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ام بهترین کیف پول های سخت افزاری بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال کد
هستند و در خرید آنها باید به چه نکاتی توجه کرد؟

تنهاکهندهستالکترونیکیوفیزیکیکوچکهایدستگاهواقعدرافزاریسختهایپولکیف
فحهصدارایکههاییپولکیف.اندشدهساختهدیجیتالهایسکهنگهداریوذخیرههدفبا

رابیشتریتامنیپول،کیفمهمجزئیاتنمایشوبازبینیدلیلبهباشند،اسکرینیانمایش
وداردنامکانتقریباافزاریسختپولکیفکردنهککهبدانیداستبهتر.دهندمیارائه

ایندر.باشدمیتراعتمادقابلرایانهرویشدهدادهنمایشهایدادهازآننمایشصفحه
Ledgerاصلیشرکتپنجازمحصوالتینمونهراستا Nano،Trezor،Coldcard،BitBox

یناسکردارایوبودهکوینبیتافزاریسختهایپولکیفبهترینجزوکهKeepKeyو
.ایمکردهمقایسهرازیرمواردمقاله،ادامهدر.شودمیمعرفیهستند،

–Ledger Nano S
–Ledger Nano X
–TREZOR One
–TREZOR Model-T
–KeepKey
–BitBox02
–Coldcard Mk3

فهرست مطالب

کیف پول سخت افزاری چیست؟✓
مزایا و معایب کیف پول های سخت افزاری چه هستند؟✓
Ledger Nano Sکیف پول ✓
Ledger Nano Xکیف پول ✓
TREZOR Oneکیف پول ✓
TREZOR Model-Tکیف پول ✓
KeepKeyکیف پول ✓
BitBox02کیف پول ✓
Coldcardکیف پول ✓ Mk3
جمع بندی✓
سواالت متداول✓

https://www.buybitcoinworldwide.com/wallets/#hardware-wallets
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چیست؟سخت افزاریپولکیف
پولکیفوممفهبابایدابتداکدامند،کوینبیتافزاریسختهایپولکیفبهترینبدانیمآنکهازقبل

ارزوصیخصکلیدذخیرهبرایکهاستدستگاهیواقعدرپول،کیفازنوعاین.شویمآشناسختافزاری
خوداحبصارزیاندازپسمدیریتامکانوبودهحملقابلوسیله،این.شودمیاستفادهکاربران،دیجیتال

بودهایمنهملپوکیفنوعاین.کندمیفراهمآفالینصورتبهیعنیباشدمتصلاینترنتبهآنکهبدونرا
.استراحتآنکاربردهمو

ری،کامپیوتهایویروسوهکرهامختلفحمالتبرابردروبودهامنبسیارافزاری،سختهایپولکیف
پولکیفبرایمشکلیکنید،وصلویروسیرایانهیکبهراخودپولکیفاگرمثالعنوانبه.باشندمیمقاوم
.شودنمیایجاد

کهیشوندمتقسیمداغوسردمدلدوبهکاربردنوعنظرازکریپتوکارنسیمخصوصپولهایکیفتمامی
قابلوردسنوعازسختافزاریپولکیف.استآنالینوآفالینصورتبهآنهاکاربردقابلیتآن،ازمنظور
.باشدمیاینترنتبهاتصالبدوناستفاده

هستند؟چهافزاریسختهایپولکیفمعایبومزایا
گردیدیجیتالارزهایوکوینبیتداشتننگهایمنبرایراهترینآسانافزاریسختهایپولکیف

مبتدیکاربرانبرایحتیکیفاینتنظیمات.باشدمیراحتآنهاسازیایمنوپشتیباننسخهتهیه.هستند
.کرداستفادهچندگانهافزاریسختهایپولکیفازتوانمیبیشترامنیتبرای.استآسانهم

https://www.buybitcoinworldwide.com/wallets/#what-is-a-bitcoin-wallet
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توانندمیآنهاهمچنین.نیستندرایگانکهکرداشارهمورداینبهتوانمیافزاریسختپولکیفمعایباز
.باشندبرانگیزچالشجدیدکاربراندرکبرای

هاپولفکیازبرخیکهحالیدرشوند،متمایلبیشترامنیتسمتبهاستممکنهاپولکیفازبرخی
بایدشماخاصنیازهایکهاستایننکتهمهمترین.شوندمتمرکزخصوصیحریمرویبیشتراستممکن
سختهایولپکیفبهترینعنوانبهپولیکیفواقعدرزیراکند،تعیینراخودتاناستفادهموردپولکیف
.نداردوجودکوینبیتافزاری

هستند؟دکمهدارایافزاریسختهایپولکیفچرا
بررافیزیکیهایدکمهبایدتراکنش،ارسالبرای.شودمیاستفادهمعامالتتأییدبرایفیزیکی،هایدکمهاز

کیفیکهبدلیلیهربههکریکاگر.استامنیتیویژگییکاین.داریدنگهیادادهفشارهادستگاهروی
بهیزیکیفدسترسیبدوندستور،یکارسالبهقادرهنوزهکرآنکند،پیدادسترسیافزاریسختپول
.باشدمیپولکیفرویهادکمهگرفتنکاربهبرایامنیتیفلسفهیکاین.نیستهادکمه
برترکیفدچنخصوصیاتبررسیبهتوانیدمیشدید،آشناافزاریسختپولکیفیککلیتباکهحال

.بپردازید

کیفیکخریداما.کردخواهیممعرفیشمابهراکوینبیتافزاریسختهایپولکیفبهترینادامهدر
مراقبتوبیخبهخوداطالعاتازوکردهکاردرستیبهآنبابتوانیدبایدشماوماجراستازبخشیتنهاپول
طوربهخودیدارایامنیتازتانماییددیدندیجیتالارزپولکیفترینامنازکنیممیپیشنهاد.کنید
.شویدمطمئنکامل

Ledgerپولکیفهایویژگی Nano Sچیست؟
نانولجرکه2۰۱۶سالاز.باشدمیکوین،بیتافزاریسختهایپولکیفبهترینازاِسنانولجرپولکیف
واستبودهافزاریسختهایوَلِتپرفروشترینوپرطرفدارترینازشده،عرضهدیجیتالارزدنیایبهاِس

.باشدمیدیجیتالارزکنندگاناستخراجاولانتخابهمچنان

به.دادارائهرادیگریمدلهایخودمحصوالتارتقاءپیدرپول،کیفاینعرضهازپسنانولجرشرکت
ینببازارهایدرواستکمتربسیارجدیدتر،افزاریسختهایوَلِتبامقایسهدرآنقیمتدلیلهمین
.داراستراالزمکارآییهمهنوزاِسنانولجرکهاستحالیدراین.باشدمیدالر59حدوددرالمللی

https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-on-making-and-using-bitcoin-wallet-and-other-cryptocurrencies/
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است؟چگونهاِسنانولجرکیفظاهریوضعیت
امنیتیئلمسالحاظبهاینشدهگفته.داردشباهتمموریفلشیکبهاِسنانولجرابعادوفیزیکیظاهر
الدیفومحافظیکدارایاِسنانولجر.نشوندآنواقعیعملکردمتوجهآن،دیدنبادیگرافرادکهاست
بدنهرایبمحافظیفیزیکی،آسیبهایبرابردرهموپوشاندمیبقیهدیدازراآنظاهرینظرازهمکهاست
.بودخواهدآننمایشصفحهوپولکیف

