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به صورت گام به گامTronLinkآموزش کیف پول ترون لینک 

برای موبایل و مرورگر کرومTronLinkآموزش جامع کیف پول ترون لینک

باسازگاریهاولتازبتوانندتاباشدمیترونحوزهکاربرانبرایضروریامریکلینک،ترونپولکیفآموزش
است،شدهشناختهTRXاختصاریعالمتباکهتروناصلیشبکۀدیجیتالارز.کننداستفادهترونهایتوکن
ایهسرمسازیذخیرهبرایترون،دیجیتالارزحوزهفعاالن.گرفتقرارعمومدسترسدر،2۰۱۸سالژوئندر

استانداردپایهرباتریومشبکهتوکنهایویژهپولهایکیفازاستفادهودارندلینکترونپولکیفبهنیازخود
ERC-20پولکیفبررسیبهدیجیتالارزپولکیفآموزشمطالبسریازمطلبایندر.نیستمناسب

.پرداختخواهیمآنازاستفادهنکاتولینکترون

لینکترونپولکیفاندازیراهونصبآموزش

HDکیفیتباویدیودانلودلینک

لینکترونپولکیفوبنسخهازاستفادهآموزش

HDکیفیتبویدیودانلودلینک

فهرست مطالب

است؟چگونهکرومافزونۀطریقازترون لینکپولکیفساختنمراحل✓
است؟چگونهکروملینکترونپولکیفآموزشمراحل✓
کنید؟استفادههمراهتلفنرویبرلینکترونپولکیفازچگونه✓
چیست؟آوردندرفریزازوکردنفریزگزینهکارنحوه✓
دارند؟وظایفیچهلینکترونپولکیفپلتفرمهایگزینه✓
کرد؟کسبدرآمدلینکترونپولکیفازمی توانچگونه✓
یبندجمع✓

متداولسواالت✓

تخابکنید،الزمخواهیدکیفپولیانپیشازآموزشکیفپولترونلینک،بهیادداشتهباشید،هنگامیکهمی
،بهایاینمواردمشتملبرمیزانکاربریروزانهوَلِت.استازنیازهایشخصیخودتانآگاهیداشتهباشید

.کیفپول،ایمنیولتومیزانتجربهموردنیازجهتاستفادهازآن،میباشد

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/wallet-training/
https://dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/free-tronlink.mp4
https://dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/free-extensions-tronlink.mp4
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ازیکیورفتهtronlink.orgآدرسبهپولکیفاینوبسایتبهلینکترونپولکیفدانلودمنظوربهابتدا
.نماییدانتخابرامختلفهایعاملسیستمبرایوَلِتدانلودموارد

جهتبارگیریبرای.کنیداستفادهتوانیدمیفالیتتستواستوراَپازiOSهایسیستمبرایدانلودجهت
وبکرومازتوانیدمیتاپدسکنسخهبرای.نماییداقدامAPKاندرویدوپِلیگوگلازاندرویدهایسیستم
.نماییددانلودراآناستور

ت؟اسچگونهکرومافزونۀطریقازترون لینکپولکیفساختنمراحل

:کنیددنبالزیردرراآنساختنمراحلاستالزملینک،ترونپولکیفآموزشجهت

chromeوبسایتدرابتدا(۱ web storeخودمکرومرورگربهراترونلینکپولکیفبتوانیدتاشویدوارد
.نماییداضافه

Addیاکرومبهکردناضافهگزینهروی(2 to Chromeرمرورگبهترونلینکاِکستنشنتابزنیدضربه
.شوداضافهکروم

پس.نماییدانتخابخودتانبرایکاراکتر۸حداقلباعبورکلمهیکوبزنیدضربهشدهاضافهافزونۀروی(3
.دهیدفشارراContinueیاادامهگزینهآناز

