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؟معتبرتر و امن تر برای ایرانیان هستند2020کدام کیف پول های بیت کوین در سال 

ذخیرهیاوارسالانتقال،ونقلهرگونهمنظوربهکهاستدیجیتالیبرنامه هایجملهازپولکیف
ازناگونیگوانواعداراینیزدیجیتالارزرایج ترینکوینبیت.استضروریوالزمدیجیتالارزهای

کهیآنجایاز.می شودشاملرامتعددیپول هایکیفارزهاسایرباقیاسدرکهاستپولکیف
جاایندرمادارند،گوناگونیپول هایکیفتولیددردستبسیاریکمپانی هایوشرکت ها

مزایایوایبمعتوضیحبهوکردهمعرفیشمابهراکوینبیتپولکیفرایج ترینومعتبرترین
؛می پردازیمپول هاکیفازیکهر

فهرست مطالب 

چگونگی انتخاب مناسب ترین کیف پول بیت کوین✓
2020معتبرترین کیف پول بیت کوین در سال انواع✓
Ledgerکیف پول ✓
Trezorکیف پول ✓
Myceliumکیف پول ✓
Electrumکیف پول ✓
Coinomiکیف پول ✓
Samouraiکیف پول ✓
کیف پول کاغذی✓

کوینبیتپولکیفمناسب ترینانتخابچگونگی
پولیکیفنوعهچازکهمیشودگرفتهنظردرکاربرشرایطبامطابقواستایسلیقهکامالپولکیفانتخاب
ازکهاستآنهتربطبیعتاباشد،نداشتهکامپیوتربهدسترسیکاربریچنانچهاگرنمونهبرای.شودبهرهمند
کارکردوعنکاربرانبرخیدیگرسویاز.میشودنصبهمراهگوشیهایبرکهنمایداستفادهپولهاییکیف
قاعدهیکاننمیتوبنابراین.میدانندمناسبترخودانتخاببرایوگرفتهنظردرراآنطراحییاوپولکیف
درکهاستایبرنامهازاطمینانواعتباراستاهمیتحائزکهآنچه.داشتنظردرموضوعاینبرایراکلی

میکنیم؛اشارهکوینبیتپولکیفانواعترینمطمئنتوضیحبهادامهدر.میشودگرفتهقرارکاربراناختیار

؛ازعبارتنداست،شدهشناخته2020سالدرکهکوینبیتپولکیفمعتبرترینانواع

http://www.omidfadavi.me/
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Ledgerپولکیف

Trezorپولکیف

Myceliumپولکیف

Electrumپولکیف

Coinomiپولکیف

Samouraiپولکیف

کاغذیپولکیف

خواهیدمیاگر.شدخواهندمعرفی2۰2۰سالدرکوینبیتهایپولکیفبهترینشمابهمقالهادامهدر
کیفآموزشازکنیممیپیشنهادبگذاریدسرپشتنیزراکوینبیتپولکیفازاستفادهوساختآموزش

.نماییداستفادهکوینبیتپول

http://www.omidfadavi.me/
https://www.ledger.com/
https://trezor.io/
https://wallet.mycelium.com/
https://electrum.org/
https://www.coinomi.com/en/
https://samouraiwallet.com/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-on-making-and-using-bitcoin-wallet-and-other-cryptocurrencies/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-on-making-and-using-bitcoin-wallet-and-other-cryptocurrencies/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-on-making-and-using-bitcoin-wallet-and-other-cryptocurrencies/
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Ledger

برایپولکیفهکنندتولیدکهشرکتاین.استلجرفرانسویشرکتتولیدپولها،کیفمطمئنترینجملهاز
Ledger Nano Sدرفادهاستنانولجرنامباراخودمحصولترینمعروفمیباشد،نیزدیجیتالارزهایسایر

