
 

 

 آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل

 الکترونیوم چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز را انتخاب می کنید؟ شاید بگید برایتان فرقی نمی کند و برایتان 

 بیاورید.مهم این است که از این ارزها پول در 

ارزشی حدود یک دهم دالر داشت اما اکنون ارزشش حدود شش هزار دالر می باشد در آن زمان بدست  0202بیت کوین سال 

 آوردن یک بیت کوین زیاد هم سخت نبود اما اکنون بدست آوردن آن نیازمند سخت افزار های بسیار قدرتمند می باشد.

ارز جدید الکترونیوم برای ما مشخص کرده، الکترونیوم یک ارز دیجیتالی بسیار شاید بگویید پس تکلیف ما چیست؟ تکلیف رو 

 را دارد. 0222دالر یعنی قیمت بیت کوین در سال  2.20قیمتی معادل  آینده داری هست که 

طر همین شما الکترونیوم یک ارز دیجیتالی جدید می باشد که قدرت پردازشی بسیار پایینی برای استخراج آن نیاز می باشد به خا

 به راحتی می توانید با تصب اپلیکیشن این ارز بر روی گوشی موبایلتان شروع به استخراج این ارز آینده دار کنید.

این ارز دیجیتالی به نظر بسیار آینده دار و پر امید می باشد که قرار است در آینده یک ارز دیجیتالی پایدار برای گوشی های 

 درون برنامه ای مثل بازی ها و امثال آن ها مورد استفاده قرار بگیرد. موبایل، خرید و فروش های

هزار دالر برسد، اما حتی اگر این ارز با توجه به وعده هایی که داده است به  0222انتظار ما از الکترونیوم این نیست که به 

 برسید، پس با ما همراه باشید. دالر برسد شما می توانید به سرمایه بسیار زیاد در چند ماه آینده 0یا  0قیمت 

 

 نصب نرم افزار الکترونیوم

نرم افزار الکترونیوم در حال حاضر تنها برای سیستم عامل آندروید وجود دارد و برای سیستم عامل آی او اس نیز به زودی 

 منتشر خواهد شد.



را در قسمت جست و جو بنویسید و   Electroneumگوشی خود را باز کرده و عبارت   Play Storeبرای شروع نصب برنامه 

 از این قسمت دریافت و نصب کنید.نرم افزار الکترونیوم را 

 

 

پیش از آنکه بتوانید از این نرم افزار استفاده کنید باید یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنید برای این کار بعد از ورود به 

 را می زنیم. Creat an Accountبرنامه گزینه 

نام کاربری و پسورد برای خود انتخاب می کنیم سپس با وارد کردن ایمیل خود لینکی از طرف سایت به شما ارسال  حال یک

 می شود که باید به ایمیل خود مراجعه کرد و آن را تایید کنید.



برای شما ارسال می  ه آن دسترسی دارید را وارد نمایید. سپس وب سایت کدی رادر مرحله بعد شما باید شماره موبایلی را که ب

 کند و باید آن را در این مرحله وارد کنید.

رقمی مشخص کنید، این کد هر بار هنگام ورود به برنامه یا انجام تراکنش ها از شما پرسیده  5در مرحله بعد باید یک پین کد 

 خواهد شد.

 نمایید. حال می باسیت یک آدرس ایمیل دیگر برای بازیابی پین کد در صورت فراموشی وارد

 اکنون این آدرس ایمیل را نیز همانند ایمیل اول تایید کنید.

در نهایت حساب کاربری شما به طور کامل آماده می باشد و شما می توانید با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور و پین کد 

 خود از طریق برنامه اندرویدی وارد حساب خود شوید.

 

 

 اتریمیزان مصرف ترافیک اینترنت و ب

طبق گفته ریچارد الس مدیر عامل ارز دیجیتالی الکترونیوم فقط نوعی شبیه ساز استخراج می باشد و عمل ماینینگ در آن 

 صورت نمی گیرد و انرژی زیادی مصرف نمی کند و گوشی شما داغ نخواهد شد.

موجود  RAMدرصد از  4درصد از باتری را از آخرین باری که شارژ شده استفاده کرده است و کمتر از  02نرم افزار تنها 

 را استفاده کرده است.

 



 شروع استخراج با نرم افزار الکترونیوم

 

ستخراج الکترونیوم خواهد نرم افزار شروع به ا Startپس از ورود به نرم افزار با صفحه زیر مواجه خواهید شد که با زدن 

 کرد.

 

 

این قسمت  قسمت کیف پول الکترونیوم شما می باشد که می توانید تعداد سکه هایی که استخراج کردید را در Wallet بخش

 مشاهده کنید یا برای کسی ارسال کنید.

 چند نکته مهم درباره نرم افزار الکترونیوم :

در حال اجرا باشد و اگر برنامه را بطور کامل ببندید  backgroundفزار باید در برای انجام عمل استخراج حتما نرم ا -0

 .استخراج انجام نمی شود

تا رسید با شما تسویه می کند و به کیف پول انتقال می  02نرم افزار هنگامی که تعداد سکه های استخراجی شما به  -0

 یابد.



  لمس کنید. سپس گزینه  Earn Free Coinsدر برنامه بروید و روی گزینه  Moreبرای معرفی دوستان، به سربرگ -3

Show My Referral Code/QR   را انتخاب کنید. پس از این که دوستان شما در وبسایت عضو شدند، از آن ها

 .شما را اسکن کنند  QRبخواهید کد


