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تند؟آلت کوین ها چه هستند و آیا جایگزین بیت کوین و مناسب سرمایه گذاری هس

اییرمزارزههاکوینآلت.استخوردهگوشتانبههمکوینآلتنامقطعاباشید،شنیدهرارمزارزهاناماگر
بهااماست،کوینبیترمزارزهاازیکیمثال.دارندراخودخاصهایماینروها،والتچین،بالککههستند
.استبیشترنیزآنازاستفادهگستردگیدیجیتالارزنوعاینبودنترشدهشناختهدلیل

یعنی.ندگیرمیقرارکوینبیتبدونبندیدستهیکدرکههستندایپایهرمزهایارزشاملهاکوینآلت
ارتباطناختشبرایحال.دانیممیکوینبیتازجداراآنهاوکنیممیاستفادهکلمهاینازآنهاشناساییبرای
ازراالدیجیتارزمقالهایندارید،شاندانستنبهنیازکهمواردیدیگروکوینبیتباهاارزنوعاینمیان
.ندهیددست

چیست و به چه دلیل به وجود آمدند؟ Altcoinآلت کوین

HDلینک دانلود ویدیو با کیفیت

فهرست مطالب 

تفاوت ها و تشابهات آلت کوین و بیت کوین✓
آشنایی با آلت کوین ها✓
آلت کوین ها بهترند یا بیت کوین؟✓
چرا آلت کوین ها در حال زیاد شدن هستند؟✓
روی آلت کوین ها سرمایه گذاری کنیم؟✓

جمع بندی ✓

کوینبیتوکوینآلتتشابهاتوهاتفاوت

کوینبیتتوسطمذکورمفهومالبته.کوینبیتماننداست،بلوکیهایزنجیرهرویبرپایهرمزهایارزاساس
بسیاریهنتیجدر.ندارداختیاردرجانباینازامتیازیهیچگونهارزاینکهحالعیندر.شدارائهباراولینبرای
کوینلتآکهشودمیگفته.باشندداشتهراخودخاصبلوکیهایزنجیرهتوانندمیپایهرمزهایارزازدیگر
با.داردخودرددیجیتالارزاینکهمشکالتیونواقصدلیلبهآنهمشوند،میکوینبیتجایگزینآیندهدرها

تاییدیوهشیاآنهادراستخراجفرآینداماداردوجودکوینبیتوکوینآلتبینبسیاریهایشباهتاینکه
.استمتفاوتهاتراکنش

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/
https://dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/free-altcoin.mp4
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وندشمیگرفتهنظردرپایهرمزهایارزازایمجموعهشناساییبرایهاکوینآلتکردیم،اشارهکههمانطور
.دارندآنباتشابهاتیوهاتفاوتاماباشندمیکوینبیتازمجزاکه

وکشنکویبیتاتر،ریپل،مونرو،کوین،الیکمانندآشناییناماسامیتوانیدمیمجموعهاینداخلشما
بهوسعتیوبزرگیدنیستنشدهشناختهکوینبیناندازهبهتقریباکهدیجیتالیهایارزسایر.کنیدپیداراغیره
کوینبیتبودنترشدهشناختهوهاارزاینمورددرالزماطالعاتکمبود.دارندمورد6000ازبیشتراندازه
بیتسمتهبپردازندمیسودکسببهوگذارندمیعرصهاینبهپاتازهکهافرادیگرایشتااستشدهباعث
.باشدکوین

Olympتریدالیمپ:کنهتونکمکمیتونههممطلباین Tradeدارد؟کاربردیچهوچیست

هاوینکآلتبهنسبتباالتریجایگاهاینکههماستدسترسدرآنمورددربیشتریاطالعاتهمکهچرا
حدیتاآنبارقابتچونباشد،کوینبیتسمتبهبیشترگرایشاتکهاستشدهموجبامرهمین.دارد

.استدشوار

:کوینبیتقوانین

دقیقه10طیدرشبکهدرجدیدهایکوینایجاد•
.شودحفظبایدمیزاناینواستکوینمیلیون21موجودهایکوینبیتتعداد•

