
به صورت گام به گام electrumآموزش کیف پول الکتروم 

امید فدوی: نویسنده



www.omidfadavi.me
2

به صورت گام به گام electrumآموزش کیف پول الکتروم 

electrumآموزش جامع ساخت و استفاده از کیف پول بیت کوین الکتروم

یرهذخبرایزیادیامنیتیهایمشخصهدارایکهالکترومپولکیفباراشما،electrumپولکیفآموزش
.کندمیآشناباشد،میشماهایکوینبیتسازی

وMacوLinux،WindowsهایعاملسیستمبرایدسکتاپهایورژندرElectrumپولکیف
.باشدمیموجودiosواندرویدهوشمندگوشیروینصبقابلهایورژنبرایهمچنین

گزینهردکهداریدانتخابچهارجدید،پولکیفساختنبراینمودید،اجراراشدهبارگیریفایلآنکهازپس
کردنImportوامضاییچندپولکیفگوگل،عاملیدورمزباایمنپولکیفاستاندارد،پولکیفهای

.استدسترسیقابلالکتروم،پولکیفدردیگرهایکوینبیتهایآدرس

فهرست مطالب 

electrumآموزش کیف پول✓

، استفاده نمود؟electrumچگونه می توان از نت وُرک آزمایشیِ کیف پول ✓
چگونه است؟ Electrumارسال بیت کوین با کیف پول✓
جمع بندی✓

سواالت متداول✓

http://www.omidfadavi.me/
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:، الزم است مراحل زیر را دنبال کنید electrumجهت آموزش کیف پول

.نماییدبارگیریorgنامبهشرکترسمیسایتازفقطراپولکیفایننرمافزارورژنآخرینابتدا•

Windowsتوسط• Installerشدهتعیینپیشازهایدایرکتوریدرپولکیفویندوزنسخهنصب
.گرددمیذخیرهوشدهانجامویندوز

.شودمیجایگزینشده،ذخیرهآندراجراییفایلکهفولدریدرالکتروم،وَلتپرتابلنسخه•

موردهایهگربهاتصاالتکردنتنظیمبرایتوانیدمیالکتروم،پولکیفکردناجراوبارگیریازپس•
Selectآپشنخودتان،تایید server manuallyقبلازپولکیفاینبااگرالبته.نماییدانتخابرا

.نماییدانتخابرااولگزینهاستبهترندارید،آشنایی

نشدهخابانتقبل،ازوباشدفردبهمنحصربایدناماین.بگذاریدخودپولکیفبراینامیکآنازبعد•
.باشد

ایجادرامرحلهایدوتاییدیاMultisigامضاییچنداستاندارد،هایپولکیفانواعتوانیدمیآنازپس•
.کنید

http://www.omidfadavi.me/
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به صورت گام به گام electrumآموزش کیف پول الکتروم 

رانآَخودمانتوانیممیچطوروچیستماینینگریگ:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
بسازیم؟

یعنیآخرنآپشتوانیدمیدارید،خصوصیکلیدباراآنبازیابییاپولکیفموجودیازاطالعقصداگر•
Importگزینه bitcoin addressنماییدانتخابرا.

نمایید،بازیابیراخودپیشینپولکیفیادآورِعبارتبخواهیداگرشده،بازکهجدیدیپنجرهدرحال•
Iیعنیدومیگزینه already have seedتیبایسجدیدپولکیفایجادبرایوگرنه.کنیدانتخابرا
.نماییدانتخابرااولگزینه

درSegwitآدرس.نماییدانتخابراخودتازهپولکیفآدرسشده،ظاهرکهبعدیپنجرهدر•
خودوَلتگذاریآدرسبرایLegacyآدرسازاستبهتربنابراین.شودنمیپشتیبانیهاصرافی
.نماییداستفاده

