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به صورت گام به گامFreeWalletآموزش کیف پول

FreeWalletآموزش جامع نصب و راه اندازی کیف پول فری ولت 

برایاردیجیتالارزصدازبیشذخیرهامکانکهشویدمیآشناوَلتیبا،FreeWalletپولکیفآموزشبا
چندینازهمزمانکهاستmulti-currencyمنظورهچندولتیکولتفری.سازدمیفراهمشما
تتحهمراگوناگونیرمزارزهایمدیریتوکنترلذخیره،امکانپول،کیفاین.نمایدمینگهداریرمزارز
دینباستداخلیصرافیدارایولتفری.استکردهفراهمکاربرانبرایهوشمندهایتلفنرویهمووب
ولپکیفآموزشطی.نداردواسطهشخصبهنیازوجوهانتقالونقلبرایپولکیفصاحبکهمعنا

FreeWalletچندیایکذخیرهبرایراخودپولکیفنوعتوانیدمیآننصبهنگامدرکهدیدخواهید
.نماییدانتخابمختلفامکاناتباوارز

خود،دهاستفاسطحبامناسببایدکاربرهروداردوجودمتنوعیهایپولکیفدیجیتالارزهایزمینهدر
ارزهایپولکیفکاملآموزشدریافتجهت.فراگیردراآنباکارروشوکنددریافترامناسبپولکیف

.کنیدمراجعهدیجیتالارزهایسایروکوینبیتپولکیفآموزشبهدیجیتال

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-on-making-and-using-bitcoin-wallet-and-other-cryptocurrencies/
https://omidfadavi.me/product/training-wallet-cryptocurrenciy-bitcoin/
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به صورت گام به گامFreeWalletآموزش کیف پول

فهرست مطالب

تاریخچه انتشار فری ولت چیست؟✓
کدامند؟FreeWalletمهمترین ویژگی های کیف پول ✓
چگونه انجام پذیر است؟FreeWalletنصب و راه اندازی کیف پول ✓
چگونه امنیت گذاری روی کیف پول ایجاد می شود؟✓
صرافی فری ولت چه خدماتی ارائه می دهد؟✓
چه امکاناتی دارد؟FreeWalletکیف پول ✓
جمع بندی✓
سواالت متداول✓

چیست؟ولتفریانتشارتاریخچه
ودشتولیداستونیکشورتالینشهردرکهگرددبرمی2016سالژانویهبهپولکیفاینانتشارتاریخچه

آزمایشاتدرآنکهازپس.بودشدهگرفتهنظردرFantomcoinکوینفانتومارزرمزسازیذخیرهبرایتنها
ملعاسیستمرویبراجراونصبقابلهایورژنتاشدآنبرآنطراحیتیمآمد،بیرونموفقاولیه،

وریوماتکوین،بیتجملهازمشهوریارزهایبرایورژناین.نمایدارائهراهوشمندتلفنمخصوصاندروید
.گردیدعرضهعمومبرایپلیگوگلدرمونرو

در.شدعرضهنیزاستوراَپدرنیزآیفونهایگوشیبرایiOSنسخهاندرویدی،ورژندرموفقیتازپس
.گردیدارائهنیزدسکتاپرویبرنصبجهتوبتحتورژن،2017سال

.حمایتکردرابیتکوینکشنگهداری2017سالدرکهبودهوشمندیتلفنپولکیفنخستینولتفری
رمزارزهایلیستدریایبیسبیتکوینکشوبیتکوینگلدپشتیبانیکهبودولتینخستیننیزبعدمدتی
.دادقرارخود

http://www.omidfadavi.me/
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؟کدامندFreeWalletپولکیفهایویژگیمهمترین

:شدخواهیدآشناولتاینمشخصاتازبرخیباFreeWalletپولکیفآموزشادامۀدر

وب،تحتورژننیزوهوشمندهایتلفنبرایiOSوAndroidهایورژنازپشتیبانی•
گوناگون،رمزارزصدازبیشترذخیرهتواناییباولتبودنمنظورهچند•
،iOSبرایولِتنُهواندرویدبرایاختصاصیوَلت23شامل•
ارز،فروشوخریدقابلیتباداخلیصرافیدارای•
کارت،مستروکارتویزاقبیلازبانکیاعتباریهایکارتبارمزارزخریدامکان•
،فاکتوریدوهویتتشخیصتاییدازپشتیبانی•

http://www.omidfadavi.me/
https://freewallet.org/
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برقفلذاشتنگنیزوانگشتاثرسنسورهمانیاآیدیتاچسنسورازپشتیبانیباامنیتبردنباال•
اپلیکیشن،روی

