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به صورت گام به گامJaxxآموزش کیف پول جکس 

برای کامپیوتر و اندروید Jaxxآموزش جامع نصب و راه اندازی کیف پول جکس

سراغبهکنید،ذخیرهرامختلفارزرمز70ازبیشبتوانیدآنکمکبهکههستیدپولیکیفدنبالبهاگر
قابلومفیدایحرفهکاربرانبرایچهوآماتورکاربرانبرایچهپولکیفاین.بیاییدجکسپولکیف

ای،رفهحکاربرانبرایوکردهفراهمراآساناستفادهمبتدی،کاربرانبرایجکساصل،دراست؛استفاده
بیندرهیتوجقابلمحبوبیتپولکیفاینکه،شودمیگفتههمواره.استدیدهتدارکراویژههایآپشن
بهوانتمیزندمیدامنمسئلهاینبهکههاییویژگیجملهازدلیل؟چهبهاما.استکردهپیداکاربران
.دمانغافلآن،نظیربیطراحیازنبایدالبته.کرداشارههاارزرمزآسانجابجاییامکانوباالامنیت

jaxx)لیبرتیجکسپولکیفکاملنام Liberty)سال4یعنی،2018ژوئیهماهازنامتغییراین.است
تشرکیکتوسطلیبرتیجکسپولکیفطراحی.استشدهانجام(2014)آنانتشارتاریخاولینازبعد

چینبالکبهمختصرطوربهآنفعالیتحوزهواستسنترالدیشرکتایننام.استشدهانجامکانادایی
نامتوانیدمی،آشناستبرایتانشخصاینناماگر.باشدمیآنبنیانگذارلوریودیآنتونی.شودمیمربوط

وseedیروبتوانیدتاشودمیباعثجکسپولکیفازاستفاده.کنیدجستجوهماتریومپروژهدرراوی
pinپرداختخواهیمآنبهدیجیتالارزمقالهاینادامهدرکهباشیدداشتهکنترل.

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✓

نگاهیکدرجکسپولکیف

(اتورآمچهوایحرفهکاربرانبرایچه)پسندکاربررابط•

هایکریپتوکارنسبهمربوطآنالینوروزبهاخبارارائه•
رایگان•

کدQRازپشتیبانی•
مختلفهایارزرمزازپشتیبانی•
هاپلتفرمانواعازپشتیبانی•

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/
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کپمارکتوهاقیمتهاینمودارروزبهوآنالینارائه•
چینبالکدرهاتراکنشپیگیریامکانارائه•

تراکنشانجامسرعتاساسبرکارمزدمیزانتعیینامکان•
عبوررمزکردنفعال•

HDپولکیف•

بالکچینهایمرورگر•

پولکیفمبالغکنترلامکانعدم•
هاتوکنسایروکوینبیتجملهازارز80ازبیشازپشتیبانی•

کاربرخودازغیردیگرشخصهیچبهخصوصیکلیددادننشانعدم•
هاارزرمزتبدیلوداخلیارزمبادلهسیستمداشتناختیاردر•

!هاستپلتفرمهمهرویاجراقابلجکسپولکیف

درکهنآایافزونهنسخهوموبایلینسخهجکس،پولکیفافزارینرمنسخهشامل،متفاوتشیوهسه
هانسخهنایازیکیازتوانیدمیخودنیازبهبناشماکهداردوجوداست،نصبودریافتقابلکروممرورگر

.شویدمندبهرهپولکیفایندرمختلفارزهایرمزنگهداریبرای

لینوکسومکویندوز،شاملهاپلتفرمکلیهازدسکتاپرویپولکیفایننصبقابلافزارینرمنسخه
.باشدمیرسدستدراساوآیواندرویدنسخهدودرنیزموبایلیهایعاملسیستمبرای.میکندپشتیبانی

وخریدایراندرچطور؛Bitcoinکوینبیتخریدآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
کنیم؟فروش

