
 

 

 آموزش خرید بیت کوین بدون شناسایی شدن 
های غیرقابل برگشت ارزهای دیجیتال در این بستر است؛ بنابراین  تراکنش  شبکه بالک چین های یکی از ویژگی 

های خود را به فرد دیگری بفروشید و کاربر مبلغ به دست آمده غیر  اگر شما در شبکه بالک چین بیت کوین 
های خود را از شوید و تمامی بیت کوین داخت کند، با مسدود شدن حساب خود رو به رو می قانونی را به شما پر 

 دهید. دست می 

دهند ارزهای  به همین دلیل فروشندگان بیت کوین برای اطمینان از غیرقانونی نبودن وجه پرداختی ترجیح می 
کرده باشند. با این حال بنا به دالیلی  ها احراز هویت دیجیتال را با کاربرانی خرید و فروش کنند که در صرافی

 شناسایی شوند.  معامله ارزهای دیجیتالخواهند در برخی کاربران نمی

بدون احراز هویت و شناسایی    خرید بیت کویندر این مطلب قصد داریم به این بپردازیم که آیا امکان فروش و 
توان به صورت مخفی و بدون شناسایی شدن بیت  هایی می شدن وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد با چه روش 

 کوین خریداری کرد. 

و اینجا این سوال دیگر   اند اما قابل ردگیری نیز هستندهای بیت کوین ناشناخته دانیم که آدرسدر کنار این می 
توانند کنار یکدیگر باشند. برای پاسخ به این سواالت تا انتهای این آید که این دو ویژگی چگونه می پیش می 

 نوشته با کیف پول من همراه باشید. 
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 خرید بیت کوین بدون احراز هویت

توان بیت کوین خریداری کرد یا نه باید  اگر برای شما هم این سوال پیش آمده که آیا بدون احراز هویت می 
های ارز دیجیتال بسیار زیادی وجود دارند که  ها و صرافیواقع پلتفرم بگوییم که بله این کار شدنی است. در

توانند بدون نیاز به طی کردن مراحل احراز هویت به معامله ارزهای دیجیتال مختلف ها میکاربران از طریق آن
ما معایب خاص  دارد، ابپردازند؛ اما باید دقت کنید که این کار هر چند اطالعات هویتی شما را محرمانه نگه می 

 خودش را نیز دارد.

ها امکان پولشویی و کالهبرداری بیشتر  ها و صرافیبرای مثال به دلیل حذف شدن احراز هویت در این پلتفرم 
شود. عالوه بر این در صورتی که احراز هویت نکنید و بخواهید بدون شناسایی شدن و مخفی ماندن بیت  می

یداری کنید، ممکن است با نبود خریدار و فروشنده مواجه شوید. حتی در  کوین و یا ارز دیجیتال دیگری را خر 
 های کاربری خود را از طریق بانک شارژ نمایید. توانید حساب برخی مواقع به دلیل احراز هویت نکردن نمی 

 
 دالیل تمایل به خرید بیت کوین بدون احراز هویت 

های سوء ی و هویتی خود ندارند و یا به دنبال یافت راهدر حالت کلی افرادی که تمایلی به ارائه اطالعات شخص
استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال برای رسیدن به مقاصدی همچون کالهبرداری و پولشویی  

 ند.نمای خرید ارز دیجیتالهستند، ترجیح می دهند بدون احراز هویت اقدام به 

ای به  ای هستند نیز عالقههای بانکی و اعتباری اجارهعالوه بر این فیشرها و سایر کاربرانی که مالک از حساب
توان گفت که اکثر افرادی که به  شناسایی شدن در خرید و فروش بیت کوین و رمز ارزها ندارند. بنابراین می 

ماندن هستند، قصد کالهبرداری و پولشویی در  دنبال خرید و فروش بیت کوین بدون شناسایی شدن و مخفی 
 این مسیر را دارند.

