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به صورت گام به گامAtomic Walletآموزش کیف پول اتمیک 

Atomic Walletآموزش نصب و راه اندازی کیف پول اتمیک والت

جهتتمیامبادلهازوباشدمیداخلیصرافیدارایکهاستمتمرکزغیرولتیکاتمیکپولکیف
وهستندخصوصیکلیدهایوپشتیباننسخهدارایولتصاحبان.کندمیاستفادهخودمبادالت

اناتامکباولتاتمیکپولکیفآموزشطی.کنندکنترلکاملا راخودهایسپردهتوانندمی
آشناست،اگرفتهبهره چینبلکتکنولوژیابداعاتترینتازهازکهپولکیفاینراحتمدیریت
کیفاینبهمربوطنکاتبهکاملطوربهدیجیتالارزپولکیفآموزشدورهدرالبته.شدخواهید

.استشدهپرداختهپول

Atomicیااتمیکپولکیف Wallet،باشدمیخودبهمخصوصهایتواناییوهاقابلیتدارای
.شودمیاشارهآنهاازتعدادیبهادامهدرکه

.دباشمیهوشمندتلفنودسکتاپهایورژندراصلیعاملهایسیستمتمامیرویبرنصبقابل

.کندمیپشتیبانیمختلفرمزارزچندیناز

.استکردهمعرفیچیزیکدرچیزهمهپولکیفیکعنوانبهراآناتمیکپولکیفهایتوانایی

.نداردواسطهشخصبهنیازکهاستدیجیتالپولکیفترینتازهاتمیک،ولت

.باشدمیرمزارزهاآسانومطمئنمدیریتبرایقویسرویسیکدارای

Atomicاتمیمبادالتدارای Swapباشدمیکیفیدرونمبادالتو.

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/training-wallet-cryptocurrenciy-bitcoin/
https://omidfadavi.me/product/training-wallet-cryptocurrenciy-bitcoin/
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به صورت گام به گامAtomic Walletآموزش کیف پول اتمیک 

فهرست مطالب

کیف پول اتمیک چگونه کار می کند؟✓
صرافی کیف پول اتمیک دارای چه مشخصاتی می باشد؟✓
چگونه کیف پول اتمیک را بایستی نصب و راه اندازی نمود؟✓
وظایف منوهای اصلی اتمیک ولت کدامند؟✓
جمع بندی✓
سواالت متداول✓

کند؟میکارچگونهاتمیکپولکیف

داخلیصورتبهکهاکسچنجاین.استدیجیتالارزآنالینهایصرافیترینقویازیکیدارایولتاین
تولازرمزارزساختنخارجبهنیازیاینصورتدر.استآوردهفراهمراارزهامبادالتسهولتکند،میکار
.کنیدتعویضهمباراخودسپردهارزهایراحتیبهمیتوانیدونداریدخود

یمنواکتیومشترینفرمیلیوندوازبیشترماههردرکهشدهاعالمatomicwalletرسمیوبسایتدر
.داردمالیگردشدالرمیلیارد

.استگرفتهشکلولتصاحبماندنناشناختهوبودنمتمرکزغیربراساسولتاتمیکامنیتیهایویژگی
وروشنراآنکهمعنیاینبهاستfeature-packedیاشدهبندیبستهمشخصهدارایولتاتمیک
.استدادهقرارهاولتترینایمنزمرهدروساختهاطمینانقابلوروراست

پرومشهورترینازنزدیکآیندهدردارداحتمالکهباشدمیبرخوردارهاییتواناییازولتاینکهآنجااز
صاتمشخازاستالزمولتاتمیکپولکیفآموزشازپیشگردد،دیجیتالارزهایکیفترینمصرف
.کنیدحاصلاطالعآنفردبهمنحصر

باشد؟میمشخصاتیچهدارایاتمیکپولکیف

امکانکیفاین.باشدمیدارارامختلفرمزارز300حدودمدیریتوذخیرهقابلیتاتمیکولت•
فراهمراهغیروکاردانو،کشکوینبیتریپل،اتریوم،کوین،بیتجملهازمشهورارزهایتمامیذخیره
.استکرده

