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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
آشــنایی ندارند.
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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( Coinکوین)
کویــن هــا رمزارزهایــی هســتند کــه بــه صــورت مســتقل عمــل مــی کننــد و بالکچیــن
اختصاصــی خــود را دارنــد؛ ماننــد بیــت کویــن و اتریــوم.

( Altcoinآلت کوین)
آلــت کویــن بــه کلیــه ارزهــای دیجیتــال بــه غیــر از بیــت کویــن اطــاق میشــود.
براســاس تخمیــن هــا در اوایــل ســال  2020بیــش از  5000ارز دیجیتــال وجــود دارد .طبــق
کویــن مارکــت کــپ آلــت کویــن هــا  34درصــد از کل بــازار ارزهــای دیجیتــال را در فوریــه 2020
بــه خــود اختصــاص داده انــد.
بســیاری از آلــت کویــن هــا بــر اســاس چارچــوب اساســی تهیــه شــده توســط بیــت
کویــن ســاخته شــده انــد .بنابرایــن بیشــتر آلــت کویــن هــا نظیــر بــه نظیــر هســتند.
7

اصطالحات کاربردی در بازار ارزهای دیحیتال

انواع آلت کوین ها
برخی از انواع اصلی آلت کوین ها عبارتند از:
 )1ارزهای دیجیتال مبتنی بر ماینینگ
 )2توکنهای امنیتی ()security tokens
 )3توکنهای کمکی ()utility tokens
stablecoin )4

( Tokenتوکن)
توکنهــا رمزارزهایــی هســتند کــه بالکچیــن اختصاصــی ندارنــد و بــر روی بســتر ســایر
رمزارزهــا کار میکننــد؛ ماننــد بایننــس کویــن.

( StableCoinکوین 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 میشــود .بــرای مثــال ،قیمــت
اســتیبل کوینــی ماننــد تتــر ،یــک دالر اســت .اســتیبل کوینهــا بــا هــدف کاهــش نوســانات
بــازار ایجــاد شــدند و بــر خــاف دیگــر رمزارزهــا کــه قیمــت پایــداری ندارنــد ،میتواننــد از
ســرمایه معاملــه گــران محافظــت کننــد
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( ICOعرضه اولیه)
یکــی از روش هــای تامیــن مالــی بــرای پــروژه هــای مرتبــط بــا ارز دیجیتــال ،عرضــه
اولیــه یــا  ICOاســت .در ایــن روش ،ســرمایه گــذاران میتواننــد بــا اســتفاده از دیگــر
رمزارزهــا ماننــد بیــت کویــن یــا ارزهــای فیــات ماننــد دالر ،بــر روی پــروژه موردنظــر
ســرمایهگذاری کننــد و توکنهــای مربــوط بــه آن پــروژه را از ســوی شــرکت مربوطــه
دریافــت کننــد .عرضــه اولیــه قبــل از راه انــدازی پــروژه انجــام میشــود و توکنهــای
پــروژه بــه فــروش میرســد.

( Forkفورک)
وقتــی یــک نســخه جدیــد از بالکچیــن درســت شــود دو نســخه از بالکچیــن در کنــار هــم
همزمــان در شــبکه وجــود خواهنــد داشــت .بــه ایــن اتفــاق دوشــاخگی یــا فــورک ()Fork
گفتــه میشــود .فــورک معمــوال دو نــوع اســت :ســفت و نــرم.
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( Hard Forkهارد فورک)
هــارد فــورک بــه تغییــرات اساســی در پروتــکل رمــزارز گفتــه میشــود ،بــه گونــه ای کــه
آن را بــه  2ارز متفــاوت تبدیــل میکنــد .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 بــاک هاســت.
هــارد فــورک زمانــی ایجــاد میشــود 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،
میتواننــد از همــان نســخه قبلــی اســتفاده کننــد.

( Soft Forkسافت فورک)
در ســافت فــورک ،یــک تغییــر جزئــی در پروتــکل رمــزارز موردنظــر ایجــاد میشــود کــه
بــا نســخههای قبلــی ســازگار اســت.

