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 کیف پول ریپل و معرفی برترین انواع آن

ترین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یکی از اساسی مانند ریپل، مثل دیجیتال ارزهای پول کیف
گر خودمون باید داشته باشه و خیلی مهمه که از کیف پول چیزهاییه که یک تریدر یا همون معامله
های امن آشنا بشیم و در خوایم با چند تا از همین کیف پولمعتبر استفاده کنه. توی این پست می

 ! اشون بیشتر بدونیم. با آکادمی سرمایه دیجیتال همراه باشیدهراستای ارز دیجیتال ریپل و ویژگی
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    چیه؟ (XRP) ریپل

 

دالر ببره. این رمز  1که تونسته به سرعت قیمت خودش رو تا  ارزهای دیجیتاله، یکی از رمز ارز ریپل
نظر گرفته شده بود و طرفداران زیادی هم داشت. این رمز ارز در  ارز بیشتر برای مبادالت روزمره در

ی چهارم از نظر ارزش کل بازار کریپتو قرار داره که با رمز ارز پولکادات سر رقابت حال حاضر در رده
های اند. اما اینکه آیا میشه از کیف پول ریپل در انواع مختلف استفاده کرد؟ یا باید از ولتباز کرده
 داری ریپل بهره برد؟رای مبادالت و حتی نگهخاصی ب

 

 چیه؟ (Wallet) اما َوِلت

 
 

   کار هستند بگیم َوِلت یا والت چیه؟ َوِلت یا والت که به انگلیسیبیایید اول برای اونایی که تازه
” Wallet“ ی نوشته میشه، همون کیف پول ارز دیجیتال ما هستند که به عنوان یک برنامه
ی و تون نصب میشه. این نوع کیف پول دارای کلیدهای خصوصافزاری در گوشی یا رایانهنرم

توان مقادیری ها میهای مختلف در تعامل است. با استفاده از ولتعمومی هستند و با بالکچین
توان مقداری ارز مورد نظر را در آن میارز را به راحتی انتقال، واریز، و برداشت کرد. از سوی دیگر، 

 .داری کردبرای مدتی ذخیره و نگه

 

 ما به بهترین کیف پول ریپل نیاز داریم

 

شما فرض کنید میرید خرید کنید و کیف پولی همراتون نیست. اینجاست که متوجه میشید چقدر 
داری کنید. ارز دیجیتال هم به یک کیف پول فیزیکی نیاز دارید تا پوالتون رو تمیز و مرتب نگه

در اون هاش رو همینطوره ! یک تریدر یا هولدر به یک کیف پول از نوع بهترینش نیاز داره تا کوین
مون تو کیف پول قرار ذخیره کنه. اما چرا میگم ما بهترین کیف پول را میخوایم؟ چونکه سرمایه

 .گیره. پس هم باید بهترین باشه هم خیلی امن و مطمئنمی
ها کلید خصوصی که به صورت یک کد شش کاراکتریه همونطور که تو قسمت قبل گفتم، کیف پول

یک کلید عمومی که اونم یک کد شش کاراکتریه رو هم استفاده کنه. در همین راستا ایجاد می
کنه. در نتیجه وقتی از کلید عمومی استفاده میشه با مقدار مشخص از یک ارز مرتبط میشه. در می

 .واقع، کیف پول ریپل شما به عنوان دفتر کل شخصی معامالت استفاده میشه

https://sarmayedigital.academy/what-is-ripple/
https://sarmayedigital.academy/what-is-cryptocurrency/
https://sarmayedigital.academy/what-is-cryptocurrency/
https://sarmayedigital.academy/what-is-a-digital-currency-wallet-top-10-safe-wallets/
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نالین، موبایل و سخت افزاری. در ادامه مقاله ها، انواع مختلفی دارند. مدل دسکتاپی، آکیف پول
 .هایی دارندها چه خاصیتمیریم با چند تا کیف پول ریپل آشنا بشیم و ببینیم این ولت

 های ریپللیستی از بهترین کیف پول

 

 Atomic  کیف پول اتمیک

 

 

