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به صورت گام به گامMetaMaskآموزش کیف پول متامسک 

Metamaskآموزش جامع نصب و راه اندازی کیف پول متامسک

افزونهکیشکلبهراآنتوانمیکهاست،اتریومرسمیومعتبرهایپولکیفازیکیمتامسکپولکیف
باتامیدهدراهاجازاینکاربرانبهونیستمعمولیپولکیفیکالبتهپولکیفاین.کرداستفادهمرورگرروی

یککلشبهرااتریومپولکیفاینتوانیدمیشما.کنندکارمتمرکزغیرهایبرنامهوهوشمندهایقرارداد
.دهیدانجامآنواسطهبهرامعمولیپولکیفیکرایجهایفعالیتوباشیدداشتهخودمرورگررویافزونه

اشارهکهورهمانطونداردچینبالکیابرنامهدانلودبرایراهاپولکیفدیگرمشابههایدردسرپولکیفاین
بهتااماایدیدهشنراپولکیفاینناماگر.شودمینصبکامپیوترتانرویسادگیبههاافزونهدیگرمانندشد

.نماییددنبالرامطلباینلطفاهستیدمتامسکپولکیفآموزشنیازمندیاایدنکردهکارآنباحال

فهرست مطالب 

اولویت های انتخاب کیف پول اتریوم✓
مراحل آموزش کیف پول متامسک✓
نکات مهم در مورد ساخت کیف پول متامسک✓
روند کار و تبادل در کیف پول متامسک✓
نحوه ارسال و دریافت اتریوم در کیف پول متامسک✓
چگونه از کیف پول متامسک نسخه پشتیبان بگیریم؟✓
چگونگی بازیابی کیف پول متامسک✓
جمع بندی✓

اتریومپولکیفانتخابهایاولویت

ازراآنایهویژگیبایدواستوسواسکمیدادنخرجبهنیازمنداتریومدیجیتالارزبرایپولکیفانتخاب
ویژگیازیاریبسگرفتننظردربدونوراحتیبهکوینبیتمثلتوانیمنمینتیجهدر.دهیمقرارنظرمدقبل
توکنازآنتیبانیپشامکانبهاتریومبرایپولکیفانتخاببرایبایدمثال.کنیمانتخابپولکیفآن،برایها

ERCهای .باشیمداشتهتوجه20

تامیدهدامکانشمابهواستbraveهمچنینوفایرفاکسوکرومبرایافزونهدارایمتاماسکپولکیف
تولیدامکانشمابهپولکیفاینکهبدانیداستجالب.باشیدداشتهآنهایتراکنشرویراکاملیکنترل

میشماربهپولکیفاینبرایمهمیمزیتاینواقعدردارد؟اهمیتیچهایناما.دهدمیتصادفیکلمات
دادهحتوضیادامهدرپولکیفاینبازیابیروش.کنیدبازیابیمشکل،بروزصورتدرراآنموجودیتارود

.شدخواهد

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/wallet-training/
https://chrome.google.com/webstore/detail/metamask/nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ether-metamask/
https://brave.com/
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privateیاخصوصیکلیدتولیدامکانپولکیفایندر keyاینمرورگریکرویاگر.استفراهمشمابرای
.کنیدعالفونصبراآنهامرورگرمابقیرویهمشیوههمانبهتوانیدمیکنیداستفادهونصبراپولکیف

.بیاموزیدراپولکیفاینباکارآموزشیکبارکافیستتنهانتیجهدر

دارد؟کاربردیچهوچیستStablecoinکویناستیبل:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

اندازیراه:متامسکپولکیفآموزشمراحل

براساسپولکیفاینافزونهدانلودبرای.کنیدنصبراآنبایداولمتامسکپولکیفآموزشاولمرحلهدر
شدهذکرهایمرورگرجزبهافزونهاین.برویدmetamask.ioنشانیبهآنرسمیسایتبهبایدمرورگرنوع
بهترسیدسامکان.استنصبقابلهماپرامثلدیگرهایمرورگربرایفایرفاکس،وکروممثلقبلبخشدر

