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نآآموزش صفر تا صد ساخت کیف پول کاغذی بیت کوین و نکات مربوط به استفاده از 

ذیکاغپولکیف.استامنشیوهبهآننگهداریدیجیتالارزحوزهدرحساسومهمهایاولویتازیکی
آفالینتصوربهکوینبیتنگهداریاصل،در.کندمیفراهمشمابرایرابستریچنیننیزکوینبیت

باالتریعتباراوامنیتآنالین،پولکیفبرعکسوشودمیفراهمکاغذیپولکیفکمکباکهاستامکانی
یکویخصوصکلیدیکشمااست؛آنماهیتدلیلبهنیزکاغذیاسمبهپولکیفایننامگذاری.دارد

ارسالسسپودریافتکوینبیتتوانیدمیمورددوهمینواسطهبهکهداریدکاغذرویکوینبیتآدرس
راآنانتومیسادهمرحلهچندطیباواستآساننیزکوینبیتکاغذیپولکیفساختروش.کنید
خواهیمرابطهایندربیشتراطالعاتوکاغذیپولکیفساختآموزشبهمطلبایندر.کردایجاد

.باشیدهمراهپولکیفآموزشمقاالتسریدرماباپس.پرداخت

فهرست مطالب

کیف پول کاغذی بیت کوین چیست؟✓
نکات ابتدایی مهم در ساخت کیف پول کاغذی✓
روش ساخت کیف پول کاغذی بیت کوین چگونه است؟✓
ست؟ساخت کیف پول کاغذی بیت کوین به صورت آفالین چگونه ا✓
نکات مهم و کلیدی در مورد کیف پول کاغذی بیت کوین✓
جمع بندی✓

چیست؟کوینبیتکاغذیپولکیف
وآفالینلپوکیفیکاین.استخصوصیکلیدوکوینبیتآدرسشاملکوینبیتکاغذیپولکیف
وگیردیمقراراستفادهموردهمکوینالیتمانندهاارزمابقیبرایکوینبیتجزبهکهاستاعتمادقابل

روزهبروزدیجیتالارزکالهبردارانکهروزهااین.کندمینگهداریممکنحالتترینامندرراشماسرمایه
دارند،راانتپولکیفخصوصیکلیددریافتوزدندستبردقصدنحویهربهکدامهرویابندمیافزایش
اماندروزه،حاینبامرتبطهایکالهبرداریازتااستممکنامکانبهترینآفالینکاغذیپولکیفداشتن
.بمانید

وقتییا،نداریدنگهخودبرایراآنازکپیآنکهشرطبهدارد؛وجودنیزپولکیفاینفروشوخریدامکان
رو،اینزا.باشدداشتهاختیاردراطالعاتآنازکپییکنبایدفروشندهکنید،میخریداریکسیازراآن

ایندانیدببایدکاغذیپولکیفمورددرکهاینکته.شوندانجامامنشکلبهبایدچنیناینهایمعامله
ایجادراپولکیفآدرسنیزعمومیکلیداینواستعمومیکلیدکنندهایجادآن،خصوصیکلیدکهاست
تولیدفردبمنحصرآدرسیکنتیجهدر.شوندمیانجامهاالگوریتمکمکبانامبرده،رونداینکل.کندمی
.شودمی

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/wallet-training/
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کیفشآموزازتوانیدمیدیجیتالارزهایپولکیفمختلفانواعباارتباطدرکاملآموزشدریافتجهت
.نماییداستفادهکوینبیتپول

کاغذیپولکیفساختدرمهمابتدایینکات

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/training-wallet-cryptocurrenciy-bitcoin/
https://omidfadavi.me/product/training-wallet-cryptocurrenciy-bitcoin/
https://omidfadavi.me/product/training-wallet-cryptocurrenciy-bitcoin/
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.استیتالدیجارزنگهداریبرایمذکورکاغذامنیتشود،میصحبتآنازکمترشایدکهکلیدینکتهیک
بهیدتواننمیآن،رویمندرجاطالعاتهمراهبهکاغذاینرفتنبینازصورتدرکهباشیدداشتهتوجه