کنید و به تونید روی دستگاه خودتون نصب اتمیک یک کیف پول ساده، راحت و کامله که می
های زیادی راحتی ریپل رو ذخیره، ارسال، دریافت، معامله و خرید کنید. این ولت به خاطر ویژگی

 .های ریپل مورد تایید قرار گرفتهکه داره و رابط کاربریش آسونه، توسط بسیاری از انجمن

گزین کاماًل کیف پول ریپل اتمیک برای کاربرانی که اهل تکنولوژی هم نیستن، به عنوان یک جای
 .های پیچیده شناخته میشهمعتبر برای کیف پول

این ولت به خاطر رابط کاربری شفاف و ساده، محبوبیت بیشتری بین کاربران ارز دیجیتال پیدا 
کنه و با استفاده از داری میی اطالعات موجود شما رو در بالکچین نگه، همهAtomic  کرده. اتمیک

 .کنهکلید خصوصی کار می امضای معامالت شما و با یک

ها رو داره و کنترل کامل اونی شما رو ایمن نگه میاتمیک یک راه حل کاماًل غیرمتمرکزه که بودجه
 .به شما میده
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 العاده فوق امنیت
کلیدهای خصوصی شما روی دستگاه رمزنگاری میشن و هرگز اون رو حذف نمیکنن. شما فقط 

 .سی داشته باشیدی خودتون دسترتونید به سرمایهمی

 سریع تبادل
ها رو با دیگران مبادله کنید. به خدمات تونید فقط با یک کلیک انواع کوین و توکنمیشما 

 .ارائه میشن shapeShift و changelly هایخارجی هم نیازی نیست. با استفاده از سیستم عامل

 بودن ناشناس
ای رو تصویب کنید. یا هر نوع تایید دیگه KYC اتمیک یک کیف پول کاماًل غیرمتمرکزه. الزم نیست

ما هیچ وقت به بودجه شما دسترسی و کنترل نداریم. از مدیریت ارز دیجیتال خود به روشی کاماًل 
 !ناشناس لذت ببرید

 

 عضویت برنامه
تونید در آن عضو بشید. این ولت کیف پول اتمیک به عنوان اولین کیف پول ارز دیجیتاله که می

دارند، برای  AWC-BEP2 هایی کهضویت پیشرفته و مبتنی بر توکن ولت اتمیک داره. اونقابلیت ع
 .استفاده از یک سرویس مبادله داخلی مبلغی رو ماهانه دریافت خواهند کرد

 ساعته 14 پشتیبانی
این ولت، یک تیم پشتیبانی همیشه آنالین داره که در صورت هر گونه مشکل به شما کمک 

 و یا در تلگرام به آیدی support@atomicwallet.io ها از طریقید با آنتونکنن. میمی
AtomicwalletChat پیام بدید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:support@atomicwallet.io


 

6 
 

 
 

 (Ledger Nano S) کیف پول لجرنانو

 

 

کنه، لجرنانو هست. پشتیبانی میها بر ای هر ارز دیجیتالی که این نوعش یکی از بهترین کیف پول
ترش باید بگم که کیف پول لجرنانو اس یک خودم که خیلی از اسمش خوشم میاد ! اما تخصصی

خود از این  OLED در USB تونید با استفاده ازافزاری ریپل هست. به راحتی میکیف پول سخت
دن و عملکرد ذخیره ولت استفاده کنید. خیلی هم کم حجم و کوچک و راحته. همین کوچک بو

 .ها هم به شمار میادترین ولتکلید خصوصی برای جلوگیری از هک کردن دستگاه، یکی از امن

رو در آن ذخیره کنید. این در  XRPولت لجرنانو به شما اجازه میده تا هر چقدر که دلتون میخواد، 
از بسیاری از ارزهای ها اینطوری ظرفیت نامحدود ندارند. این ولت ی کیف پولحالیه که بقیه

 .ها رو هم ذخیره کردکنه و به راحتی میشه اوندیجیتال پشتیبانی می

افزاری خیلی راحت و ایمن و آسونه. در این استفاده از ارزهای دیجیتال با لجرنانو؛ کیف پول سخت
یا تونه کامپیوتر صورت شما فقط به یک دستگاه سازگار به ولت نیاز دارید که این دستگاه می