.استدادهقرارکاربراناختیار

راآنازکالهبرداریوکردنهککهاستآنامنیتدرلجرافزاریسختپولهایکیفاصلیامتیاز
توکنهایازاعمتوکنهاودیجیتالارزهایسایرازپولکیفاینپشتیبانیآنبرعالوه.استکردهغیرممکن
ذخیره،برایتوانندمیکاربران.دانستپولکیفاینویژگیهایدیگرازمیتوانرامواردسایرونماتریوم،
کیفنایافزارنرم.شوندبهرهمندپولکیفاینازنظرشانمورددیجیتالارزهایازیکهرارسالیاوانتقال
هرکردنهاضافجهتپولکیفاینازاستفادهباهمچنین.استشدنرسانیروزبهحالدرممتدطوربهپول
بهراآننمیتواراحتیبهونیستدیگریپولکیفخریدیاواستفادهبهنیازیدیگردلخواهارزهایازیک
.کردرسانیروز

کوینبیتودیجیتالارزاخبارمنابعبهترینمعرفی:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین

از؛عبارتندلجرپولکیفویژگی های
کوینبیتذخیرهوانتقالارسال،برایمطمئنوامنبستری

آسانفعالسازی
توکنودیجیتالارزهایتمامیازپشتیبانیقابلیت

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/best-cryptocurrency-and-bitcoin-news-sources/
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پولکیفبامرتبطافزارهاینرمباهمخوانی
مناسبحجموسبکاندازه

لجر؛پولکیفمعایب
ابلقبودنشافزاریسختویژگیجهتبهکهاستافزاریسختپولهایکیفجملهازلجرپولکیف

.نیستروزانهصورتبهمکرراستفاده
ابلقبودنشافزاریسختویژگیجهتبهکهاستافزاریسختپولهایکیفجملهازلجرپولکیف

.نیستروزانهصورتبهمکرراستفاده

Trezor

دیجیتالارزهایحوزهدرکوینبیتافزاریسختپولهایکیفکنندهتولیداولینعنوانبهترزورکمپانی
کیفنایمنتریومطمئنترینجملهازلجرکمپانیمانندنیزکمپانیاینمحصول.استشدهشناخته
ترزورپولکیفبهمیتواننیزآنمحصولمعروفترینجملهازکهمیآیدشماربهافزاریسختپولهای

.داردامنتیمدلترزورکهپذیرفتهصورتکمپانیاینازدیگریجدیدتولیدآنبرعالوه.کرداشارهوان
ترزوربیشترمکاناتابودنداراآنفرقتنهاونداشتهیکدیگرباتفاوتیهیچشدهتولیدنوعدوکهاستگفتنی
بهپشتیبانییزندیجیتالارزهایسایرازتی،ترزورپولکیفجانبیامکاناتبهتوجهبادیگرسویاز.استتی

بهتیمدلترزورپولکیف.نداردرادیجیتالارزهایسایرازپشتیبانیقابلیتوانترزورمدلامامیآوردعمل
ساپورتارغیرهونماتریوم،ازاعمراتوکنهزارانودیجیتالارزهایازبسیاریازپشتیبانیقابلیتراحتی
.نمیباشدنیزکردنهکقابلوکرده

http://www.omidfadavi.me/
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فوق،یویژگیهابرعالوهکهتیترزورمدلازکمپانیاینمحصوالتازاستفادهصورتدرمیشودتوصیه
.شویدبهرهمنددارد،رامتعددارزهایازنگهداریقابلیت

از؛عبارتندترزورپولکیفویژگی های
کوینبیتذخیرهوانتقالارسال،برایمطمئنوامنبستری
تیترزورمدلدردیجیتالارزهایتمامیساپورتقابلیت
کالهبرداریوهکغیرقابل
کوینبیتافزارهاینرمباهمخوانیقابلیت
آسانفعالسازیونصب
مناسبحجمواندازه

ترزور؛پولکیفمعایب
نیستآنازروزانهطوربهمکرراستفادهامکانپول،کیفنوعاینافزاریسختقابلیتدلیلبه
نیستمستحکمچندانبدنهنظراز

Mycelium

وبایلمگوشیهایدراندازیراهونصببرایکهکوینبیتپولهایکیفمناسبترینوبهترینجملهاز
واندرویدتمسیسدودرپولکیفایننصبکهاستذکرقابل.استمایسلیومپولکیفاست،شدهطراحی

