
 

 

 

  https://www.exodus.com/سایت رو در کادر جستجو وارد کنیدپس از باز کردن مرورگر خودتون  اسم 

 

در صفحه اصلی سایت شما سه دسته بندی در باالی سایت میبینید که توضیح خالصه ای راجبشون میدیم و بعد به 

 بررسی کیف پول میپردازیم 

یا   about usیا شرکت .. زیر مجموعه هایی رو میبینید . بخش های  companyدر ابتدا با کلیک روی بخش 

یا سرمایهگذاران کع ددر این بخش میتونید اخبار و رویداد هایی که در شرف برگزاریه   investorدرباره ی ما ، 

یا ارتباط با ما   contact usین شرکته . مربوط به پیشنهادهای شغلی  ا careersرو ببینید . بخش بعد یعنی 

هم مربوط به  brand guidelineمربوط به راه های ارتباطی مثل ایمیل برای برقراری ارتباط با تیم پشتیبانیه و 

 عکس لوگو های این شرکته . 
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ت میشه گفت یک بخش آموزشیه برای افراد مبتدی که میتونن از این قست اطالعا supportقسمت بعد یعنی 

 knowledgeرو که در زیر مجموعه های   exodusمورد نیاز در رابطه با ارز دیجیتال و طریقه استفاده از برنامه 

base , video   و blog    .. همینطوربا کمک بخش قرار دارن ببینsupport  یا پشتیبانی هم راه های ارتباطی با

ارز های دیجیتالی که  تعداد statusعالوه بر این میتونین در بخش بخش پشتیبانی کیف پول رو میتونید ببینید . 

  این کیف پول  ازشون پشتیبانی میکنه رو ببینید

 



ارز رو پشتیبانی میکنه  141قرار داریم بیش از  1400که در حال حاضر که در سال  با ورد به این بخش میبینید

 اما به این تعداد روزانه داره اضافه میشه

 

یا محصولت بخش مربوط به دانلود کیف پول بر روی دستگاه های مختلفه . مثال بخش اولش  productقسمت 

و بخش دوم نصب که در ادامه نصب بر روی ویندوز رو بررسی میکنیم ویندوز و مک بوکه نصب برنامه روی 

نصب روی آی او اس که این بخش رو هم در ادامه  موبایل با سیستم عامل های اندروید و ای او اس ه برنامه روی

 . رو بررسی میکنیم



 

 : trezor یا کیف پول سخت افزاری  trezor hardware walletبخش بعد یعنی 

با ذخیره و نگه  محافظت از امنیت دارایی هاتونه،کیف پول سخت افزاری ترزور یکی از راحت ترین راه ها برای 

 داشتن کد خصوصی مخصوص شما به صورت آفالین 

افزار به ما قابلیت این رو میده که در لحظه دارایی های خودمون رو ببینیم و مطمین بشیم که همیشه این سخت 

و این کاربران دیگه نیازه به استفاده از یکسری برنامه ی پیشفرض برای مدیریت رمز ارز های  امن باقی بمونن

 هاش استفاده کنن.پایه خودشون ندارن و به جاش میتونن از سخت افزار اکسودوس و قابلیت 



 

خوب اول به سراغ دانلود این برنامه بر روی موبایل با سیستم عامل ای او اس میریم با کلیک روی قسمت محصوالت 

یا کیف پول موبایل وارد صفحه ای میشیم که لینک دانلود این کیف پول رو از  mobile walletو انتخاب بخش

 ت رو در سمت چپ صفحه مشاهده میکنیدمیشه دید . ادامه ی توضیحا app storeطریق 

 

یا دریافت برای دانلود برنامه میزنیم .. صبر میکنیم تا برنامه  getروی گزینه ی  app storeپس از وارد شدن به 

دانلود و نصب شه . بعد از اتمام نصب برنامه اون رو اجرا کنید و وارد کیف پواتون بشید . در صفحه اول دو گزینه 

1 2 3 4 



 get started  یا شروع کنید وI already have a wallet  یا من قبال کیف پول داشتم رو میبینید .. ما فرض رو بر

میزنیم . وارد صفحه ای با توضیحات خالصه  get started این میگیریم که شما این کیف پول رو ندارید و روی 

مورد اول دریافت پول ، مورد بعد ارسال راجب این کیف پول میشید که در ادامه به توضیح راجبشون میپردازیم .. 