همانبهراعبارتحروفاستالزماینجادر.میشودظاهرپولکیفseedعبارتبعدیمرحلهدر•
واستهناخطوربهاگرصورتایندر.نگهداریدامنجاییدروبنویسیدکاغذرویشدهآوردهکهترتیب
.کنیدپیدادستیابیخودپولکیفبهتوانیدمیشود،پاکشماهارددیسکیاپولکیف

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/mining-rig/


www.omidfadavi.me
5

به صورت گام به گام electrumآموزش کیف پول الکتروم 

نتخاباگذرواژهیکتوانیدمیپول،کیفبهایمندستیابیبرایخود،ولتکلیدهایرمزگذاریجهت•
اینویدشواردشده،ایجادکامپیوتررویبرپولکیفتوسطکهفایلیبهخواهیدمیوقتی.نمایید
ذاشتنگکنید،میاستفادهنفرچندبامشترکصورتبهخودتاپلپازاگر.نماییدواردبایدراگذرواژه
لیخاراگذرواژهجایاگرالبته.استالزاماتجزءپولکیفبهدستیابیکردنمحدودجهتگذرواژه
.آیدنمیپیشپولکیفازاستفادهبرایمشکلیبگذارید،

http://www.omidfadavi.me/
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نمود؟استفاده،electrumپولکیفآزمایشیِوُرکنتازتوانمیچگونه

پولیفکایجادعملیاتوقتی.شویدمیآشناکوینبیتدریافتوارسالچگونگیآموزشبامرحله،ایندر
میReceiveوSendمنوهایطریقازکهداردوجودکوینبیتکردنواریزیاوفرستادنامکانشد،تمام
دادانجامتوان
کمیمقدارآزمایشیصورتبهابتداخود،الکترومپولکیفبهکوینبیتزیادیمقدارواریزازقبلاستالزم
.ببینیدآموزشخوبیبهراوَلتکاربردروشوکنیدجابجاراکوینبیت

شبیهنکویبیتچینبالکهایپروتکلرویازآزمایشیوُرکنتیکپول،کیفاینامکاناتآموزشجهت
شبکهاینازدریافتیکوینهایبیتکهباشیدداشتهتوجه.کندمیکارجداگانهکامالکهاستشدهسازی

.شدنخواهدمالیضرروسودهیچگونهشاملآنهادادندستازیادریافتوندارندمالیارزشآزمایشی،

عادیحالتدرریکبافقطراالکترومپولکیفاگروکندمیفعالیتنتتستنامتحتآزمایشیوُرکنتاین
:استاینصورتبهکارمراحل.داشتخواهیدراآنباکارامکانباشید،کردهاجرا

.نماییدایجاددیگریفولدرهریادسکتاپرویبررا،پولمیانبُرکیفیاShortcutآیکون•

.برویدPropertiesقسمتبهآیکونرویراستکلیکبا•

رویبرآنازپس.کنیداضافهآدرسآخربهرا””testnet--گزینه،Targetقسمتازمرحلهایندر•
OKبرویدبیرونشده،پاپپنجرهازوزدهضربه.

پولکیفتنساخازپس.کنیددنبالدوبارهراپولکیفتولیدمراحلونمودهکلیکمیانبُررویبردوباره•
دربُرمیانرویراستکلیکباهستید،نتتستآزمایشیِوُرکنتدرکهشویدمطمئنآنکهبرای

Connectedوُرکنتقسمت nodesنماییدبررسیرا.

دارد؟معایبیومزایاچهوچیستIEOصرافیاولیهعرضه:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

است؟چگونهآزمایشیکوینبیتدریافت

مراحل.کنیدکارcoinfaucet.euجملهازمختلفسایتچندبامیتوانیدآزمایشیکوینبیتدریافتجهت
:استاینصورتبهکار

دارید،راولپکیفرویمختلفهایتراکنشآزمایشامکانآزمایشیکوینهایبیتبابدانیداستالزم•
.باشیدداشتهراواقعیهایکوینبیتدادندستازریسکآنکهبدون

