نحوه ساخت حساب بیت کوین و کار با آن در بالک چین
پیش از ساخت حساب بیت کوین ،روی سیستم خودتان یک آنتی ویروس-اینترنت سکیوریتی معتبر نصب کنید .پس از نصب ،اینترنت
سکیوریتی را آپدیت کرده و سیستم خودتان را اسکن کنید تا از عدم وجود هرگونه بدافزار در سیستم مطمئن شوید .در حال حاضر
بدافزارهای زیاد و متفاوتی درزمینه بیت کوین وجود دارند .سریعترین و راحتترین روش ساخت حساب بیت کوین و کار با آن ،استفاده از
سایت بالک چین ( )Blockchainاست .با وارد شدن به لینک زیر ،یک فرم مشابه شکل زیر مشاهده میکنید که جهت افتتاح حساب الزم
است تنها ایمیل خودتان را وارد کنید و یک پسورد (شامل حداقل  01کاراکتر) انتخاب نمایید و دکمه  continueرا کلیک کنید تا حساب
شما ساخته شود!

https://blockchain.info/wallet/new

شکل 1
چنانچه حساب شما بهطور موفقیتآمیز ایجادشده باشد ،فرمی مشابه شکل زیر به شما نمایش داده میشود .عبارت مشخصشده در وسط
این فرم را یادداشت نمایید .در صورت فراموشی رمز عبور در آینده ،این عبارت برای بازیابی رمز عبور از شما درخواست خواهد شد .پس از
یادداشت این عبارت ،دکمه  continueرا کلیک کنید.

شکل 2

در این مرحله به صفحه الگین منتقل میشوید و اطالعات حساب ،به ایمیل شما ارسال میشود .الزم است این صفحه را بوکمارک نمایید تا
هر بار نیاز به واردکردن آیدنتیفایر نداشته باشید و تنها با واردکردن رمز عبور وارد حساب خود شوید .همچنین ایمیل خود را چک کنید و
روی لینکی که جهت تائید ایمیل برای شما ارسالشده کلیک کنید.

شکل 3
پس از ورود بهحساب ،میتوانید آدرس کیف پول یا والت ( )walletخودتان را ببینید  .اگر کسی قصد ارسال بیت کوین برای شما دارد ،این
آدرس را در اختیارش قرار دهید .جهت مشاهده تراکنشهای حسابتان ،روی گزینه  My Transactionsکه در شکل زیر مشخصشده
کلیک کنید.

شکل 4
جهت ارسال بیت کوین بهحساب دیگران ،روی گزینه  Send Moneyکه در شکل باال مشخصشده کلیک کنید تا صفحه مشابه شکل زیر
باز شود .در این صفحه الزم است که آدرس کیف پول موردنظرتان جهت ارسال بیت کوین و مقدار موردنظرتان را وارد کنید و دکمه Send

 Paymentرا کلیک کنید .چنانچه بیت کوین کافی در حساب شما موجود باشد ،تراکنش پذیرفتهشده و مبلغ از حساب شما کسر شده و
بهحساب موردنظر ارسال میشود.

شکل 5
توجه داشته باشید که ممکن است مقداری کارمزد جهت انتقال پول از حساب شما کسر شود؛ بنابراین حداکثر مبلغ قابلارسال به دیگران،
بهاندازه کارمزد از موجودی حساب شما کمتر است .شما میتوانید مقدار کارمزد نقل و انتقاالت حسابتان را خودتان تعیین کنید .توجه
نمایید که هرچه کارمزد کمتری در شبکه بیت کوین بپردازید تراکنشهای شما دیرتر تائید ( )confirmخواهند شد و هرچه کارمزد بیشتری
بپردازید تراکنشهای شما از اولویت باالتری برخوردار میشوند و بررسی و تائید آنها در شبکه بیت کوین ،سریعتر صورت میگیرد.
جهت مشخص کردن کارمزد حساب ،روی گزینه تنظیمات حساب که در شکل  4مشخصشده ،کلیک کنید .پس از کلیک ممکن است
مجدد پسورد حساب از شما درخواست شود که باید وارد نمایید یا ممکن است یک هشدار مبنی بر اینکه اطالعات این بخش حساس هستند
به شما نمایش داده شود که باید روی دکمه  continueکلیک کنید .اکنون در بخش تنظیمات حساب ،روی گزینه  Generalکه در شکل
زیر مشخصشده کلیک کنید و در قسمت  Fee Policyکه در شکل مشخصشده ،یکی از گزینهها را انتخاب نمایید .در صورت انتخاب
گزینه  ،Frugalدر زمان ارسال بیت کوین به دیگران معموالً هیچ کارمزدی از حساب شما کسر نخواهد شد اما زمان پردازش و تائید
( )confirmاین تراکنش شما در شبکه ،بهطور قابلمالحظهای زیاد خواهد بود .در صورت انتخاب گزینه (Normalتوصیه میشود از این
گزینه استفاده نمایید) ،در حدود  101110بیت کوین بهعنوان کارمزد ،هنگام ارسال بیت کوین به دیگران از حساب شما کسر خواهد شد.
در صورت انتخاب گزینه  ،Generousدر هر ارسال حدود  10110بیت کوین بهعنوان کارمزد از حساب شما کسر خواهد شد اما تضمین
میکند که تراکنش شما از اولویت باالیی جهت پردازش و تائید برخوردار است.

شکل 6
جهت ارسال بیت کوین بهصورت دلخواه و انتخاب دقیق میزان کارمزد پرداختی و تنظیم تمام گزینهها ،مطابق شکل زیر روی گزینه Custom

کلیک کرده و تمام گزینهها را بهدلخواه انتخاب نمایید.

شکل 7
معموالً بهتر است به ازای هر تراکنش ورودی که خرج میکنید 101110 ،بیت کوین کارمزد بپردازید یا بهطور تخمینی برای هر  311بایت
تراکنش که انجام میدهید 101110 ،بیت کوین بپردازید تا کانفیرم شدن تراکنش شما در اولویت باال توسط ماینرها قرار گیرد.

