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و نحوه کسب درآمد از آن Braveآموزش مرورگر 

تا آموزش کسب درآمد از آن به دالر با تماشای  Braveمعرفی و نصب مرورگر بریو
تبلیغات

بامواجهازکهکندمیکمکموجودرمزارزهایحوزهدرترید مندانعالقهبه،Braveمرورگرآموزش
مرورگریکBraveمرورگر.یابندرهاییاند،دادهقرارخودهدفبازارراآنهاکهاینترنتیتبلیغاتانبوه

بهاتتبلیغهجوموهاآگهینامنظماوضاعبهساماندهیآنوظیفهکهاستبازمنبعغیرمتمرکز
راآنهاتتبلیغاکهخواهندمیکنندگاناستفادهازهاآگهیاینبیشتر.رمزارزهاستکاربرانسمت
آشناییآنتنظیماتباBraveمرورگرآموزشتوسطکاربران.بگیرندپاداشیعوضدروکنندتماشا

.نمایندمحدودخودسالیقاساسبرراتبلیغاتنمایشتوانندمیوکردهپیدا

دیجیتالارزدرآمدیهایروشسایرومرورگراینازدرآمدروشمورددرکههستتوضیحبهالزم
.استشدهدادهتوضیحکاملطوربهدیجیتالارزطریقازدرآمدکسبهایروشوبیناردر

فهرست مطالب 

کدامند؟ Braveویژگی های مرورگر✓
چگونه به دست می آید؟ Braveدرآمد مرورگر✓
وجود دارد؟ Braveچند نوع تبلیغات آنالین در مرورگر✓
به کاربران خود چیست؟ Braveپاداش جدید مرورگر✓
چیست؟ Braveتوکن بومی مرورگر✓
خود پس انداز کرد؟ Braveچگونه می توان در کیف پول✓
توکن  های بت را چگونه می توان برداشت کرد؟✓
جمع بندی✓

سواالت متداول✓

کدامند؟Braveمرورگرهایویژگی

webیککهاستآنBraveمرورگرمعمولهایویژگیاز browserاساسبرکهاسترایگان
Chromiumآندکبهکهمختارندکنندگاناستفادهوبودهسورساُپنمرورگراین.استیافتهتوسعه

.باشندداشتهدستیابی

ازپسهکمعنااینبه.استردیابیغیرقابلکهگفتمیتوانمرورگراینجالبوفردبهمنحصرویژگیاز
.دهندنشانشمابرایآگهیهیچنمیتوانندتبلیغیسایتهایمرورگر،ایننصبوبارگیری

http://www.omidfadavi.me/
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و نحوه کسب درآمد از آن Braveآموزش مرورگر 

حریمندانستمحترمحیندربریومرورگرواقعدر.داردوجودتبلیغاتنمایشامکانکاربرانتخاببهالبته
بهتبلیغاتکهکنندانتخابمیتوانندآنها.استگذاشتهآنهابرایتبلیغاتبارابطهدرگزینهچندکاربران،خصوصی
بلوکهرانهاآیاببیند،راهاکوکیوهااسکریپتکهاستمختارکاربرهمچنین.خیریاشوددادهنمایشایشان
.کند

ازBraveشرکت.استکردهمتمایزمرورگرهادیگرازراآنکهاستایایدهکاربران،بهانتخابتواناییدادن
انتخابحقمیگذارد،احترامکاربرانشخصوصیحریمحفظبهآنکهازگذشتهکهاستاندکیهایشرکتجمله

.میدهدآنانبهنیزرا

.باشدمیBraveمرورگرامکاناتجزوتبلیغدیدنطریقازدرآمدکسبایدههمچنین

توسعهوکاربرانبهمرورگراین.است(BAT)بَتنامبهرمزارزیبرایبستریکردنفراهمبریومرورگردیگرایده
تدریاف.دهدمیپاداشبَترمزارزبادهند،میانجاماوحمایتتحتکهفعالیتهاییبابتمحتوادهندگان
.یندنماتبدیلنقدپولبهحتیوکردهمعاملهدیجیتالارزهایصرافیدرراآنتوانندمیبَتکنندگان