تات،اسشدهاستفادهودانلودمختلفافرادتوسطآمدنشکاررویزمانازکههاستمدتپولکیفاین
قابلامالکآنمحبوبیترو،ایناز.رسدمیدانلودمیلیوننیمویکازبیشبهآندانلودمیزانکهجایی

.استحدس

دوآنبوبیتمحتااستشدهباعثموبایلینسخهدرآنسریعاجراوهاقابلیتبهبودکهبدانیداستجالب
روکهداشتوجودمتعددیمشکالتشدارائه2014سالدرکهآنابتداییهاینسخهدرالبته.شودچندان

.رفتبهبودبه

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/how-to-buy-bitcoin/
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ازکیی.آمدنددرامروزیشکلبهوشدندکمرفتهرفتهکهبودمشهودویندوزهاینسخهدرکهآنهایباگ
پیش.کردیمایجادمختلفیمشکالتکاربرانازبسیاریبرایکهبودهاتراکنشنشدننهاییمشکالتاین
نشانخودزارادرخشانیهایقابلیتهم،آیندهدرمشکالتاینبهبودباجکسپولکیفکه،شودمیبینی

.دادخواهد

است؟محبوبجکسپولکیفچرا

پولکیفازکهتاسکاربرانیازبسیاریتفکراین.بپردازیمپرداختیمآنبهقبلبخشدرکهادعاییبهبیایید
اظهارودانندنمیمفیدوکاراچندانراپولکیفاینکههستندهمدیگریعدهالبته،.کنندمیاستفادهجکس

دراین.تاسزیادحدازبیشداریم،نیازجکسپولکیفبهکاملدسترسیبرایکهزمانیمدتکهکنندمی
.دارندتریمحدوددسترسیزمانآنمشابههایپولکیفازبسیاریکهاستحالی

خصوصیکلیدکردنخارجوورودامکان.1

ارزتوانیدمیشماپس.داردوجودآدرسیکمخصوصخصوصیکلیدکردنواردامکانپولکیفایندر
لیدککردنخارجامکانیاکنیدمدیریتراآنهاوکردهواردشانخصوصیکلیدواسطهبهراپرطرفدارهای

.داردوجودپولکیفاینواسطهبهآنرویکنترلوخصوصی

http://www.omidfadavi.me/
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!سفارشیکارمزدوهاصرافیبهپولانتقالبهنیازعدم.2

چهقابلیتایناما.استchangellyوShapeshiftادغامآنهاازیکی.استفراوانپولکیفاینمزایای
.یدباشنداشتهمتمرکزهایصرافیبههایتانداراییانتقالبهنیازیتادهدمیاجازهشمابهکند؟می

البته،.یدباشاماندرباالکارمزدوپایینسرعتشرازوکنیدمبادلهراحتیبهرادیجیتالهایارزنتیجهدر
پایینرعتسباپایینکارمزدتوانیدمیشمایعنی.داردوجودپولکیفایندرهاکارمزدکردنسفارشیامکان

اینهاییویژگبهترینازیکیاین،.کنیدانتخابراباالهایتراکنشسرعتبازیادهایکارمزدیاتراکنش،
.استپولکیف

توانیدیمهستیدپولکیفاینازاستفادهبرایمبتدیکاربرانجزءاگر.نشویدنگرانهااسماینآمدنبا
انجامهباقدامخاصیمهارتبدونتوانیدمیکهاستشدهطراحیطوریآنکاربریرابطکهباشیدمطمئن
.کنیدمختلفهایتراکنش

http://www.omidfadavi.me/
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ویژهخصوصیحریم.3

آندرصوصیخکلیداینکهدلیلبه.داردوجودپولکیفایناز(پشتیباننسخهتهیه)گرفتنآپبکامکان
دسترسیانتخصوصیکلیدبهتوانندنمیکالهبردارافرادوهاهکرپس.شودمینگهداریکاربرسیستمروی