یکدیگر،بهرمزارزهامبادلهتوانایی•
هفته،روز7دروروزیشبانهولتفریپلتفرمپشتیبانانبودندسترسدر•
جهان،درمختلفزبانسیزدهتوسطپولکیفاینترفیسازاستفادهامکان•
ولت،فریبارگذاریبودنرایگان•
پسند،کاربروآساناینترفیس•
الیت،ومنظورهچنداختصاصی،متنوعمدلسهدرولتفریهایپولکیفبهدستیابی•
ولت،فریصاحبانبینداخلیمبادالتدرالعملحقدریافتعدم•
.امضاییچندقانونازحمایت•

http://www.omidfadavi.me/
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است؟پذیرانجامچگونهFreeWalletپولکیفاندازیراهونصب
:دهیدانجامپولکیفاندازیراهبرایرازیرمراحلآغازدرولت،فریپولکیفآموزشجهت

خواهید.نماییدرجوعfreewallet.orgرسمیپلتفرمبهپولکیفافزارنرمبارگذاریبرایصورتیکهدر.1
وبتحتورژنیکوآیفونواندرویدهوشمندهایتلفنورژندودرکیفاینبارگذاریامکانکهدید

.داردوجود
.داردوجودآیفونواندرویدهایفروشگاهازبارگذاریامکانهوشمندتلفنورژنبرای

.نماییداجراونصبراپولکیفاپلیکیشن.2

یاودباشیداشتهبوکفیسیاگوگلاکانتاگر.نماییدایجادFreeWalletجهتاکانتیکاستالزم.3
.نماییداستفادهآنهاازولتاکانتایجاددرتوانیدمیخود،همراهتلفنتوسط
.داشتخواهیدراآنبازیابیامکانباشید،کردهایجاداکانتیاحسابشمارهقبالولت،ایندراگر

در.دشوموافقتآنبابایدکارادامهجهتکهشودمیظاهراینجادرولتفریقوانینوشرایطمجموعه.4
پروسهاسناشنصورتبهنامتایپبدونیاکندتایپراخودنامکهداردوجودکاربربرایانتخابایناینجا
.دهدادامهراکار

راآنامکانکاربرپنجرهایندر.شودمیظاهرFreeWalletپولکیفمعامالتپنجرهمرحلهایندر.5
Addمنویانتخابباکهدارد wallets،قبلیهایولِتیاونمایدایجادخودبرایجدیدپولکیفچند
.نماییدمنتقلخودتازهFreeWalletبهراخود

نتخبمهایکوینبرداشتوانتقالهایتراکنشتوانستخواهیدخود،پولکیفواکانتایجادازپس.6
.دهیدانجامراخود

آنمعایبومزایابررسیوDeribitصرافیآموزش:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/deribit-exchange/
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دارد؟وجودFreeWalletپولکیفنوعچند
:استمختلفپولکیفنوعسهشاملولتفری

هایتولازتعدادی.نماییدذخیرهتوانیدمیرارمزارزیکفقطاختصاصی،یاکوینیتکپولکیفدر.1
.اندکردهپیدارااستورپلیگوگلدررتبهباالترینFreeWalletطریقازشدهعرضه

.استشدهآوردهfreewallet.orgاولصفحهدراختصاصیهایولتفهرست

FreeWalletپولکیفدر.2 Liteاربرانکبرایکهباشدمیمراتبیسلسلهکنندهتعیینپولکیفیک
بودنناشناسالکام،مشتریکنترلخصوصیکلیدکردنضبطآنهایویژگیاز.استشدهتولیدپیشرفته

هایتوکنهمهواتریومکوین،بیتجملهازرمزارزهاییذخیرهامکانهمینطور.خصوصیحریم٪100و
استاندارد
ERC20استانداردپروتکلازمنظور.داردراERC20برایکهاستخاصیهایاستانداردوقوانینمجموعه

.شودمیگرفتهکاربهاتریومشبکهدرهاتوکنتولید

.کندمیفراهمراگوناگونارزصدازبیشترذخیرهامکانمنظوره،چندپولکیف.3

http://www.omidfadavi.me/
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است؟چقدرFreeWalletپولکیفامنیتمیزان
گزینهانتخابباولتایندرکهشویدمیآشنانکتهاینباFreeWalletپولکیفآموزشادامۀدر

Securityداردوجودآنامنیتبردنباالبرایمختلفیهایروش:

گذرواژه،وکدپینکردنعوض•
انگشت،اثریاآیدیتاچسنسورسازیفعالباپولکیفبهشدنواردایمنیبردنباال•
فاکتوری،دویا2FAاعتبارتاییدآپشنازاستفاده•
،تراکنشمیزاندرخاصمحدودیتهایتولیدوایمیلکردنتائید•

