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معرفی امن ترین روش های نگهداری بیت کوین

امادارد،دوجوهاییتفاوتدواینمیانالبته.استمعمولیپولنگهداریماننددرستکوینبیتنگهداری
رینتامن.باشدمی(نگاریرمزهایکلیدمجموعه)کوینبیتازنگهداریرویبرماتمرکزحاضرحالدر

وردومناسبجایدرارزاینکهدهندمیارائهراخاطراطمیناناینشمابهکوینبیتنگهداریهایروش
.گیردمیقرارهاهکریاکالهبرداراندسترساز

فهرست مطالب 

نگهداری از بیت کوین به شیوه های سرد و گرم✓
نگهداری از بیت کوین به صورت سرد و امن✓
نگهداری از بیت کوین به شیوه کیف پول گرم✓

نکات الزم در معامله و نگهداری امن بیت کوین✓

اشکالجیتالدیپولکیفالبته.کندمیفراهمکوینبیتامننگهداریبرایراامکانایندیجیتالپولکیف
کلیدپولفکیایندر.باشندپولکیفتوانندمیهمگیسایتیکیاافزارنرمیککاغذ،یک.داردمختلفی

پولفکینبودنیابودنامن.شودمینگهداریجداگانه،صورتبهکدامهرآدرسکناردرشماخصوصیهای
هایارزدیگریحتیا)کوینبیتبتوانکههستندهاییراهدنبالبهآنهاواستکاربرانسوالهمیشهدیجیتال
.کردنگهداریامنیجایدر(رادیجیتال

نهنمویکباتوانمیراسوالایندارد؟اهمیتاینقدرآن،ماندنباقیامنوکوینبیتنگهداریچرااما
ازدالرمیلیارد1.2حدوددررقمی2019سالابتدایدر.دادجوابدیجیتالهایارزدنیایدرواقعیاتفاق

راامنمکانیدردیجیتالهایارزرمزازنگهداریاهمیتمسئله،این.استشدهدزدیارزرمزهایصرافی
.پرداختخواهیمموضوعاینکاملبررسیبهدیجیتالارزمقالهایندرکهسازدمیترپذیرتوجیه

توسطداراییدادنقرارمالکیتتحت=کوینبیتنگهداریهایروشترینامن
خودتان

داشتهطتسلآنبرتواندنمیخودتانازغیرهیچکسکهاستاینهمآنوداردبزرگمزیتیککوینبیت
شماداراییرویتادهیدمیراتواناییاینهمنظرموردبانکبهمیدهید،قراربانکدرراپولیوقتیمثال.باشد
.کندمیفرقدیجیتالهایارزدیگروکوینبیتقصهاماباشد،داشتهتسلط

آنرویانخودتفقطوفقطیعنیکنید،مینگهداریپولکیفمثلامنمکانیکدرارزرمزاینازشماوقتی
آنهبتوانیدمیشمانهخصوصیکلیدمثلپولکیفاطالعاتدادندستازصورتدروداریدتسلط

.دیگرهیچکسنهوکنیدپیدادسترسی

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/
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.دهیدارجاعدیگرشخصیبهآن،کنترلیاخودپولکیفکردنپیدابرایوکنیدشکایتتوانیدنمیپس
.روندبکوینبیتنگهداریهایروشترینامنسراغبهتاکندمیملزمراافرادازبسیاریمسئلههمین

امنانمیزبهمطلبایندر.داردصعودیروندیکوین،بیتارزشوقیمترفتنباالتربهتوجهباامر،این
.استبهترهمهازروشکدامدقیقابدانیدتاشودمیپرداختهنیزپیشنهادیهایروشازیکهربودن

گامبهگامصورتبهExodusپولکیفآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

گرموسردهایشیوهبهکوینبیتازنگهداری

سراغبهدتوانیمیبهترکردید،پیدادیجیتالهایارزدیگروکوینبیتنگهدارینحوهازکلیذهیتکهحال
کلیدهمانسازیذخیرهشیوهبهگرموسردنگهداریهایروشواقعدر.بیاییدآننگهداریهایشیوه

ونیستمتصلاینترنتبهشماپولکیفیعنیسردروش.کندمیاشارهدارد،ایویژهاهمیتکهخصوصی
.سادگیهمینبهکند؛میاشارهکوینبیتازنگهداریآنالینروشبهگرمروش

