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آموزش کیف پول جکس  Jaxxبه صورت گام به گام

آموزش جامع نصب و راه اندازی کیف پول جکس  Jaxxبرای کامپیوتر و اندروید
اگر به دنبال کیف پولی هستید که به کمک آن بتوانید بیش از  70رمز ارز مختلف را ذخیره کنید ،به سراغ
کیف پول جکس بیایید .این کیف پول چه برای کاربران آماتور و چه برای کاربران حرفه ای مفید و قابل
استفاده است؛ در اصل ،جکس برای کاربران مبتدی ،استفاده آسان را فراهم کرده و برای کاربران حرفه ای،
آپشن های ویژه را تدارک دیده است .همواره گفته می شود که ،این کیف پول محبوبیت قابل توجهی در بین
کاربران پیدا کرده است .اما به چه دلیل؟ از جمله ویژگی هایی که به این مسئله دامن می زند می توان به
امنیت باال و امکان جابجایی آسان رمز ارز ها اشاره کرد .البته نباید از طراحی بی نظیر آن ،غافل ماند.
نام کامل کیف پول جکس لیبرتی ) (jaxx Libertyاست .این تغییر نام از ماه ژوئیه  ،2018یعنی  4سال
بعد از اولین تاریخ انتشار آن ( )2014انجام شده است .طراحی کیف پول جکس لیبرتی توسط یک شرکت
کانادایی انجام شده است .نام این شرکت دی سنترال است و حوزه فعالیت آن به طور مختصر به بالک چین
مربوط می شود .آنتونی دی لوریو بنیانگذار آن می باشد .اگر نام این شخص برایتان آشناست ،می توانید نام
وی را در پروژه اتریوم هم جستجو کنید .استفاده از کیف پول جکس باعث می شود تا بتوانید روی  seedو
pinکنترل داشته باشید که در ادامه این مقاله ارز دیجیتال به آن خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب
✓
✓
✓
✓

کیف پول جکس در یک نگاه
چرا کیف پول جکس محبوب است؟
چگونگی نصب و استفاده از کیف پول جکس لیبرتی
جمع بندی

کیف پول جکس در یک نگاه
•

رابط کاربر پسند ( چه برای کاربران حرفه ای و چه آماتور)

•

ارائه اخبار به روز و آنالین مربوط به کریپتوکارنسی ها

•

رایگان

•

پشتیبانی از  QRکد

•

پشتیبانی از رمز ارز های مختلف

•

پشتیبانی از انواع پلتفرم ها

2

www.omidfadavi.me

آموزش کیف پول جکس  Jaxxبه صورت گام به گام

•

ارائه آنالین و به روز نمودار های قیمت ها و مارکت کپ

•

ارائه امکان پیگیری تراکنش ها در بالک چین

•

امکان تعیین میزان کارمزد بر اساس سرعت انجام تراکنش

•

فعال کردن رمز عبور

•

کیف پولHD

•

مرورگر های بالکچین

•

عدم امکان کنترل مبالغ کیف پول

•

پشتیبانی از بیش از  80ارز از جمله بیت کوین و سایر توکن ها

•

عدم نشان دادن کلید خصوصی به هیچ شخص دیگر غیر از خود کاربر

•

در اختیار داشتن سیستم مبادله ارز داخلی و تبدیل رمز ارز ها

کیف پول جکس قابل اجرا روی همه پلتفرم هاست!
سه شیوه متفاوت شامل ،نسخه نرم افزاری کیف پول جکس ،نسخه موبایلی و نسخه افزونه ای آن که در
مرورگر کروم قابل دریافت و نصب است ،وجود دارد که شما بنا به نیاز خود می توانید از یکی از این نسخه ها
برای نگهداری رمز ارزهای مختلف در این کیف پول بهره مند شوید.
نسخه نرم افزاری قابل نصب این کیف پول روی دسکتاپ از کلیه پلتفرم ها شامل ویندوز ،مک و لینوکس
پشتیبانی میکند .برای سیستم عامل های موبایلی نیز در دو نسخه اندروید و آی او اس در دسترس می باشد.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه:آموزش خرید بیت کوین Bitcoin؛ چطور در ایران خرید و
فروش کنیم؟
این کیف پول مدت هاست که از زمان روی کار آمدنش توسط افراد مختلف دانلود و استفاده شده است ،تا
جایی که میزان دانلود آن به بیش از یک و نیم میلیون دانلود می رسد .از این رو ،محبوبیت آن کامال قابل
حدس است.
جالب است بدانید که بهبود قابلیت ها و اجرا سریع آن در نسخه موبایلی باعث شده است تا محبوبیت آن دو
چندان شود .البته در نسخه های ابتدایی آن که در سال  2014ارائه شد مشکالت متعددی وجود داشت که رو
به بهبود رفت.
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باگ های آن که در نسخه های ویندوز مشهود بود که رفته رفته کم شدند و به شکل امروزی در آمدند .یکی از
این مشکالت نهایی نشدن تراکنش ها بود که برای بسیاری از کاربران مشکالت مختلفی ایجاد می کرد .پیش
بینی می شود که ،کیف پول جکس با بهبود این مشکالت در آینده هم ،قابلیت های درخشانی را از خود نشان
خواهد داد.