دراندواستهخهمیشهکوین،بیتافزاریسختهایپولکیفبهترینکنندگانتولیدبیشترنظر،ایناز
بهرایانه،بهاِسنانولجراتصال.بسازندالکترونیکیوسیلهیکشبیهراآنخود،شرکتپولهایکیفطراحی
.استپذیرانجامUSBکابلمیکرویکتوسطراحتیبهوسرعت

Ledgerپولکیفامنیت Nano Sشود؟میتامینچگونه
آندالیلازییک.هستندپولهاکیفدیگربهنسبتباالتریبسیارامنیتیترازدارایافزاریسختهایوَلِت
پولکیفبهمستقیمدسترسیزیرا.گرفتهاندنظردرپولهاکیفاینبرایکهاستفیزیکیدکمههایوجود
تیجهندر.استالزامیتراکنشهانهاییتاییدجهتآن،رویفیزیکیدکمهدوازاستفادهوافزاریسخت
.ایندنمجابجاراپولکیفداخلیهایسپردهوکردهدرازیدستپولکیفبهدورراهازتوانندنمیهکرها

دووجوددلیلبههمبازبدهد،دستازراآنسرقتیاوکردنگممثالطریقیازپول،کیفصاحبحتیاگر
.شدخواهدمحافظتاوهایداراییازپولکیفایندرامنیتیالیه
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صاحبرارقمی،4رمزایناگرکهاسترقمی4رمزیککردنوارداِس،نانولجرکیفدرامنیتیاولالیه
دروجودمهایدادهتمامیاتوماتیکصورتبهکند،وارداشتباهیصورتبهبارسهکیفسارقیاوکیف
.شدخواهدحذفپولکیف

دومالیه،کیفایندر.هستندنیزامنیتیدومالیهدارایکوینبیتافزاریسختهایپولکیفبهترین
نانولجرکیفاگر.استمعروفseedیاپشتیبانبازیابیعبارتبهکهاستکلمه24باطوالنیعبارتیک
سپردههایدمیتوانیبازیابیعبارتاینکردنواردباشود،افتادهکارازیاوشکستهخراب،دلیلیبهاِس
بهارهدوبشوند،میایجادافزارینرمکهپولهاییکیفازیکییادیگراِسنانولجرکیفیکدرراخود
نگهداریامنمکانیدرویادداشتراایکلمه24طوالنیعبارتاینکیف،صاحباستبهتر.آوریددست
.کند

است؟چگونهاِسنانولجرکیفسکه هایبازیابیامکان
ازفکیصاحبروش،یکدر.استپذیرامکانروشدوبهاِسنانولجرکیفسکههایبازیابیامکان
توسطوکردهپیداارتباطWasabiواسابیوElectrumالکترومهایپولکیفبهاینترنتیاتصالطریق
.باشدداشتهدستیابیتواندمیخودپولکیفدرموجودسپردههایبهسروروب
تلفنمخصوصپولهایکیفبهتواندمینیزهمراهتلفنبهاتصالطریقازکیفصاحبدیگرروشدر

.نمایدبازیابیراخودسپردهوشدهوصلمایسلیومجملهازهمراه

کند؟میپشتیبانیدیجیتالارزهایکدامازاِسنانولجرکیف
۱۱۰۰ازبیشیِپشتیبانکوینبیتافزاریسختهایپولکیفبهترینازیکیعنوانبهکیفاینواقعدر
نانولجرنامبهنانولجرجدیدکیفازترقدیمیگرچهاِسنانولجرکیف.داردهمراهبهرادیجیتالارز

مدلیفکهمانارزهایتمامیازنگهداریقابلیتشودرسانیروزبهاینترنتطریقازاگرولیاستایکس
.داشتخواهدرااِسویکوینبیتجزبهجدید

کند؟میپشتیبانیصرافی هاکدامازاِسنانولجرکیف
رابطاینامکاناتازوشوندمتصلآنبهمیتوانندلجر،هایپولکیفکهاستکاربریرابطنامالیولجر

.کننداستفادهکاربری
پشیفتشیوچنجلیمثلدیجیتالارزصرافیهایبهتوانندمیکاربرانالیو،لجرکاربریرابطتوسط

سپردههایندتوانمیلجرهایکیفصاحبانها،صرافیاینامکاناتازاستفادهبا.باشندداشتهدستیابی
کیفازابتداراخودسپردههاینیستالزمکاراینبرای.کنندمبادلهراخوداِسنانولجرکیفدرموجود
.دهندانجامرامبادلهبعدوکنندمنتقلدیگریپولکیفبهخوداِسنانولجرپول

چیست؟اِسنانولجرکیفضعفوقوتنقاط
بهتوانمینکویبیتافزاریسختهایپولکیفبهترینازیکیبعنواناِسنانولجرکیفمثبتنقاطاز

زیادیالدیجیتارزهایزیادیتعدادازکیفاین.کرداشارهآنامکاناتبهتوجهباکیفاینپایینقیمت
.میکند
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.کندمیکارخوبیبهاندرویدوویندوزهایعاملسیستمتحتپولکیفاین
صفحه.نداردوجودiOSعاملسیستمتحتآنازاستفادهامکانکهاستآنکیفاینمنفینقاطاز

.استکمآنحافظهمیزانوبودهکوچککیفنمایشگر

Ledgerپولکیفهایویژگی Nano Xچیست؟
بهترینازییکعنوانبهکهباشدمیلجرشرکتافزاریسختپولکیفجدیدترینواقعدرایکسنانولجر
مثبتاست،شدهتولید2۰۱9سالدرکهکیفاین.شودمیارزیابیکوینبیتافزاریسختهایپولکیف
بهکهاشدبافزاریسختپولکیفاولینشدهباعثزیرا.داردکهاستبلوتوثیامکاناتآن،نکتهترین

درامهبرنیکفقطازاستفادهازترایمنمراتببهافزاریسختکیفاین.شودمتصلiOSهایدستگاه
Nanoبامعامالتیهایتراکنشتمامیزیرااست،همراهتلفن Xاستشدهامضا.