.باشیدکوشاآننگهداریوحفظدرپسباشید؛داشتهدسترسیخودحساب

ارزاینمزایایوکاربردها+؟چیستEveripedia(IQ):باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
دیجیتال

قصدکهیتالدیجارزهربهمربوطسایتبهبایدابتدادرکوین،بیتکاغذیپولکیفساختکارشروعبرای
معتبرسایتهبکهاستاینرابطهایندرمهمنکتهالبته.کنیدمراجعهداریدآنبرایکاغذیپولکیفسایت

قرارردارکالهبافراددستدرشمااطالعاتصورتاینغیردرکنید،مراجعهدیجیتالارزهربهمربوطاصلیو
ازتبهمرهروکنیدبوکمارکرادیجیتالارزهرسایترسمیآدرسبایدشمامنظوراینبرای.گرفتخواهد
باراخوداطارتبکاغذیپولکیفساختبهمربوطصفحهآمدنباالازبعد.نماییداستفادهمارکبوکهمان

درکوینبیتوتریوما،کوینالیتمثلهاییسایتامنیت.باشیدداشتهبیشتریامنیتتاکنیدقطعاینترنت
.یدکنآغازراپولکیفساختهاسایتاینطریقازتوانیدمیشماوشدهبررسیمرتبطهایلینک

است؟چگونهکوینبیتکاغذیپولکیفساختروش

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-everipedia/
http://www.liteaddress.org/
https://www.myetherwallet.com/
http://www.bitaddress.org/
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فتدریابرای.نمودآغازراکاغذیپولکیفساختتوانمیسادهمرحلهچندطیکردیم،اشارهکههمانطور
ایمنواعتمادقابلسایتیکهکرد؛مراجعهbitaddress.orgآدرسبهبایدکوینبیتکاغذیپولکیف
جاواکمکبهنیزآنبامرتبطخصوصیآدرسوگیردمیشکلQRکددوواسطهبهپولکیفتولید.است

شمابهQRکد.باشدمیbase-58استانداردفرمتاساسبرنیزکوینبیتآدرس.شودمیانجاماسکریپت
.نماییدتجربهراتریآسانفروشوخریدپذیرندههایسایتدرآناسکنباتادهدمیراامکاناین

در.ودشمیدنبالعملیاتموسدائمدادنتکانباوشودمیبارگذاریایصفحهآدرساینبهمراجعهازبعد
پیفرمتبهراآنیاگرفتهپرینتآنازتوانیدمیشماوشدهتولیدخصوصیکلیدوکوینبیتآدرسنهایت
.کنیدسازیذخیرهافدی

راکاراینامانجقصداگرواستپولکیفساختجهتتصادفیهایکاراکترایجادبرایموسدادنتکانالبته
ازپسهایتندر.کنیدتولیدجدیدآدرسوکردهواردراتصادفیهایکاراکترخودتانتوانیدمیباشیدنداشته
اسکنراآننبایدکهشوندمیدادهنمایشQRکدهمانهمراهبهعمومیوخصوصیکلیدپولکیفساخت
.کنید

paperرویبایدمرحلهاینازبعد walletزمالتعدادبهرانیازتانموردکوینبیتهایآدرسوکردهکلیک
Addressesجلویبایدراتعداداین.نماییدواردآندر to generateبرایشمادلیل؟چهبهاما.کنیدوارد

تراکنشیبراایدکردهدرخواستاینجادرکهمختلفیهایآدرسازتوانیدمیآیندهدربیشترامنیتداشتن
.شدخواهدحفظتانپولکیفمحتوایامنیترو،اینازوکنیداستفادهجداگانههای

http://www.omidfadavi.me/
https://www.bitaddress.org/
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hideبخشمثال.دارندوجودکوینبیتکاغذیپولکیفساختبراینیزدیگریهایگزینه artبرای
میزینهگاینکردنفعالغیر/فعالازبعد.نداردگرافیکیخاصطرحکهاستایسادهپولکیفساخت
افدییپنسخهکهمیکنیمتوصیه.شودایجادتانپولکیفتاکنیدانتخابراGenerateگزینهتوانید
.باشیدداشتهاختیاردرراآنازنسخهدوتاکنیدذخیرهراپولتانکیف