چرا کیف پول جکس محبوب است؟
بیایید به ادعایی که در بخش قبل به آن پرداختیم بپردازیم .این تفکر بسیاری از کاربرانی است که از کیف پول
جکس استفاده می کنند .البته ،عده دیگری هم هستند که این کیف پول را چندان کارا و مفید نمی دانند و اظهار
می کنند که مدت زمانی که برای دسترسی کامل به کیف پول جکس نیاز داریم ،بیش از حد زیاد است .این در
حالی است که بسیاری از کیف پول های مشابه آن زمان دسترسی محدود تری دارند.

 .1امکان ورود و خارج کردن کلید خصوصی
در این کیف پول امکان وارد کردن کلید خصوصی مخصوص یک آدرس وجود دارد .پس شما می توانید ارز
های پرطرفدار را به واسطه کلید خصوصی شان وارد کرده و آنها را مدیریت کنید یا امکان خارج کردن کلید
خصوصی و کنترل روی آن به واسطه این کیف پول وجود دارد.
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 .2عدم نیاز به انتقال پول به صرافی ها و کارمزد سفارشی!
مزایای این کیف پول فراوان است .یکی از آنها ادغام  Shapeshiftو  changellyاست .اما این قابلیت چه
می کند؟ به شما اجازه می دهد تا نیازی به انتقال دارایی هایتان به صرافی های متمرکز نداشته باشید.