تلفنبهتوانمینیزUSBدرگاهطریقازبلوتوث،اتصالجزبهایکس،نانولجرپولهایکیفاتصالبرای
.شدمتصلرایانهیاهمراه
.باشدمیدالر۱۱9بابرابرالمللیبینبازاردر2۰2۰آوریلتاریخدرکیفاینقیمت
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است؟چگونهایکسنانولجرکیفظاهریوضعیت
واقعیاهیتمتواندمیکهاست،مِموریفلشبهشبیهبسیارایکس،نانولجرافزاریسختپولظاهرکیف
.چیستدستگاهاینکهشودمتوجهنتواندکسیوکندمخفیدیگراننظرازرادستگاه

ازچگونهوچیست(دیجیتالارز)کارنسیکریپتوبازار:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
کنیم؟درآمدزاییآن

وکند،میفیمخبقیهنظرازراآنآنکهازگذشتهکهگیردمیقرارفوالدیغالفیکدرایکسنانولجرکیف
.گرددمیفیزیکیهایآسیبدیگروشکستنضربات،ازآنحفاظتباعثآنکههم

Ledgerپولکیفامنیت Nano Xشود؟میتامینچگونه
لجرتشرکطرفازابداعیایدهیکبلوتوث،طریقازایکس،نانولجرکیفاتصالامکانحاضرحالدر

ترازبنابراین.نداردوجودافزاریسختپولهایکیفدیگردرامکاناینوبودهکیفاینارتقاءبرای
بحثموردایکسانونلجرپولکیفبارابطهدرکهاستمسائلیازیکیبلوتوثی،ارتباطدلیلبهآنامنیتی
.استگرفتهقرار

.نمایدادایجپولکیفاینامنیتدراختاللایجادبرایراشکافهاییاستممکنابداعی،اتصالطرزاین
پرداردنجیاعتبارسبهنیازکهپولکیفدروندرداخلیمدولیکگذاشتنباراامنیتیشکافاینلجر
وشودالفعاند،شدهتعبیهپولکیفرویکهدکمههاییتوسطداخلی،مدولایناستالزم.استکرده
.نداردوجودهمراهتلفنیاودورراهازآنهاکنترلامکان

است؟چگونهوبطریقازایکسنانولجرکیفمدیریتامکان
نسبتکوین،بیتافزاریسختهایپولکیفبهترینازیکیعنوانبهایکسنانولجرامنیتیویژگییک
کهتاسالیولجرکاربریرابطدارایایکس،نانولجرکهاستآنتی،ترزوریعنیخودمشابهمدلبه

کاربریرابطاینطریقازراخودکیفمدیریتونمایدنصبخودرایانههاردرویبرتواندمیکیفصاحب
تی،مدلرزورتاینترفیسبهنسبتکاربریرابطاینخصوصیحریموامنیت.دهدانجامآنالینصورتبه

.استباالتر
باهمراههایتلفنبرایوبودهلینوکسوMacهایعاملسیستمرویبرنصبقابلالیولجرجدیدورژن

.باشدمیدستیابیقابلنیزاندرویدوiOSهایعاملسیستم

صورتهبتواندمیباشد،کردهرسانیروزبهقبالراخودپولکیفآنالین،صورتبهکیف،صاحباگر
.دنمایبررسیراخودسپردههایوضعیتنیز،شودمتصلاینترنتبهآنکهبدونیعنیآفالین

یزنهاپولکیفدیگردرراایکسنانولجرکیفدرخودشخصیاندازپستواندمیکیفصاحب
.نمایدبازیابی

https://omidfadavi.me/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%be%d8%aa%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88/
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پولکیفردارند،برخوکیفاینباارتباطقابلیتازودارندسازگاریایکسنانولجرکیفباکهپولهاییکیف
.باشندمیواسابیوالکتروم

کند؟میپشتیبانیدیجیتالارزهایکدامازایکسنانولجرکیف
قابلیتکیفاین.مینمایدپشتیبانیمختلفدیجیتالارزصدوهزارحدودازایکسنانولجرپولکیف

نایاز.شودمیهمدیجیتالارزبازاردرباالتررتبهباارز2۰شاملکهداردراارزهااینتمامیهمزماننگهداری
ارزهایسازیذخیرهدرکوین،بیتافزاریسختهایپولکیفبهترینازیکیعنوانبهراکیفایننظر

.اندکردهبرآورددیجیتال

است؟کدامایکسنانولجرکیفضعفومثبتنقاط
Ledgerپولکیف Nano XنوعبهنسبتزیادیهایمزیتدارایNano S،ذخیرهظرفیتیعنیاست

ملهجازسیمبیهایویژگیهمچنین.کندپشتیبانیسکه۱۱۰۰ازبیشازتواندمیکهباشدمیدارابیشتری
Nanoمشابههایویژگیزیادیحدتافوق،مواردازغیربه.داردرابلوتوثطریقازاتصالقابلیت Sارائهرا

.دهدمی

افرادیرایبمزایااین.داردتریقویخصوصیحریموبودهترمناسبقیمتیدارایتیمدلترزوربهنسبت
.استادهالعفوقکنند،میاستفادهآنازاغلبیاوکنندمیخریداریرامتنوعیومختلفهایکریپتوکه

.باشدمیآنباالیقیمتاِسنانولجرپولکیفبهنسبتآنضعفنقطهتنهاگفتتوانمی

TREZORپولکیفهایویژگی Oneچیست؟
وین،کبیتافزاریسختهایپولکیفبهترینازیکیعنوانبهنیزوانترزورافزاریسختپولکیف

یلاتومبگیردزدکنترلبهشبیهکیفظاهروشدهتولید2۰۱3سالدرپولکیفاین.استشدهشناخته
.شودمیسارقیندیدازآنواقعیکارکردماندنناشناسموجبکهاست

Microکابلازهمراه،تلفنورایانهبهآنکردنوصلجهت USBقیمتحاضرحالدر.میشوداستفاده
TREZORپولکیف Oneاستدالر78المللیبینبازاردر.

خصوصیکلیدهایتواندمیکیفصاحبکهاستمراتبیسلسلهدسترسیسطحدارایTREZORپولکیف
یااصلیحرفی۱2عبارت.کندمیپشتیبانیحرفی۱2بازیابیعبارتیکازپولکیفاین.کندکنترلراآن

seedآفالینصورتهبعبارتاین.شودمیتولیدرایانهیادستگاهطریقازتصادفیتولیدروشازاستفادهبا
اناطمینکیفصاحببهوسیلهاینبهکهشود،میدادهنمایشTREZORنمایشگرصفحهدروشدهتولید
.نیستدسترسیقابلاینترنتبهمتصلدستگاهیکدرهرگزعبارتایندهدمی
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کند؟میپشتیبانیصرافی هاوارزهاکدامازوانترزورکیف
ریپل،مثلمشهورسکههایازبرخیولی.استزیادتقریباکند،ذخیرهراآنهاتواندمیوانترزورکهارزهاییتعداد

.نمودذخیرهکیفایندرتواننمیراایاسومونروتزوس،کاردانو،

کیفبهترینازییکعنوانبهوان،ترزورافزاریسختپولکیفگفتبایدآنالین،صرافیهایازپشتیبانینظراز
استشدههآمیختشیپشیفت،وچنجلیدیجیتالارزصرافیدوامکاناتباکوین،بیتافزاریسختهایپول
.استشدهبازنیزصرافیدوایندراتوماتیکصورتبهکیفصاحبکاربریحسابپول،کیفاینتهیهباو

استفادههایصرافاینازارزمبادلهامکاناتازتوانمیباشدحسابکردنبازدوبارهبهنیازاینکهبدونبنابراین
.نمود

