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 مبتدی دیجیتال برای افراد راهنمای ارز
 دیدار ازین تالیجید یارزها یایدر دن تیشروع فعال یهر آنچه برا
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 را انتخاب کردید! ماسالم، خوش آمدید و ممنون که 
 
 

برای شما مفهوم نیست، خوش آمدید! اینجا به هیچ وجه جای نگرانی  تالیجید یارزهایا  اگر اصطالح کریپتو

ای فواید و امکانات موجود در دنی ،نیست. در این مطلب هر آنچه که باید بدانید، کارهایی که باید انجام دهید 

 کنیم.ارزهای دیجیتال را به شما معرفی می

کند و کجا قرار دارد. سپس دهد که ارز دیجیتال چیست، چطور کار میاین مطلب به زبان ساده به شما توضیح می

یجیتال خودتان ور اقتصادی خودتان را در اختیار بگیرید، امنیت ارزهای ددهیم که چطور امبه شما آموزش می

 را حفظ کنید و آسوده بخوابید!

های آن مثل خرید، فروش، مبادله، مدیریت و در نهایت شما را با لجر آشنا خواهیم کرد و به بررسی سرویس

 مطالب به هیچ وجه سخت نیست. پردازیم. درک اینرشد ارزهای دیجیتال به روش امن و راحت می
 

ی کنیم که: دانش، قدرت است، از این فرایند لذت ببرید و به ما اعتماد قبل از شروع این مطلب باید یادآور

 کنید.
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 ست؟یچ ارز دیجیتال .1
 ارز ای)رمز ارز  یکارنس پتویاز کر یکل یمعرف کیرا با  حاتیتوض ، ارز دیجیتالمفهوم واژه  یشروع بررس یبرا

 .دیشویآشنا م تالیجید یارزها یکل اتیراهنما شما با فلسفه و خصوص نیدر ا. میکنی( شروع متالیجید

 

 فلسفه ارز دیجیتال
  

. در رودیم شیشدن پ زهیتالیجیما رو به د یای: دنمیکنیمسلم شروع م تیواقع کیمطلب را با اشاره به  نیا

خواهد  شیرقم همچنان افزا نیو ا کردندیاستفاده م نترنتیکل جهان از ا تیدرصد از جمع 60تا  2020سال 

همراه بود  دیاصول و عادات جد یریبا شکل گ کمیو  ستیقرن ب یدر ابتدا نترنتیشدن ا زهیداشت. دموکرات

خوب  اریتحول بس نی. ارهیو غ نگیمیگ د،یچت، خر ،یاجتماع یهامطالب در شبکه یاز جمله: به اشتراک گذار

 ریبه نظ ریفراهم کردن امکان مبادله نظ یعنیبود  نیهم نترنتیا یریو شکل گ یاز طراح یبود و هدف اصل

 یاحاز اطالعات طر ییتمرکززدا یبرا نترنتیا گر،یمراجع متمرکز. به عبارت د ایها اطالعات بدون وجود واسطه

 .شده بود

. اگر قصد کردیرا فراهم نم رمتمرکزیبود که امکان مبادله ارزش به روش غ یبه صورت نترنتیا هیاول یطراح اما

استفاده  لیمیا ای WeTransfer مثل ییهاسیاز سرو د،یدوستانتان را داشت یبرا کیموز ای لیفا کیارسال 

. ماندیم یدستگاه شما باق یهمچنان رو یمورد نظر را ارسال کرده و نسخه اصل لیاز فا یکپ کیکه  دیکردیم

خودتان  یدالر را برا کیحال همان  نیو در ع دیارسال کن یگریفرد د یدالر برا کی دیتوانستیاما اگر شما م

 یکیزیف ای تالیجید یها. تنها روش مبادله پول، استفاده از واسطهرفتیم نیارزش آن از ب د،یهم نگه دار

 یهاتمیآ یا برار ییتمرکززدا میتوانیکه: چطور م میروبرو بود یسوال نیبا چن طیشرا نیاها( بود. در )مثل بانک

 یکه امکان اجرا میبساز تالیجیپول د کی میتوانیچطور م گریبه عبارت د م؟یکن یساز ادهیارزشمند هم پ

 کرد؟یما فراهم م یرا برا ریبه نظ رینظ یهاتراکنش

 یبود. در آن زمان ساتوش تالیجیارز د نیشد که اول دایپ نیکوتیو با تولد ب 2008سوال در سال  نیا پاسخ

د. را منتشر کر «ریبه نظ رینظ کیپول نقد الکترون ستمیس کی»آن به اسم  دیمقاله سف نیکوتیناکاموتو خالق ب

 نیکوتیخالق ب بیترت نی. به اکندیم ارو چطور ک ستیچ نیکوتیکه ب دهدیخود نشان م یعنوان به خود نیا

 .باز کرد "ارزش نترنتیا"و تولد  تالیجید یارزها ستمیاکوس جادیا یراه را برا

 

 با امکانات ییآشنا
 

 تالیجید یارزها یصحبت نکرد. به طور کل نیچدرباره بالک توانیباشد نم انیدر م تالیجید یبحث ارزها یوقت

 نیا یهااست که تراکنش یاشبکه نیچهستند و بالک ینوع پول مجاز کی داستیهمانطور که از نامشان پ

 نیخاص ا نیخودشان را به همراه قوان صخا یهانیچبالک تالیجید ی. اکثر ارزهاشودیآن اجرا م یها بر روپول

پاستا دستور پخت و مواد الزم خاص خود  نی. گرچه ادیریکاربونارا را در نظر بگ یدارند. مثالً پاستا هانیچبالک

ستا پا نیاز ا یشمار یانواع ب لیدل نی. به همکندیم هیغذا را به سبک خاص خودش ته نیا یرا دارد اما هر کس

صورت است  نیهم به هم نیچبالک یشده اند. تکنولوژ یمشترک طراح دهیا کیبر اساس  یکه همگ میرا دار
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 .شودیمحسوب م نترنتیمثل ا یکل یمفهوم فن کیو 

 نیکوتیب نیچمثل بالک کنندیم یبانیپشت یخاص تالیجید یوجود دارند که از ارزها نیچبالک نیچند یطرف از

 .ومیاتر نیچبالک ای

 پول کیصرفاً  تالیجید یارزها نیکاربرد آن هستند. اما ا نیمهم تر تالیجید یو ارزها هیپا یفناور نیچبالک

 .شده است ایپو یکیانقالب تکنولوژ کی جادیباعث ا یفناور نیبلکه ا ستندیساده ن یمجاز

  

 با اصول ییآشنا

   
 ورویثل دالر، م - اتیارز ف یعنی یمعمول یبهتر است آنها را با ارزها تال،یجید یارزها لیدرک بهتر پتانس یبرا

 کیارزها  نیا ی. هر دومیکنیارزها شروع م نیشباهت ا یرا با بررس سهیمقا نی. امیکن سهیمقا -پوند  ای

کاالها و خدمات استفاده  دیخر نیو همچن زشو انتقال ار رهیذخ یمبادله ارزش هستند که از آنها برا لهیوس

 .شودیم

نوان به ع نکهیا یاستفاده کرد. هر دو برا یگذار هیسرما ایمعامله و  یاز آنها برا توانیهستند. م یدو قانون هر

ط دارند. ارزش هر دو توس انیو اعتماد مشتر رشیبه پذ ازین رند،یابزار مبادله ارزش مورد استفاده قرار بگ کی

 ...شودیمشخص م رهیغ و یابیمثل عرضه، تقاضا، کارکرد، کم یاقتصاد یفاکتورها

 نیهم در هم تالیجید یارزها یتفاوت مهم با هم دارند و قدرت انقالب 5 اتیف یو ارزها تالیجید یارزها اما