در نتیجه ارز های دیجیتال را به راحتی مبادله کنید و از شر سرعت پایین و کارمزد باال در امان باشید .البته،
امکان سفارشی کردن کارمزد ها در این کیف پول وجود دارد .یعنی شما می توانید کارمزد پایین با سرعت پایین
تراکنش ،یا کارمزد های زیاد با سرعت تراکنش های باال را انتخاب کنید .این ،یکی از بهترین ویژگی های این
کیف پول است.
با آمدن این اسم ها نگران نشوید .اگر جزء کاربران مبتدی برای استفاده از این کیف پول هستید می توانید
مطمئن باشید که رابط کاربری آن طوری طراحی شده است که می توانید بدون مهارت خاصی اقدام به انجام
تراکنش های مختلف کنید.
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 .3حریم خصوصی ویژه
امکان بک آپ گرفتن (تهیه نسخه پشتیبان) از این کیف پول وجود دارد .به دلیل اینکه کلید خصوصی در آن
روی سیستم کاربر نگهداری می شود .پس هکر ها و افراد کالهبردار نمی توانند به کلید خصوصی تان دسترسی
داشته باشند .در ابتدای مطلب اشاره کردیم که این کیف پول سیاست های قابل توجهی برای حریم خصوصی
دارد و از این نظر ،به محبوبیت قابل توجهی بین کاربران تبدیل شده است.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :همه چیز درباره استخراج یا ماینینگ بیت کوین Bitcoinبا
کامپیوتر
این سیاست ها شامل عدم نیاز به وارد کردن اطالعات غیر ضروری ،مثل آدرس ایمیل است .پس هر شخصی که
از این کیف پول استفاده می کند ،ناشناس باقی می ماند .یکی از توصیه های ویژه در این رابطه ،انتخاب رمز
عبور قوی و کار آمد برای کیف پول است .چرا که در صورت پیدا شدن این رمز توسط فرد دیگر ،کمپانی
مسئولیتی برای عدم امکان دسترسی به اطالعات کیف پول تان متقبل نمی شود.
رمز عبور یک رشته شامل  4یا نهایتا  32کاراکتر است که برای امنیت بیشتر کیف پول طراحی می شود .به جز
آن ،یک عبارت  12کلمه ای برای کیف پول تان تعیین می شود که به واسطه آن می توانید دارایی های دیجیتال
خود را مدیریت کنید .این ویژگی در این کیف پول به نام  Hierarchical Deterministicیا به طور خالصه
HDشناخته می شود.
یکی دیگر از ویژگی های مهم این کیف پول ،ذخیره سازی گرم ارز های دیجیتال با پلتفرم های مختلف و ذخیره
سازی سرد به شیوه کیف پول کاغذی است .این ویژگی ها به همراه امنیت مثال زدنی آن از سال  2017قوت
بیشتری به خود گرفت و بسیاری از افراد با انتقال رمز ارز های دیجیتال خود از نسخه قدیمی به جدید (جکس
لیبرتی) تنها از طریق صفحه نخست و با انتخاب گزینه بازیابی کیف پول اقدام کردند .در حین انتقال و بعد از
انتخاب این گزینه ،در اختیار داشتن عبارت  12کلمه ای الزم و ضروری است.
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 .4بررسی رابط کاربری کیف پول جکس
همه کسانی که با کیف پول جکس کار کرده اند (و حتی همه کسانی که قصد دارند با آن کار کنند) خوب می
دانند که رابط کاربر پسند ،مهم ترین ویژگی این کیف پول است .این کیف پول یک داشبورد یکتا دارد که به
کاربران مبتدی و حرفه ای این امکان را می دهد تا یک پیش نمایش کلی از دارایی های خود داشته باشند .به
جز آن ،شما می توانید یک نمای کلی از اخبار روز ،قیمت ها و اطالعات مرتبط با ارز های دیجیتال در داشبورد
خود داشته باشید.
مهم ترین ویژگی این کیف پول این است که از ارز های مختلف پشتیبانی می کند و اطالعات مربوط به هر کدام
را به صورت لحظه ای در اختیارتان قرار می دهد؛ از جمله آنها می توان به اتریوم ،بیت کوین ،دوژکوین ،دش،
BNBو  BATو اتریوم کالسیک اشاره کرد.
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در سایت رسمی کیف پول جکس لیست کامل ارز های پشتیبانی شده جکس موجود است که می توانید به آن
نگاهی بیندازید.
به واسطه همین رابط کاربری خوب و آسان ،شما به راحتی می توانید به ارز های دیجیتال دسترسی داشته
باشید .نیاز به انجام کار خاصی برای دسترسی به ارز های دیجیتال وجود ندارد .شما می توانید پس از ورود به
حساب کاربری تان ارز مورد نظر را انتخاب کرده و برای پرداخت یا دریافت آن اقدام کنید.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال چیست و چه کاربردی
دارند؟

 .5تیم پشتیبانی و امنیت قوی کیف پول جکس
کیف پول جکس تیم پشتیبانی آماده و قوی دارد .در هر لحظه از شبانه روز ،در صورت بروز مشکل این تیم در
کنار شما هستند .برای دسترسی به آنها فقط کافیست از طریق ایمیل اقدام کنید یا از طریق شبکه های اجتماعی
با آنها ارتباط برقرار نمایید که از جمله آنها می توان به توییتر و ردیت اشاره کرد.
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تیم کیف پول جکس لیبرتی مشکالت متعدد بسیاری از کاربران را در طول زمان های مختلف حل کرده اند و این
نقطه قوت این کیف پول است ،چرا که نشان دهنده حسن نیت و شفافیت آنها در این رابطه است.
امنیت این کیف پول همیشه جای بحث دارد .یکی از جمله دفاعیاتی که مخالفان استفاده از این کیف پول ارائه
می دهند مشکالت امنیتی بود که برای آن در سال  2017رخ داد و باعث شد دارایی های کاربران آن به سرقت
برود .کل این دارایی ها  400هزار دالر بود که اتریوم بودند .تیم این کیف پول برای بهبود امنیت و عدم دسترسی
حداکثری هکر ها تالش کردند و جکس لیبرتی را به همگان معرفی نمودند .این ،یکی از مهم ترین ویژگی های
شفاف تیم این کیف پول است.
در نسخه جدیدی که برای بهبود امنیت این کیف پول ارائه شد ،استفاده از پین کد و گذرواژه ضروری شد .مانند
اکثر کیف پول ها سید  12کلمه ای نیز در زمان ایجاد آدرس جدید کیف پول تولید می شود .این  12کلمه به
همراه کلید خصوصی کاربر ذخیره نمی شود و فقط در دستگاه مورد استفاده کاربر باقی می ماند .در نهایت در
صورت بروز مشکل برای دستگاه تان این سید ها بسیار کاربردی عمل می کنند .نگهداری دقیق و درست از این
 12کلمه بسیار حیاتی و ضروری است ،چرا که در صورت فراموشی یا گم کردن آن نمی توانید به کیف پول تان
دسترسی پیدا کنید؛ پس حتما از آن نسخه پشتیبان تهیه کنید.
برای ارتقا امنیت کاربران ،و عدم امکان دسترسی به اطالعات آنها از شیوه رمزگذاری » «AES-256و  5هزار بار
هشینگ با تابع هش » «PBKDF2بکار برده می شود تا هیچ هکر یا کالهبرداری به هیچ شیوه ای نتواند به آنها
دسترسی پیدا کند.
البته ،برعکس موارد مشابه تایید دو مرحله ای و چند امضایی در آن نیست .چرا که در مورد تایید دو مرحله ای
به یک نرم افزار دیگر نیاز است؛ مثل گوگل آتنتیکتور و در مورد ویژگی چند امضایی هم باید از دو دستگاه
استفاده کرد که از این منظر ورود به این کیف پول چندان امنیتی نیست .پس از آنها استفاده نشده است.