 ! تونید ریپل رو ارسال و دریافت کنید. به همین سادگیموبایل باشه و بعد از اون می

کامپیوتر شما به عنوان محیطی آفالین یا غیرمتصل به اینترنت محسوب میشه. در این صورت 
ذخیره میشه. چرا؟ چون اینطوری هکرها برای سرقت  PC تمام کلیدهای خصوصی تو همون

هایی با رند و به کاهدون میزنن. یو اس بی لجرنانو رو میشه به رایانهتون دسترسی نداولت
 تونید با کابلوصل کنید. از طرفی می Chrome OS ، وwindows ،Mac ،Linux هایسیستم عامل

OTG تون با سیستم عامل اندروید متصل کنیداون رو به موبایل. 
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 اس لجرنانو امنیت
نمایش داره که جزئیات معامله رو بعد از اون نشون ، یک صفحه Ledger Nano این دستگاه

میده. با این قابلیت، میشه متوجه شد که معامالت به چه صورت انجام شده و از تهدیدات هکرها 
افزاری میشه از این طریق جلوگیری کرد. معمواًل هک شدن خطری جدی برای کیف پول نرم

 .هست

کنید، باید یک برنامه رو نصب کنید. تو این برنامه برای اینکه ولت لجرنانو رو به رایانه وصل 
تونید بررسی کنید. اگه بخواید ریپل رو برای باالنس مقدار موجودی ریپل و تمام معامالتتون را می

کسی ارسال کنید، برای تایید معامله باید از دستگاه فیزیکی استفاده کنید و چون هکرها 
 .کنهتصل بشن، امنیت بیشتری قطعا ایجاد میتوانند از نظر فیزیکی به دستگاه منمی

از طرفی اگه بخوام بیشتر راجع به امنیت این کیف پول ریپل بگم اینه که، کلیدهای خصوصی به 
کنید، طور جداگونه در دستگاه ذخیره میشن. عالوه بر این، وقتی این دستگاه رو به رایانه وصل می

 .کنهرقمی درخواست می 4از شما یک کد 

 اس لجرنانو ناتامکا
  اطالعات شما با یک کد رمز محرمانه و امن خواهند ماند و به خاطر جدا بودن کدهای خصوصی، تقریبًا

 .تونه اون را بدزدهکسی نمی
های نمایشی داره که به کاربر این امکان رو میده تا معامالت خود را بررسی کنه. این ولت دکمه

 .ها دارهتری به حسابدسترسی آسونکاربر با استفاده از این امکان، 

کنه این کیف پول در یک زمان و در همان ولت سخت افزاری از بسیاری ارز دیجیتال پشتیبانی می
 .ها رو ذخیره کردو میشه اون

Ledger Nano S یک اثبات بدافزاره. به این معنی که تمام مقدمات و ترمیم کیف پول ریپل رو به ،
انجام میده. در واقع باعث میشه که از بیرون نشه کلیدهای رمزنگاری رو  طور جداگونه در دستگاه

 .هک کرد

کلیدهای  Ledger حریم خصوصی در این نوع کیف پول ریپل بسیار باالست. گفته میشه که خود
 .تون رو هم نمیشناسهخصوصی و دسترسی به دستگاه

 :اس لجرنانو معایب
افزاریه. پس حتما باید ازش به خوبی ل سختاین کیف پول همونطور که گفتم یک کیف پو

داری این ولت بر داری کنید تا فردی ازتون سرقت نکنه. در واقع تمام مسئولیت حفظ و نگهنگه
 .ی خودتون هستعهده

یادتون باشه از دستگاه لجرنانویی که قبال استفاده شده، به هیچ عنوان استفاده نکنید. همیشه هم 
 .داری کنیدیی امن نوشته و نگهرمزها و کدها رو در جا
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 (Edge) کیف پول ِاج

 

 