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-ieo/
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ازکوینبیتمقداریاینصورتدرنمایید،واردراولتآدرس،Receiveگزینهانتخابباباالسایتدر•
.شودمیواریزشماپولکیفآدرسبهآزمایشیوُرکنت

.داردوجودHistoryطریقازهاتراکنشبرنظارتامکانآدرسکردنواردبا•

ShowمنویViewقسمتدراگر• Addressesمتعددهایآدرستوانستخواهیدکنید،انتخابرا
رابطدرکدیکردنواردباViewقسمتدرولیاستمحدودهاآدرساینتعداد.ببینیدراپولکیف

.دهیدتغییرراآنهاتعدادتوانیدمیپولکیفکاربری

است؟چگونهElectrumپولکیفباکوینبیتارسال

نیزکاراینانجام.کنیدهزینهراآنتوانیدمیچگونهکهبدانیدخواهیدمیدارید،کوینبیتمقداریکهاکنون
:استآسانبسیار

.کنیدکلیکElectrumپولکیفاصلیصفحهباالیدر”ارسال“برگهرویبر

یکبهوطمرباستممکنآدرساین.کنیدکپیکنیدارسالآنبرایراهاکوینبیتخواهیدمیکهراآدرسی
.باشدصرافییادوستیکاینترنتی،فروشگاه

http://www.omidfadavi.me/
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payباکسِدرراشدهکپیآدرس toکهشویدمطمئنتاکنیدچکباردوراخودآدرسهمیشه.کنیدوارد
.دهیدانجامراکاراینتوانیدمیآخرواولرقم3کردنچکبا.استصحیح

”عنوانباباکسیدرراارسالبراینظرموردکوینبیتمقدار amount”کنیدوارد.

.شدخواهدرتطوالنیشمامعاملهباشد،کمترکارمزدهرچه.کنیدتنظیمکشوییمنویازاستفادهباراکارمزد
بیشتریمزدکارصورتایندر.بکشیدراستراستسمتبهرااسالیدرتوانیدمیباشد،فوریشمامعاملهاگر

.بخشدمیسرعتمعاملهبهولیداشتخواهد

.بزنیدضربهالارسکلیدرویبرشدید،مطمئنکههنگامیسپس.باشدصحیحاطالعاتتمامکهکنیدبررسی

سالهچندبزرگرازبررسیکیست؟ناکاموتوساتوشی:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/satoshi-nakamoto-bitcoin-creator/
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شود؟رعایتبایدنکاتیچهاصلیپولکیفباکاردر

پولفکیآموزشابتدااستالزمواقعی،هایکوینبیتارسالواصلیپولکیفباکارشروعازقبل•
electrumیریدبگیادکوینبیتآزمایشیشبکهدرکنید،کارآنباخواهیدمیکهسطحیهردررا.

یاShortcutآیکونازراالکتروموَلتفایلکهباشیدداشتهیادبهاصلیپولکیفبهدستیابیبرای•
.نکنیداجرابرنامهمیانبُر

گرچه.داردرادسکتاپروینصبمراحلهماننیزelectrumپولکیفموبایلینسخهاجرایونصب•
ازتفادهاسراحتیآنبزرگمزیتولیداردجذابیتبدونشایدوسادهظاهریکهبینیدمینصبازپس
.استپولکیفاین

حذفآنازارشدهافزودهمیانبرآدرسآخربهکهعبارتینمایید،استفادهمیانبرازبخواهیدصورتیکهدر•
.نمایید

نشانراelectrumپولکیفبهشدهخارجوشدهدریافتهایکوینبیتمیزان،balanceقسمت•
.دهدمی

:شدهارائهمطالببندیجمع

وداشتهسادهطراحیکهاستکوینبیتوَلتیکیافتانتشار2011نوامبردرکهElectrumپولکیف
ازیکیالکتروم.استآسانبسیارelectrumپولکیفآموزشگفتتوانمیبنابراین.استراحتآنکاربرد
.باشدمیهاولتاعتمادترینموردازیکیهمچنینوموجودکوینبیتهایپولکیفترینقدیمی

.دهدمینارائهرادیگررمزنگاریارزهایازپشتیبانیوکندمیذخیرهراکوینبیتفقطElectrumپولکیف
Bitcoinمانند)کوینبیتهایشاخهازیکهرشاملاین Cash)شودمیهم.

