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 دیجیتال ترون چیست؟ چگونه ترون بخریم؟ارز 
 

تونین اون رو خرید و فروش کنید و درآمد ارزدیجیتال ترون یکی از رمز ارزهای موجود در بازار است که می
تونین ازشون کسب البته این تصور که تمام ارزهای دیجیتال خوبه و می خوبی هم از این کار به دست بیارین.

 ای که درالهبرداری هستند و ممکنه تمام سرمایهدرآمد کنین، اشتباهه. چون که بعضی از این ارزها برای ک
درصد  09هزار ارز دیجیتال تولید شده که بیش از  6تا االن چیزی بیشتر از  این کار گذاشتین رو از بین ببرین.

ر تونین یک ارز معتبها تقریبًا کالهبرداریه، پس احتمااًل االن این سوال براتون پیش میاد که چجوری میاون
روز کنین به راحتی ارز دیجیتال اگه یکم وقت بزارین و اطالعاتتون رو در این زمینه به یی کنین؟رو شناسا

کنین، در حال حاضر ترون یک ارز بسیار معروف است که افراد زیادی هم در اون مناسب خودتون رو پیدا می
 گذاری کردن.سرمایه

و اطالعاتتونو کامل کنین، ادامه مطلب رو از دست اگر دوست دارین بیشتر در مورد این ارز دیجیتال بدونین 
 ندید و تا آخر آن با ما همراه باشید.
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 ترون چیست؟
-

 

همان طور که گفتیم امروزه ترون یک ارز دیجیتالی است که خیلی از اون صحبت میشه و طرفداران زیادی 
 گذاری کردند.هم پیدا کرده که در اون سرمایه

است که بالک چین و هدف خاص  بالک چینارز دیجیتال ترون، یک پلتفرم غیر متمرکز مبتنی بر فناوری 
 خودش رو داره.

های مختلف خرید و فروش میشه، ترون هم مثل اتریوم اسم یک بالک چین است و نام ارزی که در صرافی
 است.ترونیکس 

معامالتی که در بستر این شبکه انجام میشه در بالک  هست و تمام TRXعالمت اختصاصی ارز دیجتال ترون 
 پیگیری کنین. Tron Explorerها را از طریق تونین تراکنشچین اختصاصی اون هم ذخیره خواهد شد و می

کنه و در اون دو های غیر متمرکز پشتیبانی میشبکه ترون مانند اتریوم از قراردادهای هوشمند و برنامه
وجود داره که توسعه دهندگان نظر خودشون رو درباره این موضوع به این  TRC-09 و TRC-09استاندارد 

 کنن:صورت بیان می
 TRC-09  استانداردی است که برای قراردادهای هوشمند ترون با استفاده از ماشین مجازی یاTVM 

 اختصاص پیدا کرده.
  استانداردTRC-09 ک چین پشتیبانی میشه.های مجازی ترون توسط بالبدون استفاده از ماشین 

قابل قیاس بدونیم، برای آن که بشه  TRC-09شبکه اتریوم را با استاندارد  ERC-09طور کلی میشه استاندارد به
نویسی خاصی نیست و میشه خیلی راحت ایجاد کرد نیازی به دانش برنامه TRC-09یک توکن با استاندارد 

 آموزشی زیادی برای این کار وجود دارد.این کار رو انجام داد و در اینترنت مقاالت 

https://sarmayedigital.academy/blockchain-technology/
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 تاریخچه ارز دیجیتال ترون
وارد بازار شد و در  0902تازگی اومده و سابقه زیادی نداره. این ارز در واقع در سال ترون ارزی است که به

 میلیون دالر سرمایه رو جذب کنه. 29عرضه اولیه توانست چیزی در حدود 
و  های اینترنتی بودنها و استارتاپهندگان این شبکه از کاربرهای برتر شرکتدگذارها و توسعهتمام بنیان

 سابقه درخشانی هم داشتن.
ترون در ابتدای عرضه خود بالک چین اختصاصی نداشت و در بالک چین اتریوم به صورت یک توکن فعالیت 

 کرد.می
رز در اون جا به فعالیت خودش بعد از یک مدتی که گذشت بالک چین اختصاصی ترون ایجاد شد و این ا

 ادامه داد.
 کنیم.در ادامه، روند فعالیت این ارز دیجیتال رو از ابتدای ورود آن به بازار بررسی می

گذارانش شروع کرد و در آگوست همون ، شرکت ترون کار خود رو با انرژی باالی بنیان0902در آوریل سال 
 ده.سال توانست عرضه اولیه این ارز رو انجام ب

میلیون دالر سرمایه جذب کنه و اون  29همانطور که در باال گفتیم، این ارز در همون ابتدا توانست نزدیک به 
 دالر بود. 919900موقع مقدار ارز هر واحد ترون برابر با 

دالر  91990ها و سایت کوین مارکت کپ با قیمتی معادل ، قیمت این ارز در بعضی از صرافی0902در سپتامبر 
 روخته میشد.ف

دالر رو از آن  211.00ها فهرست شد، توانست حجم معامالتی معادل وقتی ترون برای اولین بار در صرافی
 خودش کنه.

دالر  910ترون به باالترین قیمت خود تا به االن یعنی  0901ژانویه  .به طور خیلی عجیب و باورنکردنی در 
 تجربه کنه. رسید، اما متاسفانه دیگه نتونست این قیمت رو

از بالک چین اختصاصی ترون رونمایی شد و دیگه از این زمان به بعد یک بالک چین  0901در می سال 
 اختصاصی داشت.

ردن به بالک چین ککار می اتریوم ERC-09های ترون که بر اساس استاندارد در ژوئن همان سال، توکن
 اختصاصی ترون منتقل شدن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sarmayedigital.academy/what-is-ethereum/
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 ترون را چه کسی خلق کرد؟
 

 
ارزدیجیتال ترون توسط جاستین سان تولید شد که توانست با توسعه یک ارز دیجیتال به درآمد بسیار باالیی 

 برسه.
ر در این تیم فعالیت نف 099نماینده ارشد ریپل بود. در حال حاضر بیش از  trxجاستین سان پیش از توسعه 

 کنن.می
ابا و بهای بزرگ علییکی از افراد برجسته این تیم لوشن چن هستش که یکی از کارشناسان ارشد شرکت

 تنسنت بود و در حال حاضر این فرد مدیریت فنی ترون رو برعهده داره.
 ساختار ترون

گان محتوا و کاربران بشه. این شبکه تر شدن تولیدکنندها، باعث نزدیککنه با حذف واسطهترون تالش می
د به تر شدن فرآینکنه که باعث افزایش سرعت و ارزانسازی غیرمتمرکز عمل میبه عنوان یک سیستم ذخیره

 شه. ها میگذاری دادهاشتراک
  نسخه داره:  ۴ترون به طور کلی

 
 در ۷۱۰۲تا  ۷۱۰۲ز سال توان ترون بارگذاری شده روی شبکه بالک چین اتریوم انسخه اول آن را می

 نظر گرفت.
 طور کامل روی بالک چین انحصاری ترون بارگذاری شد. سپس، نسخه دوم این شبکه به 
  مکانیزم ادیسی مورد استفاده قرار گرفت.  ۳در نسخه 
 ترون با تحول بزرگی همراه بود. در این نسخه از مکانیزم تایید صحت معامالت اجماع  ۴ی نسخه

 شه. به کار گرفته شد که انقالبی بزرگ در شبکه ترون محسوب میDPoS بجای  TPoSدو الیه یا 
در ساختار خود استفاده  TRC-09و  TRC-09ترون ساختاری مشابه با اتریوم داره و مانند آن از دو استاندارد 

روژه اضح از پبرداری وکنه. این میزان شباهت به حدی زیاد است که بسیاری از افراد ترون را تقلید و کپیمی
 دونند. اتریوم می
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TRC-09 نویسی و فقط با طی کردن چند مرحله ساده یک این توانایی را به کاربر میده که بدون دانش برنامه
 توکن در شبکه ترون ایجاد کنه. 