است؟کردهحلرااینترنتازاستفادهدرسرعتمشکلچگونهBraveمرورگر

زیانبخشاثراتقبالدرکاربرانازحمایترامرورگراینارائهازخودهدفBraveافزارینرمتوسعهتیم
.استدادهقرارجهانیاینترنتفعلینظامدرتبلیغاتیهایکالهبرداریو

وکنترل،دادندقرارخودکاربلندمدتاهدافجزورابریومرورگرازاستفادهدربیشترامنیتوباالترسرعتآنها
.استکردهبسیاریکمکمورددواینایجادبهناخواستهتبلیغاتشدنظاهرازجلوگیری

ریعترسبرابردوکنیم،مقایسهفایرفاکسوکروممرورگرهایباآنلپتاپورژندرراBraveمرورگرسرعتاگر
.میرسدبرابرهشتحدودبههمراههایتلفنورژندرمرورگراینسرعت.باشدمیآنهااز

بسیارهایدادهومتنBraveمرورگرردیابی،هایاپلیکیشناجرایازجلوگیریوتبلیغاتحذفدلیلبه
گردیدهمرورگراینشدنسریعتربهمنجرپروسهاینومیکندبارگیریمرورگرهادیگرباقیاسدرراکمتری
.است

درآنقیمتبینیپیش+چیستDogeCoinکویندوج:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
آینده

http://www.omidfadavi.me/
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و نحوه کسب درآمد از آن Braveآموزش مرورگر 

نماییداستفاده"چیستبالکچینفناوری"ازتوانیدمیآنکاربردهایوبالکچینتکنولوژیباآشناییبرای

آید؟میدستبهچگونهBraveمرورگردرآمد

بزرگیهایتشرکبهوابستهآنهانیستند،متکیشانشخصیدرآمدبهخود،فعالیتتداومجهتمرورگرهااکثر
شرکتبهمتعلقکروممرورگرنمونه،عنوانبه.شودمیتامینهاشرکتاینتوسطهایشانهزینهکههستند
.استلاپشرکتبهوابستهسافاریمرورگرومایکروسافتشرکتبهمربوطاکسپلورراینترنتگوگل،

هبوابستهمرورگراینواقعدرگفتبایدشود،میتامینکجاازBraveمرورگرهایهزینهبدانیدبخواهیداگر
Braveشرکت softwareدرشرکتاینهایهزینهتامینچگونگیمورددردقیقیاطالعاتولیباشدمی
.نیستدست

Braveشرکت softwareعمومیهمایشدرICOبرگزاربَتنامبهخودتوکناولیهعرضهجهتکه
ماهدرهمایشاین.نمایدکسبسرمایهدالرمیلیونپنجوسیحدوددقیقهنیمزمانمدتدرتوانستشد،
.استبودهBATبومیتوکنفروشآنهدفوشدهبرپا2017سالمی

نهاییمیزانازدرصدسیحدودمالکیتواقعدرکهداردهمدیگریمالیمنبعکهکردهادعاشرکتاینالبته
.گرددتولیدبَتتوکنمیلیاردنیمویکنهایتدراستقرار.باشدمیخودتوکن

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%86%db%8c%d9%86-blockchain-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://omidfadavi.me/what-is-dogecoin/
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و نحوه کسب درآمد از آن Braveآموزش مرورگر 

Braveشرکت softwareوطراحیجهتخودتوکنسپردهازکهکردهاذعانرسمیاعالمطبقهمچنین
.نمایدایجادراکارآمدتریوترایمنتبلیغاتینظامکهکردخواهداستفادهچینیبالکتوسعه

بتاهدایبرعالوهکهاستممکنآنهابرایمیباشد،خودکاربرانطریقازBraveمرورگردرآمدازقسمتی
عنوانبهراپولیمرورگراینبهUpholdپردازندهطریقازوکارتکردیتازاستفادهباخود،سپردههای
.بپردازندمالیکمک