ِاج، یک کیف پول ارز دیجیتال با دسترسی باز و غیرمتعهده که در سیستم edge  کیف پول
، نام این کیف پول بود. از Airbitz  میشه بهشون دسترسی داشت. قبالً  Android و iOS هایعامل
خودشون رو به  (SDK) افزاریولت موبایل کرده و بسته نرماندازی یک اقدام به راه 4114سال 

های کیف پول هایی که نیاز به استفاده از ابزارهای امنیتی خود و زیرساختها و پروژهشرکت
 .آزمایش شده دارن، مجوز میدن

های کیف پول رو در کاًل خصوصیه و تنها کاربر نهایی، کنترل بسیاری از دارایی edge کیف پول
داره. با استفاده از این کیف پول، میشه ارز فیات رو به ارز دیجیتال تبدیل و دسترسی دست 

ی ریپل رو از طریق یک دستگاه همراه ممکن ساخت. این کیف پول ریپل، مستقیم به شبکه
 .های الزم رو دارهی ویژگیآل باشه چون همهتونه خیلی ایدهمی

  Edgeپول کیف امنیت
ز ورود هرگونه اطالعاتی در حافظه تلفن، از یک نام کاربری و رمز عبور ، قبل اEdge کیف پول

کنه. های محلی در دستگاه کاربر نهایی استفاده میمشخص شده برای ایجاد و رمزگذاری حساب
این نوع کیف پول هیچ وقت نام کاربری و رمز ورود یک حساب رو نمیشناسه. از طرفی، این ولت 

تون در صورت آسیب دیدن، گم شدن یا دزدیده شدن مزنگای شدهبه طور خودکار از حساب ر
، همیشه به کاربرای خودش تنها دسترسی به کلید اصلی Edge .گیرهی پشتیبان میدستگاه نسخه

 .خصوصی خود برای هر کیفی که کاربر در حساب خودش ایجاد کنه رو میده
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تونه رمز و احراز د ببخشه. اول اینکه میتونه امنیت کیف پولش رو بهبواز طریق این ولت، کاربر می
تونه رمز هویت که برای کاهش اعتبار حساب فراموش شده رو بازیابی کنه. دوم اینه که کاربر می

هایی عبور خودش رو بازیابی کنه. این دو عامل، از هرگونه حمله مهاجمان به سیستم رو از دستگاه
 .که کاربر بهش دسترسی داره رو خنثی کنه

Edge  های کریپتوی های غیرمتمرکز سرور هست. اینطوری کاربرها رو به شبکهدارای زیرساخت
پایین بیان، کیف پول کاربر به عملکرد  Edge کنه. حتی اگه سرورهایی خود وصل میمورد استفاده

 .خودش ادامه میده

  (Edge)ِاج پول کیف امکانات
 .ارز دیجیتال رو داره این کیف پول قابلیت پشتیبانی از چند دارایی و

ای ی تبدیل فیات به ارز دیجیتال رو به حالت درون برنامهتونید مبادلهبا استفاده از این ولت می
 .داشته باشید

همچنین این امکان رو به شما میده تا ارز دیجیتال رو به ارز دیجیتال تبدیل کنید و این قابلیت نیز 
 .ای هستدرون برنامه

 .ر خودتون رو بازیابی کنیدتونید رمز عبومی

 .کاربر به کلید خصوصی خودش دسترسی داره

 .اجتماعی پشتیبانی میشه های رسانهمشتری از طریق چند کانال و سیستم عامل

  ِاج ولت منفی نکات
پذیره. اگه بازیابی رمزعبور تنظیم نشده باشه دسترسی به این ولت فقط با استفاده از موبایل امکان

تونه اون رو به حساب خودش نمی edgeو کاربر نام کاربری و رمز عبور خودش رو فراموش کنه، 
 .هیچ نام کاربری و رمز ورود هیچ کاربری رو نمیدونه edgeوارد کنه. در واقع، 
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 Gatehub کیف پول

 

 

تونید ارز دیجیتال هست. در هر زمانی می Gatehubها، ترین کیف پولیکی از شناخته شده
تون رو ذخیره و بازیابی کنید. این کیف پول سعی کرده تا محیط خودش رو کاربرپسندتر کنه. ریپل

