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موبایل و برای Exodusآموزش جامع نصب و استفاده از کیف پول اکسودوس 
دسکتاپ

ناسبمروزههراستفادهبرایکهایمننسبتاًپولکیفیکباراشما،Exodusپولکیفآموزش
ازاستفادهوداردرامتفاوتارزچندینذخیرهقابلیتExodusپولکیف.سازدمیآشنااست،

تمامرویبرنصبقابلیتباExodusافزارینرمپولکیف.استراحتبسیارکاربرانبرایآن
یستمسدوباهمراههایتلفنرویبراکسودوسوَلِت.استشدهعرضهاصلیعامل هایسیستم

بااپتلپبرایآنتاپدسکنوعهمچنین.استاستفادهقابلاندروید،وآیفونبرایiOSعامل
لتوبههمچنینراپولکیفاین.استشدهارائهلینوکسومکویندوز،هایعاملسیستم

hardwareنوعازکه(Trezor)ترزور walletمتصلتوانمیاست، افزاریسختهایولتیا
ودوساکسکیفرویخصوصیکلیدهایباراخوداندازهایپستوانندمیکیفصاحبان.نمود
برنیزرایفککنترلومدیریتامکانشان،داراییبهکاملدستیابیضمنآنها.نمایندذخیرهخود

.دارندعهده

کند؟کیف پول اکسودوس از چه کوین هایی پشتیبانی می✓
خدمات پشتیبانی کیف پول اکسودوس چگونه است؟✓
آیا امکان تهیه نسخه پشتیبان از کیف پول اکسدوس وجود دارد؟✓
و مراحل نصب آن چگونه است؟ Exodusآموزش کیف پول ✓
آیا امنیت اکسودوس قابل قبول است؟✓
نقاظ ضعف امنیتی اکسودوس کدامند؟✓
نقاط مثبت کیف پول اکسودوس کدامند؟✓
عیوب کیف پول اکسودوس کدامند؟✓
جمع بندی✓
سواالت متداول✓
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چیست؟اکسودوسپولکیفانتشارتاریخچه
JPتوسط2015سالدرExodusپولکیف RichardsonوDaniel Castagnoliدفتر.شدتاسیس
.استشدهواقعمتحدهایاالتنبراسکاایلتدراصلی

سودوساکصحنهپشتفنیخدماتحاضرحالدراست،داشتههمکاریبزرگیشرکت هایباکهریچاردسن
ادهاستفموردکدهایهمچنین.استکردهمنتشربازمنبعافزارنرم200ازبیشتاکنوناو.آوردمیفراهمرا

.استدادهانتشاروبمحیطدررادیجیتالارزهایوBitcoinافزارهاینرماکثر
.استتهداشدیجیتالارزهایباارتباطدرپروژهچندینافزارینرمتوسعهدرزیادیتجربهنیزکستاگنولی

کند؟میپشتیبانیکوین هاییچهازاکسودوسپولکیف
ایندسکتاپورژن.داردراکوین5۹ذخیرهامکاناکسودوسهمراهتلفنورژن2020آوریل23تاریخدر

دارند،انیهمگاستفادهموردکهمعتبرتوکنچندازکیفورژندوهر.می کندپشتیبانیکوین10۹ازکیف
ارزهرنوعوهنشدپشتیبانیتوکن هایازبرخیکهداردوجودامکاناینکاربرانبرای.می کنندپشتیبانی
.نماینداضافهخودولتبهدستیصورتبهراخودموردنظرERC20توکن  هایسفارشی

ازترونوNEOنئوتزوس،،Stellarاستالرایاس،کوین،الیتکش،کوینبیتریپل،اتریوم،کوین،بیت
.می گردندپشتیبانیاکسودوستوسطکههستندمهمیکوین هایجمله
نام.هستندولپکیفاینطریقازشدهپشتیبانیتوکن هایتماملیستتوسعهحالدراکسودوسفنیگروه
.داردوجوداکسودوسرسمیوب سایتدرارزهااین

کدامند؟اکسودوسکاربریرابطمشخصات
نصب و راه اندازی کیف . اینترفیس ساده و جذاب آن است،Exodusیکی از مهم ترین مشخصات کیف پول 

.  توانند از آن استفاده نمایندکاربران مبتدی به راحتی می. پول بسیار آسان است
.استدهبودیجیتالارزدنیایبهبخشیدنوسعتوجدیدکاربرانجذباکسودوس،طراحاننهاییمقصود