شدنکهوپولکیفبهدسترسیاحتمالکهاستاینسردصورتبهکوینبیتنگهداریروشمزیتحال
یا؛استنوعدوبرکلدرسردروش.استگرمروشازترپایینمراتببهکالهبردارانیاهاهکرتوسطآن

.شوندمیچاپکاغذیکرویآناطالعاتیااستافزاریسختپولکیف

دستگاهراگگرم،پولکیفدرکوینبیتازنگهداریروشدر.کنیدنگهداریامنیجایدرراکاغذاینبایدشما
نگهداریروشعنوانبهآنازتوانمیباشد،افزارنرمیکشیوهبهپولکیفونباشدمتصلاینترنتبهشما
.کردیادسرد

شماتاتنیسقرارواستترسادهآننگهداریکهاستاینداردسردبهنسبتگرمپولکیفکهمزیتیک
بیتدارینگهرایجهایروشجملهاز.بپردازیدسرد،روشبرخالفآننگهداریبابتبیشتریمراقبتوهزینه
میوببرمبتنیکهدانستهاییپولکیفیاآنالینهایصرافیدرنگهداریتوانمیراگرمصورتبهکوین
نمصوکامالرایکیتواننمیودارندوجودهاروشایندوهرمورددراحتمالیخطراتحال،اینبا.باشند

.دانست

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/exodus-wallet/
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از بیت کوین به صورت سرد و امنگهداری ن

حداکثرییتامنهایتانکوینبیتکهباشیدمطمئنتوانیدمیهستید،حالتاینازاستفادهبهترغیباگر
:کرداشارهزیرمواردبهتوانمیسردصورتبهکوینبیتازنگهداریهایشیوهجملهاز.دارند

افزاریسختپولکیف

امکاناتشدهانجاممختلفیعملیاتنمایشصفحهدارایفلشیکمشابهافزاریسختهایپولکیفروی
صورتیدر.ددارننیزتوجهیقابلامنیتامادارندباالیینگهداریهزینههاپولکیفاین.برسدصفربهآنهاهک
گهدارینراشوندمیدادهشمابهشاناندازیراهحیندرکهراهاپولکیفاینبهمربوطبازیابیکلماتکه

.دباشیداشتهدسترسیآنهامحتوایبهراحتیبهشدنگمیاوسرقتصورتدرتوانیدمیکنید،
ریسکیچهیبدونراکوینبیتارسالامکانوشوندمیمتصلالکترومپولکیفبههاپولکیفنوعاین

Ledgerمانندآنهاازبرخی.کنندمیفراهم Nano Xارزشمندبسیارجهتاینازوشوندمیوصلموبایلبه
.کندمیفراهمراآساناستفادهامکانوداردلمسیصفحهترزورپولکیفمثلآنهادیگرنمونهیک.هستند

راافزاریسختپولکیفیکنقصبیوکاملهایقابلیتوامکاناتکورازونترزورگریپولکیفهمچنین
.دارد

http://www.omidfadavi.me/
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کاربردیچهوچیستاستخراجاستخریاماینینگاستخر:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دارد؟

:نگاهیکدرافزاریسختهایپولکیفبررسی

باال:امنیت•

دالرمیلیونیکازباالتر:ذخیرهقابلمقدار•
.استمناسبروزانهحتیومدتطوالنیاستفادهبرای:قابلیت•

کاغذیهایپولکیف

روی.ودشمیپرینتکاغذیکرویچیزهمهکهتفاوتاینبااستقبلیروشمشابهتقریبانیزروشاین
نگهداریامنیجایدروکنیدمیپرینتعددیاQRیاوحروفکاراکترشکلبهراخصوصیکلیدشماکاغذ،

.کردخواهید

.نندکمیفراهمشمابرایراپولکیفاینساختامکانسایتوبچندیاوبازمتنهایافزارنرمازبرخی
ممکنچوننید،کبررسیراآنهابهمربوطاخبارواطالعاتحتماکنیداعتمادآنهابهترراحتبتوانیداینکهبرای
.شویددردسردچارشماوکنندتولیدتکراریخصوصیکلیداست

تاینترنبهاتصالبدونشمابرایراپولکیفنوعاینایجادامکانbitaddressمانندهاسایتازبرخی
بازیابیروش،اینایراداتازیکی.کنیدایجادراخودپولکیفریسک،میزانکمترینباتاکنندمیفراهم
کهکنیمیمتاکیدبازهم.ماندغافلآنامنیتازتواننمیحالاینبا.استهاروشدیگربهنسبتترسخت