 .ها قرار داردتفاوت
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و  ییتمرکززدا یها، حامو بانک یسنت یمال یهاستمیتحول در س جادیها و ابا حذف واسطه تالیجید یارزها
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 کیاست که شما در آن به عنوان  ستمیاکوس نیسوخت کل ا ، ارزهای دیجیتالافراد هستند.  یتوانمندساز

شما  بیترت نی. به ادیاشبانک خودتان ب دیتوانیشما م ستمیس نی. در ادیدار اریدر اخت یادیفرد آزاد قدرت ز

 تالیجید ی. کل هدف ارزهادیخودتان دار یکارها یبرا یشتریب یخصوص میو حر تیاستقالل، شفاف ،یآزاد

بر  شتریو فراهم کردن امکان کنترل ب یاقتصاد ستمیس یاصل تیقرار دادن افراد در محور یعنیاست  نیهم

 خودشان. یزندگ

 

 

 

 ست؟یچ نیچبالک .2
زم ال میمفاه نیدرک ا ی. برامیکنیبا آن کمک م ییو آشنا نیچدرک هر چه بهتر بالک یمرحله به شما برا نیا در

 کندیچطور کار م ست،یچ نیچبالک یکه تکنولوژ دیریگیم ادی. در ادامه دیباش یاحوزه حرفه نیکه در ا ستین

 .کندیکمک م یفن یهایدگیچیبا پ یریبه درگ ازیبدون ن ییتمرکززدا جیو چطور به ترو

 

  

 رمزارزهاعامل  ستمیس
  

 یاست که امکان اجرا یتالیجیارز د کی جادیا رمزاارزهاکه در بخش قبل اشاره شد، کاربرد و هدف  همانطور

 یاقتصاد ستمیس اتیف ی. همانطور که ارزهاکندیها را فراهم مبدون مداخله واسطه ریبه نظ رینظ یهاتراکنش

 نیهم چن تالیجید یکنند، ارزهایخاص خودشان را دارند که به اشتراک ارزش به روش کارآمد و امن کمک م

 ستمیتحت کنترل قانون و مؤسسات قرار دارد اما س اتیف یارزها ستمیتفاوت که س نیرا دارند با ا یستمیس

 .تحت کنترل کد و افراد است تالیجید یارزها

 

 نیکوتیو ب تالیجیارز د ن،یچبالک نیب تفاوت
 

لق ناکاموتو خا یبا هم دارند. در واقع ساتوش یارتباط تنگاتنگ نیکوتیو ب تالیجیارز د ن،یچمفهوم بالک سه

وم با سه مفه نیرا ساخت. معموالً ا نیچبالک یعنیآن  هیپا یجهان و فناور تالیجیارز د نیاول نیکوتیناشناس ب

 را درکبا آنها آشنا شده و تفاوتشان  یبه خوب دیباهستند که  یاما موضوعات متفاوت شوندیهم اشتباه گرفته م

 .دیکن

 

آن  یورمختلف بر  یهاپروژه جادیکه امکان ا یاهیدانست، ال نترنتیرا معادل ا نیچبالک توانیساده م انیب به

راهکار  کیمسئله با  کیحل  یکه برا ییهاهستند، پروژه هاتیمثل وبسا تالیجید یارزها وجود دارد.

 .شده اند یمنحصربفرد طراح

مشکل مهم شده است. گوگل  کیپروژه برجسته که موفق به حل  کیحکم گوگل را دارد.  نیکوتیب ت،یدر نها و
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 .ارزش است نترنتیاز ا یلیتمث نیکوتیاطالعات و ب نترنتیاز ا یلیتمث

 
  

 نیبالک چ قدرت
 

 یارزها یهااست که سوابق تراکنش رمتمرکزیو غ یعموم تالیجیدفتر کل د کی نیچطور خالصه، بالک به

 یایمزا یهمامکانات م نی. چنریرناپذییناشناس اما شفاف و تغ یبه روش - شودیم رهیدر آن ذخ تالیجید

 :کاربران به همراه دارند یبرا یریچشمگ

 یو کارمزد ریبانک، مد چی: هستین لیدخ ستمیس نیدر ا یشخص ثالث چیاست، ه رمتمرکزیغ نیبالک چ •

 .شما تالیجید یو ارزها دییوجود ندارد. فقط شما نیدر بالک چ

ها را به صورت شفاف مشخص کرده و امکان همه تراکنش یدفتر کل عموم کیبه عنوان  نیبالک چ •

 رممکنیغ باً یباعث شده که جعل و تقلب در آن تقر نیبالک چ رمتمرکزی. جنبه غکندیآنها را فراهم م یریگیپ

 .باشد

ها به دفتر کل بالک که داده یزمان یعنی نی. اشودیم رهیذخ ریرناپذییتغ یاطالعات به روش نیدر بالک چ •

  .آنها وجود ندارد رییتغ ایاضافه شوند، امکان حذف  نیچ

شود  رممکنیغ یحت ایسخت  اریبس نیچهک بالک ایدادن  رییبا هم باعث شده اند که تغ بیامکانات در ترک نیا

 دیابزار قدرتمن نیچن نیچبالک یباعث شده که تکنولوژ اتیخصوص نیها و همآن هم بدون اتکا به واسطه
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 یحت ای کیموز است،یگرفته تا حوزه س یدارد از بانکدار یشمار یب یایکاربردها و مزا نیچباشد. بعالوه، بالک

 .یمبارزه با اخبار جعل

 

 کند؟یچطور کار م نیچبالک
 

و  ارزش به روش شفاف، امن ریبه نظ ریامکان مبادله نظ هانیچبالک تال،یجیمربوط به ارز د یکاربردها یبرا

مستقر در  ییوترهایشبکه توسط کامپ نیکه ا ییآنجا . ازیبدون کنترل افراد خارج - کنندیناشناس را فراهم م

 ندیفرا کی ستمیس نیدارند، با ا یدسترس نترنتیکه به ا شودیمثل ما و شما اداره م یسطح جهان و افراد

 .شودیم لیتشک رمتمرکزیتراکنش به صورت غ یاعتبارسنج

ها بلوک نی. اتیگران یعنینوع سنگ  نیتر یو قو نیاز جنس سخت تر دیبزرگ را تصور کن یبلوک سنگ یکسری

 آنها را جابجا توانیهستند که نم نیهمه قابل مشاهده هستند. اما آنقدر سنگ یبرا یپرونده عموم کیدر قالب 

 .داد رییکرده و تغ

 نیاز ا یبلوک سنگ نیآخر یرو شهیهم یبرا شود،یم دییو تأ یاعتبارسنج نیکو کی یبرا یزمان که تراکنش هر

 .شودیحک م رهیزنج

 

 یقبل یسنگ یهارا دارد. اول از همه بلوک تیوا یآقا یبرا نیکو 2قصد ارسال  نکیپ یکه آقا دیکن فرض

در  هستند. یقبل یهاتراکنش رییتغ رقابلیسوابق غ یها حاوبلوک نیشده اند. ا دییو تأ یاعتبارسنج یهمگ

که او چند سال  میاست. حاال فرض کن نیکو 2واقعاً مالک  نکیپ یوجود دارد که آقا نیتضم نیا یستمیس نیچن

 یحکاک ندیشد، فرا لیاطالعات تکم نیا یاعتبارسنج یکرده است. وقت افتیبلک در یرا از آقا هانیکو نیا شیپ

تراکنش و حک اطالعات  یاجرا ره،یبه زنج دیبلوک جد کیمنجر به اضافه شدن  ندیفرا نیا. شودیشروع م