پول ، مورد بعد تبدیل پول ها به  هم و در آخر پیام سایت رو میبینید که گفته شده شما فقط نیازه از حسابتون 

یا من قبال کیف  I already have a walletیا شروع کنید و  get started محافظت کامل کنید .. مجدد دو گزینه 

ینید و روی اون کلیک میکنیم . میبینید که بدون نیاز به ثبت نام وارد برنامه میشه .. در صفحه پول داشتم رو میب

ارز ها و تغییرات قیمتشون رو میبینید  که میتونید این لیست رو هم به دلخواه خودتون تنظیم کنید که  اصلی قیمت

 در قسمت تنظیمات این عمل امکان پذیره که در ادامه بهش میپردازیم

 به صفحه شخصیتون گزینه هایی رو میبینید ..  طروی آیکون مربوآیکون میبینید .. با کلیک  3ه در پایین صفح

 

ه مربوط به  رشته کلمات کupkbac بخش ابتدا باید  تیا امنیت میشیم در قسمت امنی security ابتدا وارد بخش 

گاهی باید به خاطر سپرده شن چون اهمیت باالیی مالیی و هم جایمات هم از نظر ااین کلبازیابی کیف پولتونه .. 

 دارن .. پس روی کاغذی نوشته و ذخیره کنید .

بعد از این با کلیک روی گزینه دوم میتونید رمز عبوری رو برای استفاده روزمره از کیف پولتون انتخاب کنید رمز 

 خودداری کنید  6تا  1عدد باشه .. از استفاده از رمز های عبور ساده مثل  6عبور باید 
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که قصد داریم اطالعات مربوط  ییارز ها به صفحه ی قبل بر میگردیم به پایین صفحه میایم با کمک این بخش میشه

رو انتخاب میکنم و ارز  dogecoinو   uniبهشون رو در صفحه اول برنامه ببینیم انتخاب کنیم  مثال من اینجا ارز 

تتر و ریپل رو غیر فعال میکنم .. حاال با رفتن به صحه اصلی میبینید که لیست ارز ها همونطور که میخواستیم شخصی 

 سازی شده .

یکون دوم در پایین صفحه کلیک میکنیم .. این قسمت برنامه نقش صرافی رو برای ما ایفا میکنه و میتونیم روی آ

 ارز هامون رو به هم تبدیل کنیم 

با کلیک روی آیکون صفحه شخصیتون وارد صفحه ای میشید . با ورود به بخش تنظیمات میتونین بعضی تنظیمات 

 . غیره مدل ارزی که میخواید نمایش داده بشه صدا  اعالنات ..حسابتون رو هم شخصی سازی منید مثل 
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جرا میکنیم و و مراحل سیستم عامل ویندوز میپردارین ابتدا فایلش رو ا خوب حاال به بررسی نصب برنامه روی

 نصب رو پشت سر میزاریم .

 

برای افزایش امنیت هم به شما خوش آمد میگه  exodus میبینید که کیف پول افزار، از نصب نرم بعدخوب  

ما حتما باید قبل از وارد کردن دارایی . حسابتون در وهله اول باید به بخش تنظیمات در این قسمت صفحه بریم



کیف پول اکسودوس، بخش تنظیمات . در منوی های دیجیتالمون به کیف پول اکسودوس این مرحله رو انجام بدیم 

 .را انتخاب کنید BackUp یا بازیابی

 

بعد از وارد کردن رمز  توسط کاربر وارد شده  یکه در مرحله اول باید رمز ستشامل چهار مرحل بخش این 

 باید رمز خودمون رو مجدد وارد کنیم و در مرحله دوم یا بعدی کلیک میکنیم ..  nextخودتون روی 

 



 خاطر بسپارید و حتما یادداشت و ذخیره کنید . باید اون ها رو به کلمه ایست که شما  12شامل در مرحله سوم 

 

مرحله چهارم هم برای اینه که کیف پول مطمین بشه شما کلمات خودتون رو ذخیره کردین و باید کلمه ای که در 

 کلمه ی ما بود رو انتخاب کنیم و روی گزینه ی پایان کلیک میکنیم 12

 



زینه میبینید که این گزینه برای حالتیست که شما کلمات خوب مرحله بازیابی ما تموم شد .. در صفحه جدید دو گ

 خودتون رو فراموش کنید .