آننوعبهترینوچیستStablecoinکویناستیبل:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
؟استکدام

سمتمنوازنکویبیتکاغذیپولکیفازاستفادهبرایتوانیدمیداردقراربالکچیندرشماپولکیفاگر
آنواستدارکاربرانازدستهاینبرایراویژهمزیتیکروشاین.نماییداستفادهآنازوکردهاقدامچپ
نیازکهصورتیرد.کننداستفادهبالکچینبستردرخودپولکیفسازیامنبرایتوانندمیآنهاکهاستاین
Bitcoinسایتبهمراجعهباتوانیدمیباشیدداشتهخودکاغذیپولکیفبرایاضافهتنظیماتبه Paper

Wallet.comکیفختساکهباشیدداشتهنظردرهمباز.کنیداعمالرامختلفامکاناتوتنظیماتاین
راخودترنتایناستبهترآنبامرتبطسایتبارگذاریازپسونداردنیازیاینترنتاتصالبهکاغذیپول
.بپردازیدمراحلادامهبهآفالینصورتبهوکنیدقطع

؟استچگونهآفالینصورتبهکوینبیتکاغذیپولکیفساخت

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/stable-coins/
http://www.bitcoinpaperwallet.com/
http://www.bitcoinpaperwallet.com/
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غیردر.نماییدوددانلراآنبامرتبطبرنامهبایدابتداآفالینروشبهکوینبیتکاغذیپولکیفساختبرای
مذکوررونداز،سپولکیفبرنامهدانلودبهنیازبدونوصفحهکاملشدنبازازپستوانیدمینیزصورتاین
رامذکورایتستوسطپولکیفسازیذخیرهعدمبرایبیشترهرچهاطمینانشمابهکاراین.کنیددنبالرا

.دهدمی

بهبایدماش.استآنالینروشمشابهتقریباهمآفالینصورتبهکاغذیپولکیفساختمراحلکردنطی
باارخودارتباطتوانیدمیدانلودازبعد.کنیددانلودرازیپفایلیکورفتهBitaddress.orgسایت
خواهیدهافایلمابقیکناردرhtmlفایلیکمذکور،زیپفایلکردناکسترکتازپس.کنیدقطعاینترنت

.دید

نیزمرحلهنایدر.کنیدشروعآفالینصورتبهراکوینبیتکاغذیپولکیفساختوکردهبازرافایلاین
دادهحرکتصفحهرویموسباید.شودمیتکرارآنالینروشبهآفالینکاغذیپولکیفساختروش
کلیداملشآدرسدووشدهساختهنظرموردپولکیفنهایتدر.برسدپایانبهپولکیفساختتاشود

.شودمیپدیدارشمابرایکوینبیتآدرسوخصوصی

ارسالفرستندهیبراراتانپولکیفآدرسبایدکنیدذخیرهپولکیفاینداخلکوینبیتاینکهبرای:نکته
کلنتیجهدرودشخواهدشماپولکیفمحتوایبهفرستندهدسترسیباعثعمالًخصوصیکلیدارائه.کنید

آدرسکمکباچیزهمه.استهماناصلیشیوههمدریافتبرای.دادخواهیددستازراخودسرمایه
کوینبیتشودمیدادهشمابهنهایتدرکهQRکداسکنباتوانیدمیشما.شودمیانجامپولکیف

شودمیهدادنشانشمابهکاغذیپولکیفساختازبعدنهایتدرکهایصفحهدر.کنیدارسالودریافت
یکآنکناردر.استتانکاغذیپولکیفآدرسهمانواقعدرکهگیردمیقرارQRکدزیردرآدرسیک
QRکدواستکوینبیتآدرسدهندهنشانکهداردوجودسبزرنگبهshareکلمه SECRETکلید