Createیاکاربریحسابایجادکلیدرویبسازید،راخودپولکیفخواهیدمیکهباراولینبرای(4

Accountرویبرلیککبامیتوانیدساختهاید،قبلازراپولکیفاینچونبعدی،دفعاتدر.بزنیدضربه
Restore Account،نماییدبازیابیراخودکاربریحساب.

http://www.omidfadavi.me/
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.کنیدانتخابکاراکتر4حداقلبااسمیخود،کاربریحسابجهتآنازپس(5

ونمودهیادداشتراآنکهگرددمیظاهرشود،میگفتهSeedآنبهکهطوالنییادآورعبارتیکسپس(6
.کنیدنگهداریمحفوظجاییدر

Uniqueفاینانسیونیک:کنهتونکمکمیتونههممطلباین Finance،بهکهرویایی
!شدمنجرکالهبرداری

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-unique-finance/
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کیفساختنکردید،تاییدراآن،Confirmکلیدبرضربهباآنکهازپسونمودهواردراعبارتاینحال(7
.گرددمیکاملپول

است؟چگونهکروملینکترونپولکیفآموزشمراحل

.شویدآشناآنآیتمهایبااستالزمترونلینکپولکیفآموزشوترونولتباکارشروعبرای

USDTدالرمقادیربهشمااندازپسولت،آدرسجملهازمواردیلینک،ترونپولکیفاصلیصفحهیدر(۱

.بینیدمیراانرژیوباندپهنای،TRXترونو

امکانومیشویدواردتروندیجیتالارزغیرمتمرکزصرافیپلتفرمبهکنید،کلیکخانهنمادرویاگر(2
.کنیدمیپیدارامعاملهبهپرداختن

سیستمبرایرالینکترونولتدانلودلینکهایکهرویدمیایصفحهبهموبایل،نمادرویبرکلیکبا(3
.داردمختلفهایعامل

شدنواردبرایبنابراین.شویدمیخارجخودکاربریحسابازنمایید،انتخابمنوازراشکل،قفلنماداگر(4
.نماییدوارددوبارهراخودگذرواژهاستالزمپول،کیفبه

http://www.omidfadavi.me/
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هاستفادهستهمجهتخالفدرمدورفلشدوشکلبهکهنمادیخود،ولتحساببارگذاریبرای(5
.نمایید

شاملهکشودمیبازکشوییمنویصفحه،راستسمتباالیانتهایدرموازیخطسهنمادرویکلیکبا(6
کلیدیادآور،عبارتنمایش،TRC20توکنافزودندادن،رأیآوردن،درفریزازکردن،فریزگزینههای
.باشدمیکاربریحسابکردنحذفوکاربریحسابجزییاتخصوصی،

نود،ناممانندمشخصاتیحاوینودافزودن،nodeکردنسوئیچمنوهایبهتنظیمات،کلیدفشردنبا(7
.داشتخواهیددسترسیشدنخارجواتوماتیکشدنقفلزبان،انتخابرایج،ارزتنظیمسرور،ونودآدرس

http://www.omidfadavi.me/
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؟کنیداستفادههمراهتلفنرویبرلینکترونپولکیفازچگونه

تعیینراآنمناسبورژنوخودهمراهتلفنباسازگارعاملسیستموکردهرجوعترونوبسایتبهابتدا(۱
.کنیداستفادهآنامکاناتازبتوانیدتانماییددانلودراآنسپسکنید،

عاملسیستمتحتلینکترونپولکیفآموزش.نماییددانلودراiOSنسخهبرمبتنیپولکیف(2
.نداردiOSبرمبتنینسخهباتفاوتیاندروید،

امهبرناجرایازپس.کنیداندازیراهونصبخودهمراهتلفنرویبرراآنولت،برنامهدانلودازپس(3
Createیاکیفایجادگزینهرویلینک،ترونپولکیفساختنبرای Walletبازیابیبرایوبزنیدضربه
Importکلیدولت، Walletکنیدانتخابرا.

http://www.omidfadavi.me/
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پول،کیفازاستفادهقوانینجملهاز.بپذیردرابرنامهقوانینوشرایطبایدکاربرافزار،نرمنصبهنگامدر(4
.استنیازSeedآوریادعبارتیاخصوصیکلیدعبور،رمزبهپول،کیفبازیابیبرایکهاستاین

walletفیلددرخود،پولکیفشدنشخصیوهویتتاییدبرای(5 name،کنیدواردآنبراینامی.