( Hashهش)
بــه زبــان خیلــی ســاده ،هــش بــه خروجــی گفتــه میشــود کــه از اطالعــات ورودی
بدســت میآیــد .الگوریتــم هــش ،اطالعــات ورودی را در هــر انــدازه ای کــه باشــد ،دریافــت
میکنــد و یــک خروجــی بــا انــدازه ثابــت تولیــد میکنــد.
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 میگیــرد .بــه
ایــن معنــی کــه از طریــق هــش ایجــاد شــده ،نمــی تــوان بــه دادههــای 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  64رقمــی اســت و بــا صفــر شــروع میشــود.
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( Hash Rateنرخ 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 میشــود.

( Satoshisساتوشی)
کوچکتریــن واحــد بیــت کویــن ،ساتوشــی نــام دارد .هــر بیــت کویــن را مــی تــوان بــه
 100میلیــون واحــد تقســیم کــرد و هــر ساتوشــی ،یــک صــد میلیونــم بیــت کویــن اســت.

( Whitepaperوایت 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 میشــود .در ســال ،2008
ساتوشــی ناکاموتــو نیــز وایــت پیپــری از بیــت کویــن منتشــر کــرد .ســند ســفید بهمنظــور
قانــع کــردن ســرمایهگذاران بــرای ســرمایهگذاری در عرضــه اولیــه ارائــه میشــود.

( Central ledgerدفتر کل مرکزی)
دفتــر کل مرکــزی بــه ســازمانی گفتــه میشــود کــه دادههــای مربــوط بــه تراکنشهــا و
ســایر مــوارد مشــابه را بــه صــورت ســازماندهی شــده نگهــداری میکنــد.

( Distributed Ledgerدفترکل توزیع شده)
دفتــر کل توزیــع شــده سیســتمی اســت کــه در آن تمــام اطالعــات مربــوط بــه تراکنشهــا
و مقــدار ســرمایهها بــه صــورت گســترده ثبــت شــدهاند .روش توزیــع اطالعــات در ایــن
دفتــر دیجیتالــی باعــث افزایــش امنیــت اطالعــات و کاهــش خطــر هــک شــدن آنها شــده اســت.
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بــرای مثــال بالکچیــن هــم یــک دفتــرکل توزیــع شــده بــه حســاب میآیــد کــه در ابتــدا
فقــط بــا هــدف پیگیــری تراکنشهــای بیــت کویــن ســاخته شــده بــود.

( Blockchainزنجیره بلوک یا بالکچین)
بالکچیــن یــک دفترچــه دیجیتالــی از تمــام معامــات انجــام شــدۀ یــک رمــزارز خــاص
اســت .ایــن زنجیــره بــاک شــامل بالکهــای جداگانــه ای اســت کــه از طریــق امضــای
رمزنــگاری بــه یکدیگــر متصــل میشــوند .هــر بــار کــه بــاک کامــل شــود ،بــه عنــوان یــک
بــاک جدیــد بــه بالکچیــن اضافــه میشــود.

( Blockبالک)
بالکچیــن از بــاک هــا ســاخته شــده اســت .هــر بــاک ،یــک پایــگاه داده تاریخــی از کلیــه
معامــات انجــام شــده را تــا زمــان پــر شــدن بــاک نگهــداری میکنــد .رکوردهــای ثبــت شــده
در هــر بــاک دائمــی و تغییرناپذیــر هســتند.

( Block Hightارتفاع بالک)
به تعداد کل بالک ها قبل از بالک موردنظر در بالکچین ،ارتفاع بالک گفته میشود.

( Block Explorerجستجوگر بالک)
جســتجوگر بــاک ،یــک موتــور جســتجو بــرای پیــدا کــردن ارزهــای دیجیتــال اســت کــه
بــه کاربــران ایــن امــکان را میدهــد اطالعــات الزم در مــورد تراکنشهــا ،آدرسهــا و دیگــر
مــوارد را پیــدا کننــد.
بــا اســتفاده از ایــن موتــور جســتجو ،کاربــران میتواننــد در مــورد محتــوای هــر بــاک
بــه طــور جداگانــه ،وضعیــت تراکنشهــا و تاریخچــه آنهــا مطالعــه کننــد.
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( Block Rewardجایزه بالک)
ماینرها در ازای کاری که در شبکه بالکچین انجام میدهند ،رمزارز پاداش میگیرند.