.شماستخصوصی

معایبومزایابررسیوهیوبیHuobiصرافیآموزش:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
آن

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/huobi-exchange-training/
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کوینبیتکاغذیپولکیفمورددرکلیدیومهمنکات

:کنیدعایترراموردینکتهچندکهاستبهترکنیدفراهمخودپولکیفبرایبیشتریامنیتاینکهبرای

.ندهیداطالعکسیبهکاغذیپولکیفایجادبرایاینکهاوال•

یشافزاراآنعمرتادهیدقرارآنرویکاغذیلمینتیاکردهپرسراشدهپرینتکاغذکنیدسعی•
.دهید

.داریدنگهصندوقگاویکدرراآن•

آناتاطالعاست،شدنکمرنگحالدرکاغذرویمحتوایزمانگذشتباکردیدحسکهصورتیکهدر•
.بنویسیددیگریکاغذرویرا

.کنیدنصبمجدداراخودعاملسیستماستبهترنداریداختیاردرامنیسیستمکهدانیدمیاگر•

.استممکنانتخاببهترینآفالینصورتبهپولکیفساخت•

ازقبلپس.تاسخاصشبکهیاواینترنتبهپرینتراتصالعدمنیازمندهمپولکیفگرفتنپرینت•
.کنیدحاصلاطمینانمورداینازحتمااقدام

http://www.omidfadavi.me/
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privateحالتدرراخودهایمرورگراستبهتر• browsingیاincognito(برایترتیببه
.نکنندپیدادسترسیشمااطالعاتبههاافزونهتادهیدقرار(کروموفایرفاکس

Liteهایسایتدر.ببریدباالترراآنامنیتتاکنیدفعالخودپولکیفبرایراایمرحلهدوورود•
AddressوBitAddressحالتسازیفعالبرایپسوردورود.استفراهمشمابرایامکاناین

.استممکنانتخاببهترینایمرحلهدو

نهاییبندیجمع
فراهمدرصد100طوربهشمادیجیتالارزپولکیفمحتوایبرایراکاملامنیتکاغذاینکهباکلی،طوربه

دربیشتریاناطمینواعتبارآنالینهایپولکیفبامقایسهدرکهاستمناسبیوآفالینانتخاباماآوردنمی
پولکیف(ودشمیتوصیهبیشترآنآفالینکه)سادهمرحلهچندطیباتوانیدمیشما.استنهفتهآنپس

.نماییداستفادهکوینبیتپولکیفآدرسQRکدازپرداختودریافتبرایوباشیدداشتهراخودکاغذی

کنیم؟چکراخودکاغذیپولکیفموجودیچگونه
میاکسپلولررهاکوینبیتعنوانبهbtc.comمانندهاییسایتدرخودپولکیفآدرسکردنواردباتنها

.استچقدرتانپولکیفموجودیکهبفهمیدتوانید

http://www.omidfadavi.me/
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است؟چگونهکاغذیپولکیفباکوینبیتکردنخرجنحوه
بگیرید؛رهبهمعتبرافزارنرمیکازتوانیدمیدیگر،ارزهربههاآنتبدیلیاهاکوینبیتکردنخرجبرای
coldقسمتسراغبهوشویدبرنامهاینداخلمنظوراینبرای.Myceliumموبایلپولکیفمثل

storageاقدامیگردپولکیفبهکاغذیپولکیفازکوینبیتانتقالبرایوبرویداینقطهسهمنواز
.هیددانتقالدیگریپولکیفبهراآنوکردهاسکنراخودخصوصیکلیدQRکدتوانیدمیسپس.کنید
.شودمیفراهمبرایتانکاغذیپولکیفدرموجودهایکوینبیتانتقالیاخرجامکاننهایتدر

http://www.omidfadavi.me/