نرمکهبدانیدرااینونماییدواردراخودوَلتگذرواژۀخود،پولکیفامنیتازاطمینانبرایآنازپس(6
Tronافزار Linkکنیدحفظخوبراآنپسکند،نمیذخیرهراآن.

ازاستفادهوترونبهپولانتقالونقلبرای.دهیدفشارراDoneگزینهنهایتدرگذرواژه،تأییدازپس(7
.بسپاریدخاطربهونمودهحفظراخودگذرواژهاستالزمهوشمند،معامالت

پذیرد؟میانجامچگونهیادآورعبارتمالحظات

ازاستالزم.نماییدمعینیادآورعبارتعنوانبهراایکلمه۱2طوالنیعبارتیکاستنیازمرحلهایندر(۸
عبارتاینازشاتیاسکرینکهشودمیتوصیه.کنیدحفظامنجایدروکردهتهیهپشتیبانکپییکآن

پیداترسیدسشماهمراهتلفندرشدهذخیرههایعکسبهکسیاستممکنآنکهدلیلبهنگیرید،یادآور،
.کندواریزخودحساببهراآنشما،سپردهتمامکردنجابجاباوکرده

ارزهایازسودکسببرایهاسیگنالازاستفادهنحوه:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
Bitcoinکوینبیتودیجیتال

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%a7/
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الزمنیزراخودگذرواژه.داشتنخواهیدرالینکترونامکاناتازاستفادهامکانگذرواژه،داشتنبدونشما
.نماییدذخیرهمناسبیجایدروبنویسیدکاغذرویبراست

ازپس.ستاکردهفراهمراامنیتیکدایمرحلهدوتاییدامکانافزارنرمپول،کیفبیشترامنیتحفظجهت(9
Nextیابعدمرحلهدکمهکردید،واردراامنیتیعباراتاینآنکه Stepنماییدانتخابرا.

خودولپکیفمدیریتوشده،خودپولکیفواردتوانیدمیرساندید،انجامبهرافوقمراحلآنکهازپس(۱۰
.دهیدانجامرا

کدامند؟همراهتلفنرویبرلینکترونپولکیفآموزشدیگرمراحل

باوودشمیتشریحجداگانهاست،آمدهپولکیفپلتفرمدرکههاییگزینهتماموظایفقسمت،ایندر
.کنیدتکمیلراخودآموزشتوانیدمیهاآنازاستفاده

شاملهاییآیتمبرگهایندر.کنیدانتخابراAssetsیاسرمایهبرگهتوانیدمیاپلیکیشن،پنجرهپاییندر(۱
توانیدمیراداراییافزودنوUnfreezeیاآوردندرفریزاز،Freezeیاکردنفریز،Sendیاارسال

.نماییدمشاهده

http://www.omidfadavi.me/
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QRکدوپولکیفآدرستوانستخواهیدکردید،انتخابرادریافتگزینهاگر(2 Codeوببینیدراخود
.نماییدکپیراآنفرستندهبهارسالجهت

ارسالیاSendگزینهازتوانیدمینمایید،ارسالدیگریشخصبهراترونارزداریدنیازصورتیکهدر(3
جهت.دکنیواردراارسالیارزمیزانونظرموردارزنوعگیرنده،آدرساستالزماینصورتدر.کنیداستفاده
.نماییدچکدوبارهراشدهوارداطالعاتارسال،ازقبلخطا،هرگونهازجلوگیری