نظرازهچاگروبودهآسانوسادهبسیارپولکیفاینبهدسترسیوکارایی.استامکانپذیرآیاواس
رینمطمئنتجملهازوبودهکاربردیبسیارامانمیشود،شاملرافردیبهمنحصرطراحیظاهرزیبایی

http://www.omidfadavi.me/
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ایمنیبرهعالوپولکیفاینویژگیهایجملهاز.میآیدشماربههمراهگوشیهایبرایکوینبیتپولکیف
ولپکیفعنوانبهمیتوانآنامتیازاتدیگراز.استافزاریسختپولهایکیفبهاتصالامکانآن،

پولیفکاینازبهرهمندیباکهاستگفتنی.نموداستفادهآنازدیگرمواردوارسالانتقال،برایکاغذی
ایننینهمچ.داشتخواهندخودداراییهایوخصوصیکلیدهایبرجانبههمهکنترلوکاملتسلطکاربران
.میشودشاملنیزراامنیتیگزینههایپولکیف

دیجیتالارزآموزشیدوره های:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین

از؛عبارتندمایسلیومپولکیفویژگی های
کوینبیتذخیرهوانتقالارسال،برایمطمئنوامنبستری

کاربردیمتعددامکاناتوقابلیتهابودندارا
افزاریسختپولهایکیفسایربهاتصالوجودامکان
iOSواندرویدهایسیستمبرنصبقابل

مایسلیوم؛پولکیفمعایب
استشدهطراحیهمراهگوشیهایدرنصببرایفقط
میکندعملضعیفکاربریرابطعملکردخصوصدر

Electrum

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/digital-currency-training-courses/
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کیفاینکهتاسگفتنی.کرداشارهالکترومپولکیفبهمیتوانکوینبیتپولکیفقدیمیترینجملهاز
اینشاخصههایجملهاز.استبازمتنصورتبهنیزآنطراحیورسیدتوسعهمرحلهبه2۰۱۱سالدرپول
برایترومالکپولکیف.شودمیروزبهوبررسینویسانبرنامهسویازمداومطوربهکهاستآنپولکیف
استقبالازدسکتاپنوعکهاستشدهدادهتوسعهاندرویدسیستمودسکتاپکامپیوترهایسیستمدو

ازمکووکسلینویندوز،عاملسیستم.استگرفتهقرارکوینبیتعالقمندانوکاربرانمیاندربیشتری
برایکهاسترذکقابل.میشودنصبگرفته،قرارآنبردسکتاپنسخهکههستندعاملهاییسیستمجمله

آسانترسیدسمیتوانپولکیفاینویژگیهایاز.نمیباشدچینبالکدانلودبهنیازینوعاینازاستفاده
.نموداشارهافزاریسختپولهایکیفبهآناتصالهمچنینوخصوصیکلیدبه

از؛عبارتندالکترومپولکیفویژگی های
کوینبیتذخیرهوانتقالارسال،برایمطمئنوامنبستری
سریعسازیفعالوآساننصب

خصوصیحریمحفظبرایقابلیتهای
اندرویدسیستمباهمراههایگوشیودسکتاپکامپیوترهایبرنصبقابل

الکتروم؛پولکیفمعایب
نیستبرخوردارمطلوبیکارکردازپولکیفایناندرویدنسخه

میکندعملضعیفکاربریرابطعملکردخصوصدر

Coinomi

http://www.omidfadavi.me/
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این.نماییدادهاستفکوینومیپولکیفازکهمیشودپیشنهادهستید،کارتازهدیجیتالارزهایدنیایدراگر
توکنودیجیتالارز۱25بربالغپشتیبانیقابلیتبلکهاست،برخوردارباالییبسیارامنیتازتنهانهپولکیف
دلیلهبوبودهدسترسقابلدسکتاپوموبایلعاملهایسیستمبرایهمچنین.داردهمراهبهخودبارا