.استپذیرامکانخاصکامپیوتریقطعاتبرخیتغییرباسریعاستخراج•

.استشدهساختهالکترونیکپولکیفارائههدفباکوینبیت•

.شودمیانجامکوینبیتاستخراجباالمحاسبهقدرتواسطهبه•

عهتوسجدید،هایارزآمدنکاررویباکهاستاینشودمیبحثکمترآنمورددرکههاییمقولهازیکی
یافتهارتقاکوینیتبنتیجهدر.بیفزایندبیشتریمواردآنهایقابلیتبهتاکنندمیتالشکوینبیتدهندگان

بیتجایگاهبهتاکنندتالشبایدجدیدهایویژگیوآپشنداشتناختیاردرعیندردیجیتالهایارزسایرو
چهد؛کننمیگذاریسرمایههاارزاینرویکهاستافرادیانتظاردرخوبیآیندهحال،اینبا.برسندکوین
.هاکوینآلتچهوکوینبیت
باعثهانکویآلتمشترکهایویژگیازبسیاریکهدلیلاینبهبپذیرید؟راحرفاینبایددلیلچهبهاما
.هستندکزمتمرغیرکوینبیتمانندپایهرمزهایارزاینهمهمثال.شودمیکاربرانبهبهترهایقابلیتارائه
یاندارندراوینکبیتبارقابتقابلیتدیجیتالهایارزاینشودمیگفتهکهسریعهایقضاوتبهنبایدپس
.شوددادهبهانیست،آیندهدرشانپیشرفتامکان

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-olymp-trade/
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هاکوینآلتباآشنایی

اسمشانفقطایوباشیدنداشتهآشناییکردیماشارهآنهابهقبلبخشدرکهایپایهرمزهایارزتمامیباشاید
.پرداختخواهیمجداگانهصورتبهکدامهربررسیبهبخشایندر.باشیدشنیدهرا

کشکوینبیت.1

در.گیرندیماشتباهباهمراآنهاکهشودمیگاهیودانندنمیراکوینبیتوکشکوینبیتتفاوتهاخیلی
مانند.آیدمیحساببهمستقلارزیکخودشنوعدرامااستکوینبیتازایشاخهکشکوینبیتواقع

کههاییتفاوت.داردمستقلیزندگیوهویتخوداماداردقرارپدریکفرزندانهایشاخهزیرجزءکهفرزندی
بسیاریجهنتیدر.استکمترهزینهوسریعمعاملهمعماری،شاملدهندتمایزکوینبیتازراآنشودمیباعث

.اندکردهپیداگرایشآنسمتبهافراداز

مونرو.2

مشابهایهارزدیگرازراآنهاویژگیاینواستخصوصیوامن،(ردیابی)دستیابیقابلغیردیجیتال،ارزاین
.استزاراینواسطهبهاستخراجومعامالتانجامبرشانترجیحافرادازبسیاریروایناز.استکردهمتمایز
.خیرمونرویولاستردیابیقابلکوینبیت.استنامبردهویژگیسههمیندرنیزارزاینباکوینبیتتمایز
ارزاینازنآنالیمخدرموادبازارهایازبسیاری.استدیجیتالارزاینخاصبلوکیزنجیرهدلیلبهمسئله،این
.کنندمیاستفادهاجابجاییوتراکنشبرای

http://www.omidfadavi.me/


www.omidfadavi.me
5

با بیت کوین دارد؟چیست و چه تفاوتیAltcoinآلت کوین 

کوینالیت.3

شاخهزیرازحاضرحالدرکه،(کشکوینبیتمثل)استکوینبیتهایشاخهزیرازدیگریکیکوین،الیت
استآنمترکهزینهوسریعمعاملهروندکوینبیتوکوینالیتتفاوت.استآمدهبیرونکوینبیتبودن
.دهدمیافزایشراکوینالیتمحبوبیتدلیلنیزامرهمین.استآنمستقلومجزامعماریدلیلبهکه

ریپل.4

میپلریکمپانیراریپلدیجیتالارزاماندارد،کوینبیترویمالکیتایمجموعهیاگروههیچاینکهبا
دیدیدراXRPنامجاییدراگرپس.هستنیزآنهایتوکننامکهباشدمیXRPآنهارسمینام.گردانند

هانکباتوسطکهاستمرزیبینهایپرداختدردیجیتالارزنوعاینکاربرد.ندهیدتمایزریپلباراآن
.شودمیانجام