 به عنوان کارمزد ایجاد این توکن پرداخت کنه.  TRXواحد  ۰۱۷۴کاربر برای این کار باید 

ایجاد کنه و کامال با استاندارد  قرارداد هوشمندتواند با تکیه بر ماشین مجازی ترون می TRC-09استاندارد 
ERC-09 تونند قراردادهای هوشمند شبکه اتریوم را دهندگان میاتریوم سازگار است. به عبارت دیگر، توسعه

 شبکه ترون منتقل کنند. به 
کنه. تر است و بر اساس چند اصل کار میعملکرد شبکه ترون نسبت به چند ارز دیجیتال دیگر موجود پیچیده

ک شبکه ترون از یدهنده آن را بشناسید. برای درک نحوه عملکرد پیچیده شبکه ترون باید اجزای تشکیل
 ساختار سه الیه تشکیل شده است که عبارتند از:

 
 سازیالیه ذخیره

ک و سازی بالشده منحصر به فرد که توسط تیم ترون طراحی شده و شامل ذخیرهسازی توزیعپروتکل ذخیره
های غیرمتمرکز و قراردادهای هوشمند در این های مربوط به برنامهحالت میشه. به عبارت دیگر، تمام داده

 شن. الیه ذخیره می
های مختلف سازی دادهیده پایگاه داده گراف معرفی شد تا نیاز به ذخیرهسازی، ادر طول طراحی الیه ذخیره

 رو برآورده کنه. 
 

 الیه هسته
های متعددی در الیه هسته وجود دارن، از جمله قراردادهای هوشمند، مدیریت حساب و اجماع. ماژول

قرار گرفته است. برای  شه، در این الیهماشین مجازی ترون که کامپیوتر غیرمتمرکز ترون نیز محسوب می
دهندگان، جاوا به عنوان زبان قرارداد هوشمند انتخاب شد. البته این شبکه در رسانی بهتر به توسعهخدمات

 های پیشرفته نیز پشتیبانی کنه.  آینده قرار است از سایر زبان
 دارد. است، در نتیجه استخراج در ترون معنی ن DPOSهمچنین، مکانیسم اجماع ترون بر اساس 

 
 الیه برنامه کاربردی

ول سازی کیف پهای غیرمتمرکز یا سفارشیهای ارائه شده برای ایجاد برنامهتونند از رابطدهندگان میتوسعه
تیبانی های چند زبانه پشاستفاده کنند. پروتکل ترون توسط پروتکل بافر گوگل تعریف شده است و از افزونه

 کنه. می
نماینده که از  ۷۲ها نقش ندارند. در عوض، فقط راد در تولید بالک و تایید تراکنشدر این الگوریتم همه اف

 تونند این کار رو انجام دهند و به درآمد برسند. تمام شبکه انتخاب شدند می
ها در صورتی که عملکرد خوبی نداشته باشند، برای مثال آفالین شوند یا فعالیت هر کدام از این نماینده

تمام افرادی که ترون دارند    نجام دهند، خیلی سریع با یک نماینده جدید جایگزین خواهند شد. غیرقانونی ا
نماینده برای تولید بالک انتخاب  02تونند به کسانی که نامزد نمایندگی هستند رای بدهند و در نهایت می
 شن. می

های بیت کوین و اتریوم الن شبکهشه. فعااین مساله یکی از ایرادهایی است که از شبکه ترون گرفته می
 نود دارد.  ۷۲نود هستند، در حالی که ترون با ادعای غیرمتمرکز بودن فقط  ۰۰۱۱۱تقریبًا 

https://sarmayedigital.academy/what-is-smart-contract/
https://sarmayedigital.academy/what-is-smart-contract/


 

11 
 

باید توجه کنید که برای نامزد شدن در انتخابات باید شرایط خاصی داشته باشید. یکی از شرایط قرار گرفتن 
شه و فهرست بار انجام میساعت یک 6گیری هر رای واحد ترون است. 01000در فهرست نامزدها پرداخت 

شه. در شبکه ترون، زمان هر بالک سه ثانیه و پاداش هر روزرسانی میگیری مدام بهنمایندگان بر اساس رای
 کنند.  واحد ترون دریافت می ۳۳۰1۳۲۴1۱۱۱کوین است. در مجموع، نمایندگان منتخب ساالنه  ۳۷بالک 

تورم نخواهد داشت، ولی در آینده هر سال درصد  ۷۱۷۰است که این ارز دیجیتال تا سال تیم ترون اعالم کرده 
 شه. کمی تورم به آن اضافه می

 TronTowerنماد اختصاری  TPداشته باشین.  TronTowerاگر قصد دارید در انتخابات شرکت کنید، باید 
ا به اصطالح فریز کنید. هر یک واحد های خود را اختصاص دهید یباید ترون TPاست. برای بدست آوردن 

 است.  TPترون برابر با یک واحد 
 عملکرد ترون 

 

 

تونید مانند رمز کنه، بنابراین ترون رو نمیپشتیبانی نمی POWالگوریتم ارز دیجیتال ترون از اثبات کار یا 
کنه پشتیبانی می  Dposیا ارزهای دیگر استخراج کنید. در عوض، این الگوریتم از اثبات سهام نمایندگی شده 

 ده. تراکنش در ثانیه رو می ۰۱۱۱که اجازه تایید تقریبا 
شه که با روش رمزنگاری مورد ستفاده میا (Lamport)برای رمزنگاری در این شبکه از روشی به نام لمپورت 
وانایی مپورت تیک نکته مهم این است که الگوریتم ل استفاده در بیت کوین و اتریوم بسیار متفاوت است.