است؟چگونهوانترزورپولکیفامنیتیسطح
یجیتالدارزهایسایروکوینبیتذخیرهبرایدیجیتالارزصنعتدرامنیتارائهپیشروانازTREZORشرکت
وزیکیفیسرقتبرابردرترزور،افزاریسختهایکیفازخودسازیایمنهایروشباشرکتاین.استشده

.نمایدمیمحافظتمجازی

افزاریسختپولکیفهریاTREZORهرگزکهاستخواستهدیجیتالارزدنیایکاربرانازترزوروبسایت
نمایندگیازفقطکهکنندحاصلاطمینانونکنندخریداریدومدستیاواعتباربدونهایفروشگاهازرادیگری
.نمایندمیخریداریآنمجازهای

.
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است؟کداموانتروزرکیفمنفیومثبتنکات
همچنین.تاساستفادهقابلراحتیبهکهکرداشارهآنکوچکابعادبهتوانمیپول،کیفاینقوتنقاطاز

.استترصرفهباتیمدلترزوربهنسبتآنقیمت

Trezorپولکیف Model Oneینا.کندمیذخیرهراشماخصوصیکلیدهایکهاستمطمئنایوسیله
بهتوجهبدون.دباشمیآتشضدوآبضدواستآفالینصورتبهگیریپشتیبانقابلبانسخهیککیف
هایداراییمتماکهشویدمطمئناندازد،میشماسمتبهراخطراتیچهفیزیکییادیجیتالیدنیایاینکه

.نیستندخطردرشمارمزنگاری

رمزنگاریارزهایبرخیازهمچنینبرد،نامراSDحافظهکارتازپشتیبانیعدمتوانمیآنضعفنقاطاز
.کندنمیذخیرهراآنهاونکردهحمایتکاردانوایاس،ریپل،مانندمعروف

TREZORپولکیفهایویژگی Model-Tچیست؟
سالدرکهاستکوینبیتافزاریسختهایپولکیفبهترینازدومنسلتی،مدلترزورپولکیف

سالدرراخودمحصولاولینترزور.استشدهتولیدSatoshiLabsلبزساتوشیشرکتدرو2۰۱8
TREZORتولیدبا2۰۱4 Oneارزسازیذخیرههایحلراهترینمحبوبازیکیامروزبهتاوکردآغاز

.استدالر۱۶5المللیبینبازاردرتیمدلترزورپولکیفقیمت.باشدمیداراراسرددیجیتال

است؟چگونهتیمدلتروزرکیفظاهریوضعیت
درلَبز،اتوشیسشرکتمحصوالتسایرمانندشد،عرضهدیجیتالارزسازیذخیرهدنیایبهکهتیمدلتروزر
افرادوستاماشیندزدگیربهشبیهپولکیفاینظاهریشکل.استترکیبخوشومحکمکوچک،ابعاد
دروبودهیپالستیکآنخارجیبدنهجنسالبته.شوندنمیدستگاهواقعیهویتمتوجهآندیدنبادیگر
.نیستبرخوردارباالییاستحکامازفیزیکیسختضرباتمقابل
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TREZORپولکیفامنیت Model-Tشود؟میتامینچگونه
خاطربهآنظاهریامنیت.کردبررسیتوانمیدسترسینوعوظاهریجنبهدوازراپولکیفاینامنیت
.کندنمیجلبخودبهراکسیتوجهودادهفریبراسارقانمیتواندماشیندزدگیربهشباهت

یتیامنسطحدودارایافزاریسختهایوَلِتدیگرهمانندتیمدلترزورپولِکیفدسترسی،نوعنظراز
24طوالنیعبارتیکهمچنین.داردراورودبرایعبورکلمهیکخواستدراولمرحلهدرکهباشدمی

سایردرپولیفکبازیابیبرایکهشودمیدادهکیفصاحبانبهپولکیفپشتیبانعبارتعنوانبهکلمهای
.میگردداستفادهپلتفرمها

مشکالتهکاستخواستهدنیاسراسردرامنیتیمتخصصینازشرکتاینترزور،پولکیفتولیدزماناز
پولکیفدریامنیتمشکلدوکنونتا.بگیرندجایزهوبیابندراداردوجودترزورپولهایکیفدرکهامنیتی
.استگردیدهرفعشرکتآنتوسطآنهادویهرکهاندیافتهترزورهای
افزاریختسهایپولکیفکاربرانمیاندرترزور،هایکیفامنیتیمشکالتحلبرایشرکتتوجهدلیلبه

سختهایولپکیفبهترینازیکیعنوانبهآنکیفوشدهتبدیلاعتمادقابلشرکتیکبهشرکتاین
.استشدهشناختهکوین،بیتافزاری

است؟چگونهتیمدلترزورکیفوبتحتکاربریرابط
بهکیفریکاربرابطبابتواندآنصاحبکهاستآنافزاری،سختپولهایکیفانتخابفاکتورهایازیکی

طرزوبودههسادآننصب.باشدمیتی،مدلترزورکاربریرابطنامکالینت،بریجافزارنرم.کندکارسادگی
آموزشودخپولکیفرویبرراعملیاتیهرتاییدمبتدیکاربرانبهافزارنرماین.استراحتآنازاستفاده
.مینمایدارائهکاربرانبهکامل،روشیباراseedیاایکلمه24بازیابیعبارتمفهومومیدهد

درکاربریرابطهایدیگربهنسبتفنی،کارآییِوکاربردسادگیِهایجنبهازترزور،پولکیفکاربریرابط
.استکردهکسبراامتیازباالترینافزاری،سختپولکیفانواع

کند؟میپشتیبانیصرافی هاییچهازتیمدلترزورافزاریسختپولکیف
ارزیصرافدوامکاناتازخودارزیمبادالتبرایتوانندمیتی،مدلترزورافزاریسختپولکیفصاحبان
درداراییهاداشتننگهمزیتبرعالوهکیف،اینازاستفادهبا.نماینداستفادهشیپشیفتوچنجلیدیجیتال

منتقلیگریدپولکیفبهراآنباشدنیازاینکهبدونراخودارزهایمیتوانندکیفصاحبانامن،بستریک
.بپردازندمعاملهبهاصطالحبهیاکردهتبدیلراخودسپردهارزهایراحتیبهکنند،

اینخورد،میچشمبهافزاریسختهایپولکیفپشتیباندیجیتالارزصرافیهایمورددرکهمثبتینکته
افزاریسختپولکیفخودِباکهصرافیهاییخدماتازاستفادهبرایهاپولکیفاینگونهدرکهاستنکته

گردیدهاند،آمیخته
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اکثردرکهایرانیکاربرانبنابراین.کندبازصرافیآندرحسابیمجددانداردنیازکیفصاحبدیگر
بهخوباربسیگزینهیکپول،کیفعملکردنوعاینهستند،مواجهتحریممسئلهباآنالینصرافیهای

.میآیدحساب

است؟کدامتیمدلتروزرکیفمنفیومثبتنکات
هایپولکیفبهترینازیکیعنوانبهواستTREZORهایکیفدومنسلازکهکیفاینقوتنقاطاز