است؟پذیرامکانچگونهمرورگراینازBraveکاربراندرآمدتحصیل

Braveشرکت softwareیدسترسقابلخود،مرورگرطریقازکهاستدیجیتالارزپولکیفیکدارای
.باشدمیکاربرانبرای

عنوانبهکههستامکاناینپردازند،میهاآگهیتماشایبهBraveمرورگرطریقازکهکاربرانیبرای
ورتاینصبهونمودهذخیرهپولکیفآندرراآوردهدستبهبتهایونماینددریافتبتتوکنپاداش،
.کننددرآمدکسب

سایتوبپلتفرمبهبخواهندکهراخودبتدرآمدازسهمهرتوانندمیکاربرانمرورگر،ازمالیحمایتجهت
.کنندهدیهبوده،آنهاپسندموردکهمحتوایییاو

http://www.omidfadavi.me/
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و نحوه کسب درآمد از آن Braveآموزش مرورگر 

الوهعرااتریوموکوینالیتکوین،بیتجملهازکوینچندسازیذخیرهامکانBraveپولکیفگفتباید
.داردبتبر

میانماهانهتصوربهرابتمشخصیمیزاناتوماتیک،صورتبهکهدهندانجامتنظیماتیتوانندمیکاربران
.نمایندتقسیمخودکردهبازدیدسایتهای

دارد؟وجودBraveمرورگردرآنالینتبلیغاتنوعچند

ستیبایدارد،وجودناشرتبلیغاتوکاربرتبلیغاتمتفاوتنوعدودرکههاآگهینمایشمعمولطوربه
.باشداختیاریاینترنتیکاربرانمشاهدهبرای

کردهبالکراآنواندبتنیست،کاربرپسندموردسایتیازآگهینمایشاگرکهاستمفهوماینبهکاربرتبلیغات
.نپردازدایاضافهاشتراکهزینههیچوشده،مشغولاینترنتدرخوداصلیکارهایبهجمعخاطرباو

خاطبانمبافقطبتوانندتاآوردهوجودبهدهندهآگهیشرکتهایبرایراشرایطیوامکانها،آگهیازوجهاین
هایآگهیازروهگایندر.دهندنمایشآنهابهفقطهدفمندایگونهبهراتبلیغاتشانوشوندمرتبطخوداصلی

30بهدرصد70نسبتبهBraveمرورگروکاربرانبیندهندهتبلیغشرکتازشدهکسبدرآمدهدفمند،
.گرددمیتقسیمدرصد

آنجااز.استوابستههاآگهینمایشبهمحتوا،ناشرانهایفعالیتتداومکهاستآنناشر،تبلیغاتازمنظور
ناشرانزاحمایتجهتمرورگرایننمیشود،دادهنشانمرورگرایندرتبلیغاتکهاستمدعیبریومرورگرکه

.استگرفتهنظردرراجدیدیحلراهآنالین

http://www.omidfadavi.me/
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و نحوه کسب درآمد از آن Braveآموزش مرورگر 

بداندبایدتریدرهرکهنکاتی+چیست؟دیجیتالارزترید:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

بالکهواسطبهآنها.استمرورگراینبهمنحصرکهگرفتهنظردردهندهپاداشسیستمیکBraveمرورگر
کنندگانلیدتوبهرامالیحمایتجبرانمیشود،دادهناشرانبهکاربرانطرفازکههدایاییوخودتبلیغاتیچین
.دهندمیانجاممحتوا

بهباقیماندهانمیزوشدهدادهآگهیانتشاردهندگانبهتبلیغاتازشدهکسبدرآمددرصدهفتادسیستم،ایندر
.میگرددتقسیممرورگروکاربرانبینمساوینسبت

چیست؟خودکاربرانبهBraveمرورگرجدیدپاداش

کاربرانبهBATتوکنپاداشامکان،2019آگوستماهدرخودمرورگرورژنآخریندرBraveشرکت
دراستبَتتوسطانعامنمایشکهTipحروفباآیکونیلپتاپ،مرورگرازورژنایندر.نمودفراهمراتوییتر
بههایی،نتاییدسپسوکمکمیزانانتخابوآنرویزدنضربهباکاربرهر.میگرددظاهرتوییتهرپایان
وredditوبسایتهایدرکاربرانبرایقابلیتاین.میکنداهدابتتوکنتوییتردرخودتاییدموردکاربر

Vimeoاستشدهگنجاندهنیز.