کنیم؟فروشوخریددیجیتالارزبازاردرراطالچطور:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

قرارتفادهاسموردمستقیماراهاتوکنکنندمیاستفادهارزاینازمرزیبینهایپرداختبرایکههاییبانک
میانجامنتیسپولباحسابتسویهوکنندمیارسالدیجیتالیصورتبهرابدهیسندفقطآنها.دهندنمی
.کنندمیاقدامسنتیومعمولیپولطریقازحسابتسویهبرایهابانکنهایتدر.شود

اتر.5

اتریوملتفرمپ.استاتریومنامازایخالصهواقعدراتر.استشدهتولیداتریومپلتفرمتوسطاتردیجیتالارز
ارزایناسبراسراخودساختارتوانندمیهاکمپانیکهچراشوند؛میاستفادههاکمپانیازبسیاریتوسط
.(ledger)آیدمیحساببهکلدفترفناورییکواقعدرپلتفرماین.دهندانجامرمزپایه

کهنکنیدگمانبنابراین.بودندهاکوینآلتبیندرهاگزینهترینشدهشناختهوترینمحبوبموارداین
مورد6000ازبیشپایهرمزهایارزنوعاینتعدادکردیماشارهکههمانطور.استمیزانهمینبهآنهاتعداد
.ردکتشویقآنازاستفادهبهرامردمبتواننهایتدرتاداردبازاریابیبهنیازهاکوینآلتخلق.است
توسطوانندتمیپایهرمزهایارزاینکهاستاینباشیدداشتهتوجهآنبهویژهطوربهبایدکهمهمنکتهیک
راساسبهاارزایناصل،در.گیردنمیصورتآنهابودنامنبرنظارتیبنابراینشوند،ساختهمختلفافراد
اینبرتاسممکننیزرمزپایههایارزازدیگربرخیوشوندمیساختهخودبهمخصوصبلوکیزنجیرهیک

.استعقلشرطاحتیاطمورد،ایندرپس.نباشنداساس

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/cryptourrency-gold/
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کوین؟بیتیابهترندهاکوینآلت

بستهآنمتقیتعیینپس.شودمیتعیینآنکاربرانبهبستهدیجیتالهایارزارزشمیدانید،کههمانطور
.کردطرحئلهمسیکتوانمیذهنیتاینبا.استتعیینقابلآناززیادیافرادتعداداستفادهومحبوبیتبه

افرادازاریبسیهموداردراخودشمجزایبلوکیزنجیرههماکنونکهکشکوینبیتمثال،عنوانبهاینکه
چیست؟آنبهایوارزشداشت؟خواهدکوینبیتازتریروشنآیندهآیااندکردهاعتمادآنبه

تند؟هسبهترکوینبیتازترگراندیجیتالارزهایآیا:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

مینیزدیگریافرادآیندهدروبودندکوینبیتهایشاخهزیرکوینالیتیاکشکوینبیتحقیقتدر
باتنهاکشکوینتبی.کنندمعرفیجدیدکوینآلتیکمستقلطوربهیابسازندکوینبیتازانشعابیتوانند
شدهساختهوینکبیتبلوکیزنجیرهسابقهواسطهبهآنبلوکیزنجیرهوشدساختهکوینبیتکداصالح
.است

کوینبیتازایشاخهزیروانشعابکهدلیلاینبهآمدنش،کاررویزمانوکشکوینبیتمثالهماندر
کوینیتبزمانآندرکهکسهرحقیقت،در.داشتندکوینبیتکهبودکسانینفعبهشد،میمحسوب
ارزاینسمتبهتاکردمیترغیبراافرادازبسیاریمسئلههمین.داشتهمکشکوینبیتداشت،
آنوامروزیپایهرمزهایارزازبسیاریآیندهمورددرصحبتحال،اینبا.باشندداشتهگرایشدیجیتال
.استمبهموپیچیدهبسیارشوندمیمعرفینزدیکآیندهدرکههایی

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/high-price-cryptocurrency/
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هستند؟شدنزیادحالدرهاکوینآلتچرا