خصوصیمحریبرایتوجهیقابلهایسیاستپولکیفاینکهکردیماشارهمطلبابتدایدر.باشندداشته
.استشدهتبدیلکاربرانبینتوجهیقابلمحبوبیتبهنظر،اینازودارد

باBitcoinکوینبیتماینینگیااستخراجدربارهچیزهمه:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
کامپیوتر

کهصیشخهرپس.استایمیلآدرسمثلضروری،غیراطالعاتکردنواردبهنیازعدمشاملهاسیاستاین
رمزتخابانرابطه،ایندرویژههایتوصیهازیکی.ماندمیباقیناشناسکند،میاستفادهپولکیفایناز

انیکمپدیگر،فردتوسطرمزاینشدنپیداصورتدرکهچرا.استپولکیفبرایآمدکاروقویعبور
.شودنمیمتقبلتانپولکیفاطالعاتبهدسترسیامکانعدمبرایمسئولیتی

جزهب.شودمیطراحیپولکیفبیشترامنیتبرایکهاستکاراکتر32نهایتایا4شاملرشتهیکعبوررمز
دیجیتالهایداراییتوانیدمیآنواسطهبهکهشودمیتعیینتانپولکیفبرایایکلمه12عبارتیکآن،
Hierarchicalنامبهپولکیفایندرویژگیاین.کنیدمدیریتراخود Deterministicخالصهطوربهیا
HDشودمیشناخته.

ذخیرهوفمختلهایپلتفرمبادیجیتالهایارزگرمسازیذخیرهپول،کیفاینمهمهایویژگیازدیگریکی
قوت2017سالازآنزدنیمثالامنیتهمراهبههاویژگیاین.استکاغذیپولکیفشیوهبهسردسازی

جکس)یدجدبهقدیمینسخهازخوددیجیتالهایارزرمزانتقالباافرادازبسیاریوگرفتخودبهبیشتری
ازبعدونتقالاحیندر.کردنداقدامپولکیفبازیابیگزینهانتخابباونخستصفحهطریقازتنها(لیبرتی

.استضروریوالزمایکلمه12عبارتداشتناختیاردرگزینه،اینانتخاب

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/how-to-mine-bitcoin-with-pc/
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جکسپولکیفکاربریرابطبررسی.4

میخوب(کنندکارآنبادارندقصدکهکسانیهمهحتیو)اندکردهکارجکسپولکیفباکهکسانیهمه
بهکهداردتایکداشبوردیکپولکیفاین.استپولکیفاینویژگیترینمهمپسند،کاربررابطکهدانند

به.ندباشداشتهخودهایداراییازکلینمایشپیشیکتادهدمیراامکاناینایحرفهومبتدیکاربران
بوردداشدردیجیتالهایارزبامرتبطاطالعاتوهاقیمتروز،اخبارازکلینماییکتوانیدمیشماآن،جز

.باشیدداشتهخود

کدامهربهطمربواطالعاتوکندمیپشتیبانیمختلفهایارزازکهاستاینپولکیفاینویژگیترینمهم
دش،دوژکوین،کوین،بیتاتریوم،بهتوانمیآنهاجملهازدهد؛میقراراختیارتاندرایلحظهصورتبهرا

BNBوBATکرداشارهکالسیکاتریومو.

http://www.omidfadavi.me/
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آنبهتوانیدمیکهاستموجودجکسشدهپشتیبانیهایارزکامللیستجکسپولکیفرسمیسایتدر
.بیندازیدنگاهی

اشتهددسترسیدیجیتالهایارزبهتوانیدمیراحتیبهشماآسان،وخوبکاربریرابطهمینواسطهبه
بهورودازپستوانیدمیشما.نداردوجوددیجیتالهایارزبهدسترسیبرایخاصیکارانجامبهنیاز.باشید

.کنیداقدامآندریافتیاپرداختبرایوکردهانتخابرانظرموردارزتانکاربریحساب

کاربردیچهوچیستدیجیتالارزهایبازاردرتحلیلانواع:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دارند؟

