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 TRXبهترین کیف پول ها برای ذخیره و نگه داری ترون 

چه ویژگی هایی دارند؟ Tronبهترین کیف پول های ترون

.نماییدآنبارگیریبهاقدامترونرسمیوبسایتطریقازاستالزمترون،پولکیفبهترینانتخاببرای
سیستمیکساختنآنهدفکهاستblockchainپایهبریافتهتوسعهپلتفرمیکTRONترونپلتفرم
.باشدمیرایگانصورتبهسرگرمیدیجیتالمحتوایایجادجهتجهانی

محتوایقبولقابلوآسانگذاریاشتراکامکانشده،توزیعسازیذخیرهتکنولوژیازاستفادهباپلتفرماین
.آوردمیفراهمراترونکاربرانطرفازدیجیتال

Tronخیریۀسازمان Foundationپلتفرم،2017سالسپتامبردرداردقرارسنگاپوردرکهTronانتشاررا
حوزهردمشهورافرادشاملاختصاصی،توسعهتیمیکدارایوبودهسانجاستینعهدهبهآنمدیریت.داد

.باشدمیفناوری

.باشدمیTRXآناختصاریعالمتواستمعروفترونشبکهدرTronixعنوانباترونرمزارزاصلیتوکن
ایهتوکنذخیرهبرایمحلترینایمن.داردقراربیستممرتبهدرکپمارکتنظرازحاضر،حالدرارزاین

TRXاندیافتهانتشارترونتوسطکهاستهاییپولکیفدر.

بهترینباآشناییوTRXرمزگذاریارزازاستفادهآن،عملکردوTronشبکهبررسیبهدیجیتالارزمقالهایندر
.پردازیممیترونپولکیف

فهرست مطالب 

مشخصات کیف پول سخت افزاری  لجر نانو اس کدامند؟✓
ویژگی های کیف پول گوآردا ترون چیست؟✓
مشخصه های آی اُ ولت چیست؟✓
کیف پول سخت افزاری ترزور چه ویژگی هایی دارد؟✓
کیف پول اتمیک دارای چه مشخصه هایی می باشد؟✓
کیف پول موبایلی ترون دارای چه ویژگی هایی می باشد؟✓
کیف پول ترون اسکن چه ویژگی هایی دارد؟✓
مشخصه های کیف پول اگزودُس کدامند؟✓
کیف پول بیت پای چه ویژگی هایی دارد؟✓
جمع بندی✓

سواالت متداول✓

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/
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 TRXبهترین کیف پول ها برای ذخیره و نگه داری ترون 

کدامند؟اسنانولجرافزاریسختپولکیفمشخصات

Ledgerحاضرحالدر Nano Sسختنوعازپولکیفاین.دانستترونپولکیفبهترینتوانمیرا
اسنانوجرلپولکیف.باشدمیدیجیتالارزحوزهنظرانصاحبتاییدموردایمنی،نظرازکهباشدمیافزاری

بهاتصالقابلUSBپورتطریقازآسانیبهوباشدمیحملقابلومموریفلشمشابهکوچکابعاددر
.استلپتاپ

میرااصیاختصرمزهایآنکهجملهازاست،شدهتهیهترونوَلتبرایمختلفیمشخصاتایمنینظرنقطهاز
فحهصدارایهمچنین.کردذخیرهاینترنتهایناامنیازدوربهوآفالینصورتبهپول،کیفایندرتوان

واردهبنیازشدنمفقودصورتدرآنازگذشته.داردشدنقفلامکانباایمنتراشهوبودهدرونینمایش
.باشدنمیهمگانبرایدسترسیقابلکهداردبازیابیعبارتکردن

ارزدارایی700ازبیشپشتیبانیقابلیتترون،رمزارزجزبهاسنانولجرپولکیفاینکه،آنمهمویژگی
داردرادیگردیجیتال

سطحانستهتوترونپولکیفبهترینکهدیدخواهیدبگیریم،نظردرراپولکیفاینهایویژگیتمامیاگر
کهایمن،وشوندهقفلتراشهیکپولکیفایندر.نمایدفراهمTRXاندازهایپسبرایراامنیتازباالیی
تراشهایندرپولکیفاختصاصیرمز.استشدهتعبیهدارد،وجودپاسپورتدرکهاستایتراشههمانند