 مقابله با حمالت محاسبات کوانتومی رو داره و این ویژگی شبکه ترون رو منحصر به فرد کرده است. 
درصد از آن انتشار پیدا کرده ۲۱میلیارد واحد است که در حال حاضر ۰۱۱حدود  TRXهای تعداد کل کوین

جدیدی به  TRXقرار بگیره و دیگر  ها، تا آخر امسال کل این ظرفیت در دسترسبینیاست. بر اساس پیش
 چرخه وارد نخواهد شد.
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 اهداف ترون
های غیرمتمرکز ایجاد کرد و توان روی آن برنامهترون یک سیستم عامل مبتنی بر بالکچین است که می

ای به اشتراک گذاشت. ترون با یک هدف روشن اختراع شده است: پاداش دادن بیشتر به محتوای رسانه
 محتوا.  تولیدکنندگان

ساختار صنعت رسانه در حال حاضر به صورتی است که چند شرکت بزرگ مثل یوتیوب، فیسبوک و اپل قدرت 
 های مختلف دارند. ها و پلتفرمزیادی روی محتوای منتشر شده در رسانه

کنن، بلکه بخش بزرگی از سود ایجاد شده توسط ها نه تنها محتوای منتشر شده را کنترل میاین شرکت
دهند. تولیدکنندگان محتوا تنها بخش کوچکی از این سود رو به دست ها رو به خود اختصاص میرسانه

 آورند. می
ها است تا بینندگان از طریق شبکه ترون به صورت ترین اهداف ترون حدف واسطهبنابراین، یکی از اصلی

 ترون قصد داره یک اینترنت کامالً مستقیم به تولیدکنندگان محتوا پاداش پرداخت کنند. به عبارت کلی، 
 ها کامال تحت مالکیت سازندگان محتوا باشند. غیرمتمرکز ایجاد کنه و در نتیجه آن رسانه

ی دهنده ترون،طراحدر حال حاضر، ترون یک شبکه اینترنت غیرمتمرکز داره که توسط جاستین سان، توسعه
 از این کار ایجاد یک اینترنت کاماًل غیر متمرکز بود.طور که قباًل اشاره شد، هدف و ایجاد شده است. همان

 
 مزایا و معایب ترون

 

 

های زیادی دست پیدا کرد. با این حال، این ارز دیجیتال در کنار مزایای ترون در عرض چند سال به موفقیت
 کنیم.  طور خالصه بررسی میها رو بهزیاد خود معایبی نیز داره که در ادامه آن
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 قوی پشتیبانی
جاستین سان رابطه نزدیکی با "جک ما" موسس علی بابا، دارد. حمایت جک ما از پروژه ترون باعث شد این 

 ها معامله بشه و محبوبیت بیشتری بین کاربران پیدا کند. ارز دیجیتال خیلی زود در صرافی
 

 قدرت بخشیدن به هنرمندان و تولیدکنندگان محتوا 
قدرت بخشیدن به سازندگان محتوا در سراسر جهان است. ترون، جنبشی را ترین ویژگی شبکه ترون بزرگ

 گیره و آنهای رسانه پس میکنه که برخی به آن شبکه سوم میگن. شبکه سوم قدرت رو از غولهدایت می
 ده.   را به کاربر می

 
 ها حجم باال و هزینه پایین تراکنش

سنت به ازای هر تراکنش(. عالوه بر این، این  ۱1۱۱۱۱۱۰) ها در شبکه ترون تقریبا صفر استهزینه تراکنش
تراکنش در ثانیه رو  ۰۰تراکنش در ثانیه پشتیبانی کنه )اتریوم توانایی پشتیبانی از  ۰۱۱۱تونه از سیستم می

ن های آنالیای برای انقالب در رسانهداره(. این ظرفیت معامله نویدبخش یک آینده روشن برای ترون و زمینه
 . است

برای  UTOXشن و قابل پیگیری هستند. در این شبکه از سیستم در یک دفتر کلی ثبت می TRXهای تراکنش
 شه که مجموعه قوانین خاص خود را دارد. ها استفاده میثبت تراکنش

 
 پخش محتوا بدون محدودیت

ا بدون هیچ محدودیتی های خود رکنه ویدیوها و عکسترون یک پروتکل غیرمتمرکز است که شما را قادر می
ا باشید، ی محتوارائه کنید. این ویژگی برای برخی از افراد، بسیار مفید است. برای مثال، اگر یک تولیدکننده

 العاده است. این ویژگی برای شما فوق
 

 مالکیت محتوا 
 ار دارید. بدونگذارید، برای همیشه مالکیت آن را در اختیدر شبکه ترون، وقتی یک محتوا را به اشتراک می

هایی مثل شده برای استفاده از یک محتوا به واسطهتوجهی از هزینه پرداختشبکه ترون، بخش قابل
 رسد. نتفلیکس می

نند ردپای توتیم ترون معتقد است تولیدکننده باید به حق واقعی خود برسد. کاربران با استفاده از ترون می
 شه. های اینترنتی میسایتدر نهایت منجر به کاهش تبلیغات وبدیجیتالی خود را حفظ کنند که این امر 

 
 dApp ساخت 

کنید. یکی از دریافت می TRXکنین، ارز دیجیتالی سازید و یک محتوا در آن ارائه میمی  dAppوقتی یک 
رای بتونید العاده شبکه ترون امکان ایجاد توکن منحصر به فرد است. به عبارت دیگر، میهای فوقویژگی

 از یک کوین انحصاری استفاده کنید.  TRXپرداخت به جای 
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 سوزیسکه
سوزی، تیم مرکزی یک رمزارز برای افزایش قیمت واحدهای پولی اقدام به خرید تعداد در فرآیند سکه 

ه که شسوزی گفته میگذاره. به این فرآیند پیچیده سکهها را از چرخه بیرون میکنه و آنمشخصی سکه می
 خالف ترون در اتریوم اتفاق نمیفته. بر
 

 پشتیبانی از زبان جاوا
دهندگان زیادی به آن تسلط دارند. پشتیبانی نویسی است که توسعههای برنامهترین زبانجاوا یکی از معروف

ر یگهای دهای غیرمتمرکز تولید کنند. در شبکهکنه به راحتی برنامهدهندگان را قادر میترون از جاوا توسعه
ه نویسی در اتریوم سولیدیتی نام دارد( کباید زبان مخصوص این شبکه را یاد بگیرید )برای مثال، زبان برنامه

 به تالش و زمان زیادی نیاز داره. 
 

 امنیت شبکه 
های کاربری به نگرانی اصلی در مورد ترون این است که نحوه مقابله با حمالت سایبری و هک شدن حساب

 نشده است. صورت دقیق بیان 
 

 نقشه راه توسعه ترون
 

 

یکی از چیزهایی که خیلی باید موقع خرید و فروش یک ارز دیجیتال به اون دقت کرد، نقشه راه توسعه آن 
 ارز است.

های کلی سازنده تونید اطالعات زیادی در مورد اهداف کلی و برنامهزمان بررسی نقشه راه توسعه ترون می
اهداف مختلف و همچنین برنامه اجرایی یک شرکت به دست بیارین تا ببینید ترون این ارز برای رسیدن به 

 گذاری انتخاب منطقی است یا نه؟!اصال برای سرمایه
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خواهیم بررسی کنیم که بنیاد ترون اعالم کرده است. این برنامه یک به همین علت، نقشه راه ترون رو می
ای اجرای و عملیاتی رو نشون میده که یکی مرحله 6ار این ارز در ساله دقیق از ابتدای شروع به ک 09نقشه راه 

 بریم.یکی نام می
 

 مرحله اول اکسودوس
است. هدف در این مرحله ایجاد پلتفرم بالک چین  0901تا  0902( اولین مرحله و از سال Exodusاکسودوس )

محتوا  سازییع همتا به همتا و ذخیرهافزاری رایگان اکسودوس برای توز توزیع محتوای ترون با کمک بستر نرم
 و همچنین ارائه اولیه آن به کاربران بود.

 مرحله دوم ادیسه
است. هدف آن معرفی واضح و جامع پلتفرم ترون  0901تا  0902( دومین مرحله و از سال Odysseyادیسه )

لیدکنندگان دسازی اقتصادی توکنندگان محتوا و تولیدکنندگان به استفاده از آن برای توانمنبرای تشویق مصرف
 محتوا است.

