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آموزش کار در صرافی  Coinbaseکوین بیس و آشنایی با بخش های
مختلف آن
در این مقاله با ما همراه باشید تا به بررسی صفر تا صد صرافی  Coinbaseاز معرفی گرفته تا
آموزش تصویری ساخت حساب کاربری و نحوه انجام معامالت ارز دیجیتالی در آن بپردازیم و در
نهایت نیز مقایسه کاملی از آن را با صرافی معروف جهانی بایننس با یکدیگر داشته باشیم .البته
همین ابتدا در نظر داشته باشید که صرافی بایننس قابلیت های به مراتب بیشتری دارد که در دوره
آموزش صرافی بایننس به طور کامل به آنها پرداخته شده است.

بررسی صرافی Coinbase
یک راهنمای کامل و مناسب در مورد معامالت ارز دیجیتال باید همه ی صرافی های برتر ارز دیجیتال را بررسی
کند تا بتوانید بهترین گزینه را متناسب با شرایط خودتان انتخاب کنید .در این مطلب به بررسی صرافی
 Coinbaseپرداخته ایم که مطلب ما در  6بخش خالصه شده است :اطالعات کلی ،هزینه ها ،روش های
سرمایه گذاری ،امنیت ،نحوه انجام معامالت در  Coinbaseو در نهایت نیز به مقایسه  Coinbaseبا صرافی
بایننس خواهیم پرداخت.

اطالعات کلی
Coinbaseصرافی ارز دیجیتالی متعلق به آمریکاست که حقیقتا یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال
در دنیا محسوب می شود Coinbase .در سانفرانسیسکو کالیفرنیا واقع شده که از سال  2012که توسط
 Brian Armstrongو  Fred Ershamتأسیس گردد تا کنون در میان قوی ترین برندهای شناخته شده در
زمینه صرافی ارز دیجیتال فعالیت دارد.
این صرافی کار خود را از یک بنگاه اقتصادی سطح کوچک – متوسط شروع کرد و به مرکزی بسیار بزرگ تر
تبدیل شد که در حال حاضر بیش از  500نفر در آن مشغول به کار هستند و در طی سابقه فعالیت  7ساله خود
به سرعت در حال رشد و گسترش است تا جایی که امروزه ارزش آن  8میلیارد دالر ارزیابی شده است.
این صرافی کار تجاری خود را تحت نام دو برند انجام می دهد Coinbase ،و
 Coinbase Pro . Coinbaseبیشتر روی مشتریان خرده فروشی تمرکز دارد که قصد خرید بیت کوین با
ارزهای فیات را دارند در حالی که  Coinbase Proپلتفرم پیشرفته تری از ارز دیجیتالی است .به دلیل اینکه این
صرافی متعلق به کشور آمریکاست ،سرمایه گذاران آمریکایی مجوز فعالیت دارند.
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تعداد کوین هایی که در این صرافی وجود دارند زیاد نیست (خیلی از آنها در  Coinbase Proهستند) .کوین
های موجود از انواع اصلی هستند مثل  ETH ،BCH ،BTCو  .LTCاین مورد مشخص می کند که این سرویس
اساسا برای افرادی هدف گذاری شده که چندان با معامله ارز دیجیتالی آشنا نبوده و شاید تازه با دنیای ارز
دیجیتالی آشنا شده اند .چنانچه قصد دارید به خرید و فروش هر نوع ارز دیجیتالی کوچکی مثل ،Woodcoin
 Zatgo Token ،Ybcoin ،Yashcoin ،XPA Coinیا هر نوع ارز دیجیتالی دیگر با ارزش بازاری مشابه
بپردازید ،بهتر است که صرافی دیگری را انتخاب کنید.
 Coinbaseبرنامه ارجاع هم دارد یعنی وقتی یکی از دوستان خود را دعوت می کنید و دوست شما معادل 100
دالر یا بیشتر به معامله می پردازند ،شما معادل  USD 10پاداش می گیرید .برنامه ارجاع مزایا و معایب خاص
خود را دارد که در آن به جای سیستم تقسیم درآمدی که همیشه در حال اجرا باشد ،فقط یکبار هزینه ثابت دارد.
پس باید تصمیم بگیرید که آیا این مورد برای شما جالب توجه هست یا خیر.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :آموزش صفر تا صد صرافی بایننس دکس Binance DEX