.دهدمیراشدهذخیرههایکوینبهدستیابیامکانکهشود،میمحافظت

مایلندکهرانیکارببنابراین.کندمیپشتیبانیدیجیتالارزچندینازترونپولکیفبهترینآنازگذشته
تهیهوتخابانراپولکیفاینتوانندمیدهند،انجامپولکیفیکتوسطتنهارارمزنگاریارزچندینمدیریت
.نمایند

هزینهبایدآنتهیهبرایگرچهوباشدمیدالر59بابرابر2020آگوست9دراسنانولجرپولکیفقیمت
.استتوجیهقابلکندمیایجاددیجیتالارزهایذخیرهبرایکهامنیتیباقیاسدرولیبپردازید

جذبنوینروشبررسیچیست؟ICOیاسکهاولیهعرضه:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
سرمایه

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/everything-about-ico/
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چیست؟ترونگوآرداپولکیفهایویژگی

Guardaعنوانباترونپلتفرمازگوآرداپولکیف Walletکیفاین.استوبتحتترونِپولکیفبهترین
هکرهاحمالتازنگرانیداشتنبدونولتصاحبانبنابراین.نمایدمیپشتیبانیدیجیتالارزچندینازپول

.نماینداندازپسمحفوظ،وایمنشکلیبهراخودرمزارزهایدیگروترونهایتوکنقادرند

می توان در این کیف پول ذخیره نمود، شامل موارد زیر  TRXبعضی از ارزهای دیجیتالی که جدای از کوین
:است

، بیت (BCH)، بیت کوین کش(LTC)الیت کوین، و چند زیر شاخه بیت کوین از جمله (BTC)بیت کوین  
 (ZEC) .و زی کش  (ETC)و همچنین کوین هایی مانند اتریوم کالسیک (BTG)کوین گلد

و اندروید، بارگیری  iOSعالقمندان می توانند این کیف پول را روی گوشی هوشمند خود با سیستم عامل های
.قابل بارگیری می باشد Mac OSنسخه دسکتاپ ولت ترون، توسط سیستم عامل. نمایند

نند، در اشخاصی که بخواهند دارایی های دیجیتالی و کوین های ترون خود را در این کیف پول ترون ذخیره ک
.عین حفاظت از سپرده های خود، امکان فرستادن، دریافت کردن و تبادل آنها را خواهند داشت

السیک برخی از مؤسسات و وب سایت های رسمی در حوزه ارز دیجیتال از قبیل زی کش فوندیشن و اتریوم ک
.این ولت تحت وب را تأیید کرده اند

http://www.omidfadavi.me/
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چیست؟ولتاُآیهایمشخصه

ioترونپولکیف Walletچنددارایکیفاین.استدیجیتالارزغیرمتمرکزداخلیصرافییکدارای
:کرداشارهزیرمواردبهتوانمیکهاستکاربردیمشخصه

کاربران،برایدیجیتالیارزهایمبادالتیسرویسامکانایجاد

ترون،کوینازغیربهEOSواتریومکوین،بیتجملهازرمزارزچندینازپشتیبانی
.آیدمیحساببهغیرمتمرکزداخلیصرافییککهAltcoin.ioفناوریازمندیبهره

واتاطالعدزدیامنیتی،هایشکستامکانوباشندمیهکرهاحملههدفدیجیتالارزهایصرافیبیشتر
میایهواسطنزددرکاربرانهایسرمایهسنتیهایصرافیدر.استزیادآنهادرموجودهایکوینبهدستبرد
دارد،نوجودسومیشخصهیچغیرمتمرکز،صرافییکدرولی.آیدمیوجودبهاعتمادعدماحتمالکهماند

.نمایدبرقرارارتباطپلتفرمبامستقیمطوربهتواندمیکاربربنابراین

خطربایصرافپلتفرمشدنروبرواحتمالوداشتهراخوداندازهایپسمدیریتکاربرانغیرمتمرکز،صرافیدر
.بودنخواهدسنتی،هایصرافیهمچونهکرها

هفتدرروزیشبانهصورتبهراخودخدماتوداردخودکاربرانازکاملپشتیبانیا  آیولتمدیریتپلتفرم
باتوانمیبوکفیسوتوئیترتلگرام،ماننداجتماعیهایشبکهتوسطآنازگذشته.دهدمیارائههفتهروز