تجربهبینند،میرا،Exodusپولکیفکهباریاولینپولکیفجدیدصاحباناگرکهدانندمیآنها
.نمودواهندختوصیههمدیگرانبهراآنازاستفادهحتماباشند،داشتهدیجیتالارزهایباکارازخوشایندی

بسیارظاهریرنظازهمپولکیفاینکهیابیددرمینمایید،استفادهآنازباراولینوقتیکیف،نصبازبعد
.باشدمیسادهآنباکارطرزهمواستموردپسند
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است؟نمودهاستفادهداخلیصرافیازاکسودوسپولکیفچرا
مبادالترساندنانجامبهتواناییاست،شدهپولکیفاینشدنقدرتمندباعثکههاییویژگیازیکی

رایبوشوندمیمواجهمشکلباصرافی هایپلتفرمازاستفادهدرکاربراناوقاتاکثر.استآنداخلی
.باشدهمراهپیچیدگیبادارداحتمالآنهاباکارمبتدیان
اربرانکبرایمهمفردبهمنحصرتوانایییکپول،کیفداخلصرافی  داشتنخاطربه،Exodusپولکیف

.باشدمیاند،شدهواردرمزنگاریارزهایحوزهبهتازگیبهکهآنهاییومبتدی
ارزهایمبادلهبهخود،وَلتدروندرقادرنداکسودوسپولکیفصاحبان،Exodusداخلیصرافیطریقاز

.بپردازندشوند،میحمایتکیفاینتوسطکهمتنوعی
پولکیفهکالعملیحقالبته.استپذیرانجامباشند،داشتهاحتیاجصرافیبهآنکهبدونمبادالتاین

Exodusطرزکهآندلیلبهامااست،صرافی هابقیۀالعملحقازبیشترپذیرد،میخود،خدماتدادنبرای
ازگروهنایبرایاکسودوستواناییایناست،مشکل ترمبتدیکاربرانبرایصرافی هادیگرکارگیریبه

.باشدمیکاربردیواهمیتبابسیارکاربران
مبادلهرایبتنهامی گرددانجامپولکیفداخلدرکهمبادالتیبداننداستالزمپول،کیفصاحبانالبته

دیجیتالارزهایبارافیاتسنتیارزهایکیفتوسطنمی توانندآنها.داردکاربردهمدیگربادیجیتالارزهای
.نمایندمبادله
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است؟چگونهاکسودوسپولکیفپشتیبانیخدمات
کیفایننندهکایجادگروهوقتتمام یاتایمفولپشتیبانیخدماتاکسودوس،برجستهویژگی هایدیگراز

روز هفتدرساعته24وروزیشبانهصورتبهExodusتیم.استپولکیفکاربرانوصاحبانبرایپول
.استکاربرانمشکالتوهاپرسشآنالینپاسخگویهفته

پولکیفاحبانصهایپرسشبهکاملآمادگیباکهشودمیانجامپشتیبانیافرادتوسطآنالینپاسخگویی
.ندارندآنالینپشتیبانیدیجیتال،پول هایکیفبیشتر.می دهندجواب
اکسودوسبهراامکاناینگیرد،میوَلتاینداخلیصرافیالعملحقبرایExodusکهدرآمدیالبته

.نمایدهزینهراآنقوی،پشتیبانیداشتنبرایکهمی دهد
قابلکاربرانبرایپولکیفتوسطهموexodus.ioوب سایتتوسطهماکسودوسپشتیبانیخدمات
بهراهنماییبرای،Exodusپولکیفآموزشهایکلیپپول،کیفاینوب سایتدر.باشدمیدستیابی
.داردوجودکاربران
یعنیپول،یفکسازندگانبامستقیمارتباطیمی توانندکاربرانکهشدهگذاشتهامکانیسایتوبدرحتی

.باشندداشتهریچاردسنوکستاگنولی

دارد؟وجوداکسدوسپولکیفازپشتیباننسخهتهیهامکانآیا
ثالمعنوانبهبیفتد،ایمنتظرهغیراتفاقاست،شدهنصبآنرویExodusپولکیفکهتاپیلپبرایاگر
اکسودوستیم.داریدراخوددیجیتالارزسپردهبهدستیابیامکانببیند،فیزیکیآسیبیاورودسرقتبه