ای به افشای اطالعات هویتی خود ندارند و با این روش  با این حال دسته دیگری از افراد نیز هستند که عالقه
ها اطمینان قصد دارند از هکرها در امان باشند و از عدم پخش اطالعات شخصی خود توسط برخی کیف پول 

 آید.های زیادی پیش می کنند؛ اما برای دسته دوم در این شرایط خطرات و ریسک حاصل

هایی برای خرید و فروش بیت کوین به صورت ناشناس وجود دارد، اما هزینه  به همین علت با وجود این که راه
این مخفی ماندن و عدم احراز هویت در بیشتر مواقع سنگین بوده و بستگی به میزان اهمیت ناشناس ماندن  

 و عدم افشای اطالعات برای هر کاربر دارد.

طلبد؛ چراکه در بیشتر اوقات با وجود  همچنین پنهان کردن هویت در دنیای دیجیتال امروز مهارت زیادی را می
شود. در این میان بیت کوین با قرارگیری در فضای نیمه ناشناس  به جا گذاشته می هر ترفندی رد پای هویتی 

های مستعار است،  ها با نامها و یا مخفی کردن داراییکه دلیل آن به خاطر امضای رمزنگاری شده بر روی دارایی
 باعث شده تا برخی کاربران به دنبال ایجاد اسم مستعار در سیستم بیت کوین باشند. 
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ها بدون افشای اطالعات با ت اسم مستعار در این سیستم هر چند راحت است، اما ایجاد و پذیرش تراکنش ساخ
افتد و به این طریق  های زیادی نام مستعار به خطر می گیرد. از طرفی با راهاین نام مستعار به راحتی انجام نمی

 توانند بر روی شبکه بالک چین ردیابی شوند. ها میبیت کوین 

 
 های شناسایی نشدن و مخفی ماندن در معامالت بیت کوین وشر 

 

ید، نیاز به استفاده از یک سری  برای این که بتوانید معامالت بیت کوین را تا حد زیادی غیر قابل ردیابی انجام ده
ها برای شناسایی نشدن و مخفی ماندن هویت در مبادالت بیت کوین دارید. در این بخش قصد داریم روش

 ها آشنا نماییم: شما را با این ترفندها و روش

 مخلوط کردن بیت کوین 

با ردیابی آدرس عمومی امکان شوند، های بیت کوین بر روی دفتر کل و عمومی ثبت میبه دلیل این که تراکنش 
شناسایی مبدا و مقصد بیت کوین وجود دارد. از این رو از یک مخلوط کننده بیت کوین برای ناشناس ماندن و  

 شود. مخفی کردن هویت استفاده می

د و  شوند و بیت کوین را خریاز طرفی دیگر از آن جایی که روز به روز افراد زیادی وارد بازار ارزهای دیجیتال می
دهد، تنها کارمزد تراکنش را کاهش می های این ارز دیجیتال در زمان ارسال نه کنند، ترکیب تراکنش فروش می 

 گیرد. ها را میها جلوی ردیابی آن بلکه با آشفته کردن کشف مبدا و مقصد تراکنش 



ها، امنیت و ناشناس  طه است که با یک تراکنش به وسیله واس BitMixهای برجسته در این راستا یکی از پلتفرم 
های خود  کند. این سرویس اطالعات شخصی و هویتی کاربرانی را که بیت کوینماندن هویت کاربر را تضمین می 

 کند. کنند، ذخیره نمیرا ترکیب می 

خواهند یا قصد ارسال اهمیتی ندارد که کاربران بیت کوین را برای پرداخت کاال و خدمات می  BitMixبرای پلتفرم  
ها را ها تراکنشاهدای بیت کوین به افراد دیگر را دارند؛ در هر صورت بیت میکس با ترکیب کردن کوین  و

 کند. غیرقابل ردیابی می 

شود.  ، شستشوی بیت کوین یا تکاندن بیت کوین نیز به اصطالح گفته میمخلوط کردن بیت کوینبه روش 
 Samuraiو  BitBlenderوط کردن این ارز دیجیتال  عالوه بر بیت میکس دو سرویس ارائه دهنده خدمات مخل

Whirpool  .هستند 

های  های یکسان، ارتباط بین آدرس با سایر آدرس مبادله بیت کوینهای موقت و یا  در این روش با ایجاد آدرس
رود و همین موضوع دلیلی بر دشواری پیگیری اطالعات هویتی و  های مبادله شده از بین می این بیت کوین 