ساخت کیف پول کاغذی با جکس لیبرتی
امکان ایجاد کیف پول کاغذی در این کیف پول وجود دارد .با آن می توانید کلید خصوصی خود را مشاهده کنید.
نگهداری این کیف پول کاغذی در جای امن به شما کمک می کند هرگز آن را گم نکنید .در صورتی که از قبل
کیف پول کاغذی دارید می توانید دارایی ها و ارز های دیجیتال موجود در آن را به کیف پول جکس انتقال دهید.
این همان روشی است که از آن به عنوان ذخیره سازی سرد یاد کردیم .در نتیجه ،دسترسی هکر ها به کلید
خصوصی شما عمال امکان پذیر نخواهد بود.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :کیف پول کاغذی بیت کوین Bitcoinچگونه ساخته می شود؟
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چگونگی نصب و استفاده از کیف پول جکس لیبرتی
برای اینکه بدانید دقیقا چطور از این کیف پول روی دسکتاپ استفاده کنید آموزش مرحله به مرحله ای را در این
قسمت برای شما تدارک دیده ایم تا دید بهتری نسبت به کار با این کیف پول پیدا کنید.
برای نصب باید وارد سایت رسمی آن شوید .آدرس رسمی این سایت  Jaxx.ioمی باشد .پس از ورود ،وارد
بخش  downloadشوید .اگر به هر دلیلی نتوانستید به سایت دسترسی پیدا کنید باید از نرم افزار تغییردهنده
آیپی استفاده کنید.
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سپس از طریق بخش  Desktop versionsبراساس سیستم عامل تان ،نسخه مورد نظر را دانلود کنید .بعد از
دانلود میتوانید آن را نصب نمایید.

نصب این کیف پول چندان دشوار نیست و با طی چند مرحله نصب به پایان می رسد.
نکته :جهت نیازمندی به بازیابی کیف پول می توانید گزینه  pair/restore exiting walletبعد از نصب
کامل کلیک کنید .در غیر این صورت گزینه  Create New Walletرا انتخاب نمایید .برای بازیابی کیف پول
تان باید عبارت بازیابی را در اختیار داشته باشید ( 12کلمه) .پس از باز شدن لیست شرایط و قوانین و خواندن آن
می توانید گزینه  I AGREEرا انتخاب نمایید.
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همانطور که در بخش های قبلی اشاره کردیم ،در بخش داشبورد این کیف پول اطالعات مختلفی با ظاهر کاربر
پسند وجود دارد .یک بخش به اخبار ،یک بخش به میزان دارایی شما در کیف پول و بخش دیگر به لیست
قیمت ارز های دیجیتال مربوط است .بخش تنظیمات آن از طریق کلیک روی سه خط موازی باال در سمت
راست صفحه ،قابل دسترسی است .از طریق این بخش امکان فعال سازی کیف پول های ارز دیجیتال فراهم
است.
در بخش  manage walletsمی توانید تمام ارز های دیجیتال قابل پشتیبانی در کیف پول جکس را مشاهده
کنید.

دریافت کلید خصوصی در کیف پول جکس
مهم ترین بخش ماجرای کار کردن با کیف پول جکس همین جاست .برای اینکه بتوانید کلید خصوصی خود را
دریافت کنید گزینه  Display Private Keysرا در بخش تنظیمات آن انتخاب کنید.
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یک بخش مهم روبرویتان باز می شود که از شما درخواست می شود برای امنیت بیشتر تیک مورد نظر را فعال
کرده و روی دکمه  view private keysکلیک کنید.
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پس از آن وارد بخشی می شوید که می توانید کلید خصوصی تان را مشاهده کنید 20 .کلید عمومی و 20
کلید خصوصی برای هر رمز ارز موجود در این کیف پول برای شما ساخته می شود و می توانید آنها را
مشاهده کنید.