اضافه  تیوا یآقا یکسر شده و به موجود نکیپ یآقا یاز موجود نیکو 2: یعنی شودیها مسنگ یتراکنش رو

 .شودیم

ا و از آنه یکیتنها  پتویانتها هستند و کر یب نیچبالک یاست. کاربردها بیترت نیبه هم نیچبالک یکار کل طرز

 .دارد زیشگفت انگ یاخچهیآنها است که فلسفه و تار نیو بزرگتر نیالبته مهم تر
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 نیکوتیدرباره ب زیهمه چ .3

 
 نیشد، اول یناکاموتو معرف یساتوش دیمقاله سفیا   white paperدر 2008بار در اکتبر  نیکه اول نیکوتیب

 ادیاست. در ادامه مطلب  شگامیبازار پ نیو تا به امروز همچنان در ا شودیرمزارز موفق جهان محسوب م

 شد. در ادامه دیاهمهم آن آشنا خو یاز کاربردها یو با بعض کندیچطور کار م ست،یچ نیکوتیکه ب دیریگیم

 .میکنیم یمعرف یروش ساده و به خاطر ماندن کیرا با  نیکوتیب

 

  :دیخودتان باش بانک

استفاده کرد. به لطف  ریبه نظ ریشبکه کامالً نظ کیاز  تیاست که با موفق یاقتصاد ستمیس نیاول نیکوتیب

 یعنی نیخرج کردن غلبه کرد. ادوبار بود که بر مشکل  یتالیجیارز د نیاول نیکوتیب ن،یچبالک یوجود تکنولوژ

تا پول  دیندار یمؤسسات مال ریسا ایها به اعتماد به بانک یازین - تالیجید یارزها یکل طورو به  - نیکوتیبا ب

 .دیدر سطح جهان معامله کن یبا هر شخص میآزادانه و مستق دیتوانیشما را نگه دارند. م

 

  :قابل هک ریغ

دچار  ستمیهک شود، کل س یوتریمتمرکز اگر کامپ طیمح کی. در دهدیشبکه را هم ارتقاء م تیامن ،ییتمرکززدا

. در حمله کنند وتریکامپ یادیبه تعداد ز دیهکرها با ن،یچمثل بالک رمتمرکزیغ یا. اما در شبکهشودیمخاطره م

 یتبارسنجشبکه اع یها توسط کل اعضااست. همه تراکنش رممکنیبه شدت غ ین کاریچن نیکوتیرابطه با ب

 توانیو کاذب باشد، رد خواهد شد. م یجعل یممکن است. اگر تراکنش ریشبکه غ نیو جعل و تقلب در ا شوندیم

 .در سطح جهان مبادله ارزش کرد یبا هر شخص میآزادانه و مستق

 

 : و پرقدرت عیسر
 یهاتراکنش توانیاز جهان قابل اجرا هستند. م یادر هر نقطه یفور باًیبه صورت تقر نیکوتیب یهاتراکنش

 ،ینتس یالملل نیب یهاتراکنش یاجرا کهیمشابه اجرا کرد. بعالوه، در حال یرا با زمان و کارمزد یو خارج یداخل

 .بردیزمان م قهیدق 10حدود  نیکوتیب یهاتراکنش یاجرا برد،یمزمان  یروز کار 4تا  1 نیب

 

 : شفاف
رده و ک یرا بررس نیکوتیکد ب توانندیهمه م یعنی نیو کامالً امن است. ا بوده بهره مند تیاز شفاف نیکوتیب 

در دسترس هستند  نیچدر بالک یها به صورت عمومهمه تراکنش نیکنند. همچن یطرز کار آن را اعتبارسنج

 .ندکن یخودشان را اعتبارسنج نیکوتیب یها و موجودبه حساب طمربو یهاداده توانندیهمه م یعنی

 

 :خودتان ییدارا مالک
با پول  دیتوانینم ای دیتوانیرا م ییوجود ندارد که به شما حکم دهد چه کارها یمرجع مرکز چیه نیکوتیبا ب 

 شما کنترل کامل نیکوتیبا ب د،یدهیقرار م یمؤسسات مال اریکه در اخت ی. بر خالف پولدیخودتان انجام ده

 .به اعتماد وجود ندارد یتجاوز چیاز قدرت و ه یاسوء استفاده چی. هدیدار اریرا در اخت تانخود یهاییدارا
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 بودن :  ناشناس
مورد  یها. آدرسستیشما آشکار ن تیهو ستمیس نیهستند اما در ا یکامالً عموم نیکوتیب یهاگرچه تراکنش

 .فرد خاص نسبت داد کیآنها را به  توانیرشته داده هستند که نم کی نیکوتیاستفاده در شبکه ب

 

 : یفراتر از دالل ییکاربردها

 تالیجیپول د کیتراکنش مثل  یابزار اجرا کیبلکه به عنوان  ستیو داد وستد ن یصرفا مختص دالل نیکوتیب 

گسترده تر آن شده  رشیو پذ شتریب یکاربردها یریمنجر به شکل گ نیکوتیب تیشده است. محبوب یطراح

. امروزه بود تزایپعدد شد، دو  یداریخر نیکوتیکه با ب ییکاال نیکاالها و خدمات. اول دیاست از جمله خر

که  دهدینشان م نیپرداخت کرد. ا نیکوتیرا با ب هاهیریکمک به خ یاهدا ایخودرو  دیسفر، خر نهیهز توانیم

 نیکوتیبزرگ شده است. گرچه هنوز ب یهاتراکنش یاجرا یقابل قبول برا یبه ابزار لیچطور تبد نیکوتیب

 .آن روشن است ندهیآ دیترد یاما ب ستیقابل استفاده ن هاهمه کار یبرا

  

 

 کند؟یو چطور کار م ستیچ نیکوتیدر عمل: ب نیکوتیب
  

ارزش  ریظبه ن ریامکان مبادله نظ هانیچ. بالکشوندیچطور اجرا م نیچبالک یهاکه تراکنش میداد حیتوض قبالً

ه ب ای - نیکوتی. بیخارج یهاآن هم بدون کنترل طرف کنندیبه صورت شفاف، امن و ناشناس را فراهم م

 .کندیصورت کار م نیهم به هم - BTC اختصار

 

 نیو اثبات کار. ا نگینیما یعنیو درک دو مفهوم خاص است  ییمستلزم آشنا نیکوتیدر حوزه ب افتنی مهارت

ها دارند. تراکنش دییو تأ یاعتبارسنج یبرا نیکوتیمورد استفاده شبکه ب ندیبه فرا یمیدو مفهوم ارتباط مستق

آن متفاوت است )مثال  نیچبالک نیقوانبر اساس  تالیجیهر ارز د یپروتکل برا نیالزم به ذکر است که ا

 .(دیکاربونارا را در نظر داشته باش یپاستا

پروتکل  نی. در اکندیاستفاده م PoW به اختصار) پروتکل اجماع نظر به اسم اثبات کار کیاز  نیکوتیب

ها تا بالک - میعظ یسودوکو کیمثل  - کنندیبا هم رقابت م دهیچیپ یحل معماها یوجود دارد که برا یینرهایما

 تمیالگور چی. هشودیگفته م نگینیند مایفرا نیکنند. به ا یاعتبارسنج نیچرا قبل از اضافه شدن به بالک

 یپاسخ را بررس یبه سرعت درست دیتوانیآن م لیسودوکو وجود ندارد اما پس از تکم کیحل  یبرا یاساده