( Halvingنصف شدن پاداش استخراج)
میــزان پاداشــی کــه ماینرهــا بــرای اســتخراج یــک بــاک دریافــت میکننــد در هــر  ۲۱۰هــزار
بــاک در شــبکه بیتکویــن نصــف میشــود.پاداش اولیــن بــاک تولیــد شــده در ســال ،2009
 50بیــت کویــن بــود کــه ایــن پــاداش هــر  4ســال یکبــار ،نصــف میشــود.

( Peer 2 Peerهمتا به همتا)
در یــک شــبکه همتــا بــه همتــا ( )P2Pدو یــا چنــد کامپیوتــر (یــا شــخص) بــا یکدیگــر در
ارتبــاط هســتند ،بــدون اینکــه شــخص ســومی بــه عنــوان واســطه مــورد اســتفاده قــرار گیرد.

( Decentralizationغیرمتمرکز)
غیرمتمرکــز بــودن شــاید مهمتریــن ویژگــی بیــت کویــن و ســایر رمزارزهــا باشــد.
بــا نبــود مرجــع مرکــزی ،رمزارزهــا نســبت بــه ارزهــای فیــات (دالر ،ریــال و غیــره) و
ســایر روش هــای پرداخــت ،مزایــای منحصــر بــه فــردی دارنــد .یکــی از مهمتریــن ایــن
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
ثابــت در طــول زمــان ،باعــث افزایــش قیمــت بیــت کویــن میشــود).

( Consensus algorithmالگوریتم اجماع)
تراکنــش هایــی کــه در شــبکه بالکچیــن انجــام میشــوند ،بــه تاییــد نیــاز دارنــد .جهــت
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
گفتــه میشــود .در شــبکه هــای بالکچیــن ،از  2الگوریتــم کلــی “گــواه اثبــات کار” و “گــواه
اثبــات ســهام” اســتفاده میشــود.

( Proof of workگواه 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 بــاک جدیــد را بــه بالکچیــن اضافــه کنــد.

( Proof of Stakeگواه اثبات سهام)
گــواه اثبــات ســهام نوعــی مکانیــزم اجمــاع اســت کــه در آن ،ماینرهــا بــر اســاس تعــداد
رمزارزهایــی کــه دارنــد ،انتخــاب میشــوند .بــه ایــن معنــی کــه هــر چــه دارایــی یــا ســهام
ماینــر بیشــتر باشــد ،شــانس بیشــتری بــرای تاییــد بــاک هــای جدیــد خواهــد داشــت.

( Double spendingدوبار خرج کردن)
اگــر کاربــر تــاش کنــد کــه بــه صــورت همزمــان ،یــک رمــزارز را در  2جــای مختلــف
خــرج کنــد ،اصطــاح دوبــار خــرج کــردن یــا خــرج کــردن مضاعــف را بــکار میبرنــد.

( Attack %51حمله  51درصدی)
اگــر بیــش از نیمــی از شــبکه بالکچیــن توســط فــرد یــا گروهــی از افــراد کنتــرل شــود،
امــکان ایجــاد اختــال در شــبکه وجــود خواهــد داشــت (تأثیــرات منفــی ماننــد متوقــف کــردن
اســتخراج ،خــرج کــردن مضاعــف یــا تغییــر تراکنــش هــا).
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( Market Capارزش بازار)
ارزش بــازار یــا مارکــت کــپ از ضــرب قیمــت فعلــی ارز دیجیتــال موردنظــر در تعــداد
کل ارزهــای در گــردش بدســت میآیــد .رمزارزهــا بــر اســاس ارزش بــازار رتبــه دهــی
میشــود .ارزش بــازار ارز دیجیتــال موردنظــر را مــی توانیــد در ســایت coinmarketcap
بررســی کنیــد .بــرای مثــال ،در حــال حاضــر مارکــت کــپ بیــت کویــن ،حــدود  220میلیــارد
دالر اســت و در رتبــه  1در بیــن رمزارزهــای دنیــا قــرار دارد.

