
 

  در اکسیر حرفه ای آموزش نحوه خرید و فروش

  

 کنید. " که در نوار ابزار سمت راست قرار دارد را انتخابحرفه ایبرای شروع گزینه "

 بخش دسته بندی کرده و به توضیح هر یک می پردازیم. 5برای سهولت در آموزش موارد اصلی را در قالب 

  

 

  

 مبادالت:مشاهده  -1

نمایش داده می شود. رنگ آبی نشان دهنده  ساعت گذشته 24در  در این بخش لیست تمام مبادالت انجام شده

برای فروش می باشد که زمان انجام معامله، حجم مبادله شده و قیمت یک واحد بیتکوین  قرمزمعامله خرید و رنگ 

 در زمان معامله در لیست مشخص شده است.

  

 نمودار قیمت: -2

در قیمت آخرین معامله با رنگ قرمز  س از انجام هر معامله، زمان و قیمت آن در این نمودار نمایش داده می شود.پ

نمودار برای سهولت در استفاده از نمودار، می توانید نشانگر موس را بر روی  نمودار مشخص می شود. سمت راست

  نمایید.حرکت دهید و قیمت و زمان دقیق هر معامله را مشاهده 

  

 ثبت سفارش: -3

در اینجا شما می توانید با تعیین مقدار مورد نظر خود به خرید و فروش بپردازید. این بخش شامل دو زیر مجموعه 

  می شود که هر یک را به تنهایی بررسی می کنیم:

د بر روی تعیین کننده قیمت کنونی بازار است. شما می توانی کهقیمت آخرین معامله انجام شده  قیمت بازار: -

  خرید و فروش انجام دهید. با تعیین مقدار مورد نظر خود این قیمت در هر لحظه
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در بخش حد کاربر می تواند عالوه بر مقدار برای معامله خود (خرید یا فروش) قیمت نیز تعیین کند. به حد:  -

 خواهد شد.رسید، معامله انجام  )مورد نظر کاربر( حد بیان دیگر هر زمان قیمت بازار به قیمت

در تصویر)  4می توانید بر روی اعداد موجود در جدول سمت راست این بخش (شماره  برای سهولت در ورود ارقام

  استفاده کنید.

  با استفاده از کلید های باال و پایین کیبورد نیز می توانید اعداد وارد شده را کم و زیاد کنید.

  

در بخش حد تعریف می شود) در این قسمت  ان(که توسط کاربر سفارش های خرید و فروش به ترتیب قیمت تمام  -4

نمایش داده می شود. حجم معامالتی که در کنار هر قیمت قرار دارد ممکن است مر بوط به یک سفارش و یا مجموع 

 چند سفارش باشد.

  

 ا برای خرید: اختالف میان پایینترین قیمت عرضه شده فروش و باالترین قیمت مورد تقاض(Spread)شکاف قیمت 

 می باشد.

  

  

در این قسمت شما سفارش هایی که در بخش "حد" تعریف کرده اید را مشاهده می کنید و هر زمان که  -5

داشتید که در این بخش نمایش داده نمی شود، سفارش شما بخواهید می توانید آنها را لغو کنید. اگر سفارشی 

عامالت انجام شده خود این قسمت شوید: تب بیتکوین، انجام شده است. شما می توانید برای مالحظه لیست م

 همه مبادالت.گزینه کیف پول، 

  

  



لیستی از تمام مبادالت انجام ا جدول زیر مواجه می شوید که پس از ورود به بخش "مشاهده همه مبادالت" ب

  شده شما را نمایش می دهد:

 