دلیلبه.تاسبیشترمحافظتجهتنمایشگرصفحهبودنداراشود،میشناختهکوین،بیتافزاریسخت
بیشترمنیایبرایکیفاین.استترراحتکیفصاحببرایآنباکارامکاندارد،کهرنگیوبزرگاسکرین

.نمایدمیاستفادههماضافیتأییداز

دیجیتالارزاینمزایایوکاربردها+چیست؟Theta:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین

قیمتبرچسبکند،خارجبرخیدسترسازراآنخریدامکاناستممکنکهپولکیفمنفینکتهیک
میانهکنئووترونآیوتا،اِسوی،کشکوینبیتجملهازدیجیتالارزچندینازهمچنین.استآنباالی

.کندنمیپشتیبانیاست،معروفکاربران

چیست؟KeepKeyپولکیفهایویژگی
ادغامحددرمشارکتیشیفتشیپصرافیبا2۰۱7سالدروشدهتاسیس2۰۱5سالدرآمریکاییشرکت
عنوانبهپولکیفاین.نمودتولیدراKeepKeyافزاریسختپولکیفسالهماندرودادانجامشدن
.استمعروفکوین،بیتافزاریسختهایپولکیفبهترینازیکی

هاردیکنظربهاست،خاموشنمایشگرشصفحهکهحالتیدرKeepKeyافزاریسختپولکیف
استفادهUSBپورتازکیفایناتصالبرای.کندنمیجلبخودبهرابینندهتوجهکهآید،میاکسترنال
.استدالر79المللیبینبازارهایدرKeepKeyکیفقیمت.میشود

https://omidfadavi.me/what-is-theta/
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است؟میزانچهتاKeepKeyپولکیفامنیت
امنطمحییکدرآفالینبصورتراخصوصیکلیدهایکهاستاینافزاریسختپولکیفیکازهدف
سرقتبرابردرراآنوکردهفراهمخودپولکیفبرایرایکدرجهامنیتKeepKeyشرکت.کندذخیره
بهکهاپیتلپدرحتیوبودهایرایانههربهاتصالقابلکیفاین.کندمیمحافظتنیزمجازیوفیزیکی
.استفادهاستقابلمشکلی،بامواجههبدوننیزاست،گرفتهقرارهدفهکرهاتوسطیاشدهآلودهبدافزارها

یخصوصکلیدهایکردنذخیرهبرایخاصطوربهکهکوچکرایانهیکعنوانبهKeepKeyپولکیفبه
.کنیدفکراست،شدهساختهکوینبیت
-میاستفادهنیزKeepKeyتصادفیشمارهوکدپینازبیشتراطمینانبرایآفالین،سازیذخیرهبرعالوه
همهکریکشود،میحفاظتجسمیسرقتازشماپولکیفآنکهازگذشتهکهشدهسببکاراین.شود
.نمایدسرقتکوینبیتشما،پولکیفازبدافزاربانتواند

24و۱8طوالنیعبارتازKeepKeyکهکرداشارهنکتهاینبهتوانمیمحافظت،نوعازاینمونهبرای
پولکیفتوانیدمیدستگاه،دیدنآسیبیاشدندزدیدهرفتن،بینازصورتدرکهکند،میپشتیبانیحرفی
.کنیدبازیابیseedیاپشتیبانعبارتاینازاستفادهباراخود

است؟شدهپشتیبانیهاییارزچهازKeepKeyپولکیفدر
،Litecoin،Dogecoinکوین،بیتازفقطکیفاین،KeepKeyسایتوبمندرجاتبراساس

Namecoin،Testnet،EthereumوDashتواندنمیکیفاینحاضرحالدر.کندمیپشتیبانی
Rippleازکاربرانازبسیاریکهآنجااز.کندذخیرهراredditبنابرایندارند،راارزاینذخیرهدرخواست
.کردخواهداضافهآنبهشرکتکهبودخواهدبعدیهایارزازیکیارزایناحتماالً
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رینبهتازیکیعنوانبهخودپولکیفبهراجدیدیویژگیآنها،ShapeShiftوKeepKeyادغامزماناز
کیفدریممستقطوربهتادهدمیامکانشمابهکهاندکردهاضافهکوین،بیتافزاریسختهایپولکیف

KeepKeyیاویصرافدرکاربریحسابایجادبدونتوانیدمیکهمعناستبداناین.کنیدمبادلهخود
.دهیدانجامراحتیبهراخودمعامالتدیگر،کیفیکبهخودسرمایهانتقال

است؟کدامKeepKeyکیفمنفیوقوتنقاطمثبتنکات
خود،یبرقهایکیفدیگرازآنترپایینقیمتوبدنهزیباییوقدرتبهتوانمیکیفاینقوتنقاطاز

-میایتنهبیتعدادبهخصوصیکلیدهایسازیذخیرهوایجادامکانآن،مثبتنکاتدیگراز.کرداشاره
.کرداشارهتوان

هصفحهمچنیننیست،سازگارواسابیپولکیفباکه،استاینKeepKeyپولکیفضعفنقاطاز
گذشته.استادزیآنشکستناحتمالفیزیکی،ضربهبامواجههصورتدرکهاستبزرگنسبتاکیفلمسی

وزنواندازهگفتباید.کندمیپشتیبانیخودرقبایسایربهنسبتکمتریبسیاردیجیتالارزتعدادازآناز
.استبیشتررقباسایربهنسبتنیزآن

چیست؟BitBox02پولکیفهایویژگی
Shiftنامبهسوئیسیشرکتیک Cryptosecurityنمودهتولیدرا۰2باکسبیتافزاریسختپولکیف
وشفافاءارتقیککوین،بیتافزاریسختهایپولکیفبهترینازیکیعنوانبهپولکیفاین.است
.بودبرخوردارتریحداقلیامکاناتازکهاستBitBox01پولکیفازتربهینه

هایآدرستادهدمیاجازهکاربرانبهدیجیتال،ارزدنیایاصلیهایکیفسایرمانندBitBox02پولکیف
شدهافظتمحبسیاروسیلهیکتنهانهکیفاین.کنندایمنوتولیدمستقلبطورراخودشدهرمزنگاری
بهاقعاًوکهآوردهارمغانبهکاربرانبراینیزراترزورولجِرهایپولکیفازدیگریهایویژگیبلکهاست،

۰2اکسببیتظاهریشکل.سازدمیجداسایرینبارقابتازراآنوکندمیکمکآنازاستفادهگسترش
.داردشباهتUSBمودمیامموریفلشیکبهایکسنانولجرهمانند

یرقابلغصورتبهآنافزاریسختقسمت.باشدمیبازمنبعیاسورساُپنصورتبهکیفاینافزارنرم
مِموریکارتازاستفادهبا۰2باکسبیتپولکیفپشتیبانگیریامکان.استشدهبستهبندیدستکاری

SD،یاحفاظتیطوالنیعبارتازبرخورداریکیف،ایناعتبارتاییدامکانبرای.استشدهفراهمseed،
.رودباالترآنامنیتیترازکهشدهباعث