بهراآنکارنحوه،Freeze/Unfreezeعبارتیبهیاآوردندرفریزازوکردنفریزگزینهانتخاببا(4
.دیدخواهیداست،آمدهزیرصفحهدرکهصورتی

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

بهقوانیناین.دشویمیآشناشده،آوردهگزینهاینباکاربرایکهقوانینیبالینکترونپولکیفآموزشدر
:استزیرشرح

Tron)پاورترونتوانیدمیکنید،Freezeراتروناگر(۱ power)کهترونهربرابردر.نماییددریافت
.کنیدمیدریافترأی،یکبابرابرپاوریککنید،میمنجمد

.نماییدسبکانرژییاباندپهنایخود،شدۀفریزتروننسبتبهتوانستخواهیدشماپاورترونبرعالوه(2
Tronکاربرد power،استآمدهبعدیهایپاراگرافدرانرژیوباندپهنای.

ترونهکشدخواهدموجودشمابرایتواناییاینروزسهفقطکردنفریزازپسکهبسپاریدخاطربه(3
فقطیولنمودفریزتوانمیگوناگونیهایبندیدستهدرراهاترون.آوریدبیرونفریزحالتازراخودهای

هسمدتبهدسته،هردرموجودهایترونکهآوریدبیرونفریزحالتازراهاآنتوانستخواهیدهنگامی
.باشندشدهنگهداریفریزحالتدرروز

دریافتاندبپهنایهزارپنجتوانیدمیباشند،فریزدرشماهایترونکهروزهرازایبهکهبدانیداستالزم(4
.نمایید

http://www.omidfadavi.me/
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نگرانCoinFirmآپاستارتبابایننسصرافیهمکاریآیا:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
است؟کننده

رونتتوانستخواهیدراهاینازوماندمیباقیهایتانرأیحقاینصورتدرکنید،فریزراخودTRXارزاگر(5
.کنیدکسبپاور

بههکانرژیوباندپهنایپاور،ترونجملهازامکاناتیهمهآورید،بیرونفریزحالتازراخودهایتروناگر(6
.دادخواهیددستازرا،بودیدآوردهدست

انجامراشبکهدرTRXهایتوکنانتقالونقلکنید،پرداختgasآنکهبدونخواهیدمیمواقعبرخی(7
اجرارایباید،آوردهدستبهفریزدرکهانرژیوباندپهنایچونمنابعیازتوانیدمیشمامواقعایندر.دهید
.نماییداستفادههوشمندمعامالتنمودن

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/binance-startup-coinfirm/
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دارند؟وظایفیچهلینکترونپولکیفپلتفرمهایگزینه

.کردارهاشزیرمواردبهتوانمیاست،آمدهلینکترونپولکیفپلتفرمدرکههاییگزینهوظایفدیگراز

Addیاسرمایهکردناضافهگزینهرویبرکلیکبا(۱ Asset،هایاستانداردازکههاییتوکنتوانیدمیTRC-

.بیفزاییدراکنند،میاستفادهTRC-20و10

نمادکردنابانتخبانمونهعنوانبهشود،میمیسردیگریامکاناتازاستفادهموجود،هایآیکونبهتوجهبا(2
.داشتخواهیدراآنکردنImportیاوجدیدهایپولکیفایجادامکانپول،کیف

کهداشتخواهیددسترسیMarketوBankorمنوهایزیربه،Marketیابازارمنویرویبرکلیکبا(3
.کنیدپیداآگاهیترونارزهایجفتتحوالتوهاقیمتآخرینازتوانیدمی

.نماییداستفادهDAppمنویرویبرکلیکازترون،غیرمتمرکزبرنامههایفهرستبهدسترسیجهت(4

خودتان،هایVoteرأیها،کلتعدادازتوانیدمیشماآنانتخابباکهدارندوجودVoteمنویدرامکاناتی(5
Registerهایدکمه.کنیدحاصلاطالعکاندیداهااسامیباقیمانده،پاورهایترون voteورأیثبتبرای

Resetنماییدمیمشاهدهدوبارهشروعبرایرا.