اندگرفتهنظردرخودکاربرانبرایحلراهدوکیف پولبازیابیجهت
-میشماکاربهصورتیدرعبارتاینالبته.استseedیاحرفی12ایرشتهعبارتبردنکاربهاولحلراه
راآننمونهعنوانبه.کنیدذخیرهایمنجایچنددرراآنخود،کاربریحسابساختهنگامدرکهآید
بدونوانیدتنمیبرود،دستازشماتاپلپاگرزیرا.نماییدحفظخوداماناتجعبهدروبنویسیدکاغذروی

.کنیدپیدادسترسیخوددیجیتالارزهایبهبازیابیعبارت
ایمیلید،جدیاکانتیکایجادهنگامدر.استکاربریحساببازیابیبرایمفیدراهیکگیریپشتیبان 
.می  شودارسالشماپستیصندوقبهگیریپشتیبان  نسخهلینکحاوی

Halvingکوینبیتهاوینگ:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین Bitcoinچهوچیست
افتد؟میاتفاقزمانی
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اکانتبهارهدوبدستیابیامکانتان،ایمیلدرموجودلینکرویبرکلیکوایمیلبهشدنواردبابنابراین
دیجیتالسپردهتاکنیدتایپمربوطهفیلددرراخودگذرواژهفقطاستکافی.گرددمیفراهمشماکاربری
.کنیدپیدادسترسیخود

است؟چگونهآننصبمراحلوExodusپولکیفآموزش
ایت سوببهمی توانیدگوناگون،عامل هایسیستمبررویاکسودوسپولکیفبارگیریجهتابتدا

exodus.ioعاملیستمسرویبرنصببرایراکیفاپلیکیشنخودانتخاببهبستهسپس.کنیدرجوع-
.نماییددانلودلینوکسومکویندوز،،iOSاندروید،های

پولفکیآموزشازتوانیدمیپول،کیفانواعباآشناییودیجیتالارزهایپولکیفازاستفادهجهت
.نماییداستفادهدیجیتالارزهایسایروکوینبیت
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است؟چگونهبازیابیعبارترشتهوگذرواژهتعیین
عبارتدریافتوگذرواژهتنظیم،Exodusپولکیفآموزشقدماولینکیف،کاربردیبرنامهنصبازبعد

.باشدمیseedیابازیابیحروفرشتهطوالنی
بایدیفکصاحب.شودانجامبازیابیعبارتوگذرواژهتعریفاستالزمکیف،صاحبدارایی هایحفظبرای
.باشدمطمئنآنامنیتازاکسودوسپولکیفبهخوددیجیتالهایسپردهکردنواریزازقبل
مشاهدهراایصفحهنمایید،انتخابراBackUpیابازیابیمنوی،Exodusولتمنوهایلیستدراگر
:استالزممرحلهچهارکیفبهورودبرایکهکنیدمی

http://www.omidfadavi.me/
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.شوددر مرحله اول باید گذرواژه توسط کاربر وارد می•
.در مرحله دوم این رمز عبور باید تایید شود•
روی کاغذ یادداشت کنید و در جای مطمئن را seedدر مرحله سوم عبارت کلمات بازیابی ولت یا •

.نگهدارید
.وارد نماییدرا seedدر مرحله چهارم عبارت •
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.

کنید؟مشاهدهراکیفصورتحسابچگونه
رشروعد.گرددمیظاهرشمابرایشود،مینامیدههومیاوپورتفولیوکهپولکیفاصلیصفحهدومقدمدر
.نیدببیخوددیجیتالارزهایازکدامهرتفکیکبهراخوددیجیتالسپردهمقدارتوانیدمیولتباکار
ازذشتهگ.کردخواهیدمشاهدهگرافیکیصورتبهراخودمتنوعسپرده هاینسبتدایره اینموداریکطریقاز
اری،جروزیکدرمبادالتحجمبازار،قیمتقبیلازگوناگون،کوین هایبهمربوطهایدادهصفحهایندرآن

.شدخواهددادهنشانمفیدهایدادهدیگروجاریروزدرارزبهایتغییرمیزان
راخودتراکنش هایلیستوتاریخچهتوانستخواهیدنیزهاTransactionهمانیاهاتراکنشمنویدر

.نماییدمالحظه
کنید؟اضافهExodusپولکیفبهراجدیدتوکن  هایچگونه

است،کلمشکمیهاولتدیگربهتوکن  هااینفرستادنواکسودوسپولکیفبهجدیدهایتوکنافزودن(1
اصلحاطمینانجدیدتوکن  هایشدناضافهازبتوانید،تابرویدپیشقدمبهقدمرازیرمراحلاستالزم