تریدینگ ویو Coinbase
صرافی های مختلف ،تریدینگ ویوهای مختلفی دارند .و هیچ تریدینگ ویو هم وجود ندارد که بگوییم این
مورد بهترین گزینه است .شما باید خودتان مشخص کنید که کدام تریدینگ ویو برای شما بهترین گزینه
ممکن است .ویژگی که تمامی آنها دارند این است که دفتر سفارش یا حداقل بخشی از آن را نشان می دهند
که در واقع چارت قیمتی ارز دیجیتالی انتخاب شده و تاریخچه سفارش است.
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تریدینگ ویو صرافی  Coinbaseخیلی سادهتر و ملموس تر از صرافی های معمولی متمرکز است .تصویر
زیر ،رابط کاربری ابتدایی در پلتفرم  Coinbaseاست:

اگر در بازار ارزهای دیجیتال تازه وارد هستید و به دنبال یک مرجع آموزشی بسیار کامل و آپدیت می باشید
حتما از دوره نوابغ ارز دیجیتال دیدن کنید.
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هزینه های Coinbase
هزینه های معامالتی Coinbase
این صرافی شیوه بسیار پیچیده ای از هزینه های پرداختی دارد .به شکلی احساس میشود که از عمد اینقدر
پیچیده است .این عبارت زیر نحوه توصیف آنها از مدل هزینه معامالتی آنها در رابطه معامالت ارز دیجیتالی با ارز
دیجیتالی است:
 Coinbaseتا  Spread margin %2را برای تبدیل ارز دیجیتال محاسبه می کند .بسته به نوسانات بازار در
قیمت ارزهای دیجیتال روی  Coinbase Proبین زمانی که ،قیمت را اعالم می کنیم و زمانی که سفارش
انجام می گیرد ،هزینه واقعی  Spread marginمتفاوت است .ما هزینه جداگانه ای بابت تبدیل های ارز
دیجیتالی محاسبه نمی کنیم.
وقتی یک ارز دیجیتالی را خریداری می کنید یا می فروشید (یعنی فیات به ارز دیجیتالی یا ارز دیجیتالی به
فیات) Coinbase ،باالتر از هزینه ثابت و هزینه درصدی را دریافت می کند (معموال .)%1.49

هزینه های برداشت از حساب در صرافی Coinbase
با توجه به نحوه عملکرد این صرافی ،هزینه های برداشت از حساب قاعده خاصی ندارند.

روش های سپرده گذاری
در  ،Coinbaseشما می توانید هم به شیوه انتقال الکترونیکی و هم کارت های اعتباری سپرده گذاری کنید.
این مورد مخصوصا برای سرمایه گذاران ارز دیجیتالی که تازه کار محسوب می شوند خیلی مفید است.
شاید عموما این طور به قضیه نگاه شود که صرافی برای سپرده گذاری ارزهای فیات با انتقال الکترونیکی یا کارت
اعتباری هزینه سپرده گذاری متفاوتی را درخواست کند و با اینکه برای شما فرقی نکند که با انتقال الکترونیکی یا
از طریق کارت اعتباری ،سرمایه خود را سپرده کنید ،احتماال هزینه های کامال متفاوتی داشته باشد.
وقتی سرمایه خود را از طریق کارت اعتباری در این صرافی سپرده می کنید ،به احتمال خیلی زیاد هزینه های
سپرده گذاری بالغ بر  %4باشد که هزینه زیادی است .اما وقتی به شیوه الکترونیک پول به حساب خود واریز می
کنید ،هزینه سپرده گذاری حدود  %1.5است که در مقایسه با هزینه های اعالم شده توسط رقیبان موجود در بازار
بسیار زیاد است.
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امنیت Coinbase
امتیاز امنیت  Coinbase ,Bاست که توسط سایت  https://observatory.mozilla.org/در Mozila
اعالم گردیده است .این امتیاز در مقایسه با صرافی های برتر ارز دیجیتالی ،خیلی باالتر از میانگین است و این قطعا
به سود  Coinbaseاست.
ضمنا ،تعدادی صرافی دیگر هم وجود دارند – مشابه صرافی فوق – که در سایت  Observatoryاز Mozila
امتیاز  Bیا باالتر را گرفته اند .لیست زیر شامل  10صرافی با امتیاز امنیتی بسیار عالی است:
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :کاربرد دفتر کل توزیع شده یا  DLTدر بالک چین چیست؟
Bybit
PrimeXBT
Paxful