( KYCاحراز شناخت مشتری)
احــراز شــناخت مشــتری ( )Know Your customerبــرای توصیــف قوانینــی بــه کار
م ـیرود کــه طبــق آنهــا ،فروشــنده بایــد اطالعــات کامــل از هویــت خریــدار داشــته باشــد.
ایــن اطالعــات بــرای تاییــد و احــراز هویــت کاربــران اســتفاده میشــود و در تراکنــش هــای
بــا حجــم زیــاد ضــروری اســت.

(Walletکیف پول)
بــا اســتفاده از کیــف پــول هــای دیجیتالــی ،امــکان دریافــت ،ذخیــره ســازی و ارســال
رمزارزهــا فراهــم میشــود .هــر کیــف پــول حــاوی کلیــد خصوصــی شماســت کــه امــکان
دسترســی بــه بیــت کویــن و ســایر رمزارزهــا را بــرای شــما فراهــم میکنــد.
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( Addressآدرس کیف پول)
آدرس کیــف پــول ،رشــته ای از حــروف و اعــداد اســت کــه بــه عنــوان شــماره حســاب
بــرای معامــات رمزنــگاری شــده محســوب میشــود .آدرس هــا میتواننــد بــه صــورت
عمومــی بــه اشــتراک گذاشــته شــوند .هــر کویــن یــک آدرس منحصربهفــرد دارد کــه
مشــخص میکنــد روی بالکچیــن قــرار دارد .ایــن آدرس ،موقعیــت مکانــی اســت کــه در آن
دادههــا ذخیــره میشــود و هــر گونــه تغییــر در آن ثبــت میشــود.
بــرای خریــد و فــروش بیــت کویــن و ســایر رمزارزهــا ،تنهــای چیــزی کــه بایــد در اختیــار
دیگــران قــرار دهیــد ،همیــن آدرس کیــف پــول اســت .هــر بــار کــه تراکنشــی را در شــبکه
انجــام میدهیــد ،مــی توانیــد از یــک آدرس منحصربهفــرد و جدیــد اســتفاده کنیــد.

(Public Keyکلید عمومی)
کلیــد عمومــی یــک آدرس کیــف پــول منحصربهفــرد اســت کــه شــامل رشــته ای از اعــداد
و حــروف میشــود .عملکــرد کلیــد عمومــی مشــابه شــماره حســاب بانکــی شماســت کــه
بــرای دریافــت رمــزارز اســتفاده میشــود.

( Private keyکلید خصوصی)
رشــته ای از اعــداد و حــروف کــه بــرای دسترســی بــه کیــف پول شــما اســتفاده میشــود،
کلیــد خصوصــی نــام دارد .در حالــی کــه کیــف پــول شــما توســط یــک کلیــد عمومــی نشــان
داده میشــود؛ 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 میشــود.
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( Signatureامضاء)
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 walletکیف پول گرم)
کیــف پــول گــرم ،بــه نوعــی از کیــف پــول گفتــه میشــود 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 walletکیف 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  USBنصــب کنیــد .کیــف پولهــای
ســرد بســیار امــن تــر از کیــف پــول هــای گــرم هســتند ،زیــرا هکرهــا بــرای دســتیابی بــه
کیــف پــول شــما ،بــه دسترســی فیزیکــی نیــاز دارنــد.

( Software Walletکیف 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 میشــود (کیــف پــول نــرم
افــزاری ماننــد تراســت ولت).
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( Hardware Walletکیف پول سخت افزاری)
کیــف پــول ســخت افــزاری یــک وســیله فیزیکــی ،شــبیه بــه  USBاســت کــه اطالعــات
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 Walletکیف پول کاغذی)
ذخیــره کــردن رمــز کیــف پــول (کلیــد خصوصــی) روی یــک ســند فیزیکــی ،آن را بــه یــک
کیــف پــول کاغــذی تبدیــل میکنــد.

( Cold Storageذخیره سازی سرد)
ذخیــره ســازی ســرد ،اصطــاح دیگــری اســت کــه بــرای یــک “کیــف پــول کاغــذی” یــا
“کیــف پــول ســخت افــزاری” اســتفاده میشــود.

Seed
رشتهای حروفی ورودی است که کلید کیف پول شما از آن تولید میشود.