 تافیدر یدر ازا نرهای. ماکندیم افتیدر نیکوتیب یکار موفق شود، مقدار کم نیکه در انجام ا ینری. مادیکن

ثبات و  ت،یتا شبکه به امن دهندیقرار م نیکوتیشبکه ب اریرا در اخت ودشانخ یپاداش، قدرت پردازش نیا

 یاعضا ریو هک شود، سا یتیدچار رخنه امن ایبه صورت مخرب عمل کرده  نریما کیبرسد. اگر  ییالبته تمرکززدا

 .کنند یها را بررستراکنش یدرست توانندیشبکه باز هم م

اما  میدرا پوشش ندا نیکوتیب یهایکار زهی. البته ما همه ردیکرد دایپ ییآشنا نیکوتیمرحله شما با ب نیا در

 دیتوانیم ریمس نی. در ادامه اکنندیم تیکفا یفناور نیبا ا ییآشنا ریقرار گرفتن در مس یاطالعات برا نیهم

 .دیآشنا شو شودیگفته م نیکه به آنها آلت کو تالیجید یارزها ریبا سا
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 امنیت و مالکیت  :دومبخش 
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 دارند؟ یتیچه اهم تیو مالک تیامن .4
 

 یژگیو نیا نیندارند. همچن یکیزیو ف یوجود خارج چیه یعنیهستند  تالیجینوع پول د کی تال،یجید یارزها

 یگام برا نیاول نی. ادیخودتان را برعهده دار تالیجید یارزها تیو مالک تیحفظ امن تیخود شما مسئول یعنی

 و تالیجید یارزها تیبه امن "ژهیتوجه و"به  ازین لیاست تا با دل تالیجید یارزها هیاز اصول پا یبعض یریادگی

 .دیآشنا شو یاقتصاد یبه آزاد یابیدست یاستفاده از آنها برا یچگونگ نیهمچن

  

 

 ست؟یچ تالیجید یارزها یبرا تیبحث امن تیاهم لیدل
 

 شما فراهم یخودتان را برا یهاییکامل دارا اریو اخت یبوده که آزاد نیا تالیجید یانداز و رسالت ارزها چشم

همانطور که در بخش اول  "همراه است. شتریب تیبا مسئول شتریقدرت ب": دیگویپارکر م تریکنند و آنطور که پ

 یها را دارند. وقتلغو بودن تراکنش رقابلیو غ ییمثل تمرکززدا یاتیخصوص تالیجید یاشاره شد، ارزها

به  یدگیرس یهم برا یشخص ثالث چیلغو آن وجود ندارد و ه یبرا یاجرا شود، راه نیچدر بالک یتراکنش

که  دیهست یماتیخودتان و تصم یهاییدارا یساز منیخود شما مسئول ا یعنی نیوجود ندارد. ا هاتیشکا

  .دیریگیم

 تیبه منزله مالک تالیجید یارزها دیاست که خر نیا دیدرک کن دیکه با یموضوع نیمسئله، اول نیتوجه به ا با

شما قرار  اریندارد، آنچه که در اخت یو وجود خارج ستیملموس ن تالیجیکه پول د یی. از آنجاستین هانیکو

 یو طرز کار ارزها یخصوص یدهایکل م. درک مفهودیاز آن حفاظت کن دیاست که با یخصوص دیکل کی ردیگیم

 .کندیخودتان کمک م تالیجید یارزها یساز منیا وهیدرک بهتر ش یبه شما برا تالیجید

 

 یو عموم یخصوص یدهایکل سهیمقا
 

 یطراح یو عموم یخصوص یدهایمتشکل از کل یستمیو اعتماد بر اساس س تیامن نیتضم یبرا تالیجید یارزها

 .شده اند

به آن ارز  لیدر صورت تما توانندیاست که همه کاربران شبکه م یعموم افتیآدرس در کی یعموم دیکل

 .است فتیسوئ ای IBAN ستمیشما در س یبه شماره حساب بانک هیشب دیکل نیکنند. ا زیوار تالیجید

است که امکان باز کردن قفل  یواقع دیکل هیشب دیکل نیوجود دارد. ا یخصوص دیکل کی یعموم دیهر کل یبرا

 .کندیدرون آن را فراهم م تالیجید یبه آن و خرج کردن ارزها یحساب مربوطه، دسترس

آن را  دیشما فقط و فقط متعلق به خود شما است و با یخصوص دیمنزل شما را دارد، کل دیحکم کل یدیکل نیچن

 یبه موجود تواندیداشته باشد، م یدسترس یخصوص دیکل نیکه به ا ی. در واقع هر شخصدینزد خودتان نگه دار

محرمانه نگه  یمثل پسورد حساب بانک دیبا یخصوص دیکند. کل دایپ یمربوط به آن هم دسترس یعموم دیکل

رمز کارت  ای یمثل به اشتراک گذاشتن پسورد حساب بانک یخصوص دیداشته شود. به اشتراک گذاشتن کل

 .است یبانک
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 کیوجود دارند و با  نیچبالک یبلکه تنها رو شوندینم رهیدستگاه ذخ کی یرو یکیزیشما به شکل ف یهانیکو

 اریارز را در اخت کی یخصوص دیکل اریو اخت تی. اگر شما مالککنندیم دایارتباط پ یخصوص/یعموم دیجفت کل

مسئله  نیداشت. ا دیآن را نخواه تیریمد ایبه آن  یچون امکان دسترس دیستیمالک خود آن ن دینداشته باش

 اریآن در اخت یخصوص دیکه کل ی: ارزنکهیا یعنیشده  تالیجید یارزها یایشعار پرکاربرد در دن کی جادیباعث ا

 .ستیمتعلق به شما ن ست،یشما ن

 

 
 

 

  .ستیمتعلق به شما ن ست،یشما ن اریآن در اخت یخصوص دیکه کل یارز
 

. اگر شما دهدیارزها را نشان م نیا رهیذخ یبرا تالیجیارز د یهاصرافی استفاده از  سکیشعار مهم ر نیا

 موجود در یبه نظر برسد که ارزها نطوریممکن است ا د،یدر آنجا نگه دار ای دهیخر محبوبتانصرافی را در  یارز

 .دیکن نیبه حسابتان الگ دیبا آنهابه  یدسترس یحسابتان متعلق به شما هستند. چون به هر حال برا

قرار صرافی  کیخودتان را در  تالیجید یارزها یکامالً برعکس است. وقت تیواقع نکهی. بدتر استین نطوریا اما

صرافی  جهیدارد. در نت اریشما را در اخت یمربوط به ارزها یخصوص دیکل تیاست که مالکصرافی  نیا د،یدهیم

 د،یداشت ازیخودتان ن یتا هر زمان به موجود دیا دهاتکا کرصرافی دارد. شما صرفاً به  اریکنترل آن را در اخت
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منزل شما را  ایگاوصندوق  یدهایتا کل دیکنیاعتماد م گرانیدشما به  ایشما قرار دهد. اما آ اریآن را در اخت

 کنند؟ ینگهدار

 

 لیمثالً اگر ما ایشما چه خواهد شد؟  ییشود، سرنوشت دارا یتیمورد نظر دچار مشکالت امنصرافی اگر  بعالوه

ورها از کش یبعالوه، در بعض د؟یکارمزدها نباش ایبرداشت ارز  ای زیوار نهیدر زمصرافی  یهااستیاز س یرویبه پ

 یدائماً از کاربران درباره قصدشان از اجرا ایباشد  یرقانونیغصرافی ها از  یتراکنش با بعض یممکن است اجرا

 .ها پرس و جو شودتراکنش نیا

 دهدیکه به شما امکان نم یسیهر ارائه دهنده سرو یبلکه برا ستیها نمحدود به اکسچنج یادهیپد نیچن