جکسپولکیفقویامنیتوپشتیبانیتیم.5

درتیمنایمشکلبروزصورتدرروز،شبانهازلحظههردر.داردقویوآمادهپشتیبانیتیمجکسپولکیف
اجتماعیهایبکهشطریقازیاکنیداقدامایمیلطریقازکافیستفقطآنهابهدسترسیبرای.هستندشماکنار

.کرداشارهردیتوتوییتربهتوانمیآنهاجملهازکهنماییدبرقرارارتباطآنهابا

http://www.omidfadavi.me/
https://support.decentral.ca/hc/en-us/articles/360006626773-Which-digital-assets-does-Jaxx-Liberty-support-
https://omidfadavi.me/cryptocurrency-analysis/
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اینواندردهکحلمختلفهایزمانطولدرراکاربرانازبسیاریمتعددمشکالتلیبرتیجکسپولکیفتیم
.استرابطهایندرآنهاشفافیتونیتحسندهندهنشانکهچرااست،پولکیفاینقوتنقطه

ارائهپولفکیاینازاستفادهمخالفانکهدفاعیاتیجملهازیکی.داردبحثجایهمیشهپولکیفاینامنیت
سرقتبهآنکاربرانهایداراییشدباعثودادرخ2017سالدرآنبرایکهبودامنیتیمشکالتدهندمی

سترسیدعدموامنیتبهبودبرایپولکیفاینتیم.بودنداتریومکهبوددالرهزار400هاداراییاینکل.برود
هایژگیویترینمهمازیکیاین،.نمودندمعرفیهمگانبهرالیبرتیجکسوکردندتالشهاهکرحداکثری

.استپولکیفاینتیمشفاف

مانند.شدیضرورگذرواژهوکدپینازاستفادهشد،ارائهپولکیفاینامنیتبهبودبرایکهجدیدینسخهدر
بهکلمه12این.شودمیتولیدپولکیفجدیدآدرسایجادزماندرنیزایکلمه12سیدهاپولکیفاکثر

درنهایترد.ماندمیباقیکاربراستفادهمورددستگاهدرفقطوشودنمیذخیرهکاربرخصوصیکلیدهمراه
اینازرستدودقیقنگهداری.کنندمیعملکاربردیبسیارهاسیداینتاندستگاهبرایمشکلبروزصورت

تانپولفکیبهتوانیدنمیآنکردنگمیافراموشیصورتدرکهچرااست،ضروریوحیاتیبسیارکلمه12
.کنیدتهیهپشتیباننسخهآنازحتماپسکنید؛پیدادسترسی

بارهزار5و«AES-256»رمزگذاریشیوهازآنهااطالعاتبهدسترسیامکانعدموکاربران،امنیتارتقابرای
آنهاهبنتواندایشیوههیچبهکالهبردارییاهکرهیچتاشودمیبردهبکار«PBKDF2»هشتابعباهشینگ
.کندپیدادسترسی

ایمرحلهدوتاییدمورددرکهچرا.نیستآندرامضاییچندوایمرحلهدوتاییدمشابهمواردبرعکسالبته،
دستگاهودازبایدهمامضاییچندویژگیمورددروآتنتیکتورگوگلمثلاست؛نیازدیگرافزارنرمیکبه

.استدهنشاستفادهآنهاازپس.نیستامنیتیچندانپولکیفاینبهورودمنظراینازکهکرداستفاده

لیبرتیجکسباکاغذیپولکیفساخت

.کنیداهدهمشراخودخصوصیکلیدتوانیدمیآنبا.داردوجودپولکیفایندرکاغذیپولکیفایجادامکان
قبلازکهصورتیدر.نکنیدگمراآنهرگزکندمیکمکشمابهامنجایدرکاغذیپولکیفایننگهداری