( Confirmationتأیید)
هــر بــار کــه تراکنــش جدیــدی در شــبکه صــورت میگیــرد ،ماینرهــا ،اعتبــار و صحــت
تراکنــش را بررســی و تأییــد مــی کننــد .بــرای اینکــه تراکنــش شــما انجــام شــود ،بایــد
تاییدیههــای موردنیــاز را از شــبکه دریافــت کنــد.

( Transaction Feesکارمزدهای 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 ( )Dumpبــه حالتــی گفتــه میشــود کــه شــما تمــام یــا بخشــی زیــادی از دارای
ارز دیجیتــال خــود را یکجــا میفروشــید.

دامپینگ
مشــابه همــان اصطــاح دامپینــگ ( )Dumpingیــا بازارشــکنی در اقتصاد اســت .وقتــی تعداد
زیــادی از افــراد همزمــان دامــپ کننــد ،باعــث کاهــش ســریع و بســیار تنــد قیمــت ارز میشــود.

پامپ
پامــپ ( )Pumpبرعکــس دامــپ اســت و بــه حرکــت مثبــت قیمــت ارز گفتــه میشــود.
پامــپ معمــوال توســط ســرمایهگذارانی کــه پــول زیــادی وارد شــبکه میکننــد رخ میدهــد.

PND
ســرواژه  Pump and dumpاســت .بــه حالتــی گفتــه میشــود کــه فــردی پــول زیــادی
بابــت خریــد ارز وارد بــازار میکنــد .در نتیجــه قیمــت آن را بــاال میبــرد و در نتیجــه دیگــران
هــم ترغیــب میشــود کــه آن را بخرنــد .ســپس وقتــی قیمــت رشــد کــرد ،دارایــی خــود را بــا
ســود معقولــی میفروشــد.

( ATHباالترین قیمت تاریخ)
اصطــاح  ATHمخفــف عبــارت  all-time highاســت کــه کاربــرد زیــادی در پیگیــری
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بــازار ارز دیجیتــال دارد .ایــن اصطــاح بــرای توصیــف شــرایطی بــه کار مـیرود کــه در آن
ارز دیجیتــال بــه باالتریــن قیمــت خــود رســیده اســت.

( ATLکمترین قیمت تاریخ)
اصطــاح  ATLنقطــه مقابــل  ATHاســت کــه از عبــارت  all-time lowگرفتــه شــده و
نشــان میدهــد کــه ارز دیجیتــال بــه کمتریــن قیمــت خــود رســیده اســت.

( HODLنگهداری ارز دیجیتال به مدت طوالنی)
اصطــاح  HODLدر واقــع هممعنــی واژه ( HOLDبــه معنــی نگهداشــتن) در زبــان
انگلیســی اســت .ایــن اصطــاح زمانــی بــه وجــود آمــد کــه یکــی از کاربــران ســایت بیــت
کویــن تــاک ،پیــام “مــن در حــال هــودل کــردن هســتم” را منتشــر کــرد.

I AM HODLING
در حقیقــت ،ایــن کاربــر بــه اشــتباه بــه جــای کلمــه  ،HOLDکلمــه  HODLرا نوشــته
و یــک اشــتباه تایپــی بــود .امــا او بــه عمــد ایــن اشــتباه را اصــاح نکــرد .بعــد از مدتــی،
اصطــاح هــودل در جامعــه کریپتــو رواج پیــدا کــرد .بنابرایــن ،بــه نگهــداری بلنــد مــدت
بیتکویــن و ســایر رمزارزهــا در جامعــه جهانــی کریپتــو ،هــودل میگوینــد.

20

اصطالحات کاربردی در بازار ارزهای دیحیتال

شخص خیلی ثروتمند یا HNWI
همانطــور کــه از معنــای شــخص خیلــی ثروتمنــد ( )High-Net-Worth Individualنیــز
برمیآیــد HNWI ،بــه کســی میگوینــد کــه حجمهــای معاملههایــش آنقــدر بــزرگ اســت
کــه بــازار را تغییــر میدهــد.