کدامند؟2020در سال بهترین کیف پول های سخت افزاری بیت کوین

۱۶

شود؟میانجامچگونه02باکسبیتپولکیفتنظیمات
تااستکردهایجادهمراه،تلفنبرایهموتاپلپبرایهممرتبط،اپلیکیشنیکBitBoxپولکیف

برایرابرنامهتواندمیکیفصاحببنابراینشود،ترآسانهادستگاهازنوعدوهرباکاربریرابطازاستفاده
.کندبارگیریآنهادویهر

ایبرکههنگامی.کنیدمیمتصلروشنرایانهیکبهUSBکابلازاستفادهباراBitBox02شماآن،ازبعد
آدرسازییکیاکنیدایجادجدیدیآدرسکهشودمیخواستهشماازکردید،اندازیراهرادستگاهباراولین
لهمعامخودپولکیفباراحتخیالباتوانیدمیآدرس،شدنآمادهازپس.کنیدواردراخودقبلیهای
.کنیدمخفیراآنیادهیدانجام

کمیتدیانمببرایاستممکنالبتهگیرد،میوقتدقیقهچندفقطواستسادهکیفنصبمراحلتمامی
.بکشدطولبیشتر

https://myhardwarewallet.co.uk/bitbox02-review
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است؟چگونه02باکسبیتپولکیفامنیت
داراینیتامتامیننظرازکوین،بیتافزاریسختهایپولکیفبهترینازیکیعنوانبهپولکیفاین
کردهامینتراآنتراشهایمنیخصوصی،کلیدهایپایۀرمزهایداریم،انتظارکههمانطور.استمثبتامتیاز

ویژهرطوبهنیز،دستگاهعبوررمزکردنطوالنیمکانیزم.کندمیمحافظتخارجیمهاجماندستبردازو
.دهدمیکاهشراهکرهاحمالت

اختیاریبورععبارتیکدارایهمچنینکند،میاستفادهایمرحلهدوتأییدکنندهفاکتورهایازپولکیفاین
بهنسبتBitBox02پولکیفکلی،طوربه.دهدمیراپنهانهایآدرسایجادامکانکاربرانبهکهاست
قدیمیUSBمودمیکبهبیشتریشباهتزیرااست،توجهموردکمترهمظاهرینظرازخودقبلینسخه
.دارد

است؟پسندکاربرBitBox02کیفکاربریرابطآیا
بسیارآنیطراحاصلدرزیرااست،برخوردارتریدوستانهکاربریرابطازخودقبلیمدلبهنسبتکیفاین
خوبمعامالتمشاهدهبرایداردکهOLEDنمایشگرباواستبزرگترکمیجدیدپولکیف.باشدمیساده
.است

برایکهاستاینکندمیجداافزاریسختپولهایکیفسایرازراBitBox02آنچهکاربر،تجربهمورددر
آن،باکارواستمتکیداشتن،نگهوکشوییکشیدنزدن،ضربهاصلیحرکتسهبههادکمهجایبهکار
.استآسانواردتازهافرادچهوماهرافرادبرایچهآنازاستفادهکل،در.کشدمیطوللحظهچندفقط

کند؟میپشتیبانیصرافی هاییوارزهاچهازBitBox02پولکیف
کردهمیانیپشتیبکوینبیتازفقطآناولنسخه.استمتفاوتورژندودارایافزاریسختپولکیفاین
وین،کالیتکوین،بیتشاملارزهااین.کردذخیرهمیتوانرادیجیتالارزهایانواعآن،دیگرورژندرولی

.باشندمیERC-20توکنهایهمهواتریوم

۰2باکسبیتپولکیفهایورژناز.کندنمیپشتیبانیآنالینصرافیهایازپول،کیفاینحاضرحالدر
.نموداستفادهسردنگهداریعنوانبهمیتوانتنها

کدامند؟02باکسبیتپولکیفضعفوقوتنقاط
د،باشحاکمکیفامنیتبرقراریشمافکرهمهاگررسد،میدیجیتالارزازاستفادهبهنوبتوقتی

Bitbox02نسبتیامنیتترازنظرازکیفاین.هستیدآندنبالبهکهاستافزاریسختپولکیفهمان
.استبرخوردارباالییامتیازازخودرقبایسایربه
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حافظهکارتاز.دهدمیارائهراعالیعملکردیواستکاربرانعالقهموردوسادهآنکاربریرابط
Micro SDبرایبازمنبعهایبرنامهازواستآسانالعادهفوقکیفاینباتعامل.کندمیپشتیبانی

Linux،MacوWindowsکندمیاستفاده.

ازبانیپشتیهمچنینوداردکهکمیامکاناتبهتوجهباآنباالیقیمتبهتوانمیآنضعفنقاطاز
حاضرحالدرکهاستنگرآیندهکاربراننظرازمنفیافتیکاین.کرداشارهدیجیتالارزکمبسیارتعداد
.استکوینبیتبهمحدودفقط

Coldcardپولکیفهایویژگی Mk3چیست؟
Coldcardپولکیف Mk3کیفیککوین،بیتافزاریسختهایپولکیفبهترینازیکیعنوانبه

.استفردبهمنحصربسیارهایویژگیازایمجموعهباافزاریسخت

.ستاضروریدیجیتال،ارزگذارسرمایهوگرمعاملههربرایخوبافزاریسختپولکیفیکبودندارا
دراماپسندند،نمیراافزارسختقطعهیکبرایدالر۱۰۰کردنخرجایدهافراداینازبرخیاگرچه
ایینههزایناید،کردهکسبسختیبهکهدیجیتالیارزهایتمامدادندستازوشدنهکبامقایسه

.استناچیزپردازیممیکه

افزاریسختهایپولکیفازبرخیبامقایسهدردارد،قیمتدالر۱2۰حدودکهColdcardپولکیف
.کندمیپشتیبانیکوینبیتازفقطوداردقیمتآنهابرابردوازبیش

سختپولهایکیفسایرازکهاستاینکردخواهیدتوجهآنبهColdcardمورددرکهچیزیاولین
درایوهایاندازهبهLedgerوTrezorمانندپولهاییکیف.استبزرگترتوجهیقابلطوربهافزاری
USBکهحالیدرهستند،شستانگشتابعاددرColdcardکوچکحسابماشینیکاندازهبه
کلمشکوچک،فضاهایدرآنکردنجوروجمعوشدنپنهانکهشودمیباعثمسلماًابعاداین.است
.شود

.هستنددکمهدودارایفقطوهستندکوچکبسیارTrezorوLedgerافزاریسختهایپولکیف
باColdcardپولکیف.باشدگیروقتهاگذرواژهکردنواردبرایالزمزمانشودباعثتواندمیاین

دستگاهردواتوانندمیبیشتریسرعتبااطالعاتواستترراحتآنباکارعددی،کلیدصفحهداشتن
.شوند

توضیحنیم؟کدرآمدکسبکوینبیتطریقازچگونه:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
سادهزبانبه

https://www.buybitcoinworldwide.com/wallets/coldcard/
https://omidfadavi.me/how-to-have-income-with-bitcoin/
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Coldcardپولکیفدرامنیت Mk3است؟چگونه
.کنیدوصلنهرایابهراآنکهنیستنیازیداد،انجامراافزاریسختپولکیفاینتنظیماتبتوانآنکهبرای
Coldcardپولکیف Mk3تورآداپیکطریقازشده،برنامهریزیآنبرایپیشازکهراعملیاتیتواندمی
Microبرق USBدهدانجام.