 شود. دا و مقصد تراکنش آن میمب

PAXFUL 

دهند، خرید بیت  به صورت ناشناس انجام می  معامله بیت کوینترین روش که عده زیادی از کاربران برای ساده
رد تا شخص نزدیک به شما  استفاده ک PAXFULتوان از نرم افزار کوین به صورت نقدی است. برای این منظور می 

 خود به صورت نقدی دارد را پیدا کرد.  فروش بیت کوینرا که مایل به 

برای ثبت نام در این سرویس کافی است از ایمیل مستعار استفاده نمایید و برای گمنام ماندن پس از ثبت نام  
پلتفرم هستند تمایلی به خرید و   ردی از تراکنش مالی خود به جا نگذارید. با این حال بیشتر افرادی که در این

 فروش بیت کوین با افراد بدون هویت را ندارند. 

آید.  دهید، مشکالت خاصی پیش نمیدر هر حال تا زمانی که شما به صورت نقدی معامله بیت کوین را انجام می
دهند. برای می این سرویس را برای ناشناس ماندن هویتی ارائه  LocalBitcoinsهای دیگر نیز مانند پلتفرم 

 های زیر توجه داشته باشید:استفاده از این نرم افزارها بهتر است به توصیه 

 همیشه از یک وی پی ان ثابت یا تور برای دسترسی به این نرم افزارها استفاده کنید.     •
 .نام کنید  ها ثبت توانید در این سرویس با استفاده از آیدی جعلی و ایمیل موقت جهت ناشناس ماندن می     •
پیدا کرده و برای هماهنگی قرار از تلفن   LBCخریدار یا فروشنده قابل اعتماد را برای مبادله نقدی در سایت     •

 عمومی و یا موقت استفاده کنید. 
 مکان عمومی را برای جلسه معامله انتخاب کنید که به وای فای دسترسی داشته باشد.     •
 نتظار برای تایید را با خونسردی انجام دهید. در هنگام انجام تراکنش ا    •

 توانید حفظ کنید. بودن خود را می ناشناسنهایتا با دنبال کردن این مراحل تا حد زیادی 
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 ( Torمرورگر تور )

 

توانید از مرورگر تور استفاده کنید. جامعه تور  برای شناسایی نشدن و مخفی ماندن در معامالت بیت کوین می 
تر و با رابط کاربری اعتقاد به استفاده از اینترنت بدون نظارت دارد. اگر عالقمند به استفاده از مرورگری پیشرفته 

 ( را انتخاب کنید. Braveتوانید مرورگر بریو )بهتر نسبت به خدمات تور هستید، می 

دهد نودهای تور قبل از رسیدن  های تور را در اختیار شما قرار میبوده و قابلیت  تر از کروممرورگر بریو سریع 
کنند و به  تراکنش به مقصد نهایی ترافیک اینترنت را با نودهای تصادفی در شبکه تور رمزگذاری و مسیریابی می

 کنند. ای تصادفی هدایت میسمت نودهای رایانه 

ها و شود. به بیان دیگر در این روش تراکنش بسیار دشوار می تراکنش   IPبه این طریق مشخص شدن آدرس 
تواند به آی پی ربط داده شود و همین مورد به شناسایی نشدن شما و مخفی ماندنتان کمک هویت شما نمی

 کند. می

ای کند. خروجی این روش به گونه تور با چندین کامپیوتر متصل به شبکه مسیریابی ارتباط شما را مشخص می
کند که گویی از دستگاه دیگر و یا از  حی شده که وب سایت مقصد درخواست شما را طوری مشاهده میطرا

 اید. کشور دیگر به آن متصل شده

کند، اما به هیچ عنوان راه حل اصولی و کاملی برای و هویت مجازی را استتار می  IPبا وجود این که تور آدرس 
دهد؛ چرا که در صورت استفاده از اسم واقعی و یا چک کردن نمی رفع مشکل امنیت و احراز هویت شما ارائه

ها اجتماعی، اثر آن خنثی شده و شناسایی  ها و شبکه ایمیل حقیقی خود از طریق تور و ثبت نام در پلتفرم
 شوید. می