.دمیشونحسابولتامنیتافزودنجهتپیشرفته،عواملازبعدیمورددووسادهعواملازاولمورددو

شود؟میایجادپولکیفرویگذاریامنیتچگونه
ارایدهوشمندتلفنرویافزارینرموافزاریسختهایولتباقیاسدرولتفریوبتحتورژنامنیت
.باشدمیبسزاییاهمیت

احبصدستیابیموقعدروگرددمینگهداریوثبتجامعسروریکدرآنالینهایولتصاحبانهایداده
ود،شواقعهکرهاحملهموردسرورایناگرنتیجهدر.شوندمیظاهراوبرایهادادهاینپول،کیفبهولت

.افتادخواهندخطردرکاربرانهمهداراییتمامی

ادهدآنشدنهکمورددرگزارشیهنوزیافته،انتشارپولکیفاینکهکنون،تا2016سالازگفتباید
.استبودهقبولیقابلامنیتدارایکهگرفتنتیجهمیتوانپس.استنشده

ازحمایت،فاکتوریدوهویتتاییدجملهازولتاینامنیتیچندگانهپارامترهایشدگفتهباالدرچنانکه
ادایجوفعالهاینشستکردننظارهآیدی،تاچحسگروگذاریقفلامکانامضایی،چندتکنولوژی
.استکردهفراهمآنبرایراقبولیقابلامنیتتراکنشمیزاندرمحدودیت

Freeصاحبانهایسپردهتمامیآنازگذشته Walletافزودهباعثکهگرددمیذخیرهسردپولکیفدر
فیزیکیریافزاسختدستگاهیکدرآفالینصورتبهشماهایکویناصل،در.استگشتهآنایمنیشدن
.کنیدلوصراآنخودتانکهشویدمیمتصلسروربهوقتیتنهاکهمعنیاینبهشوند،میداشتهنگه

کویندوجابریاستخراجهایسایتپردهپشتبررسی:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
DogeCoin

نیازموردولپکیفصاحبتوسطگیریپشتیبانواستخودکارگیریپشتیبانامکاندارایپولکیف
.بگیردتماسپشتیبانیتیمبااستکافیفقطپولکیفصاحب.نیست

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/dogecoin-cloud-mining-scam/
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داد؟انتقالرارمزارزFreeWalletپولکیفازاستفادهباتوانمیچگونه
.داردوجودکیفصاحببرایانتخابسهولت،فریپولکیفطریقازدیجیتالارزهایارسالجهت

.استپذیرامکانآنآدرسداشتنبادیگرولتیکبهنظرموردوجهارسالامکان•

FreeWalletپولکیفصاحبکهدیگریفردبرایالعملحقپرداختبدونوجهارسالامکان•
.داردوجود،است

.داردوجودایمیلآدرسیکبهوجهانتقالامکان•

ودخهایپولکیفبینرارمزارزهاتواندمیباشد،داشتهولتفرینوعچندپولکیفصاحباگر•
.دهدانتقال

http://www.omidfadavi.me/
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دهد؟میارائهخدماتیچهولتفریصرافی
کیفبانصاحبنابراین.استشدهتعبیهولتایندروندرکهاستایویژهامکانداخلیصرافیبودندارا
.ایندنممبادلهراهاآنتوانندمیدهند،انتقالدیگرصرافییکبهراخودهایکوینکهآنبدونپول

.دهدمیانجامرامبادلهخدماتکهاستولتفریداخلیاکسچنج،Changellyصرافی

اشارهزیرمواردبهتوانمیکهاست،نمودهفراهمولتصاحبانبرایراایویژهامکاناتصرافیاین
:داشت

یکارمزدهاتراکنشانجامبراییعنیاست،رایگانپولکیفاینداخلدررمزارزانتقالونقل•
.شودنمیدریافت

پرداختبهنیازکاربراندیگرحسابشمارهبهرمزارزارسال،FreeWalletوبتحتورژندر•
.نداردایهزینههیچگونه

حالدرتراکنشاعمالبرایکهنیستاحتیاجیواستسریعوفوریخیلیانتقاالتونقلانجام•
کهستنیاحتیاجیوشدهذخیرهوثبتولتداخلدرمعامالتتمامکهاستآنعلت.باشیدانتظار
.گرددروزرسانیبهآنچینبالک

transactionامکاندارایFreeWalletپولکیف trackerزیرااست،تراکنشکنندهدنبالیا
.گرددمیاعمالچینبالکشبکهازخارجدرمعامالت

http://www.omidfadavi.me/
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دارد؟امکاناتیچهFreeWalletپولکیف
:استآمدهزیردرآنهاازبرخیکهمختلفیامکاناتدارایولتفریاینترفیس

بهاست،فعالوکارحالدردستگاههاییچهدرشماFreeWalletپولکیفبدانیدبخواهیداگر•
Activeقسمت Sessionازیرغبهکسیآیاکهاستمورداینبررسیوکنترلبرایامکاناین.بروید
رویاز.ببینیدراآنIPودستگاهنامتوانیدمیقسمتایندر.استداشتهدستیابیپولتانکیفبهشما
IPباشدمیکجااستفعالآنجادرکهایمنطقهودستگاهنوعکهشدخواهیدمتوجه.