Cryptology
Bitonic
HitBTC
Binance
Coindeal
Gatehub
Poloniex

نحوه انجام معامالت ارز دیجیتالی در Coinbase
در این راهنمای مرحله به مرحله ای ،نگاهی به نحوه ساخت و تنظیم حساب کاربری در  ،Coinbaseنحوه خرید
ارز دیجیتالی به کمک وجوه فیاتی که بارگذاری شده و نحوه ارسال و دریافت وجوه و همچنین ویژگی های امنیتی
بسیار مهمی که باید در مورد آنها بدانید ،خواهیم انداخت.
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ثبت نام در  Coinbaseو ساخت حساب کاربری

در گوشه سمت راست باال روی گزینه  Sign upکلیک کرده و اطالعات پایه خود را مثل نام ،ایمیل و پسورد را
وارد کنید و سپس گزینه  I’m not a robotو  Create Accountرا انتخاب کنید.
برخالف بایننس که نیازی به تأییدیه  KYCندارد Coinbase ،منحصرا از شما می خواهد که پروسه تأیید
هویت آن را پشت سر بگذارید تا بتوانید اولین خرید خود را انجام دهید.
توافقنامه کاربر آنها محدودیت سنی (باالی  18سال) ،الزامات  KYCو هزینه ها را مشخص کرده پس حتما
تمامی این موارد را چک کنید تا مطابق با تمامی استانداردهای سیاستی و قانونی آنها بوده و هیچ مشکلی
وجود نداشته باشد.
وقتی برای بار اول وارد حساب کاربری خود در  Coinbaseمی شوید از شما خواسته می شود که شیوه
پرداخت مورد نظر خود را برای شروع خرید ارز دیجیتالی از صرافی مشخص کنید.
در این مرحله شما می توانید کارت بانکی یا اعتباری خود را لینک کنید (البته نگران نباشید نه قرار است
خریدی هنوز انجام دهید و نه هزینه ای باید پرداخت کنید) اما بهتر است که همین جا این کار را تمام کنید
چرا که با اولین ورود به حساب کاربری سیستم از شما خواهد خواست تا جزئیات اطالعات خود را به صورت
اتوماتیک وارد کنید.
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وقتی وارد کردن اطالعات کارت خود را تمام کنید در صفحه ظاهر شده برای شما بخش بعدی ظاهر خواهد
شد که از شما خواهد خواست تا دو پرداخت در حال تأیید حساب بانکی خود را در اینجا وارد کنید.

وارد اپلیکیشن یا وب سایت بانکی خود شوید و تاریخچه تراکنش های خود را ببینید تا مشاهده کنید که چه
مقدار از طرف  Coinbase UKدر انتظار تأیید هست ،سپس دو مورد از باالترین مقادیر را در صفحه ظاهر
شده وارد کنید تا کارت بانکی خود را تأیید کنید.

8

www.omidfadavi.me

آموزش صرافی کوین بیس  Coinbaseو بررسی مزایا و معایب آن

به محض اینکه شیوه پرداختی خود را مشخص کردید ،شماره موبایلی را به عنوان بخشی از پروسه امنیتی برای
حساب کاربری خود مشخص کنید.
این کار بسیار مهم است چون شما نیاز دارید که تأییدیه پیامکی به گوشی موبایل خود ارسال کنید تا بتوانید
حساب کاربری خود را تأیید کنید و تغییرات مهم بعدی را در آن اعمال کنید.