یکیکاتمپولکیف.باشندمطمئنافزاربدیاویروسگونههروجودعدمازبایدپولکیفصاحبان•
openیابازمنبعوَلِت sourceدرمندرجکدهایبهقادرندراحتیبهکاربرانکهمعنااینبهاست
نرماشکالنههرگونبودازکدهابررسیبامیتوانندآنها.باشندداشتهدستیابیولتاینافزارنرمداخل
.گردندمطمئنافزاری

http://www.omidfadavi.me/
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به صورت گام به گامAtomic Walletآموزش کیف پول اتمیک 

بههشبکهایهزینهکلیه.گیردنمیالعملیحقهیچگونهوجهبرداشتوواریزجهتاتمیکولت•
ربوطهمچینبالکدرمطمئنووقتاسرعدرولتصاحبانمعامالتکهاستگردیدهتنظیمصورتی
.شوندمیثبت

نگهداریمناجاییدرراخودولتازپشتیبانیکپییکهموارهبایستیکاربرانبیشتراطمینانجهت•
.کنند

کدامند؟اتمیکپولکیفمشخصاتدیگر

لتویکباراآنبتوانکهشدهفراهمامکانایناتمیکافزارینرمولتدهندهتوسعهتیمطرفاز•
حادثولپکیفبرایکهخطراتیمقابلدربیشترنظارتجهتاینصورتدر.نمودمرتبطافزاریسخت
.شودمیافزودهآنبهدیگرفیزیکیایمنیالیهیکگردد،می

الزم.نمایدمیمحافظتاطالعاتیهکرهایبرابردرراآنشده،افزودهپولکیفبهکهفیزیکیالیه•
صددردصامنیتازباشندقادرتاکننداندازیراهراآنامنیتیامکاناتهمهاتمیکولتصاحباناست
.نمایندبرداریبهرهآن

اتمیکولتداخلدردیجیتالارزهایمعاملهوخریدبرداشت،واریز،سازی،سپردهامکاناتتمامی•
.دهندانجامراعملیاتاینآسودگیباتوانندمیآنصاحبانوشدهتعبیه

ازانتومیسهولتبهکهاستهمینبرایکند،میحمایتنیزفیاتسنتیارزهایازاتمیکولت•
.گرفتنقدپولآنطریق

خشپوسفارشاتکتابدرثبتجهتولتاینگفتبایدولت،اتمیکپولکیفآموزشادامهدر•
.نمایدمیاستفادهBitTorrentتکنولوژیازهاداده

هپروندوهافایلگذاشتناشتراکبهجهتکهاستمخابراتیقواعدمجموعهBitTorrentپروتکل•
بهواینترنتیصورتبهاطالعاتیهایفایلوهادادهپخشوpeer-to-peerیاهمتابههمتاهای
.رودمیکاربهمتمرکزغیرروش

Atomicتکنولوژیازرایگانصرافیمعامالتجهت• Swapیکاتمیمبادلهتکنیک.کندمیاستفاده
زهایارتبادلها،صرافیمانندمتمرکزهایواسطهازاستفادهبدونکهاستهوشمندقراردادفناوری

.کندمیپذیرامکانرارمزنگاری

تخصصیبررسیونامثبت؛Bitmexبیتمکسآموزش:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
آن

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/bitmax-exchange-signup-training/
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به صورت گام به گامAtomic Walletآموزش کیف پول اتمیک 

است؟کارنسیمولتییکاتمیکولتچرا

.گویندیمدیجیتالارزمنظورهچندولتآن،بهکهبدانیداستبهترولت،اتمیکپولکیفآموزشادامهدر
.نمایدمدیریترادیجیتالتوکنوکوینسیصدازبیشتراستقادرکهمفهومبدین

Coldعبارتیبهیاسردپولهایکیفزمرۀدربایستیراولتاین walletsهمهچونکرد،بندیدستههم
.گرددمیذخیرهاید،کردهنصبراپولکیفکهدستگاهیرویتنهاآنهایداده

آندربسیاریرمزارزهایخاطرهمینبهمیکند،حمایتنیزاتریومچینبالکشبکهکوینهایازولتاین
شدهولیدتشبکهاینرویتوکنشکلدربسیاریرمزارزهایحاضر،حالدر.هستندکنترلومدیریتقابل
.اند

باشد؟میمشخصاتیچهدارایاتمیکپولکیفصرافی

دیجیتال،ارزهایتبادلنوعایندر.گرددمیانجامAtomicاتمیکفناوریباولتایندررمزارزهامبادله
انجامقابلcross-chainشکلبهمعامالتوباشدنمیواسطهحکمدردیگریارگانیاشخصبهنیاز