:دهندانجامبایدکاردوبَت،توکندریافتامکانبرقراریجهتکاربران

Braveیاهاپاداشمنویازراخودبَتولِتاستالزمآنها• Rewardsنمایندفعال.

شدگفتهچنانچهنماید،فعالتنظیماتمنویازراBraveتبلیغاتنمایشامکانبایستیکاربرسپس•
.استشدهبلوکهخودکارصورتبهمرورگراینفرضپیشتنظیماتدرآگهینمایش

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-cryptocurrency-trading/
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و نحوه کسب درآمد از آن Braveآموزش مرورگر 

ایسلیقههرباخودکاربرانبرایBraveمرورگرکهاستامکانیآگهی،مشاهدهجهتشخصیتنظیمات
زینهایهنیستالزمکند،استفادهمرورگراینباالیسرعتازفقطبخواهدکاربریاگر.استنمودهفراهم
.باشدآگهییکگرنظارهدرآمد،کسببراییاونمایدپرداختخودنظرموردمحتوایدیدنبرای

تولیدبه،بَتتوکنپرداختباتواندمیکند،استفادهمرورگردیگرامکاناتازبخواهدکاربریاگرضمندر
.نمایددرآمدتحصیلتبلیغمشاهدهبایاوکند،مالیکمکمحتواکننده

چیست؟Braveمرورگربومیتوکن

دهفتاازبیش.استدادهقرارآنالینهایآگهینمایشفضایساماندهیراخوداصلیهدفBraveمرورگر
.دباشمیفیسبوکوگوگلعظیمپلتفرمدوانحصاردراینترنتیتبلیغاتنمایشدرآمدازدرصد
BasicآنکاملعبارتکهBATبَتنامبهخودرسمیرمزارزانتشارباBraveشرکت Attention Token

.استاینترنتیتبلیغاتبازاراوضاعبهبوددنبالبهاست،

ازبیشبَتتوکن،Braveشرکتاعالمطبق.استشدهمنتشراتریومERC20استانداردمبنایبربَتتوکن
منتشراینترنتدردخیلافرادازگروه3میانارزشمبادلهجهتابزاریعنوانبهباشد،رمزنگاریارزیکآنکه
.استشده

http://www.omidfadavi.me/
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و نحوه کسب درآمد از آن Braveآموزش مرورگر 

.کنندیمارسالهاییتوکنخود،هایآگهیهمراهتبلیغات،دهندگانانتشارهوشمند،قراردادهایازاستفادهبا
یانمایندر.داشتخواهندراهاتوکناینازسهمیدریافتامکانها،آنمشاهدهازپسکاربراناینصورتدر

بهاندهباقیمکههاییتوکنسرانجام.برمیداردراتوکنهاازسهمیخود،العملحقعنوانبهنیزBraveمرورگر
.شودمیدادهاختصاصتبلیغاتدهندهنشربهمیزبانیکارمزدعنوانبه

چیست؟کاربرانتوسطبتهایتوکنازاستفادهروش

.نمایندخرجرابتتوکننوعازخودهایسپردهمیتوانندروشدوبهکاربران

محتواتولیدکنندگانبهپاداشدادن•

اینترنتدرباکیفیتعکسهایوموجودکتابهایومقاالتبهدسترسی•
:استآوردهوجودبهرامزایاییزیر،گروهسهبرایBraveمرورگر

.میدهدپاداشتبتوکنکنند،میتوجهتبلیغاتیهایآگهیبهاینترنتدرگذاروگشتباکهکاربرانیبه•

.استدادهافزایشکاربران،اهداییهایتوکنبارااینترنتدرتبلیغاتدهندگانانتشاردرآمد•

العات،اطاینازاستفادهبامیتوانندآنهاکهکندمیارسالهاییدادهکاربرانجانبازآگهیناشرانبه•
.بشناسندراخودهدفبازارکاربران

یاتلگرامارزرایگاندریافتچیست؟Gramfreeفریگرام:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
!کالهبرداری؟

http://www.omidfadavi.me/
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و نحوه کسب درآمد از آن Braveآموزش مرورگر 

پس انداز کرد؟خودBraveپولتوان در کیفمیچگونه

Braveویژگیانتخاببا.1 Ads،أییدتموردتبلیغاتدیدنبرایشخصی،حریمحفظباتوانندمیکاربران
Brave،آورندبدستبتتوکنمقداری.