.هستهمگوگلدرآننامجستجوباپولکیفاینرسمیسایت

بهراودشانختوانندمیجعلیهایسایتازبسیاریچون.برویدسایتاینبهرسمیآدرسازاستبهترالبته
بهکهسایتی،شویدمطمئناینکهبرای.کنندسرقتراشمااطالعاتوبزنندجاپولکیفاینرسمیسایتجای
ایدبسایتآدرس.کنیدنگاهجستجواصلینواردرراآنآدرسخیریااستاصلیسایتایدشدهواردآن

تجوجسبرای.حروفاینمشابهشکلینهوکمترنهوتراضافهکلمهیکنهباشد،metamask.ioدقیقا
.نماییدجستجوراmetamaskکلمهکافیستگوگل،درپولکیفاینرسمیسایت

دوممرحله

getقسمتازتوانیدمیسایتبهورودازبعد chrome extension،کنیددانلودراپولکیفاینافزونه.

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/stable-coins/
https://metamask.io/
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addگزینهدانلودازبعد extensionولپکیفاینسازیفعالونصببرایکهشودمیدادهنشانشمابرای
.استشدهتعبیهشمامرورگرروی

http://www.omidfadavi.me/
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تانرورگرمدراستروباهیکبهشبیهکهراآنآیکونرویتوانیدمیکردید،انتخابراگزینهاینکهحال
get.شودبازتاکنیدکلیکآنروی.کنیدمشاهده startedحریمقوانینبایداینازبعد.کنیدانتخابرا

PRIVACYبخشدو.بپذیریدراآنخصوصی NOTICEوPHISHING WARNINGبهپذیرشازقبلرا
تنظیم.کنیدتنظیمافزونهاینبرایراعبوریرمزکلمهتوانیدمیقوانین،پذیرشازپس.نماییدمطالعهدقت

newبخشطریقازپولکیفاینبرایپسورد passwordوconfirmشودمیمیسر.

http://www.omidfadavi.me/


www.omidfadavi.me
6

به صورت گام به گامMetaMaskآموزش کیف پول متامسک 

سوممرحله

طیبهنیازندانساختهافزونهاینرویپولکیفکهکسانیبرای.استپولکیفساختبهنیازبعدمرحلهدر
createزینهگابتدابایدمشابه،مواردازبسیاریدرپولکیفساختمانند.باشدمینیزدیگریمراحلکردن

a walletکنیدواردبعدمرحلهدررادرخواستیاطالعاتونماییدانتخابرا.

سایرواهتراکنشموجودی،مثلکاربرهرخصوصیاطالعاتوجههیچبهپولکیفاینکهاستذکربهالزم
.شودمیمربوطپسوردساختبهبعدیبخش.نمایداستفادهفروشبرایبعداتاکندنمیآوریجمعراموارد
این.ندباشامنتاباشندکوچکوبزرگحروفوعددحاویبایستمیکهباشدکاراکتر8دارایبایدکلمهاین

createبخشدرکردنواردازپسراانتخابیکلمه passwordکنیدنگهداریامنجایدر.

2020سالدرکوینبیتافزاریسختهایپولکیفبهترین:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
کدامند؟

خصوصیکلید

دادهشمابهدهآیندرپولکیفبازیابیبرایکهفردیبهمنحصرتصادفیکلماتتوانیدمیشمابعدمرحلهدر
کلماتایندوجوبدونکهباشیدداشتهتوجه.بگیریدآنهاازپشتیباننسخهیکوکردهدریافتراشودمی

secretکهمهم phraseدرراآنپس.داشتنخواهیدراخودپولکیفبازیابیامکانشوند،میخوانده
گهداریندر.کردخواهدشمابهمرحلهایندرپولکیفخودحتیکهاستایتوصیهاین.داریدنگهامنیجای
همتانولپکیفموجودیبهراحتیبهیابددسترسیآنهابهکهشخصیهرچونباشیدکوشاکلماتاین