.نمایید
.نماییدکلیکHelpمنویرویصفحه،چپسمتدر(2
showمنویرویصفحه،پاییندر(3 developerبزنیدضربه.
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.می  شوددادهنمایشصفحهباالیدربیشتریهایانتخاب(4
.بزنیدضربهassetsیاسرمایهرویسپسوdeveloperیادهندهتوسعهمنویرویبرابتدا(5

.نماییدکلیکEthereumیااتریومرویآنازپس
exportیاخصوصیکلیدصدوردکمهرویکلیکبا(6 private key،طیکهمی  گرددظاهرباکسی

.استگردیدهصادرکجادروفایلیچهبهخصوصیکلیدکهکند،میمشخصپیامی
.نماییدکپیسازیذخیرهبرایراشدهایجادخصوصیکلیدشده،معینفایلکردنبازازپس(7
sendیاتوکنارسالگزینهرویوکردهبازراMyetherwalletنامبهشدهتعیینپیشازپولکیف(8

Ether and tokensبزنیدضربه.
privateخصوصیکلیدرویکلیکازپس(۹ key،بگذاریدکلیدویژهفیلددرراآن.
.دنماییمشاهدهخودولتداخلدرراشدهاضافهتوکنتوانستخواهیدفوق،عملیاتانجامازپس(10
کیفدرارسالبهمربوطمنوهایازداریدهاپولکیفدیگربهراخودسفارشیتوکن  هایارسالقصداگر(11
.نماییداستفادهخودMyetherwalletپول
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است؟چگونهExodusپولکیفهایسپردهدریافتوارسال
ارسالیاتدریافامکانعمومی،آدرسبردنکاربهباباشید،اکسودوسدیجیتالپولکیفصفحهدروقتی
راپولفکیدرموجودسرمایه هایلیستکهبینیدمیرامنوییصفحهچپسمتدر.داردوجوددیجیتالارز

هدایتارزآنمخصوصواریزودریافتصفحهبهکنید،انتخابکهراارزهاازیکهر.دهدمینشان
.می شوید
.دکنیواردراارسالیکوینمیزانوگیرندهوَلتآدرساستالزمدهید،فشارراSendیاارسالمنویوقتی

.پذیردانجامگیرندهبرایپولواریزتا
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با.رسانیدبانجامبهرادیجیتالارزدریافتتراکنشتوانیدمیکنید،انتخابراRecieveیادریافتمنویاگر
رمزارزبتوانیدآنکهبرای.می شودظاهرآنQRکدهمچنینوولتبازیابیعبارتنشانیمنو،اینگزینش
.بدهیدفرستندهبهراکیفآدرساستالزمکنید،دریافترانظرمورد
هاییتقابلازتوانستخواهیدکنید،انتخابچپسمتمنوهایلیستازراولتداخلصرافیمنویاگر

.بریدبهرهدیجیتالهایکوینتبادالتبرایخودکیفداخلیاکسچنج
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چیست؟اکسودوسپولکیفتنظیماتمنویوظایف
نومزیرچندشاملکهنموداستفادهتوانمیتنظیماتیاSettingمنویازپولکیف سازیخصوصیجهت
.باشدمی

زیادبسیاراکسودوسپولکیفارزهایتعدادکهآنجااز.استAssetsیاسرمایهتنظیمات،زیرمنویاولین
.نماییدمخفیکنید،استفادهخواهیدنمیکهارزهاییگروهآنکهبودخواهیدقادراینجادراست،

12
www.omidfadavi.me
e

.شوندظاهرمیلیستدرکنید،استفادهآنهاازمبادلهجهتشماکهارزهاازمحدودیتعدادهماناینصورتدر
.نداردامکانموجودارزهایلیستازاتریوموکوینبیتکردنپاکالبته
درنمایید،انتخابراملیارزیککهداردوجودقابلیتاینLocalizationیاسازیمحلیدومزیرمنویدر

-نمیلیستدرایرانریالالبته.شودمیدادهنشانارزیواحدآنباشماموجودهایسرمایهجمعاینصورت
.باشد
کیگرافیزمینه سازیخصوصیبرایتوانیدمیمنواینتوسط.استThemeیازمینهتمسوممنویزیر

.نماییدانتخابرادلخواهتانزمینهپشتوَلت،
Hardwareیا  افزاریسختپولکیفچهارممنویزیر Walletsوَلتباارتباطدربخشاین.است