.دهیدالانتقجکسپولکیفبهراآندرموجوددیجیتالهایارزوهاداراییتوانیدمیداریدکاغذیپولکیف
لیدکبههاهکردسترسینتیجه،در.کردیمیادسردسازیذخیرهعنوانبهآنازکهاستروشیهماناین

.بودنخواهدپذیرامکانعمالشماخصوصی

شود؟میساختهچگونهBitcoinکوینبیتکاغذیپولکیف:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/bitcoin-paper-wallet/
https://omidfadavi.me/bitcoin-paper-wallet/
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لیبرتیجکسپولکیفازاستفادهونصبچگونگی

ایندرراایلهمرحبهمرحلهآموزشکنیداستفادهدسکتاپرویپولکیفاینازچطوردقیقابدانیداینکهبرای
.کنیدپیداپولکیفاینباکاربهنسبتبهتریدیدتاایمدیدهتدارکشمابرایقسمت

واردورود،ازپس.باشدمیJaxx.ioسایتاینرسمیآدرس.شویدآنرسمیسایتواردبایدنصببرای
تغییردهندهافزارنرمازبایدکنیدپیدادسترسیسایتبهنتوانستیددلیلیهربهاگر.شویدdownloadبخش
.کنیداستفادهآیپی

http://www.omidfadavi.me/
http://jaxx.io/
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به صورت گام به گامJaxxآموزش کیف پول جکس 

عد از ب. براساس سیستم عامل تان، نسخه مورد نظر را دانلود کنید Desktop versionsسپس از طریق بخش
.دانلود می توانید آن را نصب نمایید

.رسدمیپایانبهنصبمرحلهچندطیباونیستدشوارچندانپولکیفایننصب

pair/restoreگزینهتوانیدمیپولکیفبازیابیبهنیازمندیجهت:نکته exiting walletنصبازبعد
Createگزینهصورتاینغیردر.کنیدکلیککامل New Walletپولکیفبازیابیبرای.نماییدانتخابرا
آنخواندنوقوانینوشرایطلیستشدنبازازپس.(کلمه12)باشیدداشتهاختیاردررابازیابیعبارتبایدتان
Iگزینهتوانیدمی AGREEنماییدانتخابرا.

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

کاربراهرظبامختلفیاطالعاتپولکیفاینداشبوردبخشدرکردیم،اشارهقبلیهایبخشدرکههمانطور
یستلبهدیگربخشوپولکیفدرشماداراییمیزانبهبخشیکاخبار،بهبخشیک.داردوجودپسند

تسمدرباالموازیخطسهرویکلیکطریقازآنتنظیماتبخش.استمربوطدیجیتالهایارزقیمت
فراهمدیجیتالارزهایپولکیفسازیفعالامکانبخشاینطریقاز.استدسترسیقابلصفحه،راست
.است

manageبخشدر walletsشاهدهمراجکسپولکیفدرپشتیبانیقابلدیجیتالهایارزتمامتوانیدمی
.کنید

دریافت کلید خصوصی در کیف پول جکس

وصی خود را برای اینکه بتوانید کلید خص. مهم ترین بخش ماجرای کار کردن با کیف پول جکس همین جاست
.را در بخش تنظیمات آن انتخاب کنید Display Private Keysدریافت کنید گزینه

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

فعالراظرنموردتیکبیشترامنیتبرایشودمیدرخواستشماازکهشودمیبازروبرویتانمهمبخشیک
viewدکمهرویوکرده private keysکنیدکلیک.