 

تو این قسمت شما قابلیت تنظیم لیست  تنظیمات، یا دارایی ها تو بخش  Assetsیعنی   سربرگ اول در این صفحه

تری ارز برای شما به ارز های مورد استفادتون که در صفحه اول میبینید رو دارید . با این روش تعداد محدود 

از لیست ارزهای اکسودوس  وا رناو شهو نمی ین قاعده مستثنی هستن. بیت کوین و اتریوم از انمایش گذاشته میشه

 .   exodus  مربوط به برنامه های دیگه ی مربوط به یا برنامه ، appسربرگ دوم یعنی  .پاک کرد



 

 ف پولتون روش فعاله رو ببینید .در سربرگ بعد میتونید دستگاه هایی رو که کی

 

 در سربرگ چهارم میتونید کیف پولتون رو شخصی سازی کنید به ای صورت که 

 تونهاکنید که مجموع موجودی دارایی انتخاب یا پول حکومی رو ید یک ارز فیاتنتومی ( set currencyدر قسمت 

 .دکناز ریال ایران پشتیبانی نمی این بخشدقت کنید که  بشهن ارز نمایش داده اوبا واحد 



و تنظیمات پیش زمینتون سازی تنظیمات گرافیکی کیف پول و برای شخصی در پایین صفحه قسمت رنگ و طرح

هم وارد یه که با ورود و دو سربرگ بعد هم که مربوط به رمز هایبه شکلی که دوست داشته باشید رو میبینید 

به صفحه اصلی برمیگردیم .. در اینجا لیست ارز هایی که در قسمت تنظیمات انتخاب کردیم رو میبینیم . کردیم 

 از پایین این صفحه هم میتونین ارز هاتون رو اضافه و کم کنید.

 

در این قسمت میتونین دارایی خودتون کلیک میکنیم  یا کیف پول walletدر باال صفحه روی سر برگ دوم یعنی 

 رو تو هر یک از ارز ها ببینید 

یا دریافت رو میبینید که میتونید تبادالت خودتون رو از این طریق  receiveیا ارسال و  sendعالوه بر این قسمت 

 انجام بدین



 

ارد کنید در کادر دوم هم گیرنده رو و qr codeدر کادر اول  با کلیک روی ارسال صفحه ای باز میشه که میبایست

 باید میزان ارزی که قصد دارید ارسال کنید و نوع ارزتون رو انتخاب کنید و گزینه ی ارسال رو بزنید 

 

و کدی رو مشاهده میکنید که میتونید برای دریافت  qr code کلیک میکنیم receive خوب اینبار روی گزینه ی

 قرار بدید.ارز از دیگران این کد ها رو در اختیارشون 



 

  : exchangeخوب سربرگ بعد یعنی 

این قسمت مثل یک صرافی برای شما عمل میکنه و به راحتی میتونین ارز های خودتون رو به ارزی که مدنظرتونه 

تبدیل کنید .. در کادر سمت چپ ارز خودتون رو وارد میکنید و در کادر سمت راست ارزی که قصد دریافتش رو 

 دارید رو میبینید

 رو ببینید و روی اون سرمایه گذاری کنید  exodusسربرگ آخر هم میتونید ارز اختصاصی  و در



 

 همینطور در باالی صفحه سمت راست میتونین عالمتی ببینین برای مشاهده ی تاریخچه مبادالت خودتون

 

 رو در صورت فراموشی بررسی کنیمخوب در ادامه قصد داریم روش بازیابی رمز عبورتون 

 

 .. در صورتی که رمزتون رو فراموش کنید  برای ورود به حسابتون شما نیاز دارید که رمز عبورتون رو وارد کنید



 استفاده کنید .در پایین کادر رمز عبور  Restoreینه ی زباید از گ

 

که قبال یادداشت و ذخیره کردیم رو به کلمه ای  12که باید  این گزینه وارد صفحه ای میشید بعد از کلیک بر روی

ترتیب وارد کنیم . با این کار سایت مطمین میشه که ما مالک اصلی کیف پول هستیم و به ما اجازه تغییر رمز عبور 

 عد میریدکلمه پیکانی در کنار کلمات ظاهر میشه که به کمک این پیکان به صفحه ب 12رو میده .. بعد از وارد کردن 

 



سایت این صفحه رو برای شما ظاهر میکنه که به شما این قابلیت رو میده که بتونید رمز عبور جدیدی برای حسابتون 

 4ای افزایش امنیت حسابتون انجام دادیم . با انجام این قرار بدید .. این مراحل مشابه مراحلیست که در ابتدا بر

 مرحله رمز عبور شما تعویض میشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان  
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