واسطه در  کیوجود  یعنی نی. اکندیصدق م د،یداشته باش اریخودتان را در اخت یخصوص یدهایکل تیمالک

 دیمطمئن شو تالیجید یرزهاا دیاست که پس از خر نیکار ا نیباشد. بهتر رمتمرکزیکه قرار بوده غ یستمیس

 .دیکن یو آنها را به صورت امن نگهدار دیدار اریرا در اخت یخصوص یدهایکل تیکه خود شما مالک

 

 

  

 م؟یخودمان را حفظ کن تالیجید یارزها تیچگونه امن.5

 
کار  نیانجام ا یبخش به چگونگ نیدر ا د،یآشنا شد یخصوص یدهایکل تیبه حفظ امن ازین لیکه با دل حاال

 و کنترل بر آنها وجود تیهمزمان با حفظ مالک یخصوص یدهایامن کل رهیذخ یبرا یمختلف یها. روشمیپردازیم

 .است ارز دیجیتال یهایا کیف پول روش، استفاده از والت نیتر جیدارد. را

 

  

 ست؟یچ ارزدیجیتال کیف پول
 

 یهاپول فی. برخالف کدیدر تعامل باش نیچبا بالک دهدیاست که به شما امکان م یابزار کیف پول ارز دیجیتال

 تالیجیارز د یهاوالت م،یکنینگه داشتن اسکناس و سکه از آنها استفاده م یروزمره برا یکه در زندگ یسنت

 .شودیدر آنها نگه داشته م ماش یخصوص دیبلکه در اصل کل کنندینم رهیشما را ذخ یهاسکه ای هانیکو

شما  یهاکیف پولنوع داده و  کیاست مثل  نیچاز شبکه بالک یشما بخش ییدارا ستمیس نیواقع در ا در

 ای یعموم یدهایکل کیف پول،با استفاده از  دیتوانیشما هستند. م یهاییبه دارا یدسترس یبرا یدرگاه

 .ردیها صورت بگآدرس نیوجه به ا زیتا وار دیبساز یمختلف یهاآدرس

. گرچه همه یو کاغذ یافزارسخت ،یافزارنرم کیف پول های  دارند از جمله یانواع مختلف کیف پول ارز دیجیتال

و  کنندیکاربران فراهم م یکه برا یتیو امن تیاما سطح مالک دهندیکار انجام م کیها در اصل کیف پول نیا

از  یو استفاده از بعض دهستن ریپذ بیها در برابر هک آسکیف پول نیاز ا ی. بعضستیامکانات آنها مشابه ن

که کنترل و  دهندیها به شما امکان مکیف پولاز  یدارند. بعض یشتریب تیاما امن ستیآنها چندان راحت ن

 .ریخ یو بعض دیخودتان را داشته باش یارزها اریاخت
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 گرم و سرد یها کیف پول سهیمقا
 

گرم  یهاکیف پول . شوندیم میگرم و سرد تقسکیف پول  یعنی یبه دو دسته کل کیف پول های ارز دیجیتال

به آنها  وتریهمراه، لپ تاپ و کامپ یهاتلفن قیاز طر یبه راحت توانیهستند که م یتالیجید یهاکیف پول 

 نیو آنال یافزارنرم یهاکیف پول  ،صرافی های ارز دیجیتال ها شامل کیف پول  نیکرد. ا دایپ یدسترس

آنها امکان کنترل  دارند اما اکثر یادیز تیجذاب یکاربران مبتد یبرا ییهاکیف پول  نی. گرچه چنشوندیم

قرار  نترنتیگرم در معرض تماس با ا یهاکیف پول . بعالوه کنندیکاربران فراهم نم یرا برا یخصوص یدهایکل

 .هکرها هستند یبرا یجذاب یلیطعمه خ جهیدارند در نت

 یخصوص دیکل دیتوانیکه م شودیگفته م یافزارسخت یهامثل دستگاه یکیزیف یایسرد به اشکیف پول 

 نترنتیبه ا و فاقد اتصال نیآفال طیها در محوالت نیگرم ا یهاکیف پول . برعکس دیکن رهیخودتان را در آنها ذخ

 ییهاکیف پول  نیکردن با چن کاراما  کنندیکاربران فراهم م یبرا یشتریب تیسطح امن نیبنابرا کنندیکار م

 .دیدستگاه( متصل کن کیخودتان آنها را )به  یهاییدارا تیریمد یبرا دیچون با ستیراحت ن یلیخ
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 بیو معا ایمزا
  

 بیو معا ایهم دارند که هر کدام مزا یگرید یهایها دسته بندکیف پول گرم و سرد،  یهاکیف پول از  ریغ به

 .داشت میخواهها کیف پول  نیبه ا یکل یدر ادامه نگاه یتیبهتر با مباحث امن ییآشنا یخاص خود را دارد. برا

 

 ها: صرافی و  نیآنال یهاکیف پول 

کیف  نیداشت. ا یبه آنها دسترس توانیم هاتیسا قیهستند که از طر یگرم یهاکیف پول گروه شامل  نیا

 کیف نیهستند چون کار با آنها راحت است اما همانطور که قبالً اشاره شد، با چن یها مناسب کاربران مبتدپول 

ها در برابر هک، کیف پول  نیو ا دیستیخودتان ن تالیجید یو ارزها یخصوص یدهایشما مالک کل ییهاپول 

عمل  یداشته و آزاد یکمتر تیسطح امن نیهستند. بنابرا ریپذ بیآس یروسیو حمالت و نیآنال یفضا داتیتهد

 .کنندیشما را محدودتر م

 

 : یافزارنرم یهاکیف پول 

. گرچه رندیگیشما قرار م اریدر اخت یاختصاص یوتریکامپ ای یلیموبا شنیکیاپل کی قیها از طرکیف پول  نیا

باج افزارها و هک قرار  دیتر هستند اما تحت تهد منیا صرافی ها یهاکیف پول نسبت به  ییهاکیف پول  نیچن

 .دارند

 التیجیارز د یانتقال حجم کم یدارند و برا اریکاربران س یبرا یادیز تیمحبوب صرافی هاو  نیآنالکیف پول های  

 فیک کیگرم را مثل  کیف پول. دیکن رهیرا ذخ یادیز یموجود ییهاکیف پول  نیدر چن دیمناسب هستند اما نبا

 .دیداریرا نگه م یکه هر بار در آن مبلغ کم دیریدر نظر بگ یپول معمول

 

 : یافزارسخت یهاکیف پول 

کیف  نی. اشوندیتا به امروز محسوب م نهیگز نیتر منیسرد هستند و ا یهاکیف پول ها همان کیف پول  نیا

شده  یو رمزنگار نیآفال یطیدر مح یخصوص یدهایکل رهیذخ یهستند که برا یکیزیدستگاه ف یکسریها پول 

هر نوع  دیتوانیم یگوش ای وتریبه کامپ یافزارسخت یهاکیف پول . به زبان ساده با اتصال شوندیاستفاده م

دستگاه  یرو ای نترنتیخودتان در ا یخصوص یدهایبه قرار گرفتن کل ازین نکهیبدون ا دیرا انجام ده یاتیعمل

 نیآنال یفضا داتیتهد ایشما در برابر هک  یخصوص یدهایکل ییهاکیف پول  نیبا چن نی. بنابرادیداشته باش

 یهاکیف پول . دیرا به صورت امن انجام ده تالیجید یارزها تیریانتقال و مد ونقل  دیتوانیبوده و م منیا