تأیید اطالعات هویتی
بعد از اینکه حساب کاربری خود را ایجاد کردید و شیوه پرداختی خود را از طریق بخش اعالن خودکار سیستم به
آن وصل کردید ،باید اطالعات هویتی خود را قبل از اینکه بتوانید خریدی انجام دهید ،تأیید کنید.
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این کار بدین منظور انجام می شود که از اطالعات خریدار حداکثر حفاظت انجام شود و در برابر کالهبرداری های
هویتی جلوگیری شود ،ضمن اینکه امنیت کلی آن نیز افزایش پیدا می کند.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه Republic(REN) :چیست؟  +کاربردها و مزایای این ارز
دیجیتال
حتما برای مشخص کردن و اعمال تنظیمات سایر ویژگی های امنیتی مثل احراز هویت دو عاملی ) (2FAزمان
بگذارید (بعدا در این مورد صحبت خواهد شد).

اولین باری که روی تب  Buy/Sellکه دقیقا کنار تب  Dashboardواقع شده کلیک کنید از شما خواسته
می شود تا  IDرسمی خود را وارد کنید.
شما می توانید بین پاسپورت یا گواهینامه رانندگی یکی را انتخاب کنید که در این مطلب ما گواهینامه رانندگی
را انتخاب کردیم.

این سیستم باید با اکثریت سیستم ثبتی خودروها سازگار باشد و بنابراین تأییدیه از طریق این روش باید کمتر
از  5دقیقه طول بکشد.
10

www.omidfadavi.me

آموزش صرافی کوین بیس  Coinbaseو بررسی مزایا و معایب آن

به محض اینکه اطالعات وارد شده تأیید گردد ایمیلی برای شما ارسال خواهد شد که عنوان می کند شما می
توانید اولین خرید ارز دیجیتالی خود را در صرافی  Coinbaseانجام دهید.

در قسمت پایین تب  Settingروی  Securityکه درست زیر آن قرار گرفته کلیک کنید تا بخشی تحت عنوان
 Enable Authenticatorرا مشاهده کنید .احراز هویت دو عاملی ) (2FAمربوط به یک الیه امنیتی دیگر
است که در آن از کاربر خواسته می شود تا کد ارسال شده به گوشی آنها از طریق پیامک و یا اپلیکیشن
Authenticationدر این قسمت وارد کند .اپلیکیشن بسیار معروف گوگل با نام  Authenticationکه در
گوگل پلی استور و  iTunesواقع شده و دانلود آن رایگان است.
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با کلیک بر روی  Enable Authenticationپیامکی حاوی یک کد برای شما ارسال خواهد شد تا آن را در
کادر مربوطه وارد کنید
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در مرحله بعدی ،بارکد را به کمک موبایل خود و با اپلیکیشنی که در باال اشاره کردیم اسکن کنید.
یک کد مخفی هم به شما داده خواهد شد که حتما آن را در یک هارد دیسک ذخیره کنید و از دسترس افراد دور
نگه دارید.

وقتی این مراحل را تکمیل کنید ،به شما آخرین پیامک ارسال خواهد شد که  2FAحساب کاربری شما تغییر پیدا
کرده است ،از این لحظه به بعد ،تقریبا غیر ممکن خواهد بود که افراد بتوانند به وجوه مالی شما در Coinbase
دسترسی پیدا کنند.