بودارتباطدرصرافیپلتفرم

بهآنطریقازمشتریانکهاستپسندکاربراینترفیسوجودوب،تحتترونپولکیفبهتریندیگرمزایایاز
.داشتخواهندعهدهبرراخودسرمایهبرنظارتوکنترلراحتی

ارزاینمزایایوکاربردها+چیست؟RavenCoin(RVN):کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دیجیتال

دارد؟هاییویژگیچهترزورافزاریسختپولکیف

ورکشدرساتوشیالبراتورتوسطپولکیفاین.داردTrezorترزورنامبهدیگریافزاریسختپولکیفترون
یفکصاحبان.نمایدمیپشتیبانیدیگردیجیتالارز700ازترونجزبهترونولتاین.استیافتهمنتشرچک
.نمایندذخیرهآفالینصورتبهسردولتایندرراخوداختصاصیرمزارزهایقادرندپول

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-ravencoin/
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استکافیفقطوکنندکارآنباقادرندسادگیبهکیفصاحبانواستپسندکاربرترزورپولکیفاینترفیس
متفاوتیقیمتنماییدانتخابکهپولکیفازورژنیهر.نمایندوارددکمهدوازاستفادهبارانیازموردهایداده

داشتخواهد

یفکصاحبانبرایکهاستدرونیلمسیصفحهدارایولتایننمایید،انتخابراTمدلترزورپولکیفاگر
.ایندنمدستگاهواردراحتوسریعخیلیرانیازموردهایدادهبتوانندکهسازدمیفراهمراامکاناینپول
شتیبانیپنیزمونرووریپلمثلنداشتهوجودابتدایینسخهدرکههاییکوینازاستقادرTمدلپولکیف
.داردراولتدرموجودهایدادهازگیریپشتیبانامکانپولکیفاین.نماید

گفتهseedآنبهکهاستبازیابیعبارتدارایمطمئنهایپولکیفدیگرمانندتیترزورپولکیفهمچنین
آوردمیپدیدراامکاناینکیفصاحبانبرایباشد،میحرفی12کهبازیابیعبارتاینبودندارا.شودمی
پولکیفلککهسازدمیقادرراکاربرانوکنندپیدادسترسیکیفهایدادهبهبتواننداضطراریمواقعدرکه
.کنندبازیابیایکلمه12سیدیکبارا

دارینگهایمنصورتبهتاکندمیذخیرهپولکیفدرراولتبهورودهایگذرواژهترزور،عبوررمزمدیریت
.نمایدمیقفلراآنهادیجیتالیرمزهایکمکباونموده

http://www.omidfadavi.me/
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باشد؟میهاییمشخصهچهدارایاتمیکپولکیف

Atomicنامباترونپولکیف Walletدارایپولکیفاینصاحبانطوریکهبهبوده،کاملامنیتدارای
سطحافزایشباعثکهواسطهدخالتبدونهوشمندراهکارهایازآن،ازگذشته.باشندمیاختصاصیرمزهای
کیفینادرخوداندازپسبرکاملکنترلونظارتکاربراننتیجه،در.باشندمیبرخورداراست،شدهامنیت
.دارندپول

میپشتیبانیTRXتوکنبرعالوهدیجیتالارزسیصدازبیشازکهاستایگونهبهاتمیکپولکیفطراحی
کیفاینون،تاکن.استکردهترراحتبسیارارزچندصاحبانبرایراترونپولکیفکاربردمشخصهاین.کند
.نمایدمییپشتیباندیگررمزنگاریارزچندینوترونمونِرو،اتریوم،کوین،الیتکوین،بیترمزارزهایازپول

ارزهایرمزسازیذخیرهاحتمالنزدیکآیندهدروباشندمیخودارزیلیستروزرسانیبهحالدرولتاتمیک
.بودخواهدبیشتری

ارزهایاتمیکپولکیف.نمایندخریدراخودنیازموردرمزارزهایتوانندمی،Tronپولکیفاینصاحبان
بیتهجملازرمزارزهاییقادرندکاربران.کندمیقبولرامحلیارزهایبرخیویورودالر،ماننداهمیتیبافیات
.کنندخریداریخودبانکیکارتطریقازراترونیاوکوینالیتکوین،