صادراند،کردهفعالراRewardsگزینهکهکاربرانیبهBATمالیهایکمکاعطایاغلببریو،مرورگر.2
جوایزراحتیبهبتوانندآنهاتاگرفتهنظردرخودکاربرانبرایرابالعوضیهایکمکBraveمرورگر.کندمی

Braveدارند،دوستکهمحتواسازندگانازپشتیبانیبرایهاهزینهکمکاینازکاربران.آورنددستبهرا
.کنندمیاستفاده

اضافهخودپولکیفآدرسبهراBATیاBTC،LTC،ETHاشکالبههاییسرمایهتوانندمیکاربران.3
میتبدیلBATبهخودکارطوربهBraveپولکیفبهشدهارسالBATغیروجوهکهباشیدداشتهتوجه.کنند
.شودمیحسابBATباشماپولکیفموجودیوشود

هاصرافیسایریاUpholdدرنامثبتباتوانندمیهستند،BATباfiatمبادلهبهمایلکهکاربرانیبرای.4
خودپولکیفمستقیمطوربهبتوانندآیندهدرکاربرانکهاستآندنبالبهبریومرورگر.دهندانجامراکاراین
.کنندتأمینمرورگردراعتباریکارتبارا

پولکیف.کنیدمنتقلخودBraveپولکیفازراBATتوانیدنمیحاضرحالدرکهباشیدداشتهتوجه.5
Brave BATهعالقموردسازندگانوهاسایتوببهدهدمیامکانشمابهواستطرفهیکحاضرحالدر

.کنیدبرداشتتوانیدنمیامابدهید،انعامخود

BATپولکیفرویبرکاملکنترلتاکنندهویتتأییدیانامثبتBraveباتوانندمیکاربرانآینده،در.6

.باشندداشتهپولکیفازBATانتقالامکانجملهازخود،

http://www.omidfadavi.me/
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و نحوه کسب درآمد از آن Braveآموزش مرورگر 

کرد؟برداشتمی توانچگونهرابت هایتوکن

نهاآپولکیفدرمیدادخودکاربرانبهپاداشعنوانبهکههاییتوکن،Braveمرورگرانتشارهایسالاولیندر
توکنیدهندگانهیآگومحتواناشرانبهمیخواستندصورتیکهدرفقط.کنندبرداشتتوانستندنمیوشدهمسدود

یکمدیرواندمیتباشد،محتواتولیدکنندهیکبخواهدکسیاگر.کنندبرداشتآنازمیتوانستندکنند،اهدا
.باشداینترنتیکانالیکمدیریاووبسایت

ورژنکهبردارندراخودبَتهایتوکنقادرندکسانیکهشداعالمBraveانجمنطرفازسپس
Brave NightlyدروکردهنصبراUpholdمرورگر.باشندکردهایجادکاربریاکانتBraveمدیریتجهت

هایپاداشبخواهدکسیاگردلیلهمینبه.برندمیکاربهراUpholdسرویسخود،داخلیولتکنترلو
.باشدداشتهاکانتUpholdدربایدنمایدبرداشتراخودتوکن

نقدپولهبخودسپردهتبدیلامکانآنهاودادهخودکاربرانبهرابَتسپردهبرداشتقابلیتUpholdسرویس
.کنندمیپیداخودبانکیحسابیاواعتباریکارتتوسط

http://www.omidfadavi.me/
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و نحوه کسب درآمد از آن Braveآموزش مرورگر 