سپرده گذاری وجوه
برخالف برخی صرافی های مشخص که باید در هر بار واریز وجوه به حساب خود ،مبلغ کل بیشتری را وارد کنید،
Coinbaseهر مقداری که مایل به واریز به فرم ارز محلی خود داشته باشید را پشتیبانی می کند (فقط از هزینه
های مرتبط با آن مطلع باشید).
همچنین صرافی  Coinbaseاز ارزهای دیجیتالی زیر پشتیبانی می کند که عبارتند از؛ بیت کوین یا  ،BTCاتر یا
 ،ETHالیت کوین یا  ،LTCبیت کوین کش  ABCیا  ،BCHزی کش BasicAttentionToken ،یا ،BAT
 0x ،USDCیا  ZRXو اتر کالسیک یا .ETC
در  Coinbaseبرای انجام خرید به بخش  Buy/Sellبروید که با کلیک روی تب آن در نوار منو واقع شده است.
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در این مثال ،ما از  100دالر برای خرید بیت کوین استفاده کردیم که در مقابل به ما حدود  0.02بیت کوین
برای معامله کردن یا ارسال به یک آدرس دیگر می دهد.
به همین سادگی شما االن صاحب کسری از بیت کوین هستید که در صرافی  Coinbaseذخیره شده که می
توان آن را با انواع دیگری از آدرس های کیف پول معامله کنید.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :معامالت آپشن  Optionsبایننس چیست و چطور از آن
کسب سود کنیم؟
فرایند فروش ارز دیجیتالی دقیقا مشابه خرید آن است ،با این حال ،باید مقدار خاصی از ارز دیجیتالی را وارد
کنید قبل از اینکه تمامی وجوه خود را به ارز فیات تبدیل کنید.

داشبورد
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بخش داشبورد اطالعاتی مهم در رابطه با پورتفولیو ،فعالیت اخیر و همچنین موجودی کل حساب را نشان می
دهد و بخشی از حساب کاربری شماست که به کمک آن می توانید در لحظه خالصه سریعی از بازارها را مشاهده
کنید.
بخش  Your Portfolioنشان می دهد که اکنون چه مقدار سرمایه دارید از جمله مقدار کل موجودی حساب
اما در بخش  Followingکه در قسمت باالی آن واقع شده فعالیت اخیر بازار را نشان می دهد.
بخش  Toolsمجموع کل آدرس ها را در خود قرار داده است .آدرس های جدید در هر بار پرداخت در صرافی
 Coinbaseبه صورت اتوماتیک ایجاد می شوند و همیشه متصل به حساب شما باقی می مانند و برای استفاده
مجدد از آنها کامال امن است.
مشخص است که بسیاری از چارت ها و اطالعات اضافه در مقایسه با صرافی های بایننس یا  Krakenبسیار
محدودتر و کمتر است اما رویکرد یکپارچه  Coinbaseو تجربه کاربری یا  UXعالی و راحت آن را به یکی از
صرافی های مناسب شما تبدیل کرده است.

محدودیت ها
Coinbaseخدمات فروش ارز دیجیتالی خود را فعال در برخی کشورها ارائه نمی کند .پس حتما لیست
کشورهای پشتیبانی شده را چک کنید چرا که وقتی یک ارز دیجیتالی را در پلتفرم آنها خریداری کنید ،اگر ارز
لوکال شما پشتیبانی نشده باشد ،قادر نخواهید بود ارز دیجیتالی را به آن تبدیل کنید.
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ارز دیجیتالی  on/off rampصرافی است که برای تبدیل ارز دیجیتالی به ارز فیات و برعکس خدمات ارائه می
دهد که به موجب آن ارز فیات مورد نظر مستقیما وارد حساب بانکی شما می شود و شما تنها کافیست روی
گزینه  Sellکلیک کنید.
تنها کاری که باید انجام دهید این است که صرافی مرتبط با کشور خود را که از چنین خدماتی پشتیبانی می کند
پیدا کرده و  IDکیف پول را از صرافی مورد نظر وارد کنید .به عنوان مثال استرالیایی ها می توانند از
 BTC Marketبه عنوان روشی برای تبدیل ارز دیجیتالی به دالر استرالیا یا  AUDاستفاده می کنند.

در صورتی که مایل باشید وجوه خود را به یک  offrampانتقال دهید ،باید آدرس کیف پول صرافی مرتبط با آن
را پیدا کنید.
این کار نباید خیلی سخت باشد البته به شرطی که یک حساب کاربری ایجاد کرده باشید و یک آدرس کیف پول
برای ارسال وجه به آن در اختیار داشته باشید.
وقتی آدرس کیف پول را از صرافی دیگر پیدا کردید ،به ارز دیجیتالی که اخیرا خریداری کردید بروید که در تب
 Accountsصرافی  Coinbaseدر باالی منو قرار دارد.
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آدرس کیف پول را وارد کرده و گزینه  Sendرا بزنید ،با این کار می توانید وجه خود را از طریق صرافی دیگری
که می تواند ارز دیجیتالی شما را به پول رایج لوکال شما تبدیل کند ،دریافت خواهید کرد.