 بدون ثبت سابقه  VPNاستفاده از 

استفاده از شبکه خصوصی مجازی  مخفی ماندن معامالت بیت کوینهای شناسایی نشدن و  یکی دیگر از روش 
بدون ثبت گزارش است. به این معنی که شبکه هرگونه فعالیت شما را در سرورها ثبت و ذخیره   VPNیا همان 

مختلف قبل از رسیدن به مقصد  هایکند و با رمزگذاری ترافیک اینترنت شما آن را از چند سرور در مکان نمی
 کند. نهایی مسیریابی می 

مشترک برای چندین کاربرد دارند. به همین علت   IPهای بدون ثبت گزارش آدرس با این حال برخی از وی پی ان
های مربوط به بیت  شود. برای بهبود حریم خصوصی تراکنش پیگیری هویت کاربران در این روش نیز دشوار می 

شود؛ اما نکته مهم در  بدون گزارش برای اتصال به کالینت ارز دیجیتال بیت کوین استفاده می  VPNکوین از 
این مورد این است که حتما باید به ارائه دهنده سرویس وی پی ان اعتماد کافی را داشته باشید و از ثبت  

 های بیت کوین مطمئن شوید. هایتان در خصوص تراکنش نشدن فعالیت 

درصدی   100وصیف مرورگر تور اشاره کردیم، این روش امنیت حریم خصوصی شما را به طور همان طور که در ت
و   IPتواند کند؛ در بدترین حالت سیستمی که مالک اولین و آخرین دستگاه اتصالی شما باشد می تضمین نمی

مینه معامالت بیت  خواهید با اطمینان بیشتر فعالیت خود در ز سایت مورد نظر شما را مشاهده کند. پس اگر می 
کوین را ادامه دهید و این کار را با شناسایی نشدن و مخفی ماندن پیگیری کنید، بهتر است از سرویس وی پی  
ان مورد اعتماد بهره ببرید. به این طریق به جای اتصال مستقیم به اینترنت با مرورگر تور اتصال شما با وی پی  

 گیرد. ان و یک مسیر جایگزین صورت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پرداز بیت کوین خود

 

در خرید بیت کوین با مراجعه به خودپرداز این ارز و   مخفی ماندن هویت کاربرانراه حل دیگر شناسایی نشدن و 
ای ناشناس ماندن کاربر  ها بر با این روش یکی از بهترین گزینه   خرید بیت کوینگیرد. هرچند خرید از آن انجام می

 دسترسی ندارند.  خودپرداز بیت کوینرود، اما در بیشتر مواقع کاربران به به شمار می 

کند، با  در استفاده از خودپرداز بیت کوین زمانی که دستگاه در مورد ورود آدرس بیت کوین از شما سوال می
ش را مخفی کنید. در اکثر مواقع دستگاه  توانید هویت خود و تراکنثبت گزینه مربوط به نداشتن آدرس می 

توانید رمز خود را در آن نوشته و  کند و پس از آن میخودپرداز با تولید یک کاغذ جیبی برای شما کار را تمام می
 ارزهای دیجیتال بیت کوین را در جاهای دیگر به فروش برساند. 

کوین سقف مشخصی وجود دارد و در اغلب  در این روش نیازی به کارت شناسایی نیست؛ اما برای خرید بیت 
توان عیب اصلی این روش را کند. با این توصیفات میدرصد تغییر می  10تا   7مواقع کارمزد این دستگاه ها بین  

 در دسترس نبودن خودپرداز برای تمامی افراد و کارمزد باالی آن دانست.

 

 

 

 



 (BitQuickبیت کوئیک ) 

های نقدی بیت  های مربوط به واریزی یک شماره موبایل برای انجام تراکنشدر روش بیت کوییک تنها استفاده از 
کوین کافی است. برخالف ارائه کارت شناسایی جهت احراز هویت در این روش خرید یک خط تلفن همراه بدون 

 هویت از طریق اسکایپ و یا ایمیل بسیار ساده است. 

کند. در این روش خریدار و فروشنده بر  کوین عمل می های بیت بیت کوییک مانند یک سند رسمی برای تراکنش 
سپرده گذاری   BitQuickهای خود را در کنند و پس از آن فروشنده بیت کوین روی قیمت مشخصی توافق می

 های او آزادسازی شود. کند تا پس از واریز وجه مورد توافق توسط خریدار، بیت کوین می

تی از سرویس های شماره مجازی استفاده کنید و بدون اینکه شماره شما برای مخفی ماندن می توانید به راح
تلفنی را با نام خود ثبت کنید، بتوانید خرید بیت کوین را با استفاده از شماره مجازی به راحتی انجام دهید.  