امنیتدارایآنالینپولکیفیکباقیاسدرکهاستمفهومبداناین.استافزارینرمپولکیفیکالکتروم
.باشدیمداراراکمتریامنیتافزاریسختپولکیفیکیاکاغذیوَلتیکبهنسبتولیبودهبیشتری

:متداولسواالت

کرد؟تنظیمراخودالکترومپولکیفتوانمیچگونه

.رابارگیریکنید Electrumابتدافایل
.کلیککنیدوآنرانصبنمایید ”Windows Installer“روی

.سپسفایلرااجراکنید
.راهاندازیمیشود Electrumدراینزمان،نرمافزارنصبکننده

\ :Cبرایانتخابمحلنصبپیشفرضدرفایلهای Program روی،“Next” کلیککنید.

http://www.omidfadavi.me/
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.دردسکتاپخوددوبارکلیککنید Electrumپسازاتمامنصب،روینماد

.کیفپولخودرابایکرمزعبورقویایجادکنید

!آوریم؟دستبهرایگانکوینبیتچطور:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

است؟کوینبیتبرایخوبپولکیفیکالکترومآیا

ماشهایکوینبیتایمنسازیذخیرهبرایکهاستزیادیامنیتیهایمشخصهدارایElectrumپولکیف
ارزهایلتوبقیهباقیاسدرافزارینرمهایپولکیفترینامنازیکیبهراآنویژگیاین.باشدمیمناسب

اینترنتیاتصالکینزدیکیدرندرتبهکهسردپولکیفاندازهبهگفت،بایدالبته.استکردهتبدیلدیجیتال،
.نیستایمنگیرد،میقرارفعال

است؟ترمناسبالکترومیپولکیفنوعچه

بیشتربرای.استآدرسهرپشتدرخصوصیکلیدیکباقطعیپولکیفیکالکتروم،استانداردپولکیف
نمایید،ابانتخراپولکیفنوعکدامدانیدنمیاگر.هستندخوبیهایپولکیفاستانداردهایولتکاربران،

.استترمناسبشمابرایکهاستکیفیاین

اریهمکباخواهندمیمختلفیافرادکهاستمناسبکاربردهاییبرایامضایی،چندیاMultisigپولکیف
بهله،مبادبرایآدرسهرامضاییچندپولکیفیکدر.کنندکنترلراپولکیفدرموجودوجوهمشترک،

.داردنیازخصوصیکلیدیکازبیش

چیست؟الکترومMultisigپولکیف

عاملهمیکمجوزآنکهبرایکهباشدمیپولکیفپیکربندییکmultisignatureیاامضاییچندپولکیف
انتقالازاناطمینبرایدیجیتالارزهایمبادالتطریقازمعموالً.دارداحتیاجکلیددوبهحداقلباشید،داشتهرا

.شودمیاستفادهنامطمئنشخصیکتوسطوجوه

ندینچکنترلبهنیازشماآندرکهاست،نهاییکاربرانبرایکاربردهاییدارایهمچنینmultisigپولکیف
هرکهتاساینامضاییچندهایپولکیفایده.کنیدخرجپولکیفآنازبتوانیدتاداریدخصوصیکلید

.استآنپشتدرخصوصیکلیدچندیندارایپولکیفدرآدرس

:مراجعلینک

https://www.bitdegree.org/

https://www.pcgamer.com/

http://www.omidfadavi.me/
https://www.bitdegree.org/tutorials/electrum-wallet-review
https://www.pcgamer.com/how-to-set-up-an-electrum-bitcoin-wallet
https://omidfadavi.me/free-bitcoin-real-or-not/