.کنیدنگهداریامنصورتبهآناز

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/best-bitcoin-mining-pools/
https://www.bitaddress.org/
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:نگاهیکدرکاغذیهایپولکیفبررسی

باالبسیار:امنیت•

دالرمیلیونیکازباالتر:ذخیرهقابلمقدار•
.طوالنیمدتبرای:قابلیت•

امضاییچندپولکیف

مینفرچندچوننیست،باالچندانآنامنیتکهشویدمتوجهسرعتبهپولکیفنوعایننامآمدنباشاید
میختلفمافرادکهاستبانکدرامضاییچندحسابیکماننداین.باشندداشتهدسترسیآنبهتوانند
هایارزیگردوکوینبیتاساسواصلدرکهآنچه)مالکیکوجودپس.باشندداشتهتسلطآنرویتوانند

هاولپکیفنوعایندرامنیتاینکهبرای.رودمیبینازعمالآنبرای(شودمینقضدارد،وجوددیجیتال
واردباتنهارادکلیپنجتوانمیمثال.کردتعیینآنهابرایتاییدمیزانچندوکلیدچندبایدشود،دادهارتقا
موجودهاینکویبیتوخصوصیکلیدبهتوانندمیافرادکار،ایننتیجهدر.نمودتعیینکلید،سهکردن

.باشندداشتهدستیابی

بهتوانیدیم،(مثالبهتوجهبا)باشیدداشتهکلیددوکمدستاگرشود،گمهاکلیدازمیزانیاگررو،ایناز
کسیاگرکهتاساینپولکیفاین(معایبشایدو)مزایاجملهازیکی.باشیدداشتهدسترسیهاکوینبیت

امضاییندچهایپولکیفازبرخی.کنددریافتراافرادمابقیتاییدبایددهدانتقالراهاکوینبیتبخواهد
:هستندزیرمواردشامل

•Armory

•Electrum

•Coinbase

•GreenAddress

شود؟میمانجاچطورخورشیدیانرژیباکوینبیتاستخراج:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

:نگاهیکدرامضاییچندپولکیفبررسی

باالچنداننه:امنیت•

.طوالنیمدتبرای:قابلیت•

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/mining-bitcoin-with-solar-power/
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گرمپولکیفشیوهبهکوینبیتازنگهداری

استفادهیراحتاماندارند،راسردپولکیفروشبهکوینبیتنگهداریامنیتچندانگرمپولکیفهایروش
:کرداشارهزیرمواردبهتوانمیآنهاجملهاز.دارندبیشترهزینهصرفبهنیازعدمو

دسکتاپپولکیف

تانسیستموکنیداستفادهآنهاازاگرکردیم،اشارهکههمانطورواستراحتدسکتاپپولکیفبهدسترسی
پلتفرمبراییمختلفهایافزارنرم.آیدمیحساببهسردپولکیفنوعیباشد،نداشتهدسترسیاینترنتبه

راآنهاخودتمسیسنوعبهبستهتوانیدمیکهاستشدهعرضهغیرهولینوکسیاویندوزمانندمختلفهای
واسطهاینبه.داردوجوددسکتاپدرالکترومپولکیفازاستفادهنحوهآموزشاینجا،در.کنیداستفادهونصب
.دهیدانتقالامنصورتبهراکوینبیتدارد،ویروسکههمسیستمیرویتوانیدمیشما

اندازیراهارآنایم،کردهدرجکهلینکیطبقوکنیدبازراآنکنید،دانلودراآنکافیستتنهاکاراینبرای
راگزینهاینکههنگامی.نماییدانتخابراinformationگزینهwalletتبازبایداندازیراهازبعد.نمایید
.شودمیدادهنمایششمابرایعمومیکلیداطالعاتکنید،انتخاب

http://www.omidfadavi.me/
https://www.cryptocompare.com/wallets/guides/how-to-make-a-bitcoin-offline-transaction/
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بامرتبطکوینبیتهایآدرسدیدنبرایپولکیفایناز.کنیدایجادwatch-onlyپولکیفبایدسپس
.کنیدانتخابراNew/Restoreگزینهفایلمنویاز.کنیدمیاستفادهعمومیکلیدیک