.کنیدکلیکآنرنگخاکستریکادررویبایدکلمه12اینبهدسترسیبرای.داشتخواهددسترسی

بایدمرحلهایندر.برویدبعدیمرحلهبهتوانیدمیکلماتاینکردنکپیازبعد

I’ve Copied It Somewhere Safeدادهامانجراکپیکهکنیدمیاعالمافزونهاینبهکهکنیدانتخابرا
هدایتدیگریبخشبهnextدکمهرویبرکلیکازبعد.شویدمیهدایتپولکیفساختانتهایبهواید
آناندشدههدادنمایششمابهقبلمرحلهدرکهامنیتیعباراتکردنانتخاببابایدبخشایندر.شویدمی
بهپولکیفاینساختمراحل.کنیدانتخابراconfirmسپسوکنیدواردکادرداخلهمکناردرراها

.استسادگیهمین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/best-bitcoin-hardware-wallets/
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متامسکپولکیفساختمورددرمهمنکات

بهکهجعلیهایسایتواردوکنیددانلودپولکیفایناصلیسایتازکهکنیممیتوصیههمدیگرباریک
سایتودنبواقعییاجعلیدرکبرای.نشویدکننداستخراجراشماپولکیفاطالعاتدارندقصددلیلیهر

اینیحتوپرسدنمیراشماامنیتیعباراتسایتاینکهباشیدمطمئننظراینازتوانیدمینظرمورد
میونیدکارائهکسهیچبهراخودامنیتیعبارتنبایدهرگزشماواقعدر.خوردنمیسایتایندردبهعبارات
جایدرونوشتهکاغذیکرویراخودایکلمه12امنیتیعبارت.کنیدنگهداریامنیمکاندرراآنبایست

support@metamask.ioآدرسبهایمیلیکتوانیدمیسوالآمدپیشصورتدر.داریدنگهامن

Securityبخشدرتوانیدمیکلمه12اینازدومنسخهتهیهبرای.کنیدارسال Settings<دیگرینسخه
.کنیدتهیهپشتیبانعنوانبه

http://www.omidfadavi.me/
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متامسکپولکیفدرتبادلوکارروند

توکندریافتیبراپولکیفاینباتوانیدمیفرد،بهمنحصرامنیتیکلماتدریافتوپولکیفساختازبعد
روایناز.دندارچندانیپیچیدگیواستسادهنیزمتامسکپولکیفباکاراینروند.کنیدکاراتریومهای

کنیداهدهمشراخود(پولکیفآدرس)عمومیکلیداینکهبرای.کنندکارآنباتوانندمیهممبتدیکاربران
.ببینیدتانکاربرینامزیرراآنیاکنیدکلیکتانکاربریحسابنامرویتوانیدمی

دهیم؟قرارضررحدیاالساستاپبایننسدرچطور:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

لشکبهپولکیفاین.ماندخواهدباقیمرورگرتانرویشماهایافزونهمابقیکناردرهموارهافزونهاین
هایتوکنشماصورتیکهدر.هستندآدرسیکبهمربوطکهدهدمینشانرااتریومهایواحدپیشفرض

.گیریدبدستبهپولکیفاینداخلراآنهاکنترلسادهمراحلیطیتوانیدمیدارید،تانآدرسرویدیگری
addیاتوکناددگزینهتااستکافیتنها tokenگزینهآنازپسوکردهانتخابراcustom tokenرا

فیلددررانظرتانموردتوکنهوشمندقراردادآدرسبایدبعدبخشدر.کنیدانتخاب
token contract Addressکنیدوارد.

:نکته

اولموردکه؛بدانیدبایدداریدنیازفیلدسهاینمورددرتریدقیقاطالعاتاگر

Token Contract Address_بعدیمورداست،توکنقراردادآدرسToken symbol_توکننماد
Decimalsسومفیلدواست of Precision_مدیریتبرایاطالعاتاینکردنپیدا.استتوکناعشاررقم
داشتهدسترسیدرخواستیاطالعاتبهتوانیدمیراحتیبهواستبازیابیقابلتوکنرسمیسایتدرتوکناین

.باشید

addنظرموردآدرسکردنواردازپس tokensیمابقلیستبهنظرموردتوکننهایتدر.نماییدانتخابرا
ازیدتوانمیکهداردوجودمشخصیراهتوکنهرقراردادآدرسیافتنبرای.شدخواهداضافهشماهایتوکن
رانظرردموقراردادنامجستجو،انجامباوشدهوارداتراسکنسایتبهکافیستتنها.کنیداقدامآنطریق
.بیابید

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/binance-stop-loss/
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:مثال