هایصرافیواتریومهایولتبهراخودتوکنهای،Upholdسرویستوسطتوانندمیایرانیغیرکاربران
.نمایندمبادلهارزهادیگربایاوکردهذخیرهراآنهایاودهندانتقالبتتوکنپشتیبان

درندبخواهکهکاربرانی.بمانندناشناسمرورگراینکنندگاناستفادهکهاستآنبرBraveکلیسیاست
Uphold،سیاستباوعموضاینکهشوندهویتتاییدبایستیکنند،کارخودحسابباوباشندداشتهاکانت

.نیستهمگامBraveهای

همینبه.استBraveمرورگرهایقابلیتوکیفیتبردنباالوتوسعهحالدرBraveشرکتحاضرحالدر
سرویسبهمعروفپولکیفچندکردناضافهپیگیرخود،برداشتهایروشارتقاءبرایکهنمودهاعالمدلیل
نندگانکاستفادههمهبرایمرورگراینطریقازپاداشبرداشتقابلیتاستقرارهمچنین.باشدمیخودهای

.گرددفراهم

نماییم؟استفادهآنهایقابلیتازBraveمرورگرآموزشباچگونه

:استآمدهزیردربریومرورگرنصبمراحل

BraveافزارنرمورژنجدیدترینdownloadمنویازوشدهBraveوبسایتواردابتدا• Browserرا
.نماییدبارگذاریخودویندوزعاملسیستمبرمنطبق

.کنیداجراBraveSetupنامازترکیبیبارامرورگراجراییفایلسپس•

.نماییدتعقیبافزارنرمپیدرپیهایدستورالعملازاستفادهباراآننصبمراحل•

ازفادهاستوکردهسازیخصوصیراآنابتدایی،تنظیماتاعمالبااستالزمنصبمراحلانجامازپس•
.کنیدشروعراآن

Piنتورکپای:کنهتونکمکمیتونههممطلباین Networkیادارآیندهدیجیتالارز؛
!کالهبرداری؟

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/pi-network/
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و نحوه کسب درآمد از آن Braveآموزش مرورگر 

انجامراBraveمرورگراولیهتنظیماتمیتوانچگونهBraveمرورگرآموزشبا
داد؟

افزار،نرمپیجهومباالیراستسمتدرخطیسهمنویرویBraveمرورگرازاستفادهشروعجهت•
.بزنیدضربه

BraveryیعنیتنظیماتقسمتواردوانتخابراBraveryکشوییمنویاز• global setting

.شوید

:دارندهدهعبررازیروظایفکهداریددسترسیاینترنتیهایآگهیتنطیماتجهتمنوسهبهاینجادر•

Showمنویتوسط• Brave Ads،سویازکههاییآگهیفقطBraveدادهنمایششود،میتبلیغ
.شدخواهد

Blockمنویطریقاز• Ads،شودنمینمایشوشدهبلوکهاینترنتیهایآگهیکلیه.

Allowمنویبا• Ads and Tracking،هایپنجرهوتبلیغاتهمهنمایشاجازهpop-upداده
.میشود

داد؟انجاممالیعملیاتمیتوانچگونهBraveمرورگرآموزشبا

:ارددخاصیوظیفهکدامهرکهاست،شدهتعبیهمنوردیفچندازستونیاصلیصفحهچپسمتدر

.دهدانجاممالیعملیاتBraveمرورگرتوسطمیتواندPaymentsیاپرداختهامنویازکاربر•

http://www.omidfadavi.me/
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و نحوه کسب درآمد از آن Braveآموزش مرورگر 

Braveسازیفعالبا• Paymentsایجادخودبرایجدیدپولکیفیکمیتوانیدمرورگراینطریقاز
.نمایید

Addمنویازخود،Braveولتبهموجودیواریزجهتپول،کیفایجادازپس• fundاستفاده
.نمایید

درکه.داردوجودمختلفیهایروشBraveمرورگرتوسطخودولتبهکوینبیتوجهانتقالجهت•
:استشدهآوردهزیر

.بخریدکوینبیتمیتوانیدآمریکاازخارجCubitsمنویبا•

Copyمنویتوسط• to clipboardپولکیفآدرسمیتوانیدBraveبیتکیفهراختیاردرراخود
.کنیدارسالپولخودولتبرایآنجاازوبگذاریددیگرکوین

Displayگزینهبا• QR codeمرورگرازمیتوانیدBraveدهیدانتقالکوینبیتخودهمراهتلفن.