ریسکنهایتدروباشندداشتههمبامبادالتیپلتفرمطریقازتاهستندقادرکاربراناتمی،سوآپفناوریتوسط
،ShapeShiftکاربردیهایبرنامهدارایاتمی،سوآپفناوریازگذشته.شودمیکمهاواسطهتوسطمبادله

ChangellyوChangeNOWد،شوننمیساپورتسوآپفناوریتوسطکههاییکوینازتاباشدمی
.کندپشتیبانی

کوینومیپولکیفازاستفادهوساختجامعآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
Coinomi

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/coinomi-wallet-and-how-to-use-it/
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باشد؟میهاییویژگیچهدارایترونموبایلیپولکیف

TRONیاهوشمندهایگوشیمخصوصترونپولکیف Mobile Walletایچندگانههایویژگیاز
یکباترونولتاین.استکاربرانازبسیاریانتخابترون،اندرویدپولکیفدیگرعبارتیبهوبوده،برخوردار

داشتنبا.کنندذخیرهباالامنیتباراTRXتاسازدمیقادرراکاربرانسرد،پولکیفهمراهبهکاربردیرابط
دانستترونپولکیفبهترینجزءتوانمیراپولکیفاینهایی،ویژگیچنین

TRONولت Mobileمییداندروعاملسیستمتحتهوشمندهایگوشیمخصوصترونپولکیفبهترین
حرفی24عبارت.استشدهرمزنگاریکاملطوربهگذرواژهازبرخورداریدلیلبهپولکیفاینبهورود.باشد

seedکهبوداهندخوقادرعبارتاینتوسطکاربران.استآوردهفراهمپولکیفامنیتبرایاضافیالیهیکنیز
بیندروشدهپولکیفامنیترفتنباالباعثایمرحلهدوهایگذاریرمزاین.نمایندبازیابیراخودگذرواژه
استبرخوردارمحبوبیتازاندرویدکاربران
قادرآنتوسطکاربران.کرداستفادهنیزچینبالکمرورگرحکمدرتوانمیپولکیفاینازآن،ازگذشته
تخابی،انکاندیدهایدیدنامکانهمچنین.کنندمشاهدهراشدهانجاممعامالتوهابالکترینتازهبودخواهند
.داردوجودچین،بالکبهمتصلهایاکانتونودهاها،توکن

http://www.omidfadavi.me/
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دارد؟هاییویژگیچهاسکنترونپولکیف

پولکیف.شودمیحساببهترونپولکیفبهترینعنوانبهنیزTronScanاسکنترونپولکیف
TronScanکوینانصاحببهراسرعتباوآسانسازیذخیرهامکانکهباشدمیآنالینهایپولکیفنوعاز

.دهدمیترون

پولکیفبهرودوپروسهزیراکنندآغازراپولکیفاینباکارتوانندمیراحتوسریعبسیارتجربهبدونکاربران
درگرچه.اشندبداشتهکپیاختصاصیرمزهایازخودکارصورتبهتوانندمیپولکیفصاحبان.استسادهنیز

.استسادهنیزپولکیفایناینترفیسباکارولیرسدنمینظربهاولوهله

وئیترقابلهادادهدیگروکاربریاکانتباالنسمعامالت،بهمربوطاطالعاتپول،کیفنمایشصفحهدر
فریزسرعتهبراخودترونهایکوینقادرندباشندداشتهتمایلکهپولکیفصاحبانآن،ازگذشته.هستند
.نمایند

مانادرهکرهانفوذازولیهستنداطمینانقابلهایمشخصهدارایآنالینهایپولکیفکهاستدرست
لپوکیفازحفاظتبرایآید،میپیشهکرهاجانبازکهتهدیدهاییازپیشگیریجهت.باشندنمی

TronScanنماییدمراقبتخوداختصاصیرمزهایازاستالزم.