.بودخواهد

استایگونهبه،Atomicمبادالتآنکهدلیلبهشود،میکالهبرداریازجلوگیریسببخصوصیت،این
.گرددنمیانجامکلطوربهیاوپذیردمیصورتیامبادلهکه

http://www.omidfadavi.me/
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به صورت گام به گامAtomic Walletآموزش کیف پول اتمیک 

Atomicاکنونهمالبته Swapواتریومبیتکوین،رمزارزسهمورددرتنهاQTUMرمز.استپذیرانجام
.تاسشدهترکیبآندراتریوموکوینبیتخصوصیاتکهاستدیجیتالکوینیکQTUMارز

نمود؟اندازیراهونصببایستیرااتمیکپولکیفچگونه

آنلمراحادامهدرکهاستاتمیکپولکیفاجرایونصبولت،اتمیکپولکیفآموزشدرگاماولین.1
.شودمیدادهشرح

.کنیدبارگذاریراکیفاپلیکیشنatomicwallet.ioیعنیپولکیفرسمیوبسایتازابتدا.2

،Windowsیعنیدسکتاپمتنوعهایعاملسیستمرویبراجراجهتولتاینگوناگونهایورژن.3
Mac،Linuxورژنتاسقادرخودلپتاپعاملسیستمنوعبهبناولتصاحبهر.استدستیابیقابل
.نمایدبارگذاریرامناسب

.نماییداجراراآناجراییفایلبایستیشد،تمامپولکیفنصبمراحلآنکهازبعد.4

Createمنویپول،کیفایجادبرایحال.5 New Walletمنوی.برگزینیدراRestore from

backupداردکاربردخودتانولتقبلیپشتیبانینسخهبازآوریجهت.

http://www.omidfadavi.me/
https://atomicwallet.io/
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به صورت گام به گامAtomic Walletآموزش کیف پول اتمیک 

یمنابایستیگذرواژهاین.نماییدتایپخودپولکیفجهتانتخابیpasswordیاگذرواژهیکحال.6
.نگهداریدامنمحلیدروکردهیادداشتبرگهرویراآنوبوده

راکداین.گرددمیظاهرشودمینامیدهseedکهحرفیدوازدهرشتهرهگیریکدیکمرحلهایندر.7
جهتکداینازکردید،فراموشراخودگذرواژهاگر.کنیدحفظایمنیمحلدریادداشتازپسبایستی
.بریدکاربهراآنخودولتبهدوبارهدستیابی

دید،شروبروخطاییدادنرخباگامهردراگرکهداردوجوداتمیکولتبرایخطاارسالعنوانبامنویی.8
نماییداستفادهآنازمیتوانید

Usingمنویپول،کیفاینترفیساصلیصفحهبهانتقالجهتکارپایانازپس Atomic Startرا
.برگزینید

گامبهگامصورتبهInfinitoپولکیفآموزش:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/infinito-wallet/
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کدامند؟ولتاتمیکاصلیمنوهایوظایف

اآشنداردوجوداصلی،صفحهچپسمتدرکهمنوهایینوارباولت،اتمیکپولکیفآموزشادامهدر
.میشوید

ودالریارزشهمراهبهموجودرمزارزهایلیستشاملکهخودپولکیفصفحه،walletانتخاببا•
.کردخواهیدمشاهدهرااستولتدرآنهاموجودیدرصد

Atomicتوسط• swap،اینکههاییریسکازونیستثالثشخصگریواسطهبهاحتیاجی
.بودخواهیددوردارند،معامالت

Atomicطریقازحاضرحالدرکههاییکوینجهت• Swapمبادالتهایمنوازشوند،نمیحمایت
ShapeShiftجمله،ازکیفیداخل ChangeNOWوChangellyنموداستفادهتوانمی.

