
 

 

 

به دلیل درخواست شما عزیزان در رابطه با معرفی بیشتر کتاب های آموزشی ارز های دیجیتال تو این ویدیو میخوایم به طور 

مفصل به این موضوع بپردازیم .. ابتدا با کتاب هایی که در پست های قبل در اینستاگرام فارکس حرفه ای معرفی کردیم شروع 

  Jack Tatarو  Chris Burniskeدارایی های رمزنگاری شده . نویسنده ی این کتاب  ای cryptoassets میکنیم . کتاب اول 

 بودند که هر دو نویسنده و سرمایه گذاران بزرگی در دنیای بازار های مالی و ارز های دیجیتال هستند.

 به طور کلی به سه بخش تقسیم میشه :که یاست این کتاب همونطور که ذکر شد راهنمایی برای سرمایه گذاران نوورود به این دن

What  در این بخش نویسندگان در به دنبال جواب دادن به معنای ارز دیجیتال هستند که برای این کار ابتدا با صحبت درباره :

ه حل برای شروع میکنند که باعث شد یک سال بعد ساتوشی ناکاموتو ارز دیجیتال رو به عنوان را 2008ی فروپاشی مالی سال 

مقابله با چنین شرایطی خلق کرد و در انتهای این بخش هم به معنای اصطالحات اصلی این بازار مثل ارز دیجیتال بالکچین و غیره 

 میپردازد

Why  در این بخش هم به این سوال که چرا سرمایه گذاران این دارایی ها رو میخرن و انگیزشون چیه پرداخته شده : 

How خر هم به این سوال که چطور میشه ارزی رو تجزیه تحلیل کرد و همینطور چطور کالهبرداران این دنیا رو : و در بخش آ

 تشخیص بدیم پرداخته شده 

 

یا انقالب بالکچینه که توسط دان تاپسکات و پدرشو الکس تاپاسکات بنیان گذاران شرکت  Blockchain Revolutionکتاب بعد 

،    Revolutionتحقیقاتی بالکچین نوشته شده و بار علمی باالیی داره موضوعیت کلی این کتاب در سه بخش کلی تقسیم شده : 

Transformations   وPromise and peril    و وعده و خطرات حول محور بالکچین ها که معادل انقالب ، تحوالت 

یا استاندارد بیتکوین که توسط دکتر سیف الدین آموس نوشته شده و به موضوع تاریخچه  the bitcoin standardکتاب بعد 

 پیدایش پول و همینطور ارز های دیجیتال پرداخته ، 

نسخه ترجمه شده اون رو  جستجو اسم فارسی هر یکهرسه کتاب معرفی شده ترجمه فارسی دارند و شما میتونید به راحتی با 

 تهیه کنید .

در رابطه تاریخچه بیت  کتاب موضوع  اینیا سلطه بر بیتکوینه که  Mastering Bitcoinکتاب آخری که قصد معرفیش رو دارم 

تا به جایگاه امروزی خودش به عنوان قوی ترین ارز دیجیتال و یکی از قوی ترین  کوین و پستی بلنده هاییه که تحمل کرده

  دارایی های دنیا برسه هست
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این فرد بخش اعظمی از زندگیش رو صرف تحقیق در نویسنده حوضه ارز دیجیتا ل نوشته شده .  توسط آندریاس آنتونوپولوس

صحبت راجبش در یک ویدیو نمیگنجه اما همین قدر بگم که دو کتاب مهم رابطه با دنیای پول های دیجیتال و بیتکوین کرده که 

هستن که متاسفانه هنوز ترجمه فارسی اون ها  the internet of money  دیگه ای که توسط آندریاس نوشته شده  ، کتاب 

 تن توصیه میشه . نیمده اما شدیدا به افرادی که به زبان انگلیسی مسلط هس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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