ونترهایکوینبهدستگاهیهرتوسطواینترنتمرورگرهایطریقازقادرند،TronScanپولکیفصاحبان
دارایامانباشد،Tronپولکیفترینایمناسکن،ترونپولکیفدارداحتمال.باشندداشتهدستیابیخود

باشدمیایسادهاینترفیس
زیراکنید،ننگهداریپولکیفیکدرراخوددیجیتالیسپردهاززیادیحجمهیچگاهکهاستآنبرماسفارش

شروعنتروارزکمیمیزانباابتداراخوداندازپساستبهتر.باشدمیموجودآنهابهنفوذامکانحالهربه
.بگیریدآنگسترشبهتصمیمنمودید،حاصلکاملاطمینانآنامنیتازآنکهازپسوکرده

بهوباشیدداشتهکافیتمرینآنالینآزمایشیهایپلتفرمباکار،شروعازپیشکهشودمیتوصیههمواره
.نماییدمراقبتونگهداریخوداختصاصیرمزهایازخوبی

السدرکوینبیتاستخراجدستگاهسودآورترینوبهترین:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
2020
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کدامند؟اگزودُسپولکیفهایمشخصه

Exodusیااگزود س Walletانتشار2016سالدررمزارزها،دیگروترونارزذخیرهبرایکهاستپولیکیف
همچنین.تنیسترونمخصوصفقطونمایدمیپشتیبانیبسیاریدیجیتالیارزهایازپولکیفاین.یافت

.هستنیزاشکاالتیدارایولیدهد،میارائهپولکیفصاحبانبرایمتنوعیراهکارهای
ازولیاستنمودهفراهمرمزارزهاسایروترونهایکوینسازیذخیرهبرایایمنراهیاگزود سپولکیف

.کرداشارههاdAppوترونشبکههایتوکنازنکردنپشتیبانیبهتوانمیآنکمبودهای

هایتوکن،گوناگونهایپولکیفبهنیازبدونقادرندکاربرانکهاستدسکتاپهایوَلتنوعازپولکیفاین
.کنندسازیذخیرهآندرراخوددیجیتالارزهایسپردهدیگروترون

http://www.omidfadavi.me/
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کیف پول بیت پای چه ویژگی هایی دارد؟

Bitpieکیف پول ترون بیت پای یا Wallet اشد در میان کاربران حوزه ارز دیجیتال شاید زیاد شناخته شده نب
.ولی مشخصه های مفید و مختلفی دارد که برای صاحبان ترون کاربردی خواهد بود

کاربر می تواند فوراً ارزهای رمزنگاری خود را ارسال و . است HDمبتنی بر فناوری کیف پولBitpieکیف پول
.همچنین می تواند انواع معامالت را راحت تر انجام دهد. دریافت کند

عه را فراهم می کند که می تواند بنگاههای اقتصادی را از منابع توسdAppعالوه بر این، کیف پول دسترسی
.افزودنی و تکراری رهایی بخشد

-ERCو EOSو همه توکن هایBTC  ،ETH  ،EOS  ،LTCاین کیف پول به غیر از ترون از ارزهایی مثل
که در  BTTو توکن TRC-10 ،TRC-20کیف پول بیت پای همچنین از توکن های. حمایت می کند 20
الی مانند گذشته از آن امکان نگهداری از ارزهای دیجیت. منتشر شده، پشتیبانی می کند BitTorrentشبکه
.که در شبکه ترون ارائه شده اند، را دارد USDTتتر

http://www.omidfadavi.me/
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کههاییناپلیکیشازتوانستخواهندسادگیبهکاربرانواستآسانمبتدیانبرایپولکیفاینکاربرد
باپولکیفکیبهتبدیلراپایبیتولتهامشخصهاینتمام.کننداستفادههستند،ترونشبکهبراساس
.استنمودهچندگانههایکاراییوزیادپذیریانعطاف

:شدهعنوانمطالببندیجمع

ی مناسب برای یک پلتفرم غیرمتمرکزِ توسعه یافته، بر پایه بالک چین است که با توان عملیات TRONپلتفرم
اعالم کرده که نقش این پلتفرم در آینده را  TRONشرکت. پشتیبانی از قراردادهای هوشمند، توسعه یافته است

ر متمرکز خود به عنوان یک سیستم عامل کاربردی می بیند که به توسعه دهندگان امکان می دهد برنامه های غی
.را در آن گسترش دهند

پس از . نندکاربران عالقمند به دارایی های ترون، از طریق بایننس می توانند برای خرید و یا معامله ترون اقدام ک
تخاب آنکه کوین های ترون را خریداری نمودید، بهتر است با مطالعه دقیق، یکی از کیف پول های ترون را ان

.نموده و از آن برای ذخیره سازی ایمن دارایی تان استفاده نمایید

:متداولسواالت

چیست؟ترونپولکیفبهترین

یا همان کوین دیجیتال ترون و چندین رمزارز دیگر مناسب  TRXبهترین کیف پول ترون که برای توکن های
:است، عبارتند از

.می باشد TRON، این کیف پول سخت افزاری ترون اولین پیشنهاد شرکت1Ledger Nano Xشماره 

Sنانولجرافزاریسختپولکیف2شماره

Trustپولکیف3شماره Walletهوشمندهایگوشیبرایمناسب.