 
 مرحله سوم سفر بزرگ

است. هدف این مرحله ایجاد قابلیت تولید  0900تا  0909( از سال Great Voyageسومین مرحله سفر بزرگ )
رم ترون ها به استفاده از پلتفهای خصوصی برای تولیدکنندگان محتوا برای تشویق به مراتب بیشتر آنتوکن

 است. 
 

 مرحله چهارم آپولو
است. در این مرحله باید یک پلتفرم معامالتی برای  0902تا  0900( از سال Apollo چهارمین مرحله آپولو )

های تولید شده )مجددًا برای تشویق به مراتب بیشتر تولیدکنندگان محتوا برای داد و ستد غیرمتمرکز توکن
 یشتر محتوا روی آن( ایجاد شد. استفاده از پلتفرم این ارز دیجیتال و انتشار ب

 
 مرحله پنجم پیشتازان فضا

گیری پلتفرم بازی است. هدف این مرحله شکل .090تا  0902( از سال Star Trekمرحله پنجم پیشتازان فضا )
 توسط کاربران است. Tronغیرمتمرکز برای ارائه تا جای ممکن بازی بیشتر روی پلتفرم 

 
 مرحله شش ابدیت

است. هدف سازندگان ترون در این مرحله روی به  0902تا  .090( از سال Eternityبدیت )مرحله ششم ا
گذار برای تولیدکنندگان محتوا و ( یا سرمایهDonateوجود آوردن بستری برای جذب اهداکنندگان مالی )

 فراهم کردن بودجه تولید محتوا به شکل غیرمتمرکز و دیجیتال است.
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 سامسونگ با ترون ایهمکاری شرکت کره
 

 

ای سامسونگ قرارداد همکاری منعقد کرده است. به عبارت ، ترون اعالم کرد که با شرکت کره0900در اکتبر سال 
 Samsungاستور سامسونگ )تونند از فروشگاه بالک چین کیدیگر از این به بعد کاربران می

BlockchainKeystoreشند.( به این ارز دیجیتال دسترسی داشته با 
های غیرمتمرکز ساخته شده است که سامسونگ برای دسترسی کاربران این فروشگاه برای میزبانی از اپلیکیشن

ی هاتونند در تمام دستگاهها ساخته است. به عبارت دیگر انبوهی از کاربران از سراسر جهان حاال میبه آن
 ساخت سامسونگ راحت به این ارز دسترسی داشته باشن.

هم از ترون استفاده  USDJو  JSTاید اشاره کنیم در ساخت ارزهای دیجیتال پایدار دیگری به اسم همچنین ب
 گذاری دارد.کردن که نشون میده این ارز احتمااًل آینده خیلی روشنی برای سرمایه

 هایی مشتری ترون هستند؟چه موسسه
 

یشه و بنابراین کاربران زیادی به این طور که اشاره کردیم سامسونگ یکی از کاربران ترون محسوب مهمون
 بریم.ها را نام میای هم مشتری ترون هستند که آنهای دیگهارز دیجیتال اعتماد کردن، ولی موسسه

Refereum 
این پلتفرم به کاربران خودش اجازه میده زمان استریم کردن ارزدیجیتال ترون کسب کنند. تنها این نیست، 

 تونند زمان تماشا به عنوان پاداش این ارز را به دست آورند.می بلکه کاربران تماشاچی هم
این همکاری در راستای اهداف ترون روی مدیا است و نشون میده که بالک چین پتانسیل باالیی برای ترکیب 

 DLiveبا دنیای بازی داره. همچنین باید اشاره کنیم محرک اصلی تالش برای این ترکیب سرویس استریم 
 است. 

کرد و حاال ترون به علت به دست آوردن بیت ل از این، شبکه بیت تورنت با این سرویس همکاری میقب
 هم دسترسی پیدا کرده. Dliveترون، به 
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Metal Pay 

تونید به تمام نقاط دنیا پول انتقال بدید. این پی یک سرویس پرداخت آنالین است که به کمک اون میمتال
 تونند با ارز فیات )مانندکنه و کاربران نیز به لطف اون میترون همکاری می سرویس از خیلی وقت پیش با
 یورو یا دالر( ترونیکس بخرند. 

های ارز دیجیتال، قابلیت خرید مستقیم ارزدیجیتال ترون با استفاده شاید بهتر باشه بگیم که در خیلی از صرفی
 از ارزهای فیات وجود نداره.

هایی مانند بایننس برای برخی کاربران مبتدی خیلی سخت است و بنابراین یخرید و فروش ترون از صراف
 ده خیلی راحت این ارز رو تهیه کنند.ها اجازه میپی به آنسرویس متال

 
oBike 

ترین نام در عرصه اشتراک دوچرخه در جنوب شرقی آسیا است که دفتر مرکزی آن در کشور این شرکت بزرگ
 سنگاپور است. 

رو روی بستر ترون عرضه کردند و کاربران به کمک  oCoinارز دیجیتالی مخصوص خود به اسم  این شرکت
ها رو پرداخت کنند. مشتریان وفادار این شرکت اگر از خدمات این تونند هزینه استفاده از دوچرخهآن می

 به دست آورند. oCoinتوانند شرکت بیشتر استفاده کنند، می
 

Bitmain 
کنه و جزو مشتریان ارزدیجیتال نهادی فعالیت می ی بسیار معروف که در زمینه تولید نیمههایکی از شرکت

 های مخصوصترون محسوب میشه. این شرکت بزرگ تولیدکننده ماینرهای مخصوص بیت کوین یا چیپ
 ها است.اسیک

 
 تحلیل فاندامنتال ارزدیجیتال ترون

 

نام داره که آینده یک  تحلیل فاندامنتال"جمله ارزهای دیجیتال " یکی از ابزارهای تحلیلی در هر بازار مالی از
 تونه تا حدی نشون بده. ارز رو در درازمدت می

ه ن خود، تبدیل شدن بدر مورد ترون باید بگوییم با توجه به اهداف این ارز یعنی توسعه شبکه بالک چی
های محتوایی که در باال اشاره کردیم و در کنار آن میزان پیشرفتی که این اینترنت غیرمتمرکز یا حذف واسطه

های قابل توجهی که با سایر ارزهای دیجیتال مانند بیت گیری تا االن طی کرده و تفاوتارز از ابتدای شکل
گذاری بلندمدت روی این ارز ای روی سرمایهن تا تریدرهای حرفهکوین، اتریوم و ریپل داره، همگی باعث شد

 حساب باز کرده باشند.
 است که دارایی او رو نزدیک به« تیم دریپر»گذاری کرده یکی از افراد خیلی سرشناسی که روی این ارز سرمایه

گذاری ون و ریپل سرمایهارز دیجیتال دیگه هم از جمله تر 6هزار بیت کوین اعالم کردند. ظاهرًا او روی  29
 کرده.

https://sarmayedigital.academy/what-is-fundamental-analysis/
https://sarmayedigital.academy/what-is-fundamental-analysis/
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 Wei» و« جک ما»بابا یعنی یکی دیگر از این افراد که باال نیز به اسم او اشاره کردیم، مدیر عامل شرکت علی
Dai »گذار برند مشهور مهندس کامپیوتر، کارآفرین بزرگ چینی و بنیانOfo  2است که گفته میشه نزدیک به 

 ذاری کرده است.گمیلیارد دالر روی ترون سرمایه
 

 قیمت ترون
 

خواهید در مورد ارزدیجیتال های آن آشنا شدید. اگر میتا این جای مقاله با شبکه ترون، عملکرد و ویژگی
کنیم ادامه مقاله رو مطالعه کنید. در این قسمت در مورد ترون اطالعات بیشتری به دست آورید توصیه می

 کنیم. قیمت ترون صحبت می
رونیکس مانند سایر ارزها بر اساس میزان عرضه و تقاضا است. یک نکته مهم در مورد این ارز قیمت و رشد ت

های عرضه شده باعث شده است ترون در حال حاضر قیمت میزان ترون عرضه شده است. تعداد باالی کوین
 پایینی داشته باشد. 