.دهیدپاداشخودپسندموردتبلیغاتیهایوبسایتبهDonateمنویبا•

:شدهارائهمطالببندیجمع

ناآشاست،شدهآوردهادامهدرکهمرورگراینهایقابلیتبامیتوانیدBraveمرورگرآموزشبا
:شوید

ناخواسته،تبلیغاتسازیمسدودامکان•

اینترنتی،صفحاتسرچدرزیادسرعتدارای•

اینترنت،شارژمصرفکاهشنتیجهدرومصرفیهایدادهکردناپتیمم•

کروم،گوگلهایپالگینامکاناتتمامشامل•

Darkامکاندارای• Modeتاریک،وبحالتیا

کاربر،مکانیموقعیتکردنمخفیوماندنپنهانقابلیت•

بهشدنkدچاریاوفیشینگحمالتبامقابلهدرکنندگاناستفادهنگهداشتنمحفوظ•
بدافزارها،

.مرورگرعادیکارکنندهمختل هایپالگینکردنبلوکهامکان•

.

http://www.omidfadavi.me/
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و نحوه کسب درآمد از آن Braveآموزش مرورگر 

،2019نوامبر13در.داردبالقوهکاربرنفرمیلیونبیستحدودBraveمرورگرتاکنون2015سالاز
8.7بهنزدیکآن،ماهانهفعالکاربرانونفرهزار300مرورگرایناعتمادقابلناشرانتعداد

کاربرانزابقیهوبودهوبتحتمرورگرکنندگاناستفادهآنها،پنجمیککهبودهنفرمیلیون
باشدمیHTCهمراههایتلفنشدهتعریفپیشازمرورگر،Braveمرورگر.باشندمیموبایل

:متداولسواالت

چیست؟Braveمرورگر

بانزدهندهتوسعهوفاکسفایرموزیالبروزروببنیانگذارآیک،برندانتوسط2015سالدرمرورگراین
دیگرمیانازBraveمرورگر.استیافتهانتشار2016سالدروشدهایجاداسکریپت،جاوانویسیبرنامه

.استکاربرانسویبهاینترنتیتبلیغاتهجومساماندهیدنبالبهمرورگرها

نمایشختنِسامحدوددلیلبه.خیریاکندانتخابراتبلیغاتمشاهدهکهمیدهداختیارکاربربهمرورگراین
کمتریههزینوزمانصرفکاربربرایکهباشدمیمرورگرهاسایربهنسبتبیشتریسرعتدارایها،آگهی
.داردپیدر

!کنیددریافترایگانراتلگرامگرامارز:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

لیغاتتبکردنبلوکهوسرعتافزایشباوشدهمتمرکزسازیخصوصیفاکتورهایرویبرBraveمرورگر
.نمایدمیدورتبلیغاتیاهدافازراکاربرانها،کوکیوناخواسته

است؟نصبقابلهاییپلتفرمچهرویبرBraveمرورگر

.استدستیابیقابللینوکسوmacOSویندوز،هایعاملسیستمتحتBrowserاینموجودهایورژن
نیزهمراهتلفنهایگوشیAndroidوiOSهایعاملسیستمرویبرنصبجهتآنآزمایشیهایورژن
.استشدهارائه

Searchبیستدارایگوگلجستجویموتورانضمامبهحاضر،حالدرمرورگراین engineباشدمیدیگر.
.کنیدرجوعBrave.comوبسایتبهمیتوانیدآناعتمادقابلومختلفهاینسخهدانلودجهت

کرد؟نامثبتBraveدرتوانمیچگونه

اابتدنامثبتجهت.استشدهطراحیکاربرانخصوصیحریمازمحافظتبرایBraveمرورگرمحوریت
SignنامثبترویوکردهمراجعهBraveوبسایتبهباید Upشودمیخواستهشماازسپس.کنیدکلیک
Createیاحسابایجادرویوکردهپرخودایمیلآدرسبارافرم.دهیدارائهراخودایمیلآدرستا

accountکندمیارسالشمابهصحتتأییدایمیلیکمرورگر.کنیدکلیک.