.باشدمیافزاریسختهایپولکیفانواعازکهTrezorپولکیف4شماره

.باشدمیدسکتاپپولکیفنوعازExodusپولکیف5شماره

Androidپولکیف6شماره Tronاستمناسباندروید،عاملسیستمباهوشمندهایگوشیبرای.

.باشدمیوبتحتپولکیفنوعازTronscanپولکیف7شماره

.استTRONWalletموبایلیپولکیف8شماره

.استفیاتارزهایبامبادلهواتمیسوآپدارایکهاتمیکولت9شماره

.باشدمیداخلیصرافیدارایکهاستپولیکیفولتا آی10شماره

http://www.omidfadavi.me/
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.استوبتحتهایولتانواعازGuardaپولکیف11شماره

.باشدمیHDهایپولکیفانواعازکهBitpieپولکیف12شماره

بداندبایدتریدرهرکهنکاتی+چیست؟دیجیتالارزترید:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

گرفت؟نظردربایدترونهایپولکیفازاستفادهبرایرانکاتیچه

:ایدکردهتوجهزیرنکاتبهکهکنیدحاصلاطمینانTRONپولکیفگیریکاربهازقبلاستبهتر

.استشدهایجادهاعاملسیستمتمامیبرایTRONشرکتدهندگانتوسعهتوسطترونپولکیف•
.نماییدبارگیریTRONرسمیسایتوبازفقطراهاپولکیفاینافزارنرمشودمیتوصیه

بانیپشتیخدماتبهمربوطلینکطریقازتوانیدمیدارید،مشکلیTRONپولکیفازاستفادهدراگر•
Githubبگیریدتماسآندهندهتوسعهبا.

توجهباراودخترونپولکیفبهترینکهاستخودتانوظیفهاینکهبگیریدنظردررانکتهاینهمواره•
اتخاذخودTRXهایکوینازمحافظتبرایرامناسبهایروشبهترینوکردهانتخابجزئیات،به

.کنید

دارد؟کافیامنیتTronموبایلیپولکیفآیا

نایهایویژگی.استکردهمطمئنتروناندرویدیپولکیفبودنایمنازراخودکاربرانTRONموسسه
پولکیف.نمایندذخیرهراخودTRXهایتوکنایمنیوراحتیبهکاربرانتااستشدهباعثپولکیف

24ابیبازیعبارتیکبافقطوشودمیرمزگذاریعبوررمزتوسطاندرویدی،هایگوشیکاربرانِ مخصوص
.استبازیابیقابلحرفی

چیست؟ترونوبتحتپولکیف

عنیی.شوندمیادارهثالثاشخاصتوسطکلیبطورباشند،میوبتحتکهCloudWebهایپولکیف
کوینبیتهبدسترسیروندکهمعنیاینبه.دارنداختیاردرراکاربرعمومیکلیدهایوخصوصیکلیدهایآنها
.آیدمیپایینتوجهیقابلبطوردیگریرمزنگاریارزهریا

باتواندمیاو.ندکبارگیریکاملطوربهراهاپولکیفاینگونهمشترییاکالینتنسخهکهنیستالزمکاربر
.کندپیداراپولکیفافزارنرمباکارمختلفروشهایواشکال

http://www.omidfadavi.me/
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داشتهبرعهدهراGuardaولتمانندترونوبتحتپولکیفتمامیتحفظوظیفۀثالثشخصکهآنجااز
زیرا.ندکاعتمادآنهابهبایدکیفصاحبحالهربهدهد،میانجامنیزراخصوصیکلیدهایسازیپنهانو

راآنتوانندبکهنداردوجودسپردهضمانتبرایدولتیپشتیبانیهیچواستارتباطدرآنهابافقطکاربر
.کنندتضمین

:منابع

https://www.investopedia.com/

https://tron.network/faq?lng=en

http://www.omidfadavi.me/
https://www.investopedia.com/tech/what-tron-trx
https://tron.network/faq?lng=en