معامله،اریختهایگزینهبهتوانیدمیبرگهاینطریقاز.استموجودصفحهدردیگریبرگهپروفایل،برگه(6
نسخهوتنظیماتهمراهبهراTwitterوTelegram،WeChatدرهاگروهپیوندها،اطالعیهپشتیبانی،

.باشیدداشتهدسترسیبرنامه

توانیدمیوکنیدعوضراSolidityوNodeکاملپورتوIPبودخواهیدقادرNodeتنظیماتبهرفتنبا(7
.شویدوصلنظرموردنودبه

خودشخصیپولکیفبهشود،مینامیدهmywalletفرضپیشصورتبهکهخودکیفنامانتخاببا(۸
ازواردیمشاملصفحهاین.شودمیظاهرجدیدیصفحهلینک،ترونپولکیفبهشدنواردبا.شویدمیوارد

وپشتیبانارتعببازیابیاصلی،کلیدازکپینسخهیکتهیهعبور،رمزپول،کیفنامپول،کیفآدرسجمله
کیفتوانیدمیصفحه،درموجودگزینهآخرینازاستفادهبا.باشدمیخصوصیکلیدازگیریپشتیبانسپس
.کنیدپاکراخودپول

http://www.omidfadavi.me/
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کرد؟کسبدرآمدلینکترونپولکیفازتوانمیچگونه

ولپآنکهبرای.باشدمیدرآمدکسبجهتخودفردبهمنحصرامکاناتدارایلینک،ترونپولکیف
ایجادرزابابازیبرایگوناگونسرگرمیچندیایکاستالزمکنیم،شروعرالینک،ترونولتازدرآوردن

.گرددمیشارژساعتهردراتوماتیک،بطورفعالسرگرمیهردرآمد.کنیم
رالینکرونتولتاتوماتیکنصببااستالزمابتداشد،دیدهلینکترونپولکیفآموزشدرکههمانطور
.کنیداندازیراهونصب

http://www.omidfadavi.me/
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جاریغمبالاز.گرددمیتقسیمجاریمبالغوموجودسپردهبیندرنسبتبههابازیازحاصلدرآمدتمامی
زمانیاصلهفهردرراخودموجوداندازپس.نماییداستفادهتوانیدمیدرآمدافزایشوبیشترتوکنتولیدبرای
صرفشماکارگسترشبرایتواندمیآنازقسمتیکهاستمسلمنمایید،برداشتتوانیدمیبخواهیدکه

باعثکارروشاین.استبرخوردارمحدودیکاریزمانمدتازبازی،برایموجودهایسرگرمیهمه.گردد
.کردکسببیشتریدرآمدمدت،طوالنیهایبازیازبتوانکهشودمی

ترمناسبگذاریسرمایهبرایکدامکوین؛بیتوطالمقایسه:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
است؟

کردهملعمستقلصورتبهکهاستشدهریزیبرنامهترونچینبالکهوشمندقراردادهایاساسبرهابازی
قراردادکدبعمن.استشدهتنظیمشفافصورتبهقراردادهابامشارکتقوانینتمامی.باشندمیغیرمتمرکزو

Openیابازمنبعکدیکهوشمند، Sourceدارندراآنخواندنامکانهمهکهاست.

زینهههیچگونهبنابراینواست،شدهآوردهدرآمدکسبدرآنهزینهکهاستدرصددهمدیریتالعملحق
.دبرکاربهمیتوانپروژه،مدتطوالنیگسترشجهترامبالغاین.شدنخواهدحسابدیگریاضافی

کنیم؟کسبتروندرآمدایرایانهبازیازاستفادهباچگونه

کیفبهراTRXهایتوکنخودمعامالتازآنازپسشده،واردخود،موجودلینکترونپولکیفبهابتدا
.ییدنمابازیبهشروعوکردهاجرارابازیبرنامهیکسایتوبطریقازسرانجام.نماییدمنتقلخودپول