.شودمیفراهمیکدیگربادیجیتالارزهایمبادلهامکان،Exchangeمنویطریقاز•

Buyمنویتوسط• Crypto،کارتمستروکارتویزانوعازکهخودبانکیهایکارتباتوانیدمی
.بخریدراخودنظرموردرمزارزهستند،

خواهیدتاریخچهبخشدرراخودشدهاعمالمعامالتلیستمشاهدهامکان،Historyمنویبا•
وجودولتimportامکانهمچنین.باشدمیدریافتوارسالمعامالتشاملمعامالتاین.داشت
.دارد

ارهایابزبهدستیابیقسمتایندر.رویدمیاتمیکولتتنظیماتقسمتبه،Toolsمنویتوسط•
:داشتخواهیدرازیرمختلفبخشسهجملهازگوناگون

http://www.omidfadavi.me/
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به صورت گام به گامAtomic Walletآموزش کیف پول اتمیک 

طرفازاگر.نماییدثبتAirdropکمپیندرراخودنامکهبودخواهیدقادر،Airdropگزینهتوسط•
.کنیدواردمربوطهفیلددرراخودتبلیغیکدوایمیلآدرسشدید،معرفیشخصی

Changeگزینهباگذرواژهتعویضامکانامنیتی،تنظیماتجهت• passwordسفارش.استپذیرانجام
.کنیدانتخابایمنعبوررمزیکشودمی

Privateیاخصوصیکلیدهایگزینهتوسطشخصیهایداده• keysهگذرواژبایستی.استدستیابیقابل
.بزنیدضربهخصوصیکلیدهایرویوکردهتایپراخوداتمیکولت

گردد؟میانجامچگونهرمزارزدریافتوارسالولتاتمیکپولکیفآموزشدر

با.بودخواهیددد،گرمیپشتیبانیولتاینتوسطکهرمزارزهاییلیستشاهدپول،کیفاپلیکیشناجرایبا
دسترسیReceiveیادریافتو،Sendیاارسالامکانبهکهرویدمیجدیدیپنجرهبهرمزارزهرانتخاب
.داشتخواهید

کپیراآدرسمیتوانصورتایندر.شدخواهدظاهررمزارزتانآدرسReceiveمنویرویزدنضربهبا
نمایندواریزشمابرایراوجهبتواندتاکنیدارسالدیگرانبرایوکرده
.آوردخواهیددستبهدیگرانبرایراخودنظرموردوجهفرستادنامکانSendکلیدرویبرضربهبا

http://www.omidfadavi.me/
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به صورت گام به گامAtomic Walletآموزش کیف پول اتمیک 

کرد؟دریافتدیجیتالارزاتمیک،پولکیفازاستفادهباتوانمیچگونه

.برگزینیدپول،کیفاصلیصفحهدرراکنیددریافتخواهیدمیکهرمزارزیابتدا.1

Yourستوندر.2 Addressمیکپیاتوماتیکطوربهولتآدرسصورتایندر.بزنیدآدرسرویبر
.گردد

.بفرستیدبرایشیاوکنیدواردوجهفرستندهشخصپولکیفبرایراشدهکپیآدرس.3

.کنیدصبرساعتنیمحدودواریزتائیدجهتبایستیشد،تائیدوجهارسالآنکهازپس.4

.باشدشدهواردحسابتانبهبایدوجهکنید،بررسیراپولتانکیفموجودی.5

نمود؟ارسالدیجیتالارزاتمیکپولکیفازاستفادهباتوانمیچگونه

Atomicتوسطرمزارزارسالنحوهباولت،اتمیکپولکیفآموزشادامهدر Walletشویممیآشنا.

.شودمیمشاهدهکیفدرموجودارزهاینامازلیستی.شویدواردwalletبخشبهابتدا.1

نماییدارسالمیخواهیدکهکریپتوکارنسیموجود،رمزارزهایلیستازصفحه،چپطرفمنویازسپس.2
.برگزینیدرا

موردارزرمزفرستادنبهمربوطمواردبایستیکهشودمیظاهربزرگتریپنجرهآن،رویضربهزدنبا.3
.نماییدانتخابیاتایپرانظر

.کنیدواردراداریدآنفرستادنبهتصمیمکهرمزارزیوجهمیزانوگیرندهآدرس.4

واردرادبودیکردهمشخصولتساختشروعدرکهایگذرواژهجزئیات،فیلدهایدوبارهبررسیازپس.5
.نمایید

.دهیدپایانراارسالکارSendگزینهرویزدنبا.6

Piنتورکپای:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین Networkیادارآیندهدیجیتالارز؛
!کلهبرداری؟

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/pi-network/
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Atomicازتوانمیچگونه walletکرد؟تهیهپشتیباننسخه

بایستیپولیفکهراپلیکیشناجرایونصبازپسکهاستکارهاییاولینازیکیپشتیبان،نسخهگرفتن
آنیکپبدونشود،حذفناخواستهولتافزارینرمبرنامهاگرکهدارداهمیتجهتآنازکاراین.دادانجام
.کنیدنمیپیدارامربوطههایدادهبازیابیامکان