چگونه می توان در کیف پول جکس ارز را دریافت و ارسال کرد؟
برای انجام دریافت و پرداخت در این کیف پول باید در بخش  Walletsرمز ارز مورد نظرتان را انتخاب کنید.
پس از انتخاب رمز ارز مورد نظر به بخش ارسال و دریافت هدایت می شوید که از طریق گزینه های  sendو
 Receiveقابل انجام است .برای ارسال ارز می بایست آدرس کیف پول گیرنده و مقدار ارزی که می خواهید
انتقال دهید را وارد کنید .سپس هزینه تراکنش (کارمزد) یا  Transaction feeبرایتان نمایش داده می شود
که پس از ارسال نهایی ) ،(sendانتقال انجام خواهد شد.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :ساتوشی ناکاموتو کیست؟ بررسی راز بزرگ چند ساله

14

www.omidfadavi.me

آموزش کیف پول جکس  Jaxxبه صورت گام به گام

برای دریافت نیز می توانید به بخش  Receiveبروید و کلید عمومی که برایتان نمایش داده می شود را به
شخصی که قصد انتقال ارز برای شما دارد ،بدهید.

جمع بندی نهایی
کار با کیف پول جکس بسیار ساده و آسان است و بسته به نوع تراکنش و سرعت آن شما می توانید رمز ارز
های مختلف خود را در این کیف پول مدیریت کنید .هیچ نگرانی از بابت مبتدی بودن برای کار با این کیف پول
وجود ندارد چون کاربر پسند طراحی شده است .در ادامه به بررسی سواالت و راهنمایی های بیشتر در مورد کار با
این کیف پول خواهیم پرداخت.

•

آیا می توان رمز ارز های مختلف را در این کیف پول به هم تبدیل کرد؟

بله .شما می توانید به واسطه  shapeshiftاین کار را انجام دهید .برای تبدیل ،کافیست گزینه
 Exchange Nowرا در صفحه اصلی کیف پول ،انتخاب کنید .سپس با تعیین ارز و مقدار مورد نظر برای
تبدیل در قسمت  Send to ShapeShiftجزئیات تبدیل خود را مشخص کنید .در نهایت قسمت
 Receive from ShapeShiftبه شما این امکان را می دهد تا رمز ارز مورد نظرتان را برای انتقال به کیف
پول تان تعیین کنید.
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•

چگونه می توان عبارت بازیابی کیف پول جکس را تهیه کرد؟

گزینه  Backup Walletدر بخش  securityاین کیف پول را انتخاب کنید.
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پس از فعال کردن تیک امنیتی گزینه استارت بک آپ را انتخاب کنید .در نهایت  12کلمه را در  3بخش  4تایی
مشاهده خواهید کرد که باید آنها را در مکانی امن نگهداری کنید.

پس از این مرحله می توانید برای تایید نهایی هر کدام از کلمات داده شده را در قسمت بعد وارد کنید و در نهایت
گزینه  confirmرا انتخاب نمایید.
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•

چگونه رمز عبور تعیین کنیم؟

کار تعیین رمز عبور در این کیف پول ساده است .ابتدا از منو گزینه  Security Passwordرا انتخاب کرده و
تیک های امنیتی را زده و به مرحله بعد بروید.

هنگامی که گزینه  set passwordرا انتخاب کنید می توانید رمز عبور مورد نظرتان را وارد کرده و پس از تکرار در
کادر دوم آن را با  Continueبه تایید برسانید.
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نکاتی در مورد استفاده از کیف پول جکس
•

اگر مبتدی هستید ،همواره اطالعات خود را به روز نگه دارید.

•

در این کیف پول و هیچ کیف پول دیگری امنیت کامل وجود ندارد .پس با به روز شدن شیوه های
دسترسی به محتوا کیف پول ،باید از دارایی هایتان بیشتر مراقبت کنید.

•

از یک دستگاه امن استفاده کنید (موبایل ،کامپیوتر).

•

همواره کیف پول جکس را آپدیت نگه دارید چون تیم آن همواره برای رفع خطاهای احتمالی آپدیت
های جدید منتشر می کنند.

•

ایراد این کیف پول آسیب پذیری اش در استخراج سید است.
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