( Whaleنهنگ)
اصطــاح نهنــگ بــرای توصیــف افــرادی بــه کار مـیرود کــه تراکنــش هایــی بــا حجــم بســیار
بــاال انجــام میدهنــد و دارایــی زیــادی در بــازار دارنــد .حجــم زیــاد معاملههایــی کــه توســط والها
انجــام میشــود ،بــر قیمــت ارز دیجیتــال در بــازار تاثیــر میگــذارد .بــه طــور کلــی ،اســتراتژیهایی
کــه توســط افــراد وال بــه کار مـیرود ،تاثیــر زیــادی بروضعیــت بــازار ارز دیجیتــال دارد کــه ایــن
تاثیــرات میتواننــد مثبــت یــا منفــی باشــند .وا ل نهتنهــا شــامل افــراد  HNWIمیشــود بلکــه
میتوانــد شــامل ســرمایهگذاران حقوقــی و صندوقهــای ســرمایهگذاری بــزرگ نیــز باشــد.

استخر ماینینگ
اســتخر ماینینــگ ( )Mining Poolبــه مجموعـهای ماینرهــا گفتــه میشــود کــه دســتگاهها
و کامپیوترهــای خــود را بــه هــم وصــل میکننــد بــا کل تــوان پردازشــی مجمــوع بــا هــم بــا
اســتخراج ارزهــای دیجیتــال میپردازنــد.
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ماینینگ چند استخری
اگــر یــک ماینــر بــه هــر دلیلــی فعالیــت خــود را از یــک ارز دیجیتــال بــه ارز دیجیتــال
دیگــری ببــرد ،اصطالحــا ماینینــگ چنداســتخری کــرده ( )Multipool Miningاســت.

( FOMOفومو یا ترس از دست دادن)
اصطــاح فومــو از حــروف اول عبــارت “ ”fear of missing outگرفتــه شــده کــه در
زبــان فارســی بــه معنــای “تــرس از دســت دادن” اســت .ایــن اصطــاح بــرای افرادی اســتفاده
میشــود کــه بــا بــاال رفتــن ارزش بعضــی از ســرمایهها ،بــدون درنظــر گرفتــن شــرایط و از
روی هیجــان اقــدام بــه خریــد میکننــد تــا از بقیــه ســهامداران عقــب نیافتنــد.
همچنیــن زمانــی کــه فــرد ســهمی را نمیخــرد و ارزش آن ســهم بــاال مـیرود ،احســاس
جــا مانــدن و آزردگــی بــه او دســت میدهــد کــه بــه آن فومــو میگوینــد .بهطــور کلــی،
احساســات و هیجاناتــی کــه باعــث میشــوند یــک ســهامدار در مواقــع بــاال بــودن قیمتهــا
تصمیمــات نادرســتی بگیــرد ،فومــو نــام دارنــد.

FUD
مخفف “ ”Fear, Uncertainty, and Doubtبه معنای ترس ،بالتکلیفی و تردید است.
ایــن شــرایط احساســی ممکــن اســت در ســرمایهگذاران و معاملهگــران بــه دالیــل مختلــف
روی دهــد .گاهــی اوقــات افــرادی بــا انتشــار اخبــار منفــی و شــایعاتی ماننــد کالهبــردار
بــودن یــا هــک شــدن آن ارز ،در تــاش هســتند  FUDرا 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.

( Bearsخرسها)
در بیــن کاربــران ارز دیجیتــال ،بــه افــرادی کــه همیشــه حــس بدبینــی نســبت بــه قیمــت
ارزهــا دارنــد و رونــد بــازار را رو بــه پاییــن پیشبینــی میکننــد ،خــرس گفتــه میشــود.
برهمیــن اســاس ،اصطــاح  bearishهــم بــهوجــود آمــده کــه از کلمــه  bearگرفتــه شــده و
بــه همــان حــس بــی اعتمــادی در بــازار اشــاره میکنــد.

( Bear Marketبازار خرسی)
ایــن اصطــاح بــا توجــه بــه شــکل شــاخهای رو بــه پاییــن خــرس هنــگام مبــارزه بــه
وجــود آمــده اســت (بــازار نزولــی).
بــازار خرســی بــه بــازاری گفتــه میشــود کــه درآن قیمتهاثابــت هســتند یــا اینکــه
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رونــدی رو بــه پاییــن دارنــد .در ایــن وضعیــت کاربــران نســبت بــه خریــد و فــروش ارزهــا
اطمینــان کافــی ندارنــد.