ی صراف. کاربران، شوندیمحسوب م تیحفظ امن یبرا یراهکار استاندارد و اصل (Ledger) مثل لجر یافزارسخت

 نهیگز نیتربه تالیجید یمدت از ارزها یطوالن ینگهدار یرا برا یافزارسخت یهاکیف پول  یها همگو پروژه ها

 .دانندیم

 

  :یکاغذ یهاکیف پول 

 یدهایتکه کاغذ که کل کیجز  یزیهستند و چ یخصوص یدهایاز کل یروش نگه دار نیتر یمیها قدکیف پول  نیا

دارند  یادیز اریبس تیهستند امن نیها که کامالً آفالکیف پول  نی. استندین شودیآن نوشته م یرو یخصوص

کار با آنها راحت  جهیاست در نت ادیآنها ز دنید بیاحتمال گم شدن و آس دیاما همانطور که حتماً متوجه هست
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 یهاکیف پول  تال،یجید یامن ارزها رهیذخ یبرا یگفت که تنها راهکار واقع توانیمجموع م در.ستین

 یاما راحت ستیگرم راحت ن یهاکیف پول ها به اندازه کیف پول  نیبه ا یهستند. گرچه دسترس یافزارسخت

و ساده تر از  رکاربران راحت ت تالیجید یارزها یساز منیا ندیتا فرا شودیم شتریاستفاده از آنها روزبروز ب

 شود. شهیهم

 
 

 است؟ تالیجید یارزها تیو حفظ امن ینگهدار یراهکار برا نیچرا لجر بهتر .6
 

 تالیجید یاز ارزها ینگهدار یرا برا تیسطح امن نیشتریکه ب کندیم دیتول یافزارسخت یهاکیف پول  ،لجر

 .داشت دیخودتان را خواه یهاییبه دارا یو دسترس تیریفقط خود شما امکان مد ییهاکیف پول  نیدارند. با چن

 

  

 .کندیشما فراهم م یرا برا تالتانیجید یکامل ارزها تیکه امکان مالک یدستگاه
 

 یشرکت برا نی. اکندیشما فراهم م یرا برا تالتانیجید یو کنترل بر ارزها تیمالک ت،یسطح امن نیشتریب لجر

. کندیم دیتول"  ویلجر ال" به اسم  یشنیکینانو را با اپلمدل  یافزار سخت یهاکیف پول هدف  نیبه ا دنیرس

با وجود  ینشوند. حت خارجشما هرگز از دستگاه  یخصوص یدهایشده اند که کل یطراح یها طوردستگاه نیا

 .وتریکامپ ای یبه گوش یافزارسختکیف پول اتصال 

 

 
 

 شود؟یوالت محسوب م نیلجر نانو امن تر چرا
 

. کندیکاربران فراهم م یرا برا تیسطح امن نیشتریاست که ب یافزارسخت یهاکیف پول  یفناور شگامیپ لجر

 یهانامهیگواه یانجام شده و دارا یتیآنها بر اساس اصول امن یکه طراح کندیم دیتول ییهاشرکت دستگاه نیا

 .استاندارد هستند
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 نیتر دهیچیمقاومت در برابر پ یشده دارند که برا دییتراشه تأ کینانو لجر  یافزارسخت یهاکیف پول  همه

از آنها استفاده  یرمزنگار یهاتمیو با الگور شودیها عنصر امن گفته متراشه نیشده اند. به ا یحمالت طراح

 .شودیم ادهکارت استف میس ایمثل پاسپورت  یلیکه در وسا ییهازمیمثل مکان دشویم

 یخصوص یدهایکل ستمیس نیدر ا شود،یاستفاده م کروفریما ایکنترل  موتیکه در ر یعموم یهاتراشه برخالف

 کیف پوللجر نانو تنها  یهاوالت نی. عالوه بر اشوندیشما به صورت امن داخل تراشه عنصر امن نگه داشته م

عامل با هدف حفاظت  ستمیس نیدارند. ا BOLOS به اسم یاختصاص ستمیس کیهستند که  یافزارسخت یها

 یعامل ستمیس نی. وجود چنیخانوادگ یهامثل عکس یشده است نه اطالعات یشما طراح تالیجید یاز ارزها

 .کندیدر برابر حمالت مخرب فراهم م یشتریحفاظت ب

 ANSSI یتیامن نامهیگواه یدارا یافزارسخت یهاکیف پول و تنها  نیلجر نانو اول یهاکیف پول  نیبر ا عالوه

 .مستقل است یفرانسو یبریسا تیمؤسسه امن کیهستند که 

  

 یواقع یاقتصاد یبه آزاد یابیدست ریمس
 

 یمتشکل از محصوالت و خدمات مختلف طراح یستمیاکوس ت،یسطح امن نیشتریعالوه بر فراهم کردن ب لجر

کیف کنند.  تیریو مد یامن نگهدار یخودشان را به روش تالیجید یارزها ددهیکرده که به کاربران امکان م

هستند و  هاییدارا یساز منیا یراهکار برا نیبهتر ویلجر ال شنیکیبا اپل بیلجر در ترک یافزارسخت یهاپول 

 .کنندیدلخواه شما فراهم م طیرا بر اساس شرا زیهمه چ تیریامکان مد

 و اپ استور فونیبه آ هیشب ویلجرال شنیکیبا اپل بیلجر در ترک یافزارسخت یهاکیف پول  ،ینظر مفهوم از

خودتان را به صورت  تالیجید یارزها دیتوانیوجود دارد که با استفاده از آن م یسمت دستگاه کیهستند: در 

ارد. دآنها وجود  یآنها و سازمانده دیارزها، خر نیا تیریمد یبرا یافزارنرم گریو در سمت د دیکن رهیامن ذخ

 .بود دیکامل بهره مند خواه یحال شما از کنترل و آزاد نیدر ع
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 کی یدو در واقع دو رو نی. اشودیلجر نصب م یهاکیف پول همه  یبه صورت خودکار برا ”ویلجر ال“ افزارنرم

مسئول فراهم کردن  یگریشما و د تالیجید یارزها تیو مالک تیاز آنها مسئول حفظ امن یکیسکه هستند. 

، تراکنش کی یمثل اجرا دیکه قصد انجام آن را دار یهر کار یاست. مثالً برا تالتانیجید یکنترل کامل بر ارزها

تا  نولجر نا یافزارسخت کیف پولکند و هم به  جادیشما ا یتراکنش را برا نیتا ا دیدار ازین ویهم به لجر ال

 .میپردازیدستگاه م مینحوه تنظ یادامه به بررس در.کند دییو تأ یتراکنش را اعتبارسنج

 

 

 

 

 

 

 
. 
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 لتایجید یکار با ارزها ریشروع مس:  سوم بخش
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 دستگاه میتنظ .7
ف کی می! مرحله اول تنظدیرا به دست آور دیکه به دنبال آن بود یاقتصاد یآزاد دیتوانیمرحله به بعد م نیا از

 .بردیزمان م قهیدق 20لجر است که حدود  یافزارسختپول 

 

 

 وتریکامپ یبرا ویلجر ال شنیکیدانلود اپل.1

 دهدیبه شما امکان م وی. لجر الشودیانجام م ویلجر ال نرم افزار در زیلجر همه چ یافزارسختکیف پول  با

رفع همه  یمقصد جامع برا کی وی. لجر الدیکن تیریرا مد تالتانیجید یکرده و ارزها میدستگاه خودتان را تنظ

قرار گرفته  Ledger.comدر وبسایت رسمی لجر به آدرس  ویدانلود لجر ال نکیاست. ل پتویکاربران کر یازهاین

 است.