پرده هایسمدیریتوکنترلجهتوبودهاکسودوسپولکیفبهاتصالقابلکهاستترزورسخت  افزاری
.گرددمیاستفادهآنبازیابیحتیوترزور

شهریوردیتآپ)آنقیمتتحلیلوتلگرامدیجیتالارز:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
۹۸)
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به صورت گام به گامExodusآموزش کیف پول 

نماییم؟استفادهاکسدوسپولکیفداخلیصرافیازچگونه
رازیرمراحلاستالزم.استکاربردیوراحتبسیار،Exodusپولکیفداخلیصرافیدرپولمبادله
.بپیمائیدرا،Exodusپولکیفآموزشهایقدمازدیگریکیتانمایید،دنبال

.باشیدافزودهپولخودکاربریحساببهبایدکارهرازقبل•
.بزنیدضربهصفحهچپسمتلیستدرExchangeیاصرافیمنویرویبرابتدا•
.نماییدانتخابدارید،راآنجابجاییقصدکهرادیجیتالیارزچپ،طرفدرآنازپس•
.برگزینیددارید،راآندریافتقصدکهراکوینیاستالزمصفحه،راستطرفدرسپس•
آنکهارددوجودامکاناین.استشدهتعریفپیشازبیت کوینارزکنیددقتچپطرفگزینهبهاگر•

.کنیدعوضخودنظرموردکویننامبارا
باشدمیکوینیهمانگزینهاین.بریدکاربهراستسمتکوینگزینهکردنعوضبرایراروشهمین•

.نمودخواهیددریافتکه
.نمودواهیدخمشاهدهاید،کردهانتخابکهکوینیدوبرایارزتبدیلنرخرقمصفحه،پایینیقسمتدر•

3یختاردرمثالطوربه.شودداهنشانکویندوبینتساویمعادلهیکصورتبهاستممکنکه
ETHمعادله2020ژوئن 40.00 BTC = هرعوضدرکهاستاینآن،معنای.دهدمینشانرا1

.برمی  گردانیدخودولتبهرااتریوم40فقطمی  کنید،معاوضهشماکهبیت کوینی
هایتندرکنید،بررسیدقتبارامواردتمامیجزئیات،تمامدرستکردنواردازاطمینانبرایآخردر•

دیجیتالیسپردهتوانستخواهیدآن،ازپسکمی.دهیدفشارراExchangeصرافیمنوییاگزینه
.  نماییددریافتراخودجدید
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به صورت گام به گامExodusآموزش کیف پول 

است؟قبولقابلاکسودوسامنیتآیا
:استآمدهزیردرکهشودمیتامینآیتمچندباپولکیفاینامنیت

Privateیاخصوصیکلیدهای• keysپولکیفبرایExodusصاحبهمراهتلفنیاتاپلپدر
بارگذاریسروریهیچدروباشدمیدستگاههماندرنیزآنذخیرهمحلوشودمیتولیدکیف

یکدرنقطهسهانتخابباوبرویدWalletمنویبهاستالزمکلیدهااینمشاهدهجهت.نمی گردد
.نیدکپیدادستتوانیدمیکلیدهااینبهداردوجودصفحهباالیراستسمتانتهایدرکهامتداد

جهت بازیابی  seedحرفی یا 12نمونه ای از کیف پول هایی است که عبارت طوالنی Exodusپولکیف •
.کیف پول به کار می رود

ا که کیف تاپ یا گوشی تلفن همراه شماین عبارت زمانی مفید است که در صورت بروز مشکل برای لپ
روی کیف پول را کهتان را روی آن نصب کرده  بودید، با کمک این رشته حروف قادر خواهید بود پول

.دستگاه دیگری بازیابی نمایید و به سپرده خود دست پیدا کنید

OpenیابازمنبعExodusپولکیفکهآنجااز• Sourceاشکاالتوجودجهتهاییصحبت،نیست
.استشدهندادهگزارشاشکالیپولکیفصاحبانتوسطزمان،اینتاولیشدمیگفتهآندرامنیتی

به.شویدتصلماینترنتبهبایدآنباکردنکاربرایکهاستوَل تهاتیکاکسودوسگفتبایدالبته•
کمترKeepKeyکیپ کیولجرقبیلازموجود،سخت افزاریپول هایکیفازآنایمنیسطحهرحال
.است

هستندباخبرآنایمنیمشکالتازخودهستند، پولکیفاینبیشترتوسعه حالدرکهاکسودوستیم•
برایهکمی کنندسفارشخودکاربرانبهآنها.باشندمیآنمسائلکردنبرطرفبرای کارمشغولو