کهاستتنیگف.استکردهسادهبسیارکاریتازهفردوکاربرهربرایراآنکارکردعالی،بسیارکاربریرابط
رضایتطحسدانلود،باالیمیزاننظرازوکندجلبخودبهتوانستهراکاربراناغلبرضایتپولکیفاین

.استبودهپیشروکوینبیتپولهایکیفسایربهنسبتهموارهمندی

؟داریدزنیادیجیتالارزهایتریدینگآموزشبهچرا:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین

از؛عبارتندکوینومیپولکیفویژگی های
کوینبیتذخیرهوانتقالارسال،برایمطمئنوامنبستری
اندرویدسیستمباهمراههایگوشیودسکتاپبرنصبقابل
العادهفوقکاربریرابط

کوینومی؛پولکیفمعایب
Open Sourceبازمتنازبرخورداریعدم

Samourai

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/digital-currency-training-required/
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استنهایگوبهپولکیفاینکارکرد.استشدهطراحیهمراهگوشیهایدرنصببرایساموراییپولکیف
بهتوانمیپولکیفاینمزیتهایجملهاز.میباشدمتمرکزکاربرانامنیتوخصوصیحریمحفظبرکه

کیفکنترلسگویت،ازبهرهمندیتور،ازبهرهمندیخصوصی،تراکنشهایانجامقابلیتباال،بسیارامنیت
وشیهایگبرایکهپولهاییکیفمیانازکهاستگفتنی.کرداشارهاینچنینیمواردودورراهازحتیپول

ولهاییپکیفسادهترینوکاربردیترینمرغوبترین،جملهازساموراییپولکیفاست،شدهطراحیهمراه
برتنهاساموراییپولکیفنصبکهاستذکرقابل.نماینداستفادهآنازراحتیبهمیتوانندکاربرانکهاست

.استپذیرامکاناندرویدگوشیهای

از؛عبارتندساموراییپولکیفویژگی های
کوینبیتذخیرهوانتقالارسال،برایمطمئنوامنبستری
اندرویدگوشیهایبرنصبقابل

بازمتنطراحی
جانبیامکانات

دسترسقابل

سامورایی؛پولکیفمعایب
استنصبقابلاندرویدسیستمباهمراهگوشیهایبرفقط
میشودشاملراضعیفیکاربریرابط

کوینبیتکاغذیپولکیف

http://www.omidfadavi.me/
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برایکهاستپولهاییکیفانواعجملهازمیشود،چاپکاغذرویبرواقعدرکهکاغذیپولکیف
کلیدپول،یفکنوعاینازاستفادهباترتیببدین.میشودبردهکاربهکوینهابیتمدتطوالنینگهداری
هریاووینکبیتپولکیفنصبوساختبرایکهاستذکرقابل.بودخواهدکاربرکنترلدرخصوصی

استفادهسوءواریکالهبرداحتمالاینصورتغیردرکنید،مراجعهمعتبرسایتبهبایستیدیجیتالیارزگونه
.نماییدطعقراخوداینترنتبایستیکاغذی،پولکیفبارگذاریونصبازپس.داردوجودکاربرانداراییاز
پولکیفهر.ندارداینترنتبهنیازیکاغذیپولکیفساختافزارنرمکامل،بارگذاریازبعدآنکهدلیلبه

برایودخخصوصیکلیدارسالازکهاستذکرقابل.استآدرسیکوخصوصیکلیدیکدارایکاغذی
.استتانداراییهایکلازمحافظتمعنایبهخصوصیکلیدازمراقبت.نماییدخودداریشدتبهسایرین

از؛عبارتندکوینبیتکاغذیپولکیفویژگی های
کاربرانخصوصیحریمحفظوباالامنیت
استمناسببسیارمدتطوالنیگذاریهایسرمایهجهتکاغذیپولکیف

کاغذی؛پولکیفمعایب
روزانهطوربهکاغذیپولکیفازاستفادهعدم

کاغذتدریجیشدنخرابیاوسرقتاحتمال

http://www.omidfadavi.me/