 
 

 وتریلجر به کامپ یافزار سخت کیف پولاتصال .2

 دیدروان یرا به گوش S لجر نانو دیتوانی. مدیمتصل کن وتریبه کامپ USB لجر را با کابل یافزارسختکیف پول 

 .ستیسازگار ن فونیبا آ S . لجر نانودیدار ازین OTG تیکار به ک نیانجام ا ی. برادیهم متصل کن

 

 هادنبال کردن دستورالعمل.3

 .دیها را دنبال کنکرده و دستورالعمل کیکل Initialize a new device ی. رودیرا باز کن ویلجر ال شنیکیاپل

  

 

 .دیتر کن منیرا ا دستگاهتان
  

 نیپ یعنی کندیامن دارند که در دو سطح متفاوت کار م تیاحرازهو ندیفرا کیلجر  یافزارسخت یهاکیف پول 

 .یابیو عبارت باز کد

 را در نظر داشته ریکار نکات ز نیانجام ا ی. برادیکن میهر دو را تنظ دیدستگاه با یکربندیو پ میتنظ هنگام

 .دیباش

  

 رمزعبور ایکد  نیپ
 

رت و عباکد   نی: پکندیامن دارند که در دو سطح کار م تیاحرازهو ندیفرا کیلجر  یافزارسخت یهاکیف پول 

 نیرکار به بهت نیانجام ا ی. در ادامه چند نکته برادیکن میهر دو را تنظ دیدستگاه با یکربندی. هنگام پیابیباز

 .دیکنیشکل ممکن را مشاهده م
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 یاکلمه 24 یابیباز عبارت
 

و  ادآوریعبارت  ،یابیمختلف مثل عبارت باز یهاعبارت با نام نی. ادیآشنا هست یابیشما هم با عبارت باز احتماالً

 .شما است یخصوص یدهایاز کل بانیکه تنها نسخه پشت شودیشناخته م یاکلمه 24عبارت 

آن را  هیاول ماتیتنظ نیلجر حپول  فیککلمه است که  24رشته منحصربفرد متشکل از  کیشما  یابیباز عبارت

عبارت  نیمرحله است و ا نیهم شودیداده م شیعبارت نما نیکه ا ی. تنها زمانکندیم میبه صورت خودکار تنظ

 بانیپشت چیه ست،ین لیدخ ندین فرایدر ا یشخص ثالث چیکه ه ییشما است. از آنجا یهاییدارا بانیتنها پشت

 ایکد را فراموش کرده  نی. مثالً اگر پدیخودتان هست یهاییآن وجود ندارد. شما تنها مسئول دارا یبرا یگرید

کیف  کی ایلجر  یافزارسختهمان کیف پول با  دیتوانیدوباره م یاکلمه 24عبارت  نیبا ا د،یدستگاه را گم کن

 .دیکن دایپ یدسترسمجدد  تانیهاییبه دارارا وارد کرده و  بکاپ خودتان  گریدپول لجر 

 

ا رعبارت  نی. ادیقرار نداده و آن را گم نکن یکس اریخودتان را در اخت یاکلمه 24هرگز عبارت  :یریگ جهینت

 بیآن را )به ترت شود،یداده م شیصفحه دستگاه نما یکلمه رو 24که  ی. زماندیامن و مطمئن قرار ده یدر محل

 .دیعبارت مراقبت کن نی، با دقت از اکیف پول  هیاول می. پس از تنظدیسی( با دقت بنوییدرست و بدون غلط امال

 یکیزیف کاغذ کیبرگه  نیدارد. ا یابیبرگه باز کی یافزارسختکیف پول راحت تر شدن کار کاربران، هر  یبرا

را  یابیشده است. لطفاً اصول مراقبت از برگه و عبارت باز یطراح یاکلمه 24عبارت  نوشتن یاست که برا

 .خود شماست تیاطالعات مسئول نیکه مراقبت از ا شودیم دی. باز هم تأکدیکن تیرعا
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 به روش امن تالیجید یارزها دیخر یبرا یلجر: درگاه .8

 
ودتان خ تالیجید یارزها نیاول دیخر یعنی ینوبت به گام بعد د،یکرد میلجر را تنظ یافزارسختکیف پول که  حاال

 یبرا لیمیا قیاز طر یدالر 25کد  پتو،یاستارتر کر جیپک دیروز پس از خر 14که  دی. دقت داشته باشرسدیم

)این قسمت برای خرید  .دیبخر تالیجیدستگاه با آن ارز د میبه محض تنظ دیتوانیاما م شودیشما ارسال م

 باشد( می  Ledger.comمستقیم از وبسایت 

 

  

  تالیجیارز د دیخر
  

 دیبه آن توجه داشته باش دینکته وجود دارد که با کی ها،نیچه آلت کو دیهست نیکوتیب دیبه دنبال خر چه

 است و لجر ارزهای دیجیتال یایدر دن رتانیشما در مس یهاگام نیاز اول یکی ندیفرا نی. ادیخر ندیفرا یعنی

 .تر و ساده تر کرده است منیآن را ا

سال شما ار یافزاربالفاصله و به صورت امن به والت سخت د،یدیخر ویلجر ال قیارز دلخواهتان را از طر یوقت

و ارسال آن به آدرس  صرافی کی قیکردن تراکنش و اطالعات آن از طر میتنظ یبرا یبه نگران یازی. نشودیم

 .شودیانجام م دکار. همه کارها به روش خودیخودتان ندار یافزارسخت کیف پولتحت کنترل 

ا رقابل استفاده است. ارز دلخواهتان  ویلجر ال شنیکیدر اپل ماًیارائه شده مستق Coinify که توسط تیقابل نیا

ز کارت دش انتخاب کرده و آن را با استفاده ا ای تترکش، استالر،  نیکوتیب وم،یاتر ن،یکوتیب یارزها نیاز ب

 .دیبخر یروش انتقال ارز بانک ای یبانک

 :شوند زیشده به سرعت به حساب شما وار یداریخر تالیجید یتا ارزها دیمراحل را دنبال کن نیا
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 .دیبخر نیکرده و کو یخودتان را اعتبارسنج تیکرده، هو جادیا یحساب کاربر کی
 

 

 .دیکن کیدر نوار سمت چپ کل Buy crypto نهیگز یرو ویدر لجر ال .1

. دیرا مشخص کن شوندیم زیبه آن وار هانیکه کو یو حساب دیانتخاب کن دیخر یبرا تالیجیارز د کی .2

 .دیکن کیکل Add account یرو د،یاگر هنوز اکانت ندار

 .دیرا باز کن ازیمورد ن رمزارز شنیکیحاال اپل د؛یدستگاه را متصل کرده و قفل آن را باز کن .3

 .دیکن کیکل Buy now یرا وارد کرده و رو دیخر یمبلغ مورد نظر برا .4

 .دیکن دییرمز انتخاب کرده و آن را تأ کیآدرستان را وارد کرده،  لیمیا .5

 .دیرا انجام ده تیاحرازهو .6

 .دیمورد نظرتان را بخر تالیجیارز د .7

(، شودیم لیمیشما ا یبرا پتویپک استارتر کر دیروز پس از خر 14)که  یدالر 25استفاده از کد  یبرا .8

لجر  قیاز طر Coinify سینترفیتراکنش در ا ی. هنگام بررسدیمورد نظرتان بخر تالیجیدالر از ارز د 50حداقل 

 دی. دقت داشته باشدیکن دییتأ را داختکد وارد کرده و پر نیمخصوص ا لدیرا در ف یدالر 25 فیکد تخف و،یال

 و روش پرداخت شما توسط دیباش Coinify یبانیدر منطقه/کشور تحت پشت دیبا فیتخف نیا افتیدر یکه برا

Coinify باشد رشیشده و مورد پذ دییتأ. 