مشکالتدارایکوینبیتکهشد،اشاره.داردوجودهاکوینآلتساختبرایپایداریوزیادهایدلیل
رامشکالتدستهآنتاکنندمیهاکوینآلتساختبهاقدامآنبابتازکاربرانازبسیاریکهاستفراوانی
آنهابهبمطلاینقبلیهایبخشدرکهمشهوریهایکوینآلتبهمربوطتعاریفبهاگرمثال.دهندبهبود
کاهشراهاههزینبودنباالمثلپرداختمشکالتآنهااکثرکهشویدمیمتوجهبیندازیدنگاهیکردیماشاره
.استیافتهارتقاشانپردازشسرعتنتیجهدرواندداده

بارقابتنبنابرای.استمحبوبدارد،کهایراداتیکناردرهمبازبودنش،گیرهمهوجهانیعیندرکوینبیت
رایبها،کوینآلتواسطهبهجهانیانرژیمصرفدرجوییصرفه.طلبدمیزیادیانرژیواستسختآن

.استکوینبیتباکارمقایسهدرآنهاکمکومزیتترینمهمهاماینر

ست،اشدهانجامکههاییبینیپیشوهابرآوردطیحقیقت،درچیست؟جهانیانرژیمصرفازمنظوراما
.بودواهدخهاانسانآیندهزندگیضرربهاینوکنندمصرفرادنیاموادتمامتادارندرااینامکانهاباتنانو
استیناتفکرشانکههستندافرادیازبسیاریبرایامیدنقطهیکوچارهراهیکنظراینازهاکوینآلت
.داردفنیمشکالتکوینبیتکه

بیتودیجیتالارزآموزشیوخبریمنابعبهترینمعرفی:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
کوین

وردمدرتوانیدمیراآنبارزنمونهیک.استافزایشحالدرهاکوینآلتسمتبههاگرایشنتیجه،در
آنهم)شودمیاستفادهمخدرموادآنالینفروشوخریدبرایدیجیتالارزاینازوقتی.کنیدمشاهدهمونرو

.استعلتچهبهارزاینبامرتبطهایمحبوبیتبرخیکهاستحدسقابلکامال(ناشناس

.استیشتربپولکسبدلیلبههاکوینآلتمحبوبیتازدیگریبخش.باشدمیماجرابُعدیکاینالبته
بهجدید،هرمزپایارزیکارائهازبعدتوانندمیکهاستاینهاارزایندهندگانتوسعهازبسیاریباوروذهنیت
مشهوروینکبیتحدتاراآنوبرسندخودهدفبهکهصورتیدر.کننداقدامآنبرایبازاریابیوشدنمشهور
.اندکردهیداپدستچشمگیریموفقیتبهآنهاواستتمامکارکنند،ترآسانراآنماینینگسپسوکنند

کمکنکویآلتیکمنطقیغیررشدوشرایطگیریشکلبهکهداردوجودحوزهایندربسیاریهاینمونه
توسعهبعداکهبودشوخییکتنها2013سالازارزاین.استافتادهکویندوجبرایکهاتفاقیمانند.کندمی
در.ردندکاستفادهآنالینجوامعبهپاداشدادنبرایآنازسپسوشدطراحیلوگوییآنبرایوکردپیدا

میلیارد1حدوددررقمیبهراآنارزش(بودنشدهرسانیروزبهکهصورتیدر)ارزاینبهورودبامردمنهایت
موردراآنتوسعهارز،ایناصلیموسسمثال.گرفتصورتزمینهایندرمتعددیهایانتقاد.رساندنددالر

یاهویهوهجوماینونیستندمعتبرچندانپایهرمزهایارزازبسیاریکهکرداعالمودادقرارنقدوبررسی
.(تنداشآپدیتینیزکویندوجپروژهاینکهبهتوجهبا)زندمیدامنآنهارشدبهکهاستافرادبرخی

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/best-cryptocurrency-bitcoin-news-education/
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کوین ها سرمایه گذاری کنیم؟آلت روی 