هایبازیواسطهبهتوانندمیآنهایتوکنکهداردراTRXیاTronixیعنیخودبهمخصوصارزترون،شبکه
توسطکاربران.دشونمیواردتوکنتولیدکنندهکاربرانحساببهشدهتولیدهایتوکناین.گرددتولیدکاربران
انندتومیهمچنینآنها.برسانندانجامبهدیجیتالارزهایدیگرباراخودTRXارزمبادلهتوانندمیخودحساب

.برندکاربهچینبالکخدماتهایهزینهپرداختجهتراارزاین

اتریوم،پل،ریجملهازدیگریهایآلتکوینباکوین،بیتوترونارزباجزبهلینکترونپولکیفواسطهبه
.کنیدمعاملهتوانیدمیمونِروولیتکوین،

کدامند؟لینکترونپولکیفازدرآمدتحصیلهایگزینه

قابلیت.تندهسآزمایشیمراحلدرهنوزکهاستمبتکرانهتکنولوژییکلینکترونپولکیفوترونامکانات
:شودمیاشارهآنهاازبرخیبهراستاایندر.داردوجودوب،تحتمتنوعهایبرنامهواسطهبهدرآمدتحصیل

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/comparison-gold-bitcoin/
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تدریافجایزهتوانمیآندرمحتواتوزیعباکهاستتکمیلحالدربرنامهیک،Torrentتورنتبرنامه(۱
.استجالببرنامهایندرجوایزکاربرد.نمود

اهدافبهدنرسیبابازیهنگامدرکنندگانبازیاست،کهکشانیبینبازییکسازیشبیهکهIGGبازی(2
.شودمیدادهپاداشآنهابههوشمند،قراردادیکطریقازشوند،برندهصورتیکهدربازی،

.شودمیدادهشمابهترون،انرژیمقداریپاداشعنوانبهترونکردنفریزبا،Votingیادادنرأی(3

:شدهارائهمطالببندیجمع

لینک،ترونپولکیفآموزشکنند،کار،TRXاختصاریعالمتباترونارزحوزهدربخواهندکهکاربرانیبرای
.نمایندفادهاستهستند،سازگارترونتوکنباکههاییولتازتوانندمیاینصورتدر.باشدمیضروریامریک

پولکیفایندانلودامکان.نماییدبارگیریtronlink.orgوبسایتازرالینکترونپولکیفاستالزمابتدا
باکارجهتخودپولکیفازاینصورتدر.داردوجوداندرویدوiOSتاپ،دسکمختلفهایعاملسیستمبرای
.نماییداستفادهتوانیدمیهمراهتلفنورایانه

راخودولپکیفباکاراست،الزممعامالتانجامجهتکهمواردیآموزشباتوانیدمیپول،کیفنصبازپس
.باشدمیدمفیدرآمدکسبجهتکهاستفردیبهمنحصرامکاناتدارایلینک،ترونپولکیف.نماییدشروع
.نمودجادایارزبابازیبرایگوناگونسرگرمیچندیایکتوانمیلینکترونپولکیفازدرآمدکسبجهت

اینستاگرامدرفدویامیدهفتشمارهالیو:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

:متداولسواالت

چیست؟ترونازمنظور

Tronانتفاعیغیرشرکتتوسط2۰۱7سالسپتامبردرترون Foundationشداحداثسنگاپوردرمستقر.
ساختنازذارانگبنیانقصد.استشدهاستوارچینبالکپایهبرکهاستغیرمتمرکزپلتفرمیکTronشبکه
.استودهبشده،توزیعسازیذخیرهفناوریباودیجیتالمحتوایبارایگانجهانیسرگرمیسیستمیکآن
.آوردمیفراهمرادیجیتالارزیصرفهبهمقرونوآسانگذاریاشتراکامکانپلتفرماین