Coldcardپولکیف Mk3هبونداردوجوداینترنتبهاتصالبرایاجبارینیازخودعملیاتانجامبرای
.کندمیکارآفالینصورت

کیفرنگیوواضحنمایشگرصفحهدربازیابیعبارتتولیدواولیهتنظیماتمثلپولکیفاینکارهایبیشتر
Coldcardپول Mk3باکارول،پکیفبدنهرویپالستیکیفیزیکیدکمههایازاستفادهبا.میگرددانجام
.استپذیرانجاممیشوند،مشاهدهاسکرینصفحهدرکهانتخابیهایدکمه

Mk3ازاستفادهمزایای Coldcardچیست؟
Mk3ازاستفادههایمزیتمهمترینازبرخیابتدادر Coldcardهایپولکیفبهترینازیکیعنوانبه

کلیدصفحهوبزرگبدنهداشتندلیلبهColdcardپولکیف.استشدهآوردهکوین،بیتافزاریسخت
.دارندیابیجهتدکمهدوفقطافزاریسختهایپولکیفسایر.استترراحتآنازاستفادهکامل،
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مثالعنوانبه.اندشدهساختهColdcardازپشتیبانیدرکوینبیتمناسبپولکیفتعدادی
ElectrumازColdcardکیباآفالینمعامالتایجادامکانکاربرانبهحتیوکندمیپشتیبانی
Coldcardهایکدتمام.دهدمیراColdcardراآنتواندمیکسیهرکهمعنیاینبهاستبازمنبع

کندبررسی

.هددانجامرامعامالتاینترنتازاستفادهبدونبتواندتاشدهطراحیخاصطوربهColdcardپولکیف
پذیرامکانزنیباشندوصلاینترنتبهآنکهبدوندیگرافزاریسختهایپولکیفازاستفادهکهحالیدر

آنهابرایروندایننیستند،Micro-SDحافظهکارتدارایColdcardمانندآنهاچونولیاست،
.استدشوارتر

Mk3پولکیفمعایب Coldcardچیست؟
تقریباًپول،کیفاین.کندمیاشارهدارد،وجودColdcardازاستفادهبارابطهدرکهاشکاالتیبهزیرموارد
.داردهزینهمشهور،افزاریسختپولهایکیفسایرقیمتبرابردو

افزاریختسهایپولکیفبیشترکهحالیدرکند،ذخیرهراکوینبیتتواندمیتنهاColdcardپولکیف
.دارندنگهرادیجیتالارزصدهایاهادهتوانندمی

انگذارسرمایهازبرخی.استافزاریسختهایپولکیفسایرازبزرگتربسیارColdcardپولکیف
شودمیباعثاماکندمیترآسانراColdcardباکارزیراباشندداشتهدوستراطرحایناستممکن
.گرددترسختدیگراندیدازدستگاهکردنمخفی

:شدهارائهمطالببندیجمع
دیجیتالارزیهاسکهذخیرههدفباتنهاکهاستفیزیکیالکترونیکیوسیلهیکافزاریسختپولکیف

.شودتصلمشماتاپلپیاتلفنرایانه،بهبایدهاسکهذخیرهازقبلپول،کیفاین.استشدهساخته

:استشدهآوردهکوین،بیتافزاریسختهایپولکیفبهترینازنمونهچندادامهدر

–Ledger Nano S
–Ledger Nano X
–TREZOR One
–TREZOR Model-T
–KeepKey
–BitBox02
–Coldcard Mk3
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باشید،میهاآلتکویندیگروکوینبیتاطمینانقابلوآسانسازیذخیرهچگونگیوامنیتنگراناگر
.باشدشمااولانتخابتواندمیافزاریسختهایپولکیف

مشکوکیاواینترنتبهشدهدادهاتصالوسایلازافزاریسختهایپولکیفتوسطخصوصیکلیدهای
درردارند،برخواهمیتازشمابرایکهخصوصیکلیدهای.شوندمیداشتهنگهمتمایزپذیریآسیببه

کیفکهمواقعیدرحتیشوند،میداشتهنگهافزاریسختپولکیفدراستآفالینکهامنمکانیک
.گیردمیقرارمحافظتموردهمبازگردد،وصلاست،شدهآلودهبدافزارتوسطرایانهیکبهپول

افزارینرمهایپولکیفخطر
بهتوانندمیسایبریهکرهایبنابراینهستند،رمزنگاریارزهایها،آلتکویندیگروکوینبیتکهدانیممی

هایکلیدبهدستابیباودادهقرارحملهموردراشمارایانهدرموجودافزارینرمپولکیفراحتی
.بزننددستبردآنهابهشماخصوصی

طریقازکوین،بیتافزاریسختهایپولکیفبهترینازاستفادهباشماخصوصیکلیدهایوقتی
دستیابیجهتراهیسایبریهکرهایکهبودخواهدشمابرایتضمینیگردند،ذخیرهوشدهتولیدآفالین

.ندارندراهیشماسرمایهبه

توانیدیمهمبازسرقت،اینازپسحتیبدزدند،راشماافزاریسختپولکیفبتوانندهکرهازمانیاگر
.نماییدمحافظتخودپولکیفازکدپینبا

تا.اشیدنبنگرانخودافزاریسختپولکیفدیدنآسیبیاشدنگمشدن،دزدیدهمورددراستبهتر
.نماییدابیبازیراخوددیجیتالارزهایتوانیدمیهمیشهکنید،ایجادپنهانیپشتیبانکدیککهزمانی

میارائهخودانصاحببهرابیشتریامنیتپول،کیفمهمجزئیاتنمایشوتأییدبانمایشگرهایصفحه
دادهازآننمایشصفحهاست،غیرممکنتقریباافزاریسختپولکیفشدنهککهآنجاییاز.دهند
.استتراعتمادقابلرایانهرویشدهدادهنمایشهای
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:متداولسواالت
کنم؟انتخابراکوینبیتپولکیفچگونه
یککیف،نایاینکهازنظرصرفکنید،انتخاباعتماد،قابلکوینبیتپولکیفیکداریدنظردروقتی
:کنیدتقضاوزیرمعیارهایاساسبرراآنبایدباشد،افزاریسختپولکیفیکیاافزارینرمپولکیف

راآندهایکلیبتوانیدوباشدشمامخصوصپولکیفیعنیکندایجادراخصوصیکلیدهایاینکهاول
بتوانیدرانجامسوکنیدچکراآنامنیتیهایویژگیوگیریپشتیباننحوهسپس.کنیدکنترلخودتان
.نماییدذخیرهایمننحویبهراآنپینکدهایوپشتیبانکلیدهای