( Bear Trapتله خرسی)
تلــه خرســی در اثــر نفــوذ برخــی از ســرمایهداران در رونــد بــازار بــه وجــود میآیــد
کــه طــی آن قیمتهــای ســاختگی بــه کاربــران نشــان داده میشــود تــا آنهــا معاملههــای
خــود را بــر اســاس ایــن قیمتهــای غیــر واقعــی انجــام دهنــد.
ایــن تلــه بــه ایــن صــورت اســت کــه در تحلیــل تکنیــکال ،ســیگنالی نادرســت ایجــاد
میشــود کــه ســیر صعــودی بــازار را از دیــد کاربــران دیگــر پنهــان کنــد.
کاربــران بــا توجــه بــه ایــن تحلیــل تکنیــکال نادرســت ،از رونــد رو بــه افزایــش قیمتهــا
آگاهــی ندارنــد و تصــور میکننــد کــه بــازار رونــد نزولــی دارد .در نهایــت ،ایــن وضعیــت
بــه ســود ســرمایهگذرانی تمــام میشــود کــه بــه طــور نامحســوس ایــن تغییــرات را
ایجــاد کردهانــد.

( Bullsگاوها)
بــه کاربرانــی کــه همــواره نســبت بــه بــاال رفتــن ارزش ســرمایههای خــود امیــد دارنــد و
نســبت بــه بــازار و قیمتهــا خوشــبین هســتند ،گاو میگوینــد.
بــا توجــه بــه ایــن اصطــاح ،کلمــه  Bullishهــم مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه ریشــه آن
کلمــه  Bullهســت و بــه افــکار مثبــت در مــورد ارزهــا و انتظــار بــاال رفتن قیمــت اشــاره دارد.
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( Bull Marketبازار گاوی)
ماننــد اصطــاح بــازار خرســی ،ایــن اصطــاح بــا توجــه بــه شــکل شــاخهای رو بــه
بــاالی گاو هنــگام مبــارزه بــه وجــود آمــده اســت کــه در بــازار هــم بــه همیــن منظــور
اســتفاده میشــود (بــازار صعــودی).
در صورتــی کــه بــازار رونــد صعودی داشــته باشــد ،ســرمایهگذاران بــا اطمینــان خاطر معامله
انجــام دهنــد و امیــد بــه افزایــش قیمتهــا وجود داشــته باشــد ،بــازار گاوی ایجاد میشــود.

( Bull Trapتله گاوی)
ایــن تلــه هــم ماننــد تلــه خرســی ،ســیگنال نادرســتی اســت کــه در تحلیــل تکنیــکال ایجــاد
میشــود بــا ایــن تفــاوت کــه در تلــه گاوی ،رونــد نزولــی بــازار از دیــد ســرمایهگذاران
پنهــان میمانــد تــا آنهــا متقاعــد شــوند کــه بــازار بــه حالــت صعــودی خــود بازگشــته اســت.
در نتیجــه ،کاربــران در حالــی کــه از ســیر نزولــی قیمتهــا آگاهــی ندارنــد ،بــه معاملههــای
خــود ادامــه میدهنــد کــه در بیشــتر مواقــع بــه ضــرر آنهــا منجــر میشــود.

 Bag Holderیا Shitcoiners
بــه کســانی گفتــه میشــود کــه ارز رمزپایــه را تــا زمانــی کــه کامــا بــیارزش شــود
نگهــداری میکننــد.
معمــوال بــه افــرادی گفتــه میشــود کــه در ارزهــای ارزانقیمــت کــه یــک پــروژه واقعــی و
معتبــر نیســتند ســرمایهگذاری میکننــد بــه امیــد اینکــه بــه ســودی هنگفــت برســند ولــی در
نهایــت تــا زمانــی کــه ایــن ارز کامــا ارزش خــود را از دســت میدهــد آنــرا نگهــداری میکننــد.
ایــن اصطــاح بیشــتر توســط طرفــداران بیتکویــن بــه افــرادی کــه بــه خریــد و فــروش
و نگهــداری آلتکوینهــا اعتقــاد دارنــد گفتــه میشــود.
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Shitcoins
اصطالحی که برای کوینهای با ارزش بازار پایین به کار برده میشود.
ش ـتکوینز بــه ارزهــای گمنامــی گفتــه میشــود کــه تعــداد آنهــا روز بــه روز در حــال
افزایــش اســت و هــر روز نیــز تعــدادی از آنهــا از بیــن میرونــد.