 د،یدیخودتان خر Coinify که در حساب رمزارزیکد با  نیشد، مبلغ مربوط به ا دییتراکنش تأ یوقت .9

 .دیرا انجام داد تالیجیارز د دیخر یعنیکار ترین و مهم  نیشما اول بیترت نی. به اشودیاضافه م

  

به  یبستگ سیسرو نیبه ا ی. دسترسشودیاداره م Coinify توسط شرکت سیسرو نیا :تیمسئول سلب

به  یدسترس طیکنند که واجد شرا یبررس نکیل نیا قیاز طر توانندیمخاطبان دارد. کاربران م یمکان تیموقع

 .دیریتماس بگ Coinify با دیتوانیتراکنش م یاجرا ی. در صورت بروز مشکل براریخ ایخدمات هستند  نیا

 )این سروس در ایران قابل انجام نمی باشد(
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 تالیجید یشما در حوزه ارزها یازهایهمه ن یمنبع برا کیلجر:  .9
 

 کی قیابزار شما از طر نیاست. با ا تالیجید یشما در حوزه ارزها یازهایرفع همه ن یبرا یادروازه لجر

 قیاز طر ماًیمستق دیتوانیم د،ی. عالوه بر خردیدار یدسترس رمزارزهااز خدمات  یاواحد به مجموعه شنیکیاپل

 .دیقرض بده ای هکرد کیاست ،را فروخته، مبادله  تالیجید یارزها "ویلجر ال" شنیکیاپل

  

 به صورت مستقل زیهمه چ تیریمد یآزاد
  

 یاکامل دستگاه کاره تیو دستگاه و در امن یگوش قیاز طر ماًیکه مستق دهدیبه شما امکان م ویلجر ال شنیکیاپل

 :دیرا انجام ده ریز

  

 دیخر

 .دیبخر Coinify را از رهیکش و غ نیکوتی، بتتر وم،یاتر ن،یکوتیخودتان مثل ب تالیجید یارزها نیاول
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  معاوضه

 عیروش سر نی. ادیمبادله کن گرید یرا با ارز تالیجیارز د کی دیتوانیم Changelly استفاده از خدمات با

وسان از ن یناش سکیپوشش ر یمنبع واحد است و به شما برا کیها از و توکن هانیمبادله کو یروش برا نیتر

 .کندیخودتان کمک م سبد خریدبه  یبازار و تنوع بخش

 

 فروش

 دیهست ی. شما تنها شخصدیخودتان را بفروش یهانیکوتیب Coinify یهاسیبا سرو دیبود لیزمان که ما هر

 گرانینه د کندیم یریگ میتصم نهیزم نیکه در ا
. 

 ییحجم دارا شیافزا

 نیبه ا دنیرس یروش برا کیاز  شیب وی. لجر الدیده شیخودتان، آن را افزا یموجود تیبا حفظ امن همزمان

 ویدر لجر ال یبانیتحت پشت یارزها نیمورد نظرتان را از ب تالیجی. اول ارز ددهدیشما قرار م اریهدف در اخت

 :دی. سپس روش دلخواهتان را مشخص کندیانتخاب کن

 یهامثل حساب نگیکی. استدیده شیخودتان را افزا یموجود ، (Staking) نگیکیاست تیاستفاده از قابل با

شما به صورت امن در والت  یچون با استفاده از آن همزمان با حفظ موجود کندیعمل م یگذار هیسرما

ات سهام اثب روتکلکه از پ هانیچاز بالک یتنها در بعض تیقابل نی. اردیگیبه آن بهره تعلق م ،یافزارسخت

 .وجود دارد مثل پولکادات، تزوس، الگورند، کازماس و ترون کنندیم یبانیپشت

 

هم  ستمیس نی. ادیتان را رشد ده هیسرما دیتوانیخودتان م یاز ارزها یمقدار Lendingیا  قرض دادن با

هر زمان و هر  دیتوانی. مدیشما بانک هست نجایاما در ا کندیبانک کار م قیاز طر یمثل روش قرض ده قاًیدق

و  یموجود تیاز وضع آنیو به صورت  یتا به راحت دیکن یبررس شنیکیاپل قیخودتان را از طر یجودمو ییجا

 .دیخودتان باخبر شو یهاتراکنش

 

 محبوبتان در دسترس شما یارزها همه
  

را به صورت امن  تالیجیارز د یادیکه تعداد ز دهدیبه شما امکان م وی! لجر الدینکن تیاحساس محدود هرگز

 شتریکه دائماً تعداد آنها ب دیکن تیریتوکن مختلف را مد 1800و  نیکو 28 بیش از دیتوانی. مدیکن تیریمد

 ازیو دستگاه لجر ن شنیکیاپل کیخودتان به  یهاییهمه دارا تیریو مد یساز منیا یبرا یعنی نی. اشودیم

 .دیدار

  

 کند؟یچطور کار م ستمیس نیا

  

مسئله است:  نیلجر پاسخ سوال ا نیکامل است. بنابرا تیو مالک تیامن قیاز طر یمال یبه آزاد دنیرس راه

کرده و همه  یساز منیشما را ا یخصوص یدهایکل ،یافزارسخت کیف پولبا  بیدر ترک ویلجر ال شنیکیاپل
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 .کندیم یو اعتبارسنج یساز منیشما را ا یهاتراکنش

 

هر  یراشود. ب دییشما تأ یافزارسخت کیف پولبا  دیبا شودیانجام م ویکه در لجر ال یهر کار یعنی نیعمل ا در

صفحه  قیو از طر یافزارسخت کیف پول توسط دیاطالعات با - یموجود شیارسال، مبادله، افزا د،یخر - یاتیعمل

 شنیکیاعتبارسنج را دارد. مثل اپل قشدستگاه لجر ن گریشوند. به عبارت د دییو دو دکمه دستگاه تأ شینما

که  کندیحاصل م نانیکار دستگاه اطم نی. با انجام ادیکن دییرا تأ نیآنال یهاتراکنش خواهدیکه از شما م یبانک

 کیف پولبا  اتیهر عمل دییو اطالعات تراکنش درست و معتبر هستند. تأ دیتراکنش هست یخود شما منشأ اجرا

 . به زبان ساده، لجر امندهدیکاهش م یریشما، سطح خطر را به طور چشمگ ریرناپذییامن و تغ یافزارسخت

 .است تالیجید یارزها تیریو مد دیخر یراهکار برا نیتر

 

 دیو لجر آشنا شد تالیجید ی! شما با اصول کار با ارزهاکیتبر
 

مختلف منتشر  یهاکه در حوزه یمستمر است و ما هم با مقاالت ندیفرا کی تالیجید یو ارزها نیچبا بالک ییآشنا

 .کرد میروند کمک خواه نیحرکت در ا یبه شما برا میکنیم

  .دیدنبال کن یاجتماع یهاما را در شبکه پتویاخبار حوزه کر نیدتریبه جد یدسترس یبرا

 

: قسمت های خرید ، فروش و مبادله ارزها با یکدیگر برای کاربران خارج ایران بوده و توجه 

استفاده کنید و توصیه می شود جهت خرید یا فروش ارز دیجیتال از صرافی های معتبر ایرانی 

این  پیشنهاد می شود از صرافی ها خارجی معتبر استفاده نمایید. رمزارزها همچنین جهت تبادل

 آن را ترجمه کرده است.صرفا نوشته شده و ارزمدرن  Ledgerشرکت  کتاب توسط

 سمیرا گل کار( |)آرمین حقایقی 
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