دالر است و در سایت کوین مارکت  ۱1۱۳۷۱۰۷قیمت ارز دیجیتال ترونیکس در زمان نگارش این مقاله معادل 
دالر بوده  ۲۹۹1۰۷۲1۰۹۰ساعت گذشته  ۷۴. همچنین، حجم معامالت آن در ی هجدهم قرارداردکپ در رتبه

به طرز باورنکردنی به باالترین حد خود رسید. در  ۷۱۰۲قباًل اشاره کردیم که قیمت ترونیکس در سال است. 
 .دیمبه صورت کامل به شما توضیح میقسمت بعد این موضوع رو با کمک نمودار 

رسد. دالر می ۷سال آینده قیمت ترونیکس به حدود  ۷کنه که تا پرداز اصلی ترون، ادعا میجاستین سان، ایده
ای برای العادهرسیدن به چنین قیمتی کمی دور از انتظار است و رشد فوق با توجه به قیمت فعلی این رمز ارز،

 شه. ترون محسوب می
میلیارد واحد ترون عرضه شود و دیگر هیچ  ۰۱۱قرار است کل ۷۱۷۱ا وجود این، با توجه به اینکه در سال ب

 های پیش روی این ارز دیجیتال است. واحدی از آن ساخته نخواهد شد، رشد ناگهانی یکی از گزینه
 
 

 نمودار قیمتی ترون
 

آن برای تحلیل و توان از اطالعات ده و میهای مختلف نشان مینمودار باال قیمت این ارز را در سال
و در  گذاریم، نمودار قیمتی ترون را با شما به اشتراک میگیری استفاده کرد. در این قسمت از مقالهتصمیم

 کنیم. مورد آن صحبت می
. نیدکدر تصویر فوق، نمودار قیمت ارز دیجیتال ترون منتشر شده در سایت کوین مارکت کپ را مشاهده می

شین که قیمت ارز دیجیتال ترونیکس در طول های منحنی نگاه کنین، متوجه میاگر کمی با دقت به خط
ها پس از عرضه شدن دهد، این ارز تا مدتزمان نوسانات زیادی داشته است. همانطور که نمودار نشان می

 جا کرد. قیمت باالیی نداشت، ولی ناگهان مرزهای تغییر قیمت را جابه
به  0901ژانویه سال  .آغاز شد و قیمت این ارز در  0901قیمت ناگهانی ارز ترونیکس در ژانویه سال  تغییر

 .بیشترین مقدار خود تا به امروز رسید. متاسفانه ترونیکس دیگر نتونست این قیمت رو تجربه کنه
ارز دوباره رشد این قیمت ترونیکس دوامی نداشت و پس از مدت کوتاهی رو به کاهش گذاشت. اگرچه این 

 رسیده بود دست پیدا کنه.  0901ژانویه  .کرد، هیچ وقت نتونست دوباره به قیمتی که در 
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 قیمت ترون را از کجا پیگیری کنیم؟

 

گذاران ارزدیجیتال ترون رو به خودش درگیر کرده. بد نیست مطمئنًا این سوال، سوالیه که ذهن شما سرمایه
های زیادی روی کار گذاران رو به خودش جلب کرده، سایتیتال توجه سرمایهبدونین از روزی که ارزهای دیج

 ، بیت کوین و غیره رو اعالم کنن.trxاومدن که وظیفه دارن قیمت روز ارزهای دیجیتال همچون 
 کنیم.ها اشاره میها بنا به دالیلی، خیلی طرفدار پیدا کردن که در ادامه، به اونبعضی از این سایت

 
 )بایننس( Binanceافی سایت صر

ی خوبی برای پیگیری قیمت روز ارزهای دیجیتالی مانند ترون است، های آنالین که گزینهیکی از صرافی
شروع کرده و با جرات  فعالیت خودش رو 0902( نام داره. این صرافی از سال Binance) صرافی بایننس

 کنه.ارز دیجیتال کار می 099تونیم بگیم که با بیش از می
شین که نمودار قیمت ترونیکس هم در کنار نمودار قیمت رمز اگر به صرافی بایننس سر بزنین، متوجه می

 مطلع شین وتونین از قیمت روز این ارز دیجیتال ارزهای دیگه در اختیار شما قرار گرفته. پس به راحتی می
 نوساناتی که قیمت ارزدیجیتال ترون داشته رو مورد بررسی قرار بدین.

در این صرافی، امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال و انجام معامله هم وجود داره که در بخش مربوط به 
 کنیم.صرافی در مورد اون صحبت می

 
 )کوین مارکت کپ( CoinMarketCapسایت 

گذاران رو به خودش جلب کرده، سایت کوین مارکت کپه که به توجه عموم سرمایه هایی کهیکی از سایت
 تونیم به اطالعات زیر دسترسی پیدا کنیم:کمک اون می

 های مختلفنمودار قیمت یک ارز دیجیتال در تایم فریم 
 امالت و اطالعات کلی درباره انواع رمز ارزهای موجود در بازار ارز دیجیتال مثل حجم بازار، حجم مع

 غیره
 های پشتیبان ارزهای دیجیتال گوناگونشناخت صرافی 

اما بد نیست بدونین که سایت کوین مارکت کپ، سایتی نیست که بتونین از طریق اون رمز ارزها رو تحلیل 
 trxکنین. این سایت فقط بهترین گزینه برای به دست اوردن اطالعات کلی راجع به ارزهای دیجیتال همچون 

 هست.
ترسی پیدا کردن به اطالعات مربوط به ارزدیجیتال ترون که موضوع بحث ما در اینجا است، تنها با یک دس

پذیره. کافیه نام ارز دیجیتال مورد نظر رو در باکس سرچ سایت کوین مارکت کپ وارد کنین سرچ کوتاه امکان
 تا اطالعات مورد نیاز در اختیارتون قرار بگیره.