چیست؟TRXنماد

هاییصرافیدرراTronixتوانمی.کندمیاستفادهTRXیاTronixنامبهخودرمزنگاریارزازTronشبکه
ارزهایباخریدحاضرحالدر.کردمبادلهBTCیاETHمانندرمزپایهارزهایسایرBinanceوLiquiمانند
.نیستپذیرامکانفیات

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/live7-instagram/
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چیست؟TronLinkبرنامه

آسانراTronچینبالکبهدسترسیکهاستChromeافزودنیکاربردیبرنامهیکtronlinkبرنامه
-میدهندگانتوسعه،TronLinkکردناضافهبا.نمایدمیآسانرامتمرکزغیرهایبرنامهباتعاملوکرده

ارتباطخودمرورگرداخلدردرستکنندمیایجادخودDAppsبرایکههوشمندیقراردادهایباتوانند
.کنندبرقرار

کرد؟کسبراTRXارزتوانمیچگونه

فرمپلتدرکاربریحسابدرنامثبتاولدهید،انجامبایدکهکاریتنها،TRXیارایگانTronدریافتبرای
اینمطالعهوترونباکارفیلمتماشایباآنازپس.دهیدپاسخشدهآمادهسوالچندبهسپساست،ترون
خریدبرایراخودمعامالتآنگاه.کنیددنبالراآموزشیمطالبلینک،ترونپولکیفآموزشجهتمقاله

Tronارز.کنیدپیگیریTRXًشدخواهدارسالشمانظرموردپولکیفآدرسبهمستقیما.

دهد؟میانجامکاریچهTRXفریز

ذخیره،محلدرراآنهاروزازمعینیتعداددربتواندتاگرددمیسببشماTRXهایتوکنکردنفریزعمل
در.باشیدنآنهافروشیامعاملهبهقادرنشوید،خارجفریزازکهزمانیتاشودمیباعثامراینوکنیدقفل

هاآنبادبتوانیراخاصیاقداماتدهدمیامکانشمابهکهگیردمیپاداشمنابعیباشماپولکیفعوض،
.دهیدانجام

چیست؟TRONانرژیوباندپهنایپاور،ترون

چندلحهدفباراجدیدیجالبویژگیهایازبرخیاست،اتریومشبکهبامقایسهقابلاگرچه،Tronشبکه
انرژیوباندهنایپپاور،ترون.کندمیپیشنهادکند،میگرفتارموجودهایبالکچیناکثردرراکاربرانکهمسئله
-میدستبهشماTRXپولکیفدروناز"Freeze"عملکردازاستفادهطریقازکههستندمنابعازنوعی

درکهمعنیاینبه.استTronشبکهدرCPUمصرفمیزانانرژی،ازمقصود،Tronرسمیسندطبق.آیند
یکدرCPUمصرفمیزانبیانگرانرژی،یککاربر،توسطهوشمندقراردادهایکردناجراییوساختنهنگام

.بودخواهدمیکروثانیه

:منابع

https://www.tronlink.org

https://www.investopedia.com/tech/what-tron-trx

https://chrome.google.com/webstore/detail/tronlink

http://www.omidfadavi.me/
https://www.tronlink.org/
https://www.investopedia.com/tech/what-tron-trx
https://chrome.google.com/webstore/detail/tronlink%EF%BC%88%E6%B3%A2%E5%AE%9D%E9%92%B1%E5%8C%85%EF%BC%89/ibnejdfjmmkpcnlpebklmnkoeoihofec
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آموزش تکمیلی

وین و برای آشنایی با سرفصل های دوره جامع ساخت و استفاده از کیف پول بیت ک
:سایر ارزهای دیجیتال می توانید به لینک زیر مراجعه کنید

مشاهده دوره جامع ساخت و استفاده از کیف پول ارزهای دیجیتال

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-on-making-and-using-bitcoin-wallet-and-other-cryptocurrencies/
https://omidfadavi.me/product/training-wallet-cryptocurrenciy-bitcoin/