چیست؟کوینبیتپولکیفترینایمنوبهترین
ترینامنافزاریسختهایپولکیفانتخابخود،کوینبیتسرمایهذخیرهبرایگیریتصمیمهنگام
سختهایولپکیفبهترینکنندهتولیدوافزاریسختپولکیفهایدهندهارائهترینعمده.استگزینه
بیشترینازمناسب،قیمتبااِسنانولجر.هستندKeepKeyوLedger،Trezorکوین،بیتافزاری
ایمنبرایگرموسردذخیرهمزایایازافزاریسختهایپولکیف.کندمیپشتیبانیدیجیتالارزهایتعداد
.کنندمیاستفادهپولکیفسازی
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است؟کدامگرمافزاریسختپولکیف
رایانه،مانندهاییدستگاهبهاتصالحالدرواینترنتطریقازکههستندهاییپولکیفگرم،هایپولکیف
.شوندمیاجراتاپلپیاهمراهتلفن

درارشماخصوصیکلیدهایگرم،هایپولکیفکهآنجااز.هستندمخفیکدهایخصوصیکلیدهای
.شوندگرفتهنظردرایمن٪۱۰۰توانندنمیخصوصیکلیدهایاینکنند،میتولیداینترنتبهمتصلدستگاه

است؟مهمنمایشصفحهباافزاریسختپولکیفیکچرا
Ledgerجملهازکوینبیتافزاریسختهایپولکیفبهترین Nano S،Ledger Nano S،

TREZOR TوTREZOR Oneهستندنمایشصفحهدارای.

هکهکآنجاییاز.دهندمیارائهرابیشتریامنیتپول،کیفمهمجزئیاتنمایشوتأییدباهاصفحه
رویدهشدادهنمایشهایدادهازآننمایشصفحهاست،غیرممکنتقریباافزاریسختپولکیفشدن
.استتراعتمادقابلرایانه

افتد؟میاتفاقیچهکنیدگمراخودافزاریسختپولکیفاگر
برایکدپینازکهزمانیتا.کنیدوحشتکهنیستنیازیکردید،گمراخودافزاریسختپولکیفاگر

راشماهاینکویبیتتواندنمیکسهیچباشید،کردهاستفادهخودافزاریسختپولکیفبهدسترسی
بیتافزاریسختپولکیفتنظیمزماندرکهseedطوالنیعبارتازاستفادهباتوانیدمی.کندسرقت
.کنیدبازیابیدیگریپولکیفهررویراخودپولکیفاید،کردهدریافتکوین

است؟سختکوینبیتافزاریسختپولکیفازاستفادهوتنظیمآیا
Ledgerمانندکوینبیتافزاریسختهایپولکیفبهترین Nano Xهاپولکیفترینسادهازیکی
چنینهموداردوجودآنهاتنظیمبرایزیادیراهنماهایپول،کیفهرهایپلتفرمدر.هستنداستفادهبرای

این.بگیرندکمکخودکیفامکاناتهمهتنظیمبرایRedditانجمنازتوانندمیپولکیفصاحبان
.اندشدهطراحیآساناستفادهوبودنایمنبرایمدرنوسایل

چیست؟ایکسنانولجرمقابلدرتیمدلترزورآشکارتفاوت
TREZORپولکیف Model-Tو2۰۱8سالدرLedger Nano Xاندشدهاندازیراه2۰۱9مارسدر.
دلیل،مینهبه.استبلوتوثدارایایکسنانولجرکهاستمورداینپول،کیفدوایناساسیتفاوتیک

Nano XدستگاهیکبامستقیماًتواندمیiOSنداردراامکاناینتیمدلترزورکهحالیدرکند،کار.
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چیست؟TREZORمقابلدرKeepKeyتفاوت
کیفدواینبینبزرگیتفاوت.استTREZORعاملسیستموکدازدرگاهیواقعدرKeepKeyکیف
یفک.استمتفاوتنیزدستگاهدوظاهریطراحی.داردتریطوالنیسابقهTREZORولینداردوجودپول

KeepKeyکیف.باشدمیبرخورداربیشتریاستحکامازواستترسنگینوبودهآلومینیومیTREZOR
.دباشترمقاومافتادنمقابلدروبودهترضربهضدKeepKeyازاستممکنواستترسبکوپالستیکی

Ledgerپولکیفدو Nano XوColdcardشود؟میمقایسهچگونه
راسکه۱۰۰۰ازبیشکهاستمفیددیجیتالارزهایاززیادیتعدادذخیرهبرایایکسنانولجرخصوصیات
.کندمیکارAndroidوiOSهایعاملسیستمتحتپولکیفاین.کندمیپشتیبانی

نیتامداشتنبرایگزینهبهترینوکندمیذخیرهراکوینبیتفقطColdcardافزاریسختپولکیف
.استکوینبیتنگهداریرویمتمرکز

ایت قبل از خرید بهترین کیف پول های سخت افزاری بیت کوین چه نکاتی را رع
کنیم؟

ازقبلشودمیپیشنهاد.استآمدهکنید،بارگیرییاخریداریتوانیدمیکهراهاییپولکیفمقاله،ایندر
معتمد،ایهسایتطریقازیااندکردهاستفادهراهاکیفاینکهاشخاصیازپول،کیفهربارگیرییاخرید
.کنیدتحقیق

Googleفروشگاهبهکالهبرداریجدیدهایپولکیف،روزهر PlayهایبرنامهفروشگاهوApple
هاییپولیفکفقطکنیدسعی.اندشدهطراحیمردمکوینبیتهایسرمایهسرقتبرایکهشوندمیاضافه

.هستندهمهبرایبررسیقابلوبازمنبعواندکردهمنتشرراآنهاکدکهکنیدتهیهرا

است؟مناسبمنبرایپولکیفکدامبدانمچگونه
برایراتصمیماینبتواننددیگرانکهباشیدداشتهانتظارکهاستمنطقیغیربگوییم،بخواهیمصادقانهاگر
بافقطراینبناب.داردبستگیشمانیازهایوشخصیتبهکامالًشمااولویتگذشته،ایناز.بگیرندشما

.باشیدصادقخودتان

پولاندازسپبرایراهیعنوانبهیااینترنتسادههایهزینهبرایپولکیفازاگرکه،استاینتوصیهیک
.نداریدایپیچیدهپولکیفبهنیازیکنید،میاستفاده

ایفتهپیشرهایپولکیفازحتماکنید،ادارهراکوینبیتمحوریتباتجارتیکداریدقصداگرولی
بیتافزاریختسهایپولکیفبهترینازوکندمیپشتیبانیخودکارانبوههایپرداختازکهکنیداستفاده
.باشدکوین
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آموزش تکمیلی

یت برای آشنایی با سرفصل های دوره جامع ساخت و استفاده از کیف پول ب
:کوین و سایر ارزهای دیجیتال می توانید به لینک زیر مراجعه کنید

مشاهده دوره جامع ساخت و استفاده از کیف پول ارزهای دیجیتال

https://channelbpodcast.com/archives/11758
https://omidfadavi.me/product/training-wallet-cryptocurrenciy-bitcoin/