پردهسذخیرهبراینیز افزاریسختولت هایجملهازولتچندینازاستبهترارززیادمیزاننگه داری
.نماینداستفادهخودهای
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به صورت گام به گامExodusآموزش کیف پول 
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کدامند؟اکسودوسامنیتیضعفنقاط
2تائیدنداشتنکرد،اشارهآنبهتوانمی،Exodusپولکیفبودنایمنمورددرکههاییضعفنقطهازیکی

داردامنیتموبایلتلفنگوشییاتاپلپرویبراستفادهحددرایمرحلهیکتایید.باشدمی2FAیاایمرحله
از افزارینرممشهورپول هایکیفبیشتر.استنیازموردایمرحلهدوتاییدمتمرکزغیرهایدستگاهبرایو

.برخوردارندمرحله ایدوتاییدمشخصه

ازادهاستفبا.باشدمیامضاییچندامکانکاربردعدماکسودوس،امنیتینواقصازدیگرضعفنقطه
افزارنرمندچتاییدبهنیازمبادله،یکانجامبرایکهسازدمشخصمی تواندکیفصاحبامضاییچندامکان

کهکردشاهدهمهمراهتلفنهایاپلیکیشندرمی توانراامضاییچندامکانازمثالی.باشدمیدیگردستگاهیا
-میهمراهفنتلشمارهتاییدیهپیامیاایمیلتاییدبهنیازگذرواژه،کردنواردازغیربهورودبرایمثالطوربه

.باشد

http://www.omidfadavi.me/


به صورت گام به گامExodusآموزش کیف پول 

کدامند؟اکسودوسپولکیفمثبتنقاط
زطر.استافزارینرمپول هایکیفهایاینترفیسخوشایند ترینازیکیدارایExodusپولکیف•

.کنندمدیریتراآنمی توانندراحتیبههممبتدیکاربرانکهاستسادهبسیارپولکیفکاربری
زیاددریقبهآنهاتعداد.داردکاربرددیجیتالهایکویناززیادیتعدادکردنذخیرهجهتپولکیفاین•

.نمایندمخفیندارند،الزمکهآنهایینامتوانندمیکاربرانکهاست
باکارگیردرنیستالزمکاربراناینصورتدر.استمندبهرهداخلیصرافییکازاکسودوسپولکیف•

.گردنددیجیتالارزپیچیدههایصرافی
.  وز استخدمات پشتیبانی اکسودوس به صورت آنالین، در هفت روز هفته و در تمامی ساعات شبانه ر•

.باشندپشتیبانان وبسایت آماده پاسخگویی کاربران می

کیف پول اکسودوس کدامند؟عیوب
دهای رقیب خود از جمله ما ی سلیوم نیرومنبه اندازه دیگر کیف پول Exodusگرچه ویژگی های امنیتی •

.نیست، ولی با این وجود سطح امنیتی قابل پذیرشی را به صاحبان کیف ارائه می دهد
.مرحله ای را برای ایجاد ایمنی بیشتر کیف پول در شبکه غیر متمرکز ندارد2ویژگی تایید •
.نمایداکسودوس حق العمل باالیی را برای مبادالت صرافی داخلی کیف پول دریافت می•
.امکان ایمن سازی از طریق مشخصه چند امضایی را ندارد•
سترسی ندارندباشد و کاربران به محتوای کد کیف پول داین کیف پول از نوع منبع  باز یا اُپن سورس نمی•
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است؟چگونهوبتحتکیف پول هایبامقایسهدراکسدوسپولکیفمشخصات
Webیااینترنتیکیف پول هایازExodusپولکیف Walletتحتکیف پول  های.داردبیشتریامنیت
دارایCoinbaseجملهازدیجیتالصرافی هایازبرخی.هستندمواجهبسیاریامنیتیهایریسکباوب

Web Walletشدنهکامکانیکیکند،میتهدیدراهاپولکیفاینگونهکهایعمدهخطردو.هستند 
ازبهمنجرکهاستشرکتشدنورشکستهامکاندیگرخطر.باشدمیصرافیمرکزیسرورهایکامپیوتر
.گرددمیپولکیف صاحبدیجیتالسپردهرفتندست

ای استخراج بررسی معتبرترین و بهترین نرم افزاره:مطلب هم میتونه براتون مفید باشهاین 
بیت کوین
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به صورت گام به گامExodusآموزش کیف پول 