 کت کپ خیلی آسونه و بعید است که زمان استفاده از اون با مشکل روبرو بشین.کار کردن با کوین مار 
 

 )تریدینگ ویو( Tradingviewسایت 
گذاران از طریق اون به نمودار قیمت ترونیکس و دیگر هایی که عموم سرمایهیکی از پرطرفدارترین سایت

کنن، سایت تریدینگ ویو هست. این سایت انتخاب اول و آخر تقریبا ارزهای دیجیتال دسترسی پیدا می
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، trxزهای دیجیتال از قبیل درصد خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتاله. تحلیل کردن انواع ار 09بیش از 
 کنندگان خودش قرار داده.یکی از امکاناتیه که این سایت در اختیار مراجعه

دونه که اول باید اون رو به صورت کنه، میها در حوزه خرید فروش ارزهای دیجیتال فعالیت میکسی که مدت
ینگ ویو گران باشه. سایت تریدلیلتکنیکال تحلیل و بررسی کنه و این سایت میتونه انتخاب خوبی برای تح

دونه، ابزارهای بسیار خوبی فراهم کرده که این ابزارها های تحلیل ارز دیجیتال میبرای شخصی که از تکنیک
 تونه پیدا کنه. ای نمیرو در هیچ سایت دیگه

ال ران ارز دیجیتگچیزی که جالب توجهه، رایگان بودن بسیاری از ابزارهاییه که این سایت در اختیار تحلیل
تونین رایگان استفاده کنین. چون ده. اما این به اون معنا نیست که از تمامی ابزارهای مختلف میقرار می

مندی و استفاده از این ابزارها، بعضی از خدمات این سایت، نیاز به خرید اشتراک دارن. پس باید برای بهره
 با هزینه مشخصی اقدام به خرید اشتراک کنین.

تونیم به جرات بگیم که هیچ درت سایت تریدینگ ویو در تحلیل رمز ارزها واقعا تحسین برانگیزه و میق
درصد فعاالن بازار جهانی ارز دیجیتال،  09سایتی از این قدرت برخوردار نیست. به همین دلیل است که بالغ بر 

شابه این، سایت تریدینگ ویو رو انتخاب ها و موارد مبرای اطالع از شرایط کنونی رمز ارزها، تحلیل قیمت آن
 کنن.می

اگر تا حاال به سایت تریدینگ ویو مراجعه نکردین و برای تحلیل ارزهای دیجیتال از اون کمک نگرفتین، بهتره 
های مختلف، کار کردن با اون رو یاد همین حاال به سایت مورد نظر مراجعه کنین و با جستجو در بخش

 بگیرین.
ای و باتجربه بازار ارز دیجیتال قرار تونین در زمره افراد حرفهبا این سایت را آموزش ببینین، می اگر کار کردن

 بگیرین.
 )والکس( wallexسایت صرافی 

های خارجی تنها برای اطالع از قیمت ارزدیجیتال ترون و دیگر رمز ارزها مناسبه، کنین که سایتاگر فکر می
رو شده و برای بهروزها بازار ارز دیجیتال در ایران هم با استقبال زیادی روسخت در اشتباه هستین. چون این 

 های صرافی ایرانی زیادی هم مشغول به کار شدن که یکی از یکی بهترن و اعتبار باالیی دارن.همین، سایت
کسه صرافی وال گذاران ایرانی برخورداره، سایتهای صرافی که از اعتبار باالیی میان سرمایهیکی از این سایت

 تونین به نمودار قیمت ارزهای دیجیتال دسترسی پیدا کنین.که با مراجعه به اون می
ه و این شکنه اضافه میروز به تعداد ارزهای دیجیتالی که پشتیبانی میبهخوشبختانه در سایت والکس، روز

 خبر خوبی برای عالقمندان ایرانی به معامالت ارز دیجیتاله.
 دالر. 91901020، قیمت ارزدیجیتال ترون برابره با 0909دسامبر  06یعنی در تاریخ  در حال حاضر

 206.0299999و  0900029999، 011022999به ترتیب برابر با  trxمعامالت روزانه، حجم بازار و سکه در گردش 
 دالر است.

 
 چه عواملی بر قیمت ترون تاثیر دارد؟

 

این  کنه.، محصول یا ارز دیگری، بسته به عوامل متعددی تغییر میقیمت ارز دیجیتال مانند قیمت هر کاال
عوامل تاثیرگذار در اکثر موارد یکسان هستن و تنها میزان تاثیرگذاری هر کدوم ممکنه تفاوت داشته باشه. 

شن و بعضی دیگر نوسانات یعنی بعضی از عوامل، باعث تغییرات جزئی در قیمت ارزهای دیجیتال ترون می
 رو به وجود میارن.شدید 
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کنیم ادامه مطلب رو مطالعه خواین درباره این عوامل اطالعاتی به دست بیارین، توصیه میدر صورتی که می
 کنین.

 
 هاصرافی

های مختلف ممکنه تفاوت ناچیزی داشته باشه. اما همین تفاوت ناچیز قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی
ا نوساناتی همراه شه. اگر همزمان به چند سایت صرافی برای اطالع از شه تا قیمت ترون در بازار بباعث می

های ناچیز که در ادامه نوسان قیمت رو به همراه داره، خواهید ها مراجعه کنین، متوجه تفاوت قیمتقیمت
 شد.

 
 میزان سختی ماینینگ یا استخراج

ارزهای دیجیتال ممکنه آسون باشه یا با سختی همراه باشه. میزان سختی استخراج یا ماینینگ ارز  استخراج
ذاره. هر چی میزان سختی استخراج بیشتر دیجیتالی همچون ترون، تاثیر مستقیمی روی قیمت اون می

وع کنه. موضقیمت اون در بازار افزایش پیدا می باشه، عرضه ارزدیجیتال ترون هم کمتره و به همین ترتیب،
شه که کاهش جالب توجه اینه که آسان بودن استخراج و ماینینگ باعث افزایش میزان عرضه ترون می

 ها رو به همراه داره.قیمت
بد نیست بدونین که تشخیص دادن میزان سختی یا آسونی استخراج و ماینینگ ارزدیجیتال ترون، به 

 ی نیاز داره که از هر کسی برنمیاد و الزمه اون، وجود یک کارشناس خوب و باتجربه است.اطالعات فن
 وجود اخبار مثبت و منفی

شه. بعضی از هر روز اخبار مختلفی از ارزهای دیجیتال مانند ترون، بیت کوین، اتریوم و غیره منتشر می
شته باشه. همین منفی یا مثبت بودن بار اخبار اخبارها درباره قیمت ارز دیجیتال ممکنه بار منفی یا مثبت دا

گذاره. حاال فرق منتشر شده در بازار جهانی ارز دیجیتال، تاثیر مستقیمی روی قیمت ارزدیجیتال ترون می
 کنه این اخبار کذب باشه یا حقیقت داشته باشه.نمی

زار گذاشتن که تاثیر اون رو رو هیجان با trxدر حقیقت اسم این عوامل تاثیرگذار روی قیمت ارز دیجیتال 
 شه انکار کرد.نمی

 
 میزان عرضه و تقاضا

تونیم میزان عرضه و تقاضا معرفی تاثیرگذارترین عامل روی نوسان قیمت ارز دیجیتالی همچون ترون رو می
یتال جکنیم. زمانی که میزان تقاضا برای خرید ارز دیجیتال مورد نظر افزایش پیدا کنه، مسلما قیمت اون ارز دی

 گیری خواهد داشت و برعکس.افزایش چشم
تونیم این طور بگیم که هر چقدر عرضه ترون بیشتر باشه، قیمت اون در همچنین در مورد میزان عرضه می
 بازار ارز دیجیتال کمتره و برعکس.