Newsقسمتدر• centerپولکیفمورددرکهاخباریبهتوانیدمیFreeWalletیاوداردوجود
.کنیدپیدادسترسیولت،فریازنقلبهرمزارزهادنیایاخبارترینتازه

رویسپسوکردهکلیکتنظیماتمنویرویابتدا،FreeWalletپشتیبانیقسمتبهدستیابیجهت•
Supportزیرمنوی Centerپشتیبانیپنجرهبهزیرمنواینرویبرضربهبا.بزنیدضربهFreeWallet
راهنمامتونخود،نظرموردکلمهیاجملهجستجویباکهداریدراآنامکاناینجادر.شویدمیراهنمایی

.داردوجودپشتیبانیکارکنانباآنالینچتامکانبخشایندر.کنیدمطالعهرا

http://www.omidfadavi.me/
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کدامند؟ولتفریانتخابهایمالک

دیجیتالارزپولکیفمدیریتوذخیرهارسال،برایعالیمکانی•
پولکیفیکدردیگردیجیتالارز100وBTC،ETHسازیسپردهامکان•

.استموجودوبتحتبرنامهوAndroid،iOSاپلیکیشنعنوانبهمختلفهاینسخهدر•

.ولتفریکاربرانبینرایگانانتقاالتونقل•

.زاناریاسریعانتقاالتونقلبرایکوینبیتمتفاوتتراکنشالعملحقیاکارمزدنوع4دارای•

وکارتویزاازاستفادهباLTCوBTC،BCH،ETH،XRP،XLM،BNB،TRXارزهایانواعخرید•
کارت،مَستر

میبولقنیزرامجازیوپرداختپیشکارتهایبرخیومشهوراعتباریکارتهایکلیههمچنینولتفری•
.کند

http://www.omidfadavi.me/
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است؟چگونهولتفریتوسطکاربرانپشتیبانیخدمات
کاربرکههنگامی.استبرخوردارکافیکارآییازمشتریانپشتیبانیسرویسجهتFreewalletپولکیف
تماسدرند،ککارخودپولکیفبانتوانددلیلیهربهیاوشودمواجهایمسئلهباخودولتبهشدنوارددر
.کردخواهداستفادهآنهاهایراهنماییازآنالینپشتیبانیبا

:استپذیرامکانمختلفراهچندازپشتیبانیباارتباطایجادهایروش

تماس،فرمدرتواندمیکاربر.استموثردقیقپاسخگوییبرایآنالینطریقازتماسفرمکردنپر•
هیهتدقتباراپاسخنیزپشتیبانشخص.کندمطرحراخودسوالونمودهواردراخودIDیاشناسه
.نمایدمیارسالکاربربرایوقتاسرعدروکرده

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

چتیبانیپشت.استبرقراراوبرایآنالینچتامکانباشد،داشتهفوریراهنماییبهنیازکاربراگر•
پنجحدودهمتعطیلروزهایدرحتیوهستندپاسخگوییآمادههفتهروزهایتمامیدرآنالین
.گذارندمیوقتکاربرهرسواالتبهدادنپاسخبرایدقیقه

شود؟میمحاسبهچگونهFreeWalletپولکیفمعامالتالعملحق
گرفتهکارمزدیآنهاازدهند،انجامرامعامالتیهمدیگربابخواهندFreeWalletپولکیفصاحباناگر

.استرایگانبرایشانونشده
فریرکارببرایدیگر،هایپولکیفصاحبانبهرمزارزاینفرستادنوکوینبیتمعامالتاعمالجهت
.کندانتخابتواندمیکهشدهگرفتهنظردرکارمزدنوعچهارمعامله،سرعتبهبستهولت

.استشدهگرفتهنظردرکوینبیت0.0001تراکنشمقدار،Lowکمسرعتبامعاملهانجامبرای•
.میگرددمحاسبهکوینبیت0.0002مقداربا،Normalعادیسرعتباتراکنشانجامجهت•
.میشودحسابکوینبیت0.0003مقدارباکهFastباالسرعتبامعاملهاعمالبرای•
میحسابوگرفتهنظردرکوینبیت0.0004مقدار،Urgentضروریسرعتباتراکنشبرای•

.شود

ترافیکبهبستهوکردهانتخابرامعاملهروشتواندمیکند،میتایپراتراکنشمیزانکاربرکهوقتی
.شودمیحساباوبرایالعملحقدرصدشبکه

:منابع

https://freewallet.org
https://freewallet.io
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