 است.  number.ir-virtualسایت  اره مجازیخرید شمفروشگاه پیشنهادی کیف پول من برای 

 ( Bisq)  بیسک

بیسک نرم افزار متن باز با قابلیت جفت سازی دو سیستم به یکدیگر است که خرید و فروش بیت کوین با سایر  
نیاز   Bisqکند. در این روش هیچ ثبت نامی برای ورود به ارزهای رمزنگاری شده در برابر ارزهای فیات را فراهم می 

 ت. نیس

کند و به جای نگهداری آدرس این ارزها در این نرم افزار هیچ بیت کوینی را در خود ذخیره و نگهداری نمی
شوند و به این شیوه بیت کوین و ارزهای  های تحت کنترل بیسک به صورت چند امضایی نگهداری می جعبه 

 شود. رایج به صورت مستقیم از فردی به فرد دیگر معامله می 

 آدرس جدید  استفاده از

توانید هر تعداد آدرس دریافتی را ایجاد کنید و هر بار که از جای دیگری بیت کوین را در معامالت بیت کوین می
ها علت  کنید، از آدرس جدید استفاده نمایید. این کار ممکن است برخی از کاربران را گیج کند؛ زیرا آندریافت می 

 دانند.تغییر آدرس دریافتی را نمی

های توانید آدرساستفاده کنید، می  HDین حال تنها در این بخش کافی است بدانید که اگر از یک کیف پول با ا
دریافت کننده بیت کوین را به تعداد دلخواه تولید کنید. از این روش برای اطمینان از شناسایی نشدن و مخفی  

 شود.تراکنش سخت می  2یشتر از  یا ب  2شود و پیوند دادن ماندن در مبادالت بیت کوین استفاده می

توانید از یک آدرس دو بار استفاده کنید؛ اما ضد هک است. با این حال می  بالک چین بیت کویندقت کنید که 
برید. دلیل این امر به اطالع یافتن افراد دیگر از  در این صورت امنیت و حریم خصوصی خود را زیر سوال می 

د که  گردد. پس به خاطر داشته باشیهای بیت کوین شما برمی آدرس بیت کوین شما و نهایتا مشاهده تراکنش 
تواند امنیت حساب شما را دچار مشکل کند و حریم خصوصیتان را به  استفاده مجدد از یک آدرس بیت کوین می 

 خطر بیندازد.

http://virtual-number.ir/
https://kifpool.me/blog/whats-bitcoin-core


 
 بهترین روش برای شناسایی نشدن و مخفی ماندن در خرید بیت کوین 

ی ماندن هویت و  ها در ایران و خارج از کشور برای شناسایی نشدن و مخف در این مطلب به پرکاربردترین روش 
ها در معامله بیت کوین پرداختیم. این که به چه دلیلی قصد مخفی نگه داشتن هویتتان را دارید، تراکنش 

 آل برای شما جهت ناشناس ماندن در خرید بیت کوین کمک کند. تواند در انتخاب روش ایدهمی

یکدیگر تا حد زیادی خرید بیت کوین را   ها باهای ذکر شده در برخی مواقع ترکیب کردن آن ها و روشبا تکنیک 
های بدون نیاز به  کند. با این حال دقت کنید که برخی از افراد کالهبردار صرافیبدون شناسایی شدن فراهم می 

ها چندان شناخته  کنند که این صرافیاحراز هویت و شناسایی شدن را به شما جهت خرید بیت کوین معرفی می 
ها پولشویی و کالهبرداری است و  مواقع هدف از ثبت نام شما در این صرافی شده نیستند و در بیشتر  

ها اطمینان حاصل کرد. پس اگر اصرار بر خرید بیت کوین به  توان با قاطعیت در بررسی اولیه از امنیت آن نمی
منظور  ها برای این توانید از روش نقدی و یا سایر روش صورت ناشناس و بدون احراز هویت را دارید، می 

 استفاده کنید. 

 