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

20وعمومیکلید20.کنیدمشاهدهراتانخصوصیکلیدتوانیدمیکهشویدمیبخشیواردآنازپس
ارآنهاتوانیدمیوشودمیساختهشمابرایپولکیفایندرموجودارزرمزهربرایخصوصیکلید

.کنیدمشاهده

کرد؟ارسالودریافتراارزجکسپولکیفدرتوانمیچگونه

.کنیدانتخابرانظرتانموردارزرمزWalletsبخشدربایدپولکیفایندرپرداختودریافتانجامبرای
وsendهایگزینهطریقازکهشویدمیهدایتدریافتوارسالبخشبهنظرموردارزرمزانتخابازپس

Receiveیدخواهمیکهارزیمقداروگیرندهپولکیفآدرسبایستمیارزارسالبرای.استانجامقابل
Transactionیا(کارمزد)تراکنشهزینهسپس.کنیدواردرادهیدانتقال feeشودمیدادهنمایشبرایتان

.شدخواهدانجامانتقال،(send)نهاییارسالازپسکه

سالهچندبزرگرازبررسیکیست؟ناکاموتوساتوشی:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/satoshi-nakamoto-bitcoin-creator/
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به صورت گام به گامJaxxآموزش کیف پول جکس 

بهراشودمیدادهنمایشبرایتانکهعمومیکلیدوبرویدReceiveبخشبهتوانیدمینیزدریافتبرای
.بدهیددارد،شمابرایارزانتقالقصدکهشخصی

نهاییبندیجمع

ارزرمزانیدتومیشماآنسرعتوتراکنشنوعبهبستهواستآسانوسادهبسیارجکسپولکیفباکار
پولکیفنایباکاربرایبودنمبتدیبابتازنگرانیهیچ.کنیدمدیریتپولکیفایندرراخودمختلفهای

باکارردمودربیشترهایراهنماییوسواالتبررسیبهادامهدر.استشدهطراحیپسندکاربرچوننداردوجود
.پرداختخواهیمپولکیفاین

کرد؟تبدیلهمبهپولکیفایندررامختلفهایارزرمزتوانمیآیا•

گزینهکافیستتبدیل،برای.دهیدانجامراکاراینshapeshiftواسطهبهتوانیدمیشما.بله
Exchange Nowرایبنظرموردمقداروارزتعیینباسپس.کنیدانتخابپول،کیفاصلیصفحهدررا

Sendقسمتدرتبدیل to ShapeShiftقسمتنهایتدر.کنیدمشخصراخودتبدیلجزئیات
Receive from ShapeShiftکیفبهانتقالبرایرانظرتانموردارزرمزتادهدمیراامکاناینشمابه

.کنیدتعیینتانپول

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

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

.این کیف پول را انتخاب کنید securityدر بخش Backup Walletگزینه

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

تایی4بخش3درراکلمه12نهایتدر.کنیدانتخابراآپبکاستارتگزینهامنیتیتیککردنفعالازپس
.کنیدنگهداریامنمکانیدرراآنهابایدکهکردخواهیدمشاهده

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

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

کنیم؟تعیینعبوررمزچگونه•

Securityگزینهمنوازابتدا.استسادهپولکیفایندرعبوررمزتعیینکار Passwordوکردهانتخابرا
.برویدبعدمرحلهبهوزدهراامنیتیهایتیک

setگزینهکههنگامی passwordدرتکرارازپسوکردهواردرانظرتانموردعبوررمزتوانیدمیکنیدانتخابرا
.برسانیدتاییدبهContinueباراآندومکادر

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

جکسپولکیفازاستفادهمورددرنکاتی

.داریدنگهروزبهراخوداطالعاتهموارههستید،مبتدیاگر•

هایشیوهشدنروزبهباپس.نداردوجودکاملامنیتدیگریپولکیفهیچوپولکیفایندر•
.کنیدمراقبتبیشترهایتانداراییازبایدپول،کیفمحتوابهدسترسی

.(کامپیوترموبایل،)کنیداستفادهامندستگاهیکاز•
آپدیتاحتمالیخطاهایرفعبرایهموارهآنتیمچونداریدنگهآپدیتراجکسپولکیفهمواره•

.کنندمیمنتشرجدیدهای

.استسیداستخراجدراشپذیریآسیبپولکیفاینایراد•

http://www.omidfadavi.me/