راDigixDAOتوکنبخواهیماگر.کنیدتوجهمثالاینبهتوانیدمیشویدآشنابهترکارروندبااینکهبرای
همراآنقراردادآدرسو9راآناعشاررقموDGDتوکننمادتوانیممیکنیممدیریت

0xe0b7927c4af23765cb51314a0e0521a9645f0e2a

واردباتنهاشما.باشدمیموجودetherscan.ioسایتمرورگردرتوکنهرقراداداطالعاتکلکهکنیم،درج
نیززیرصویرتدر.بیابیدرااطالعاتاینمیتوانیدسایتاینمرورگردرنظرموردنمادکردنواردیاتوکننامکردن

.استشدهدرجآوردیمکهمثالینمونهدراطالعاتاین

.در نهایت بعد از ورود اطالعات درخواست شده، توکن به کیف پول متامسک تان اضافه خواهد شد

http://www.omidfadavi.me/
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کنیم؟پیدامتامسکپولکیفدررامانخصوصیکلیدچگونه

پولفکیاکانتواردبایدشمامنظوراینبه.داردوجودپولکیفایندرخصوصیکلیدمشاهدهبرایراهیک
بایستمیمرحلهاینازبعد.کنیدانتخابراdetailsگزینهتان،کاربریحسابقسمتزیردروشویدخود

Exportیگزینه Private Keyظاهربرایتانایصفحهنمودیدانتخابراگزینهاینوقتی.نماییدانتخابرا
.(کاراکتر8)کندمیراعبورتانرمزدرخواستشماازوشودمی

آیندهسال10برایETHاتریومقیمتبینیپیش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-expect-from-ethereum-future/
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کهباشیدتهداشتوجه.نماییدمشاهدهراتانمتامسکپولکیفخصوصیکلیدتوانیدمیعبوررمزورودازپس
کنیداهدهمشدیگریشخصمقابلدرراخودخصوصیکلیدنبایدمتامسکپولکیفآموزشازمرحلهایندر
.کنیدفراهمراخصوصیکلیداینبهدیگراندسترسیامکانصورتهربهیا

رویتلفمخحسابچندایجادمانندکاراین.شویدمندبهرهپولکیفایندرآدرسچندینازتوانیدمیشما
Createقسمتافزونهاینبازشوندهآیکنداخلبایدشمامنظوراینبه.استپولکیفاین accountرا

.کنیدایجادخودبرایراجدیدحسابوکردهانتخاب

متامسکپولکیفدراتریومدریافتوارسالنحوه

.کنیدالارسیادریافترااتریومتاکندمیکمکشمابهکوتاهیهایگامکردنطینیزاتریومدریافتبرای
showگزینهکشوییشدهبازمنویازوکردهانتخابراپولکیفنامکنارنقطهسهکاراینبرای QR codeرا

.نماییدانتخاب

http://www.omidfadavi.me/
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ازتوانیدمینهایتدر.کنیدکپیراآنتوانیدمیکهشودمیدادهنشانشمابهبعدمرحلهدراتریومآدرس
.نماییداستفادهERC20هایتوکنیامختلفهایسایتدرثبتبرایآن

.کنیدانتخابراپولکیفنامنقطهسهبخشزیرsendگزینهتوانیدمیاتریومکردنارسالبرایهمچنین،
.استشدهدادهنشانزیرتصویردردکمهاین

http://www.omidfadavi.me/
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کنندهدریافتآدرسبایداولفیلددر.استفیلددودارایکهدیدخواهیدرافرمیکدکمهاینرویکلیکبا
.سالاربراینظرتانموردمقداردومفیلددروکنیدواردداریدراویبهدیجیتالارزارسالقصدکهنظرمورد
.شویدهدایتبعدمرحلهبهnextدکمهرویکلیکباتوانیدمیدرخواستیاطالعاتکردنواردازبعد