نقاط قوت و ضعف:
نقاط قوت:
•

پلتفرمی راحت و قابل درک که طراحی آن برای کاربران مبتدی عالی است

•

برای کسانی که به تازگی وارد دنیای ارز دیجیتال شده اند و قصد دارند تا جای ممکن از موارد سخت و
پیچیده دور باشند عالی است

•

 Coinbaseهر مقداری که مایل به سپرده گذاری باشید را پشتیبانی می کند و فرایند  DCAیا متوسط
هزینه دالری را جذاب و راحت کرده است.

این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :امن ترین و بهترین کیف پول های بیت کوین  Bitcoinویژه
سال 2020

نقاط ضعف:
•

هم اکنون  Coinbaseخدمات فروش ارز دیجیتالی خود را در برخی کشورها ارائه نمی کند .وقتی ارز
دیجیتالی در پلتفرم  Coinbaseخریداری می کنید اگر از ارز لوکال شما پشتیبانی نشده باشد امکان
تبدیل ارز دیجیتالی به آن را نخواهید داشت.

•

هزینه های کارمزدی بیشتر نسبت به هزینه های اعالم شده توسط صرافی ها

•

گزینه ها و امتیازهای خاص معامالتی محدودی در رابطه با معامله ارز دیجیتال دارد.
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تفاوت های مهم صرافی کوین بیس با بایننس
در این بخش قصد داریم به مقایسه دو مورد از معروف ترین و معتبرترین صرافی های بین المللی یعنی کوین
بیس و بایننس ) (Binanceبپردازیم .در ادامه فاکتورهای مختلف را بررسی می کنیم:

اما باز هم این سؤال پیش میآید که از بین  Coinbaseو  Binanceکدام را انتخاب کنیم؟ در کل برای هر
کسی که عالقه مند به حوزه ارز دیجیتال و معامالت آن باشد هر دو مورد مناسب هستند با این حال کوین
بیس بیشتر برای افراد مبتدی و برای دسترسی سریع و راحت به ارزهای دیجیتالی بسیار معروف دنیا مانند بیت
کوین و اتریوم عالی است .همچنین کوین بیس امکان خرید کوین با شیوه های مالی قدیمی مثل نقل و انتقال
الکترونیکی بانکی و کارت اعتباری و بانکی سازگار است و کار با آن برای هر افراد مختلف با هر سطحی بسیار
ساده است.
در مقابل با بایننس محدودیت دسترسی به کوین ندارید چرا که صدها ارز دیجیتال در آن پشتیبانی شده و
کارمزد بسیار پایین تری برای معامالت در نظر گرفته است که پس از  30روز استفاده کمتر هم خواهد شد.
خدمات دهی آن به مشتریان عالی است با این حال رابط کاربری آن پیچیده تر است و شاید بیشتر مناسب
کسانی باشد که سطح اطالعاتی و تسلط آنها در حوزه ارز دیجیتال ،متوسط به باال باشد.
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جمع بندی مطالب:
در این مطلب تالش کردیم تا ضمن آشنایی شما عالقه مندان به حوزه ارز دیجیتال و نحوه انجام معامالت در
آن از طریق صرافی  ،Coinbaseآموزش تصویری جامع و کاملی به زبانی ساده ارائه کنیم تا بتوانید کار خود
را شروع کنید .در ادامه نیز مقایسه کاملی از این صرافی با صرافی بایننس انجام دادیم که سؤال بسیاری از
شما عزیزان بود که کدام یک را باید انتخاب کنید که در کل با توجه به موارد گفته شده بستگی به هدف شما
دارد و هر دو مورد از معروف ترین و معتبرترین صرافی های حال حاضر دنیا هستند.

منابع:
•

https://www.coindesk.com/

•

https://www.cryptowisser.com//

•

https://www.investopedia.com//

•

https://cryptopro.app/binance-vs-coinbase/

•

https://www.bitdegree.org/tutorials/binance-vs-coinbase/
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