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 آموزش استخراج بیت کویین

 

 BTCLoLoVatani@کانال تلگرامی:

 LoLoVatani@:تلگرام کانال اصلی

 LoLoVatani@کانال اینستاگرام:

 :سایتآدرس 

http://btclolovatani.vcp.ir/ 

 

  

 Computta  کسب بیت کوین با نرم افزار استخراج



 

 

 

ًشم افضاس جذیذ ّ جالب دس االى قصذ داسم بَ شوا یک 

بَ  سابطَ با استخشاج بیت کْیي هعشفی کٌن کَ خْدم ُن،

تا  تاصگی با ایي سایت/ًشم افضاس آشٌا شذم، ّ عالقوٌذ شذم

.بَ شوا عضیضاى ُن هعشفیش کٌن   

 

 

هی باشذ  ًحٍْ استفادٍ اص ایي سایت خیلی سادٍ  

ّ طبق جستجُْای شخصی کَ دس سایت هْسدبحث داشتن  

% استخشاج بَ صاحب سایت/ًشم افضاس تعلق 52ا تٌِ

% استخشاج بَ کاسبشاى تعلق هی گیشد52خْاُذ گشفت ّ    

.% کاسهضد پٌِاًی سد ّ بذل ًویشْد52ّ بَ غیش اص ایي   

 

شوا بشای استخشاج بیت کْیي تْسط ایي ًشم افضاس :تزکش 

ًیاصی بَ سشهایَ گزاسی دس سایت ایي بشًاهَ ّ دس داخل 

َ ًذاسیذ؛ ّ الصم بَ رکش است ایي ًشم افضاس تٌِا خِْد بشًاه

.بیتی پشتیباًی هی کٌذ 46اص سیستن عاهل ُای   

 

 

 



% کاهپیْتشُایی کَ داسای سیستن عاهل ًسخَ 52ّ 

بیتی ُستٌذ هی تْاًٌذ تْسط ایي ًشم افضاس اقذام  46

.بَ استخشاج بیت کْیي کٌٌذ  

 

 

 
ایي ًشم هی حذاقل بشداشت استخشاج تا بَ ایي لحظَ تْسط 

 باشذ.

 

 

 

 

 

ایي ًشم افضاس استخشاج بیت کْیي بشاساط قذست 

پشداصًذٍ هشکضی ّ کاست گشافیک کاهپیْتش شخصی 

ذ.شوا اقذام بَ استخشاج بیت کْیي هی کٌ  

 

 

 

برای شروع می توانید لینک زیر را 
: لمس کنید   

 

https://computta.com/?ref=325318 

https://computta.com/?ref=325318


جهت ثبت نام در سایت روی گزینه ی عضویت کلیک 

 کنید.

 کلیک کنید. SIGN UP .مانند تصویر زیر روی گزینه1

 

 

مرحله بعد مانند تصویر زیر جاهای خالی را با اطالعات 
.حقیقی و صحیح تکمیل کنید  

. 



 طبق شواسٍ ُای تصْیش باال

خْد سا ّاسد کٌیذ.:ایویل ّاقعی 5شواسٍ  

:پسْسد دلخْاٍ ّاسد کٌیذ.3شواسٍ  

:تکشاس پسْسد.6شواسٍ  

:تیک پضیٌَ سا فعال کٌیذ.2شواسٍ  

:باص ُن تیک گضیٌَ سا فعال کٌیذ تا سیستن تشخیص 4شواسٍ

 شوا سبات ًیستیذ.

:ایي گضیٌَ سا بضًیذ تا تاییذ شْیذ ّ بَ هشحلَ ی 5شواسٍ

 بعذ بشّیذ.

 

 

 

بعد از اینکه کادرهای خالی را با اطالعات حقیقی تکمیل 

برای بار  کلیک کردید، Registerکردید و روی گزینه 

نخست به صورت اتوماتیک وارد پنل شخصی تان خواهید 

و برای دانلود نرم افزار استخراج بیت کوین بعد از  . شد

مانند تصویر زیر، نوشته  ورود به پنل شخصی تان باید

ی را که با یک خط قرمز مشخص کرده ایم لمس آبی رنگ

تا نرم افزاری که قصد استفاده از آن را داریم دانلود  نمایید

 .شود

 

 

 



 

 

نحوه ورود به نرم افزار بعد از نصب بر روی کامپیوتر 

مانند تصویر بعد از اجرا کردن نرم افزار، باید :شخصی

 عضو شدید Computta ایمیل و رمزی که با آن در سایت

را در قسمت های نشان داده شده در تصویر زیر وارد کنید 

 .کلیک کنید login و روی گزینه

 



نمایی از نرم افزار بعد از ورود موفقیت آمیز و شروع 

 استخراج

 

 

 

 

 

 

 

یا کارت گرافیک برای  CPUدر سمت چپ میزان مصرف 

 استخراج بیت کویین را میتوانید انتخاب کنید.

 



سرعت استخراج بیت کویین میتوانید نکته:برای افزایش 

 برای خود زیر مجموعه جمع کنید.

در صفحه ی اول سایت میتوانید لینک خود را به 

 دوستانتان بدهید مانند تصویر زیر

 

 

 

تا آنها بعنوان زیر مجموعه ی شما در سایت ثبت نام کنند  

و بیت کویین استخراج کنند.و سرعت استخراج افزایش 

 پیدا کند.



 میزان درصد سود از زیر مجموعه:

 



 کیف پول مناسب و امن برای انتقال بیت کویین:

سایت بالک چین برای ساخت حساب کاربری: 

blockchain.info 

 سایت بالکچین نیازمند ف.یلترشکن است.

 لنترن-هات اسپات-سایفوناسامی فیلترشکنهای رایگان:

 

 

از سایتهای برای تبدیل بیت کویین خود به لایر میتوانید 

 زیر استفاده کنید:

Excoino.com 

Payment24.ir 

 با ثبت نام در سایت هرچقدر ارز را میتوانید بفروشید.

 

 سواالت خودتون را از آیدی تلگرامی زیر بپرسید:

@LoLoVataniAdmin 

 