TRANSACTIONبهکهبعدیفیلد DATAدرخواستیاطالعاتدرجبهلزومیواستاختیاریاستمربوط
.دشخواهددادهانتقالتاندرخواستیارزمیزانوشدهتاییدنظرموردتراکنشنهایتدر.نیستآنداخل

http://www.omidfadavi.me/


www.omidfadavi.me
14

به صورت گام به گامMetaMaskآموزش کیف پول متامسک 

بگیریم؟پشتیباننسخهمتامسکپولکیفازچگونه

سیستمشدنعوضیاکنیدمیواردپولکیفایندراولمرحلهدرکهرقمی8عبوررمزکردنفراموش
.باشیدشتیبانپنسخهیکگرفتنفکربهکارابتدایهمیندرتاشودمیباعثغیره،ومرورگریاکامپیوترتان

نسخهآنازکهاستواجبکنند،متصلافزارنرمیکبهراخودپولکیفخواهندمیکهکسانیبرایحتی
است؟چگونهپولکیفاینازپشتیباننسخهگرفتننحوهاما.نمایندتهیهپشتیبان

برای.ریدبگیاختیاردرراخودخصوصیکلیدبایدچطورکهگرفتیدیادمتامسکپولکیفآموزشرونددر
کاربریحسابسپسوکردهکلیکمتامسکروباهآیکونرویتوانیدمیخودپولکیفبازیابیکلماتبررسی

لدنبابهصفحهبخشترینانتهاییدرآنجاازوبرویدsettingبخشسراغبه.کنیدانتخابراخودپولکیف
Revealعبارت seed wordsنماییدواردراعبورکلمهسپسوکنیدکلیکآنرویآن،یافتنازپس.باشید.

راعبارتاین.شدخواهنددادهنمایشبرایتانبازیابیکلماتیاوعبارتمراحلاینکردنطیازبعدنهایتدر
نایبهتواندنمیخودتانازغیرشخصیهیچصورتایندر.کنیدنگهداریخاصجاییدرامنصورتبه

.باشدداشتهدسترسیتاناتریومپولکیفمهمکلمات

آناثرگذارفاکتورهای+چیست؟طمعوترسشاخص:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

متامسکپولکیفبازیابیچگونگی

ازیابیببرایراهیحالت،ایندر.کنندفراموشراخودعبوررمزممکندلیلهربهتوانندمیمختلفکاربران
راعبوررمزکهوقتی.باشیدداشتهراسابقدسترسیآنمحتویاتبهبتوانیدتاداردوجودمتامسکپولکیف

ساختهلقباز)پولکیفبهآنرویافزونهنصبودیگرمرورگریککمکباداریدقصدیاکنیدمیفراموش
گزینه(آنآیکونرویکلیکبا)کردهبازراافزونهاینتوانیدمیباشیدداشتهدسترسی(خود

Import using account seed phraseنماییدانتخابرا.

ازپس.کنیدواردراایدکردهسیوقبالکهبازیابیعبارتتوانیدمیشودمیدادهنشانشمابهکهایصفحهدر
باشیداشتهدتوجه.کنیدانتخابخودمتامسکپولکیفبرایراجدیدیعبورکلمهتوانیدمیعبارتاینورود

پولکیفانتاکنهایتدر.داردبسزاییاهمیتبازیابیعباراتداشتناختیاردرمشابهمواردازبسیاریمانندکه
.شدخواهدبازیابیشما

http://www.omidfadavi.me/
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نهاییبندیجمع

کهاستانآساستفادهوکاربریتجربهنظرازهاپولکیفترینآسانوبهترینازیکیمتامسکپولکیف
العاتاطهرگزمتامسکپولکیفشد،اشارهآنبهمطلبایندرکههمانطور.استشدهتضمینآنامنیت

بهترسیدسواطالعاتبازیابیروند.بگذاردفروشبهآیندهدرسودکسببرایتاکندنمیآوریجمعراشما
.استرایجهایپولکیفازبسیاریمانندتانپولکیفموجودی

خودیخصوصکلیدوعبوررمزبهبایدپولکیفایندرمختلفهایتراکنشانجامودسترسیبرایشما
کهاستاینهالپوکیفسایروپولکیفاینخصوصیکلیدمورددرنکتهترینمهم.باشیدداشتهدسترسی

.ندهیدقراردیگریگروهیاشخصاختیاردرراآناصال

http://www.omidfadavi.me/
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فهرست مطالب

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

مشاهده دوره جامع ساخت و استفاده از کیف پول ارزهای دیجیتال

http://www.omidfadavi.me/
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