تونید ارائه میده. شما میها رو ی داراییاین یعنی یک نوع سیستم صرافی و یک نمای کلی از همه
ها در یک مکا داشته باشید که باعث یک دیدگاه تلفیقی از افزایش و به دست آوردن تمام دارایی

 .ذخیره شدن زمان میشه

 .همچنین سایر ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، اتریوم، اتریوم کالسیک و آگوور رو نیز ارائه میده

 :امکانات
 .ها که برای اهداف تجاری استفاده میشه، اطالع میدهراییی تمام دااین ولت درباره

 .کنهآمار کیف پول و مقدار ناخالص در زمان واقعی رو فراهم می

های فوری و تایید شماره ها، این کیف پول ازتون فقط نام یا آدرس برای پرداختبرخالف بانک
 .خوادحساب می

ر اون ارزهای دیگری را تحت همین پلتفرم خودتون رو مبادله کنید و در کنا XRP تونیدمی
 .خریداری کنید

 :منفی نکات
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کنه، اما اون رو به عنوان مرجع در رو تایید نمی Gatehub شرکت ریپل به طور رسمی کیف پول
 .سایت خودش آورده

با اینکه تمام رمز عبورو کلیدهای خصوصی با استفاده از فناوری استاندارد صنعت رمزنگاری میشن، 
 .های دیگه در امان نیستدر مقابل حمالت اینترنتی یا سایبری، سرقت کوین و خرابی اما

 

 کیف پول ریپکس

 

 

های آنالینه که کنترل بیشتری بر ولت ریپکس، یک کیف پول دسکتاپو یکی از بهترین کیف پول
خودتون و ی شخصی تونید در رایانهی کاربردیه که میشما بهتون میده. این ولت، یک برنامه

همچنین موبایل دانلود و نصب کنید. کلیدهای خصوصی روی رایانه شخصی و یا تلفن همراهتون 
 .ذخیره میشه

ی معامالت در این کیف پول کمتره و به همین دلیل برای کارهای تجاری خیلی بدرد هزینه
 .میخوره

با  به تمام معامالت های خالق ریپکس، این کیف پول یک سیستم چند اعتباری داره و طبق گفته
ی اطالعات مربوط به معامله برای دسترسی بهتر و با استفاده از شبکه ریپل اعتبار میده. همه

شوند. این ولت از تایید هویت دو نظارت ویژه بر حریم خصوصی، به طور عمومی نگه داشته می
 .برهای برای حفظ امنیت کلیدهای خود بهره میمرحله

 :پکسری پول کیف امکانات
 .این ولت آنالین کنتل بیشتری روی کاربرها داره
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 .ای تایید اعتبار دارهاین کیف پول پردازش دو مرحله

 های این ولت کمترههزینه تراکنش

 .کنهاین ولت از ارزهای فیات مثل یورو، ین و دالر امریکا پشتیبانی می

 ی خدمات دارهادعای شفافیت در ارائه

ریپکس دارای یک خط اتصال عالیه و هنگامی که نیازی به مبادله و ی تحت موبایل برنامه
 .تصمیمات سریع تجاری است، استفاده میشه

  Rippex پول کیف منفی نکات
تره، اما در مقابل بد افزارهای آنالین ریپل امن ی کیف پولریپکس با وجود اینکه از بقیه

یک کامپیوتر مورد اعتماد و بدون ویروس کامپیوترتون کاماًل در امان نیست. باید همیشه از 
استفاده کنید و اینکه سعی کنید همیشه کامپیوترتون رو ویروس کشی کنید. سعی کنید با استفاده 

 .تون وصل نشیدهای مشترک به حساب ریپلاز رایانه و شبکه

 

 Toast کیف پول تست

 

 

آنالین استفاده میشه. تمام کلیدهای های گرم هست که به صورت ، یکی از کیف پولToast ولت
به روی گوشی تولید میشن و هیچوقت ازش خارج نمیشن.   Toast رمزگذاری شده با استفاده از

 .گیرهبه همین دلیل، امنیت بیشتری داره و کمتر در معرض حمالت سایبری قرار می
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یک کیف پول امن برای های نرم افزارش بازه و این امر باعث میشه به عنوان کد منبع و باینری
 .سازی باشهمعامالت و ذخیره

