیک هســتند کــه دقیقــا بــرای اســتخراج بیت کویــن 

ساخته شــده اند. ایــن اصطــالح البتــه بیشــتر در دنیــای کامپیوتــر و الکترونیــک مطــرح اســت.