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/gram/
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و نحوه کسب درآمد از آن Braveآموزش مرورگر 

میکنند؟کسبدرآمدچقدرتبلیغاتتماشایازکاربران

ندنیستقادرنیزایرانیکاربرانکرد،نظارهراتبلیغاتBraveمرورگرتوسطتواننمیکشورهاهمهدراکنونهم
.ندکنکسبپاداشعنوانبهبتتوکنتوانندنمینتیجهدروکنندتماشاراتبلیغاتیهایآگهی
بنابرایند،میکنشارژمرورگرازکنندگاناستفادهمیانپاداشعنوانبهراتوکنتعدادیاوقاتگاهیمرورگراین

.میشودآنهاپولکیفواردتوکناندکیمیزانباشند،داشتهبتولتکهکسانی

اهآگهیتماشایباکاربرهرکهنموداعالممرورگر،انتشاراولسالدرآیک،برندنBraveمرورگربنیانگذار
دالر220میزانبه2020سالپایانتارادرآمداینافزایشاوباشد،داشتهدرآمدسالدردالر70حدودمیتواند
.کردبینیپیش

Braveامکان Rewardsچیست؟

Braveتوسط.بمانیدناشناسکنیدمیبازدیدکهسایتهاییازدهدمیاجازهشمابهامکاناین Rewards،
اساسبرودهدمینشانکنیدمیبازدیدکهسایتهاییبهراشماتوجهمیزانخودکارصورتبهشمامرورگر
داندنمیBraveافزارنرمتیمحتیکسهیچ.کندمیتقسیمهاسایتبینراماهانهBATسهمشما،توجه
.نماییدمیپشتیبانیآنهاازیاکنیدمیبازدیدهاییسایتچهازشما

Braveآیا Rewardsکند؟میکارکشوریهردر

هایتمسیسبهشود،میتنظیمشدتبهرمزنگاریقوانینآندرکهژاپنجملهازمقرراتی،مناطقازبرخیدر
واریزبرایآنهاازهکدارندپولکیفیکبریوکاربرانجهاننقاطسایردر.دارندتکیهسنتیامتیازبرمبتنیپاداش

میاستفادهدیگریروشازبریونیست،points-basedکهمناطقیدر.کنندمیاستفادههاتوکنبرداشتو
BAT“راآنکهکند Points”نامدمی.

BATازاستفادهباناشرانتبلیغاتمشاهدهطریقازراBATامتیازتوانندمیهمهنوزکاربران Pointsکسب
مناطقآندراما.کنندمیدریافتBATکاربرانانعاممیزانبراساسراBATمحلیارزمعادلنیزناشران.کنند

BATوکننداستفادهBATازتوانندنمیکاربران PointsباتواننمیراBATکردمبادله.

چیست؟شدهتأییدپولکیف

حساببهومرورگرطریقازراBATبودجهتادهدمیامکانشمابهBraveمرورگرپولکیفصحتتأیید
Upholdطریقاز.دهیدانتقالوکنترلخودUphold،توانیدمیBATمبادلهدیگردیجیتالهایارزسایربارا

داشتیدکلیمشخودپولکیفبااگر.شودواریزشمابانکیحساببهتاکنیدتبدیلFIATبهراخودBATیاکنید
.کندکمکمشکلرفعدرتواندمیخودمرورگربهآنمجددوصلوقطع،

http://www.omidfadavi.me/
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و نحوه کسب درآمد از آن Braveآموزش مرورگر 

:منابع

https://support.brave.com/

https://brave.com/

http://www.omidfadavi.me/
https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360027276731-Brave-Rewards-FAQ
https://brave.com/brave-launches-next-generation-browser