، اندروید، ویندوز، مک و iOS توسعه یافته و دانلود آن برای StarStone این کیف پول توسط
ای پرداخت لینوکس قابل دسترسیه. این کیف پول کاماًل رایگانه و برای نصب آن هیچ هزینه

تون به سرورهای خودش ی رو از طریق تلفننمیشه. این ولت هیچ اطالعات و یا پسوردهای مخف
ها اون رو به ی این ویژگیکنه. بنابراین گفته میشه امنیتش به این خاطر تامینه. همهارسال نمی

 .کنهی ریپل تبدیل میآل برای ذخیرهیک کیف پول ایده

 امکانات
 .انجام میشهتون به راحتی توسط یک برنامه در تلفن همراه شما، ارسال و دریافت ریپل

 .تونید مانده حساب و معامالت خودتون رو با استفاده از این کیف پول ببینیدمی

 .کلیدهای کدگذاری شده، برای امنیت بیشتر در دستگاهتون ذخیره میشن

یادتون باشه که اگه پین و رمزعبور خودتون رو فراموش کردید، ممکنه حساب و تمام ارزهای 
 .دمرتبط باهاش رو از دست بدی

 .این کیف پول به دلیل تحت وب بودنش، خطر باالیی نسبت به بدافزارها داره

ی پشتیبان بگیرید، وگرنه ارزها و اطالعاتتون برای قبل از حذف برنامه از گوشیتون باید یک نسخه
 .همیشه از بین میره
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 coinpayments  کیف پول

 

 

بلکه به عنوان یک پلتفرم مبادله و یک بازار فقط یک کیف پول نیست،  Coinpayments ولت
کنه. این ولت یک وبسایته که کاماًل به کاالی آنالین با ریپل به عنوان ارز اصلی خودش عمل می

تونید یک حساب کاربری باز و ارز مورد نظرتون رو ذخیره کنه که در اون میبانکی مشابهت می
 .کنید

 111ه چرا که تحت وب هست. از طرفی این ولت حدود اجرا میش BitGo امنیت این کیف پول با
 .کنهآلت کوین رو پشتیبانی می

و با فناوری چند منظوره  Bitgo ی ارزهای دیجیتال توسطگفته میشه که امنیت صد در صدی همه
های که قدرت کنترل بیشتری رو به کاربر میده، تامین میشه. از فناوری چند منظوره برای شبکه

 .در بالکچین، با اضافه کردن یک کلید دیگر برای مجاز کردن معامله استفاده میشهبسیار ایمن 

ها رو ذخیره کنید. این خودتون رو مبادله کرده و حتی اون XRP تونید تعداد نامحدودی ازمی
امکان رو به شما میده که خرید آنالین نیز داشته باشید، زیرا با چندین تاجر همکاری کرده و 

 .ز ارز خود به عنوان روش پرداخت با هزینه معامله کم استفاده کنیدتونید امی

 امکانات
 .رو به همراه ارزهای دیجیتال مختلف دیگه ذخیره کنید XRP تونیدمی

تر انجام میشه و همچنین با احتمال هک شدن معامالت سریع Multisig با استفاده از فناوری
 .کمتر، کنترل بیشتری رو به شما میده
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 .های خودتون رو به ارزهای فیات مثل دالر امریکا و یورو تبدیل کنیدتونید کوینهمچنین می

 .نمای نمایشی وبسایت بسیار کاربرپسنده و استفاده از سایت خیلی آسونه

تونید در هر کجا و اندروید اپلیکیشن داره، بنابراین شما می iOS این برنامه همچنین برای کاربران
 .ستفاده کنیدکه برید ازش ا

 منفی نکات
 .ازونجایی که این ولت به صورت آنالینه، همیشه در معرض خطر هک شدن قرار داره

پل ادغام شده که در صورت دسترسی به هر یک از اطالعاتتون، خطرات اطالعاتی در همچنین با پی
 .های بانکی شما وجود دارهمورد حساب

 