ود،شمیدیجیتالهایارزاینبازارواردکهشخصیونیستامنچندانهاکوینآلترویگذاریسرمایه
یارفتنباالباوهستندکوینبیتتاثیرتحتهاکوینآلت.استچگونهبازاردرآنهانقشکهداندنمیدقیقا
وکوینتبیارزشبینتناسبوجودرو،ایناز.شوندمینوساندستخوشهمآنهاکوینبیتآمدنپایین
.نیستمعلومومشخصچندانآینده.دهدمیکوینبیتجایگاهبهرابیشترامتیازها،کوینآلتقیمت
آلتارزش،دلیلهمینبهوشودمشکلدچارنهایتدرداردکوینبیتکهفنیمشکالتوجوددلیلبهشاید
.رودباالتروباالهاکوین

بررسیچیست؟دیجیتالارزهایدرتوکنوکوینتفاوت:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
جامع

پسراانشحسابچوننروید،آنهاسراغبهکوینبیتجایبههاکوینآلترویگذاریسرمایهدیدباپس
رفتنیینپاوباالبهشانارزشو،(ندارندراآنایراداتهرچند)نیستندکوینبیتبزرگیبهآنها.اندنداده
کوینآلترویگذاریسرمایهبودننامناسبدهندهنشانجمالتاینالبته،.استوابستهکوینبیتقیمت

هایارزیناسراغبهدیداینبااگر.استکوینبیتازغیردیگرگذاریسرمایهروشیکتنهااین.نیستها
یککوینبیتبهوابستگیهاارزنوعاینساختاردر.داشتخواهیدبهتریگیریتصمیمبروید،دیجیتال
.استدائمیارتباط

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/difference-between-coin-and-token/
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با بیت کوین دارد؟چیست و چه تفاوتیAltcoinآلت کوین 

نهاییبندیجمع

محتاطاما.داردبستگیخودتاندیدگاهبهکامالبرویدآنهارویگذاریسرمایهوهاکوینآلتسراغبهاینکه
.پرداختخواهیمحوزهایندررایجسوالچندبررسیبهادامهدر.برویدپیششدهحسابوباشید

چیستند؟تقلبیهایکوینآلت

دارایآنهاگیهمکهخوشبینانهدیداینبهتواننمیونیستنداعتمادقابلهاکوینآلتهمهکهکردیماشاره
سازندهبهانیرسسودبرایوبودهاسکمهاکوینآلتازبرخی.رفتشانسمتبههستند،بلوکیزنجیرهیک

دیگرانبهوقتیهنتیجدرواستسازندگانتوسطقبلازشاناستخراجآنهابودنتقلبینشانه.اندشدهساخته
.دارندتوجهیقابلمیزانشوند،میمعرفی

واسطهبهافرادوبرودباالترشانقیمتتاشودمیباعثهاارزاینمورددرنکردنیباورحقایقوشایعاتارائه
ازآنبیتقلهایارزوفروختهراهاارزسازندهنهایتدر.کننداقداماستخراجبرایخودشخصیهایکامپیوتر

.گویندمیتخلیهوپامپطرحآنبهکهرفت؛خواهندبین

دهیم؟تشخیصتقلبیازرامعتبرکوینآلتچگونه

:داردوجودتشخیصاینبرایکلیمعیارچند

وجودینکوبیندرکهاستهاییقابلیتارائهمعنیبهگوناگونعملکرد:گوناگونهایعملکردوجود•
ایهستندخورشیدیانرژیبرایتبدیلواحدهاارزبرخیمثال.کندمیمجزاآنازراارزیکوندارد
.آیندمیشماربهاینترنتدرهادامنهاسامیبرایجدیدسیستمیکدیگربرخی

گروهنام.اشدبداشتهکاملپشتیبانییکبایدمعتبرارزیککهاستواضحکامال:قویپشتیبانی•
.باشدداشتهوجودپایهرمزهایارزانجمندربایدنظرموردارزپشتیبانی

کتابیسابحبیوچشمگیرطوربهکههستیادتانراکویندوجدیجیتالارز:بازاردرشدنپشتیبانی•
بایدعتبرمرمزپایهارزیککهصورتیدرکرد،کمکآنپیشرفتبهشدنوایرال.رسیدباالییارزشبه

.کندرشدشدهحساب

:منابع

https://www.investopedia.com/

https://solarcoin.org/

https://bitcoin.org/

http://www.omidfadavi.me/
https://www.investopedia.com/terms/a/altcoin.asp
https://solarcoin.org/
https://bitcoin.org/fa/