 
 کاربردپذیر بودن

 دپذیر بودن اونه. هر اندازه کهتونیم تاثیر اون روی قیمت ترون رو نادیده بگیریم، کاربرعامل دیگری که نمی
ارز دیجیتال از کاربردپذیری بیشتری برخوردار باشه، قیمت اون در بازار ارز دیجیتال افزایش بیشتری خواهد 

 داشت.
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 شه گفتشه. پس میباال بودن سطح کاربردپذیری یک ارز دیجیتال، سبب استقبال بیشتر از اون می
ی ارز دیجیتال داره و همون طور که در بخش قبل اشاره کردیم، افزایش کاربردپذیری رابطه مستقیمی با تقاضا

 میزان تقاضا برای ارز دیجیتال به افزایش قیمت اون منجر خواهد شد.
 

 های بازار ارز دیجیتالابر قدرت
ادی زیتونن تاثیر های بازار ارز دیجیتال که اصطالحا به نهنگ یا وال بازار ارز دیجیتال معروفن، میابر قدرت

روی قیمت ترون بذارن. سهامداران عمده ارزدیجیتال ترون، با خرید فروش سکه یا نگهداری اون، باعث ایجاد 
 هایی در قیمت ترون میشن. نوسان

ها سهام خودشون رو نگه دارن و قصد فروش اون رو نداشته باشن، دیگر سهامداران جزئی فکر زمانی که اون
برای خرید وجود داره و این افزایش قیمت ترون رو به همراه خواهد داشت. کنن که تعداد کوین کمتری می

کنه که حجم داران عمده این فکر رو وارد ذهن دیگران میهای ترون توسط سهاماز طرف دیگر، فروش سکه
زیادی از سرمایه شبکه وسیع ترون در حال خارج شدنه که این موضوع سبب کاهش قیمت ارزدیجیتال ترون 

 زار خواهد شد.در با
تاثیر این عامل بر قیمت ترون غیر قبل انکاره. چون این کار بیشتر از هر چیز دیگری، از بار روانی برخورداره 

 ربط با عامل تاثیرگذار هیجان بازار نیست.که بی
 
 

 شه؟استخراج می TRXآیا ترون یا 
 

های دیجیتال دیگر استخراج مانند رمز ارز توانبا توجه به این که ترون ارز دیجیتال ترونیکسه، اون رو نمی
کنه. به عبارت دیگر ( حمایت میDPOSکرد؛ زیرا این ارز دیجیتال از الگوریتم اثبات سهام نمایندگی شدهیا ) 

 افعال فعال در این الگوریتم در تولید بالک نقشی ندارند. 
 ها در ترون چقدره؟کارمزد تراکنش

های مختلف در شبکه ترون، به پرداخت مبلغی به عنوان کارمزد نیاز است، نششاید فکر کنین برای انجام تراک
اما باید بدونین که برای انتقال ترون در بالکچین هیچ کارمزدی از شما گرفته نمیشه و مبلغ کارمزد ترون 

 صفره.
 ه؟میگیرن چی های ترون در هنگام انتقال ارز، از کاربرای که کیف پولتعجبی نداره اگه بپرسین پس هزینه

در جواب باید بگیم که شبکه ترون برای افزایش سرعت انتقال ترونیکس، قطعی شدن انتقال و هزینه توسعه 
نیازمند مبلغ مشخصیه که این مبلغ رو به عنوان کارمزد شبکه دریافت میکنه، اما در اصل هیچ مبلغی برای 

 ها از شما نمیگیره.تراکنش
یلی بیشتر از سرعت اون در دیگر ارزهای دیجیتال مثل اتریومه، اما این سرعت انجام تراکنش در ترون خ

 سرعت باال ناشی از چیه؟
وکه داری و توسعه شبکه ترون بلاین سرعت باال به وسیله ارزهای دیجیتال برخی از کاربران که برای هزینه نگه

 خود در ازای ارز بلوکه شدهدار استخرهای جریان نقدینگی هستن، شدن تامین میشه. کاربرانی که سهام
 کارمزد دریافت میکنن.

 ها رو در نظر نگیریم کارمزد شبکه ترون صفره.پس اگه سرعت تراکنش
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های ترون برای طراحی،پشتیبانی و توسعه خود مبلغ مشخصی رو به از طرف دیگه ممکنه بعضی از کیف پول
 نباید با کارمزد شبکه ترون اشتباه گرفت. عنوان کارمزد از حساب کاربران برداشت کنن. این کارمزد رو

ها هم هیچ کارمزدی در ازای انتقال ارز دیجیتال ترون دریافت نمیکنن، پس قبل از انتخاب بعضی از کیف پول
 ها توجه کنین.کیف پول مناسب خود، حتما به مقدار کارمزد اون

 
TRX ،EOS و اتریوم چه تفاوت و شباهتی با هم دارند؟ 

 

 خواد بستری برای اینترنت غیر متمرکز در آینده باشه. ترون، ای شناخته شده از بالک چینه که میروژهاتریوم؛ پ
کنه. ترون به علت کمبود های هوشمند سالیدیتی استفاده میای از اتریومه و از قرارداددر اصل کپی یا شاخه

 پذیری در شبکه اتریوم ساخته شده. مقیاس
تونن در وضعیت فعلی جوابگوی پذیرش انبوه مقیاس ی بیت کوین و اتریوم نمیهابا افزایش حجم تراکنش

ها را انجام پذیری باشن، در نتیجه ترون به وجود آمده، این مکانیزم نسبت به اتریوم با سرعت بیشتری تراکنش
 ده.می

 
 مرکز ، امنیت و غیر متپذیریزمان حداکثر مقیاستونه به شکل همبالک چین یا همان سیستم ثبت اطالعات نمی

ها برای در مقایسه با اتریوم در ظرفیت و توانایی این پروژه EOSبودن را داشته باشه. برتری اصلی ترون و 
 مقیاس پذیریه. 

بر  EOSپذیری اشاره کنیم. ترون و ترین تفاوت این ارزها یعنی مقیاسترین و بزرگتوانیم به یکی از مهممی
 وانایی باالیی در مقیاس پذیری داره. خالف اتریوم ظرفیت و ت

ها در تراکنش دن و این سرعت باالی آندر هر ثانیه هزاران تراکنش انجام می EOSعلت آن هم اینه که ترون و 
شه افراد در حوزه ارز دیجیتال برای خرید و فروش این دو ارز دیجیتال عالقه زیادی نشون دهند؛ زیرا باعث می

 دن.هایی با سرعت باال استفاده کنن که تراکنش بیشتری انجام میاپلیکیشنافراد دوست دارن از 
اند، و ترون؛ غیر متمرکز بودن را به خاطر مقیاس پذیری و امنیت فدا کرده EOSطرفداران اتریوم باور دارن که 

 پذیری را فدای امنیت و غیر متمرکز بودن کرده. ولی اتریوم مقیاس
 

 طور کلی هدف اصلی بهEOS .اتریوم و ترون تبدیل شدن به زیر ساختی برای اینترنت غیر متمرکزه ، 
 

  در ترون، مانند اتریوم یاEOS ها از طریق تمام تراکنشTron Explorer .قابل پیگیریه 
 

 های غیر متمرکز را پشتیبانی کنه.تونه طیف وسیعی از برنامهشبکه ترون بسیار قدرتمند است و می 
 

  یوم و که اتر در حالیEOS تراکنش بر ثانیه  0999دن، ترون ظرفیت انجام تراکنش در ثانیه انجام می 2999و  09؛
 با کارمزد نزدیک به صفر را داره. 