Standardیگزینهحتما.بگذرانیدراپولکیفساختمراحلبایدبعدمرحلهدر WalletوUse a

master keyایجادراجدیدپولکیفوقتی.کنیدواردراعمومیکلیدبایدبعدمرحلهدر.کنیدانتخابرا
یفک.نماییدواردراتراکنشانجامبرایشدهخواستهاطالعاتبخشایندر.شویدsendقسمتواردکردید
طیکهوندیراین.باالستآنامنیترواینازوندارددسترسیتانخصوصیکلیدبهایدکردهایجادکهپولی
.بسواستتراکنشدیجیتالامضایساختبرایتنهاکردید

سیستمرویتراکنشاین.نماییدایجادرانشدهامضاتراکنشتاکنیدکلیکExportرویتوانیدمینهایتدر
LoadوToolsتوانیدمیپولکیفداخلسپس.شودمیذخیرهشما Transactionفایلوکنیدانتخابرا

.کنیدsignراتراکنش

واردازپس.کنیدواردراآنباید(باشیدساختهقبلازپولکیفبرایپسورداگر)signرویبرکلیکازپس
میلفایاینکردنمخابرهبرای.شودذخیرهآنبامرتبطفایلتاکنیدانتخابراsaveگزینهبایدآن،کردن
.شدخواهدانجامامنصورتبهکاراین.کنیدکلیکBroadcastگزینهرویتوانید

:نگاهیکدردسکتاپپولکیفبررسی

متوسط:امنیت•

دالرمیلیونیکازباالتر:ذخیرهقابلمقدار•
.روزمرهوطوالنیمدتبرای:قابلیت•

Piنتورکپای:کنهتونکمکمیتونههممطلباین Networkیادارآیندهدیجیتالارز؛
!کالهبرداری؟

همراهتلفنگوشیهایپولکیف

توانیدمیدنداریایعالقهامن،شیوهبههاکوینبیتنگهداریبرایکاراینجایبهتاشدهذکرهایروشبهاگر
دردسرویافزارسختهایپولکیفبهکهکسانیاصوال.کنیداستفادهمنظوراینبههمراهتلفنگوشیاز

.آیندمیروشاینسراغبهنیستندمندعالقهآن،نگهداری

بهینکوبیتنگهداریبرایکهشوندمیاجراهمراهتلفنهایعاملسیستمرویمختلفیهایپولکیف
مواردوپولکیفاینمورددرعالیکاربریرابط.(Mycelium)سیلیوممایمثلهستند؛مناسبامنصورت
ند؛کمیفراهمرادردسربدونجابجاییواستفادهراحتیافرادازخیلیبرایطبع،بهامانداردوجودمشابه

.نداردوجودکاغذیحتییاافزاریسختهایپولکیفمورددرکهموضوعی

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/pi-network/
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:نگاهیکدرهمراهتلفنگوشیهایپولکیفبررسی

متوسط:امنیت•

.روزمرهبرای:قابلیت•

دارزمانقفل

برایدمتعدهایشیوهازاستفادهکوین،بیتنگهداریهایروشترینامنیحوزهدرچیست؟دارزمانقفل
ارزینهزمدرکههاستمدتوهستندترایحرفهواقعدرکهکسانی.استرایجامنیت،ضریببردنباالتر

نمیراحتچندانآماتورکاربرانرو،ایناز.نماینداستفادهروشاینازتوانندمیکنند،میفعالیتدیجیتال
افرادرایبروشاینباکاربودندشواردلیلزیاد،هایگامنمودنطی.کنندعادتروشاینباکاربهتوانند
.استمبتدی

انزماینکاملشدنطیازقبلتا.داردمشخصزمانیکاستمشخصنامشازکههمانطوردارزمانقفل
آنبهیاکنیدبرداشتچیزیآنازیعنی)باشیدداشتهدسترسینظرموردحسابمحتوایبهتوانیدنمیشما
.داردزمانهمآنقفلوداردقفلکهاسترویتانپیشهوشمندقراردادیکروشایندر.(کنیداضافه

.داردراخودخاصمزایایومعایبروشاینکهمعتقدندافرادازبسیاری

http://www.omidfadavi.me/
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کهقعیتیمودراماباالستحدیتاآنامنیتکهشویممیمتوجهبیندازیمروشاینباکارروندبهنگاهیاگر
خوداین.وشیدبفرراآنهاتوانیدنمیسرمایهبیِ  ِ دارسرمایهیکمثلشمایابدمیافزایشهاکوینبیتقیمت
ابزار،اینواقعدر.برودسراغشبهکندمیرغبتکسیکمترکهآیدمیحساببهروشاینبرایبزرگیعیب
.باالستآنامنیتهرچندشود؛میزمانیبازهیکطیدرشماکردنسودمانع