تریدریکماشاگرالبته.نیستندمناسبدیجیتالارزهایکردنذخیره برایوبتحتولت  هایفوق،دالیلبه
شودیمانجامکهمعامالتیبرایزیرا.بپذیریدراخودمبادالتهایریسکوخطراتاستالزمباشید،فعال
ارزهایازیبعضقیمتحرکاتازکهباشدقادرکاربرتاگیردقراردسترس درسرعتبهنیازموردارزاستالزم

وبتحتولپکیفیکخودسرمایهکردنذخیرهجهتکاربران،بیشتربرای.کنداستفادهمشخصدیجیتال
.نداردکاربردی

است؟چگونهسخت  افزاریپول  هایکیفبااکسدوسپولکیفمقایسه
باارکبرای.داردتریپائینبسیارایمنیکاغذیهایکیف پولباقیاسدرExodusپولکیفامنیت،لحاظاز

الزمافزاریسختکیف پول  هایازیکهیچولیباشیدمتصلاینترنتبهاستالزم  افزاری،نرمکیف پول  های
.می  کندکمارآنشدنهکامکانواحتمالپول،کیفبودنآفالین.باشندوصلاینترنتبههمیشهنیست

االاحتماست،شدهنصبآنرویبرشمانرم  افزاریپولکیفوکنیدمیکارروزهرخودتاپلپبااگر
.شودمیبیشترشمادستگاهرویبربدافزارهابارگیری

Paperیاسخت  افزاریکیف پولکنید،ذخیرهزیادیزمانبرایراخوددیجیتالارزکهداریدنیازاگر
walletکارآییدارایکاربرانی،برایاکسودوسولتمانندکیف پول  هایی.بودخواهدشماانتخاببهترین
.می  نماینداستفادهخوددیجیتالارزکممقادیرازکمزمانیفواصلدرکهاستمناسب
بهتریناکسودوسگفتبایدولی.هستندمناسبدیجیتالارزهایمبادلهبرایهمچنینExodusپولکیف
دستهبکهمی  شودسبباکسودوسزیادنسبتاهایالعملحق.باشدنمیحرفه  ایتریدرهایبرایگزینه
یکدرهذخیرازپولکیفایندرپولنگهداریآنکهوجودبانباشد،صرفهبهمبادالتتوسطدرآمدآوردن
.باشدمیایمن  ترصرافی
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به صورت گام به گامExodusآموزش کیف پول 

:شدهارائهمطالببندیجمع
کاناتاماست،راحتآنازاستفادهدارد،مبتدیانبرایکهسادگیعیندراکسودوسپولکیف•

.کندمیحمایتدیجیتالی،هایکوینازبسیاریازوداردحرفه ایکاربرانبراینیززیادی
وَلتسازندگان.استexodusمهمهایویژگیازیکیکاربران،پسندموردوچشمگیراینترفیس•

ایبرمطلوبیانتخابکهاندگذاشتهزیادیوقتکاربریرابطاینظاهررویبراکسودوس
.استقدیمی وجدیدکاربران

رایبرازیادیکششکهباشد،میآندیگرویژگی هایازیکیپول،کیفاینداخلیصرافی•
.استآوردهوجودبهمبتدیکاربران

بهاربرانکبنابراین.برخوردارندپیچیده ایهایپلتفرمازدیجیتال،ارزصرافی هایمعمولطوربه•
احتیاجبدونندبتوانکاربرانکهشدهباعثداخلیصرافیبودن.کنندکارآنهابانمی توانندراحتی

دیگرهایصرافیبه
.بپردازندارزفروشوخریداریمبادالتبه

اگر.استپولکیفاینساعته24وآنالینپشتیبانیخدمات،exodusجالبویژگی هایدیگراز•
کیفسایتبوطریقازکنندپیدارویاروییمشکلیباافزاریبرنامهازاستفادهدرکاربراناحتماال

.بگیرندراخودسواالتجوابوبودهارتباطدرپشتیبانباتوانندمیپول
جاآندراگر.استپذیرامکانسایتدرمتداولسواالتپاسخبهدسترسیامکانهمچنین•

درکهزیادیتانسبآموزشیفیلم هایازمی توانندکنند،دریافتراخودنظرموردپاسخنتوانستند،
.کننداستفادهشده اند،تعبیهسایت

پول،کیفبانانپشتی.استگستردههاولتبقیهبهنسبتپولکیفاینپشتیبانیهایسرویس•
ودوساکسپولکیفداخلیصرافیکارمزدواقعدر.دهندمیپاسخسرعتبهراکاربرسوالهر