 Cryptonator  کیف پول

 

 

های آنالین برای ذخیره ریپل و همچنین انجام معامالت به روشی دیگه از کیف پولاین ولت یکی 
ارز دیجیتال رو ذخیره و مبادله کنید و به شما اجازه  11تونید حدود میسریع و مطمئن است. شما 

تر، تحت یک حساب رو دهد معامالت مستقیم و مبادله فوری بین ارزها برای یک فرآیند راحتمی
 .هید. هزینه معامله بسیار کم است و افتتاح حساب بدون هزینه استانجام د

 SSL ای، اتصالامنیت این کیف پول بسیار باالست. این ولت یک فرآیند تایید دو مرحله
های اینترنتی معتبر برای تقویت محافظت از حساب و و پروتکل HTTPS شده از طریقرمزگذاری

میشه که امنیت بانکی اون و همچنین حریم خصوصی و ایمنی اون وجود داره. همچنین گفته 
 .گیرهناشناس بودن هویت کاربر هرگز در معرض خطر قرار نمی
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دسترسی پیدا کنید، زیرا این کیف پول با  Cryptonator به Chrome تونید از طریقهمچنین می
به مشتریان تری یکپارچه شده است تا اعتبار بیشتری داشته و دسترسی راحت Chrome مرورگر

 .داشته باشه

  :امکانات
های کاربر توسط الگوریتم ی باالی امنیتی با تایید هویت دوعاملیه و تمام دادهدارای درجه

 .ضبط میشه SHA-256 رمزنگاری

 .، دانلود کنیدChrome تونید نسخه برنامه اندورید رو در دستگاه همراه خود و همچنین مرورگرمی

ارز دیجیتال متفاوت دیگه، سریع، آسون و مستقیم انجم  11یبانی از معامالت با یک حساب پشت
 .میشه

تونید در زمان واقعی و با کمترین هزینه کمیسیون، ارز دیجیتال خودتون رو به همچنین می
 .ارزهای فیات تبدیل کنید

  Cryptonator :منفی نکات
 .هاتون آسیب پذیرهبه عنوان یک کیف پول آنالین، در مقابل هک شدن و فاش شدن داده

 

  Uphold  کیف پول
 

 

 

های دیگه از ارزهای فقط برای رمز ارز ریپل به کار نمیره و مانند کیف پول (Uphold) هولدآپ
تونید ارز فیات رو به ارز دیجیتال کنه. در این کیف پول شما میدیجیتال مختلف پشتیبانی می

 .تبدیل کنید
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های کریپتوکارنسی، ی صرافیکیف پول جالبه اینه که بر خالف بقیهی این چیزی که خیلی درباره
ارز دیجیتال خود را خریداری کنید. بعالوه،  Uphold تونید با استفاده از کارت اعتباری خود درمی
کنه رو ارسال، دریافت، مبادله و ها رو پشتیبانی میتونید ارز دیجیتال مختلفی که این پلتفرم آنمی

 .تبدیل کنید

به کاربران این امکان رو میده که به محض ثبت نام و تایید شناسه  Uphold در کیف پول
تون، خرید ارز دیجیتال رو شروع کنید. با این حال، برای انجام سفارشاتی که ارزش آن بیش ایمیل

 .تعیین شده، انجام دهید Uphold رو که توسط KYC دالر باشه، باید مراحل 1111از 

  :امکانات
 .کنهای از ارزهای دیجیتال رو پشتیبانی میطیف گسترده

تون امکان خرید فوری ارزهای دیجیتال رو در اختیار کاربران قرار های اعتباریبا استفاده از کارت
 .میده

 .کنهاین سرویس برای اطمینان از حساب کاربری خود از اقدامات امنیتی متعددی استفاده می

 :منفی نکات
 .ها آسیب پذیرهها و سرقتیف پول گرمه. یعنی در برابر هکهولد یک کآپ

تونید بر روی بودجه خود کنترل کاملی داشته باشید چرا که کلیدهای خصوصی همیشه از شما نمی
 .پنهان میشن

 

 

 

 

 

 

 
 آکادمی سرمایه دیجیتال