:نگاهیکدردارزمانقفلروشبررسی

باال:امنیت•

مدتطوالنی:قابلیت•

کوینبیتامننگهداریومعاملهدرالزمنکات:نهاییبندیجمع

یحاتتوضونکاتسراغبهنیستبدشدیمآشناامنشیوهبهکوینبیتنگهداریهایروشباکهحال
ازبیشترکوینبیتنگهداریهایدردسر.کنندمییاریراماامنمعامالتوجابجاییبرایکهبرویمبیشتری
غیردرنید،کنگهداریاحسننحوبهسرمایهاینازتاهستیدملزمشماوهستندآندرابتداییگذاریسرمایه

دردسریبیوخوبهایگزینهآنالینهایصرافیاینکهباکنید؟میگذاریسرمایهآنرویبرچراصورت،این
وتقالانبرایالزمپیشنهاداتادامهدر.ندارندچندانیامنیتاماهستند،شماهایکوینبیتنگهداریبرای

.استشدهآوردههاکوینبیتامننگهداری

یدخرنحوهوعرضهزمانقیمت،;چیستفیسبوکدیجیتالارز:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
اولقسمت-آن

کنیداستفادهلینوکسعاملسیستماز

بهکوینیتبانتقالونگهداریبرایکهدنیاستهایعاملسیستمترینامنازیکیلینوکسعاملسیستم
آنازتوانیدمیراحتیبهشماواستامنUSBحمالتمقابلدرعامل،سیستماین.استمفیدامن،صورت
.شویدمندبهرهآفالینحتییاآنالینصورتبهکوینبیتمعامالتبرای

دهیدارتقادائماراخودکامپیوتریسیستمامنیت

کیفازاگراینکهآنازترمهمواستمهمروید،میایشیوهچهبهکوینبیتنگهداریروشسراغبهاینکه
آنویروسآنتیوباشیدخودسیستمامنیتمراقببایدحتما،(دسکتاپپولکیف)کنیدمیاستفادهگرمپول
.نماییددوریمخربهایسایتبهورودازیاکنیدآپدیترا

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/facebook-libra-review-part1/
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نگیریدکمدستراپشتیباننسخهرفتنگ

پولکیفزاحتمامنظور،اینبه.استآگاهانهوعاقالنهروشیکهمیشهپول،کیفازپشتیباننسخهتهیه
برایمشکلیراگحالت،ایندر.ببریدباالترراآنامنیتتاکنیدتهیهبکاپنسخه(گرمروشدرمخصوصا)خود

کوینیتبکاملرفتندستازبابتازنگرانیشوید،روبروانسانیخطایبایاآیدپیششماافزارسخت
گمصورتدرکهاستاینپولکیفازپشتیباننسخهتهیهمزایایمهمترینازیکی.داشتنخواهیدهایتان
.نماییدبازیابیراآنتوانیدمیرفتنسرقتبهیاشدن

معامالتتاییدبرایEscrowازاستفاده

،خودمقابلطرفازاماکنندفروشوخریدکوینبیتخواهندمیکهاستکسانیبرایEscrowروش
بفرستدEscrowسرویسبهراهاکوینبیتتواندمیکنندهپرداختشخصمنظور،اینبه.ندارنداطمینانی

اینانمینقصیبدونوکاملمعاملهنهایتدر.کندنهاییراآننظرشموردکاالیاخدماتدریافتازپسو
.شدخواهدانجامنفردو

http://www.omidfadavi.me/
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:کوینبیتامننگهداریمورددرکلینکات

.(سردهایپولکیفمخصوص)دهیدقراراشتعالقابلغیروامنجاییدرراخودپولکیفحتما•
ازاغذکرویآنهانگهداریجایبهشودمیتوصیه.کنیدنگهداریامنصورتبهخودبازیابیکلماتاز•

ماحتامن،جایدرآنهاذخیرهیاکلماتایننوشتنبرای.کنیداستفادهشدهگذاریرمزهایفایل
.کنیدننگهداریاینترنتبهمتصلسیستمیکرویرانظرموردفایل.کنیدقطعراخوداینترنت

.باشیدداشتهخودپولکیفوبازیابیکلماتازدیگرکپییکحداقل•

قلبیتتوانندمیموارداینازبسیاری.کنیداستفادهرسمیهایافزارنرمورسمیهایسایتازحتما•
.باشند

http://www.omidfadavi.me/