Atomicپشتیباننسخهتهیهبرای wallet،بازیابیتایی12حروفرشتههمچنینوخصوصیکلیدبهنیاز
.داردوجودSeedیا

PrivateمنویدروشدهواردSettingیاتنظیماتبخشبهعباراتاینگرفتنجهت keys،کلیداز
.کنیدحفاظتایمنمحلیکدروگرفتهکپیSeedوخصوصی

:شدهارائهمطالببندیجمع

صاحبان.تاسمتمرکزغیرولتیکاتمیکپولکیفکهدیدیدولتاتمیکپولکیفآموزشطی
کاملا راخودهایسپردهتوانندمیوهستندخصوصیکلیدهایوپشتیباننسخهدارایولت

.کنندکنترل
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Atomicشرکت Walletیبانپشت.ندارددسترسیکیفصاحبحساساطلعاتوپولکیفبه
ذخیرهکیفصاحبدستگاهدرمحلیصورتبهحرفی12عبارتوخصوصیکلیدهایوگیری
.شوندمیرمزگذاریشدتبهوشده

میذخیرهچینبلکدرایمنصورتبهبلکهشود،نمینگهداریپولکیفدرکاربر،سپردۀوجوه
ماندههبمربوطاطلعاتوشدهمتصلچینبلکهایگرهبهمستقیماااتمیکپولکیف.گردد
.دهدمینشانراداردوجودپولکیفدرآنچههرومعاملتتاریخچهکیف،صاحبهای

کاتمیپولکیف.دهیدانجامولتدرراخودمعاملتتادهدمیشمابهراامکاناینهمچنین
.کندمیفراهمولتصاحببرایرافروشوخریدورمزارزهاتبادلخدمات

:متداولسواالت

چیست؟ولتاتمیکخاصهایویژگی

Atomicاپلیکیشن Walletکنترلبرایجامعیوراحتمدیریتازاستکارنسیمولتیآنکهبرعالوه
.استبرخوردارمختلفهایتراکنشوموجودی

Atomicیااتمیمبادلهتکنیکپولکیفاین Swapاستهوشمندقراردادفناورییککهبردمیکاربهرا
سهیبراحاضرحالدر.برساندانجامبهراخودمبادالتصرافیبهنیازبدوندهدمیاجازهپولکیفبهو

.استپذیرامکانرمزارز

است؟چقدروالتاتمیکمعاملتکارمزدمیزان

استفادهگامهندرولیشودنمیدرخواستایهزینههیچاتمیکپولکیفاپلیکیشننصبوبارگذاریجهت
.شودمیگرفتهالعملیحقعملنوعبهبستهپولکیفخدماتاز

میزانهبکمیسیونجهتاستالزمنماید،استفادهرمزارزخریدجهتاعتباریکارتازپولکیفصاحباگر
هررمزارزدریافتوارسالمانندولت،داخلیمعامالت.بپردازددالردهحداقلکارمزدجهتودرصدهفت
.گیردبرمیدررامختلفیهایالعملحقکدام

کرد؟برآوردراولتاتمیکامنیتتوانمیچگونه

رازیرمواردتوانمیآنایمنیهایویژگیاز.داردقرارممتازردهدرپولکیفاینامنیتیمشخصات
:برشمرد

اینترتیب،اینبهونیستکاربرنامثبتپروسهبهاحتیاجیبنابراینندارد،سروربهشدنمتصلبهنیاز•
.نمایدنمیثبتراشخصحساسهایدادهپولکیف
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.میشودافزودهپلتفرمایمنیصورتایندر.نیستاحتیاجایواسطهبهمعامالت،راحتیبرای•

آنهابهمربوطهایدادهوهاتراکنشهمهکهطوریبهرودمیکاربهیافتهارتقارمزگذاریولت،ایندر•
.گردندمیارسالوشدهرمزگذاری

احتیربهاستقادرپولکیفصاحبوداردوجودپولکیفدرخصوصیکلیدهایشدنذخیرهامکان•
.نمایدکنترلومدیریتراآن

گراندیدستیابیازراولتکهاستخودبهمخصوصبازیابیعبارتیکدارایپولکیفصاحبهر•
.داردمیمحفوظ

:منابع

https://atomicwallet.io

https://www.trustpilot.com/

http://www.omidfadavi.me/
https://atomicwallet.io/
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