Bitcoin Maximalists
بــه افــرادی متعصبــی گفتــه میشــود کــه فقــط بــه بیتکویــن بــاور دارنــد و بــرای ســایر
آلتکوینهــا ارزشــی قائــل نیســتند.
ایــن اصطــاح توســط افــرادی کــه بــه آلتکوینهــا اعتقــاد بیشــتری دارنــد بــه افــراد طرفــدار
بیتکویــن نســبت داده شــده اســت .اصطــاح دیگــر بــرای ایــن افــراد Bitcoiner ،اســت.

DYOR
مخفــف عبــارت “ ”Do Your Own Researchیعنــی خــودت تحقیــق کــن .وقتــی یــک نفر
پاســخ ســوال یــا پیشــنهادی را میدهــد ،گاهــی از ایــن اصطــاح اســتفاده میکنــد تــا شــخص
خواننــده صرفــا بــه خاطــر گفتههــای شــخص دســت بــه اقدامــی نزنــد و خــود نیــز تحقیــق
کنــد و بــه ایــن ترتیــب شــخص پاســخ دهنــده ،مســئولیت را از دوش خــود برمـیدارد.
این اصطالح غیر از حوزه ارزهای دیجیتال ،در سایر زمینهها نیز به کار برده میشود.

Exit Scam
بــه ارزهایــی گفتــه میشــود کــه پــس از بدســت آوردن شــهرت کافــی ،بیــت کوینهایــی
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کــه از ســرمایهگذاران بدســت آوردهانــد را برمیدارنــد و ناپدیــد میشــوند .ایــن اصطــاح
در  ICOهــا زیــاد بــکار بــرده میشــود.

Lambo
کوتــاه شــده المبورگینــی (خــودروی ) lamborghiniو اصطالحــی اســت کــه در بیــن
تریدرهــا و ســرمایهگذاران ارزهــای رایــج شــده اســت.
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 Lamboکــه
نشــاندهنده اشــتیاق بــه رشــد چندبرابــری قیمــت یــک ارز اســت بــه کار بــرده میشــود.

Moon
کلمه  MOONبه معنای ماه است.
اغلب رشد بسیار زیاد یک ارز را رسیدن به ماه تشبیه میکنند.
معمــوال زمانــی کــه افــرادی بــرای رشــد ارزی کــه خریــداری کردهانــد شــور و اشــتیاق
دارنــد ایــن کلمــه و اصطالحاتــی ماننــد  To the Moonیــا  Mooningرا بــه کار میبرنــد.
بیشتر اوقات این شور و اشتیاق فقط یک توهم و خوشبینی نسبت به آینده است.
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Rekt
کوتــاه شــده کلمــه “ ”Wreckedو بــه معنــای بــه فنــا رفتــن و از دســت دادن میــزان
زیــادی ســرمایه اســت.
زمانــی کــه تریدرهــا یــا ســرمایهگذاران زیــان ســنگینی متحمــل میشــوند بــرای آنهــا
بــه کار بــرده میشــود.

قوانین ضدپولشویی Anti-Money Laudering
قوانیــن ضدپولشــویی ( )AMLبــه دســتهای از قوانیــن بینالمللــی گفتــه میشــود کــه
بــه امیــد جلوگیــری و مقابلــه ســازمانهای تبــهکار یــا اشــخاص از انجــام پولشــویی بــا
اســتفاده از ارزهــای دیجیتــال وضــع شــده اســت.

ASIC
اســیک یــا  Application Specific Integrated Circuitبــه تراشــه کامپیوتــری
گفتــه میشــود کــه دقیقــا بــرای یــک عملیــات خــاص ساختهشــده اســت؛ مثــا دســتگاه
اســتخراج بیتکویــن متشــکل از دههــا اســیک هســتند کــه دقیقــا بــرای اســتخراج بیتکویــن
ساختهشــدهاند .ایــن اصطــاح البتــه بیشــتر در دنیــای کامپیوتــر و الکترونیــک مطــرح اســت.
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