
 

 

 

 ی دنیای ارز های دیجیتال رو به شما معرفی کنیم .تو این جلسه قصد داریم یکی از برنامه های کاربرد

 

آی او اس از این برنامه ، توجه داشته باشید که این فایل فقط قابل اجرا بر روی سیستم عامل اندرویده و  CoinCapبرنامه ی 

رو جستجو کنید . دقت داشته باشید که آیکون   CoinCapمیشیم و کلمه ی  Google Playپشتیبانی نمیکنه. خوب وارد برنامه 

موجود در ویدیو باشد . بعد از پیدا کردن برنامه اون رو دانلود کنید و منتظر بمونید تا به طور  این برنامه دقیقا مشابه با آیکون

 کامل دانلود بشه . 
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بعد از اتمام دانلود اون رو اجرا کنید و تو صفحه اولی که به شما نمایش داده میشه شما میتونید قوانین و شرایط سایت رو مطالعه 

رو  I Have Read and Agreeن شرایط و قوانین نیازه که مقاومت خودتون رو اعالم کنید .گزینه ی کنید و در پایین صفحه با ای

 انتخاب کنید . وارد صفحه اصلی برنامه میشیم 



 

قرار داریم . تو این  Exploreدسته بندی رو مشاهده کنید که در حال حاضر تو دشته بندی  5در پایین این صفحه شما میتونید 

و نمایش میده رو مشاهده کنید . در باالی این شما میتونید لیست ارز های دیجیتالی که این برنامه  اطالعات اون ها ردسته بندی 

. در صورتی که بخواید راجب هر یک از د که مربوط به کدوم ارزه لیست هم قادر هستید بیشترین و کمترین  میزان رشد رو ببینی

توکن ها هم اطالعاتی رو به دست بیارید فقط کافیه که اون توکن رو انتخاب کنید تا به بخش اطالعات اون ارز برید و اطالعات رو 

 مشاهده کنید .



 

بوط لیست معامالت شماست . شما به راحتی ، این دسته بندی رو قبال هم توضیح دادیم که مریا نمونه کار  Portfolioدسته بندی 

میتونید با وارد کردن اطالعات مربوط به معامالتتون که در هر صرافی انجام دادید ، میتونید میزان سود و ضرر  و تغییرات مربوط 

 املتون رو مشاهده کنید .به مع



 

 یا مقایسه ، ویژگی اصلی  این برنامه داشتن این بخش به عنوان یکی از ویژگی های منحصر بفردشه .  Compareدسته بندی بعد 

تو این قسمت همونطور که از اسمش هم مشخصه شما قادر به مقایشه ارز های مختلف با هم هستید . اما قسمت اصلی این ویژگی 

کافیه با ارز رو به صورت هم زمان با هم مقایسه کنید که این ویژگی خاص کننده این برنامست . شما فقط  5شما میتونید اینه که 

با لیست کاملی از ارز های موجود رو مشاهده کنید و  ADDو سپس با انتخاب گزینه ی  در باالی صفحه  Editنه ی استفاده از گزی

 انتخاب هر یک اون رو به لیست مقایسه خودتون اضافه کنید .



 

یا صرافی هاست . تو این بخش شما میتونید لیستی از صرافی ها رو مشاهده کنید که این دسته   Exchangesدسته بندی بعد 

 . یزان حجم معامالتی هر صرافی اون ها رو تو لیست قرار دادهبندی بر اساس م



 

یا بیشتره . تو این بخش شما میتونید اطالعاتی از این صرافی رو شخصی سازی کنید به طور مثال زبان  Moreدسته بندی آخر هم 

 برنامه رو تغییر بدید و یا رنگ پس زمینه ی برنامه رو تغییر بدید.

 

 

 

 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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