فراهمانیپشتیبخدماتبرایکافیمالیمنابعبتواندشدهباعثامرهمینواستزیادنسبتا
.نماید
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:متداولسواالت
؟چیستExodusپولکیف
گوشیوتاپدسکبرایکهاستارزیچندافزارینرمپولکیفیکخالصهطوربهاکسودوسپولکیف
آنالینیپشتیبانهایسرویسازوبودهسادهطراحیدارایپولکیفاین.استاستفادهقابلهمراهتلفن
وسفارشیهایشبکهکارمزدهایپرداختعدمExodusاصلیعیوبازیکی.استبرخوردارایالعادهفوق
.نیستبازمنبعبهکاملطوربهکهحقیقتاین
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به صورت گام به گامExodusآموزش کیف پول 

است؟خوبیپولکیفاکسودوسآیا
هعرضشمابهروزه،هراستفادهبرایرااستامنزیادیحدودتاکهرمزنگاریوَلتیک،Exodusپولکیف
مثلتالدیجیارزسرد  هایپولکیفانواعاندازهبههرگزاست،آنالینپولکیفاینکهآنجاییاز.کندمی
سایرهبنسبتشودمیباعثکهاستهاویژگیبرخیفاقدهمچنین.بودنخواهدایمنکاغذیپولکیف
.کنندتامینخودصاحبانبرایراکمتریامنیتتر،پیچیدهافزارینرمهایپولکیف

کرد؟کسبدرآمدExodusپولکیفازتوانمیچگونه
اتنهنهدهدمیامکانکاربرانبهکهاستتاپدسکافزارینرمپولکیفنوعازExodusپولکیفیک

ازوچکیکبخش.هستنیزداخلیصرافییکدارایبلکهکنند،ذخیرهراچینبالکبرمبتنیهایدارایی
.استپولکیفصرافیدرهاداراییمبادالتطریقازاکسودوستوسطدرآمدایجاد
5تا2بیننآگسترشدامنهاماباشد،متفاوتزیادیحدتابازارشرایطبهبستهاستممکنمبادالتگرچه
.ستاشدهذکرپولکیفصرافیبخشدرکنیدکسبتوانیدمیکهدقیقینرخومقدار.استدرصد

Exodusازاستفادهباکهباشیدداشتهنظردر Exchange،دیجیتالهایکوینکهنداریدراامکاناینشما
رامبادلهدیجیتالهایکوینبینتوانیدمیتنهابلکه.بفروشیدیاوکنیدخریداریسنتی،فیاتارزبامبادلهبارا

.دهیدانجام

است؟امناکسودوسپولکیفآیا
یژگیودو.باشدایمنتواندمیافزارینرمپولکیفهرکهاستایمناندازههمانبهاکسودوسپولکیف
:ازعبارتنددارد،وجودپولکیفبرایکهامنیتیاصلی

.شماپولکیفبرایگذرواژهازمحافظت–
.شدهانتخابزمانیدورهیکازبعدپولکیفخودکارقفل–

کنید،میدریافتExodusسایتوبیعنیاعتمادقابلمنبعیکازفقطراپولکیفاینکهدانستنهمچنین
.استرمعتبشمااکسودوسپولکیفبارگیریکهکنیدمیحاصلاطمینانصورتایندرزیرااست،مهم

کدامند؟اکسودوسمعایبومزایا
:داشتاشارهموارداینبهتوانمیExodusپولکیفمزایایاز
زیبا،کاربریرابطباکاربرانبرایقبولقابلاینترفیس•
پول،کیفکاربریرابطدرموجودهایگزینهومنوهاازراحتبسیاراستفاده•
دیجیتال،کوین هایزیادبسیارتعدادازپشتیبانی•
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داخلی،صرافیبودندارا•
کاربران،بهسریعپاسخگوییوروزشبانهساعاتتمامیدرآنالینپشتیبانیخدمات•

:بردنامتوانمیرازیرمواردپولکیفاینضعفنقاطاز
.باشدنمی بازمنبعکاملطوربهاکسودوس•
.نداردمرحله ای2تاییدامنیتیویژگی•
داخلیصرافیجهتزیادالعملحقدریافت•
.نداردامضاییچندامکان•

www.omidfadavi.me
e

آموزش تکمیلی

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

مشاهده دوره جامع ساخت و استفاده از کیف پول ارزهای دیجیتال
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