 
 متمرکز و توکن بسازین.های غیرداد هوشمند، برنامهتونید قراربا ترون نیز، مانند اتریوم می 

 
  اتریوم از ترون وEOS 090ژوئن  29وم در تر است، زیرا اتریقدیمی. ،EOS  ژوئن  .0و ترون در  0900ژوئن  02در

 به وجود آمدن.  0901
 



 

21 
 

 های خاصی هک شدن؛ ترون با کپی برداری، هر کدوم از این سه ارز دیجیتال به روشEOS ها با فریز کردن اکانت
 .DAOو اتریوم با 

 
 ها است. طبق فعال و اکانت آن ربران یا آدرستوان این سه را با هم مقایسه کرد، از نظر کامورد دیگری که می

 69میلیون اکانت و اتریوم نیز حدود  199حدود  EOSمیلیارد اکانت،  0تحقیقاتی که انجام شده، ترون حدود 
 میلیون اکانت دارن.

 
  هزار،  099از نظر آدرس فعال هم؛ اتریومEOS 29  هزار آدرس فعال دارن. 69هزار و ترون 

 
 ترین بخش در شبکه بالک چین به یک مورد اکانت و آدرس فعال وجود داره. اکانت، نزدیک یک نکته مهم در

های خاصی در محدوده زمانی معینی انجام گر اینه که کارکاربر برای معامله کردن است و آدرس فعال نشان
 میشه. 

 
  از نظر تعداد کاربران؛EOS 009  روز کاربر دارند.هزار در یک  00هزار و اتریوم  29هزار، ترون 

 چگونگی خرید ارز دیجیتال ترون
رو خریداری کنین.  trxبرای انجام معامالت، فعالیت و خرید فروش روی پروژه ترون، الزمه که سکه آن یعنی 

ها، های بسیاری پیش روی شما هست که هیچ کدام از آن، راه و روشtrxبرای خرید ارزدیجیتال ترونیعنی 
 سختی چندانی ندارن.

تونیم بگیم که خرید ارز دیجیتال ترون کار آسونیه و حتی یک فرد مبتدی در حوزه خرید تر میبه بیان ساده
تونه در کمترین زمان ممکن اون رو یاد بگیره. برعکس رمز ارزهای دیگری که فروش ارزهای دیجیتال هم می

 مند زمان بیشتری خواهد بود.ها کار سخت و دشواریه و یادگیری اون نیازخرید، فروش و معامله اون
 پذیره:جالبه بدونین که خرید ارزهای دیجیتال مختلف از قبیل ترون، در دو حالت کلی امکان

 های ایرانی رو برای خرید انتخاب کنین.صرافی 
 های خارجی برای خرید ترون اقدام کنین.از طریق صرافی 
 

های بانکی و واحد ن رو دارن، تمایل دارن تا با کارتاصوال کسانی که داخل ایران قصد خرید ارز دیجیتال ترو
های ایرانی مراجعه رایج پول ایران یعنی ریال خرید خودشون رو انجام بدن. برای همین، بهتره که به صرافی

 کنن.
تونیم در فضای مجازی پیدا کنیم که نه تنها اطالعات های ایرانی معتبری رو میخوشبختانه این روزها صرافی

درباره رمز ارزهای مختلف ارائه میدن، بلکه امکان خرید فروش و معامالت ارزهای دیجیتال رو هم برای  خوبی
 سازن.گذاران ممکن میسرمایه

های ایرانی مراجعه کنن و از طریق همین افراد مبتدی و تازه وارد به بازار ارز دیجیتال، بهتره اول به صرافی
بدن. اما این کار باید به صورت محدود انجام بشه و زمانی که این  ها معامالت خودشون رو انجامصرافی

های خود را از طریق های خارجی برن و فعالیتای شدن، بهتره به سراغ صرافیافراد در بازار ارز دیجیتال حرفه
 ها انجام بدن.اون صرافی
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 های ایرانی به شرح زیره:( در صرافیtrxمراحل خرید ارزدیجیتال ترون )
 نام و عضو شدن در صرافی ایرانی مورد نظرثبت .0
 احراز هویت کردن در سایت صرافی ایرانی .0
 گذاری به حساب صرافی مورد نظرواریز مبلغ سرمایه .2
 خرید ارزدیجیتال ترونبعد از شارژ شدن حساب کاربری در صرافی .2

 که خرید فروش و انجام معامالتدونید مطمئنا اگر فردی کارکشته و باتجربه در بازار ارز دیجیتال هستید، می
 صرفه نیست. بههای ایرانی اصال مقرونبازار ارز دیجیتال در صرافی

شه، کارمزدهای باالییه های ایرانی برداشت میچون کارمزدی که برای خرید فروش و تایید معامالت در صرافی
 کنه.گذار رو به خودش جلب میسرمایهکه شاید در ابتدا به چشم نیاد، اما بعد از چند بار تکرار شدن، توجه 

شه چه فرد مبتدی در بازار ارز دیجیتال هستید و چه فردی باتجربه، اولین بار ارز دیجیتال پس توصیه می
های خارجی برید تا بتونید های ایرانی بخرید و برای انجام معامالت خود به سراغ صرافیترون رو از صرافی

 .مند بشیناز سود بیشتری بهره
مساله دیگری که ممکنه ذهن شما رو درگیر خودش کنه، نداشتن موجودی ارزدیجیتال ترون در صرافی مورد 

گذاری رو به نظره. اگر در صرافی ایرانی ثبت نام کردین، احراز هویت خودتون رو انجام دادین، مبلغ سرمایه
در صرافی مورد نظر هیچ موجودی حساب صرافی واریز کردین و در آخر متوجه شدید که ارز دیجیتال ترون 

 ندارد، اصال نگران نباشین.
چون امکان خرید ارزهای دیجیتال دیگر و تبدیل آن به ارزدیجیتال ترون در صرافی وجود داره و جای هیچ 

ای که در اختیار دارین، اقدام به خرید بیت کوین، اتریوم یا هر تونین با بودجهنگرانی نخواهد بود. یعنی می
های خارجی، ارز دیجیتال خریداری شده را رز دیگری کنین و بعد از طریق صرافی ایرانی دیگر یا صرافیرمز ا

 به ترون تبدیل کنین.
 

 های پشتیبان ترونصرافی
های ایرانی یا خارجی همانطور که در باال اشاره کردیم، برای خرید و فروش ترونیکس میتونید به صرافی

 های خارجیه.های ایرانی بیشتر از صرافیته باشین که کارمزد صرافیمراجعه کنین، اما توجه داش
های خارجی برای خرید و فروش ترونیکس استفاده پس اگر مشکلی در زبان انگلیسی ندارین، بهتره از صرافی

 کنین.
 کنیم.کنن معرفی میدر زیر چند صرافی مهم رو که از ارز دیجیتال ترون پشتیبانی می

 

 HitBTCصرافی 
است. رابط  HitBTCپردازه صرافی هایی که به خرید و فروش ارز دیجیتالی ترون مییکی از بهترین صرافی

 تونین ترونیکس رو در این صرافی خرید و فروش کنین.کاربری این صرافی نسبتا آسونه و شما به راحتی می
 

 Bitfinexصرافی 
است. این  Bitfinexپردازه روش ترونیکس میهایی که در حالت اسپات به خرید و فیکی دیگه از صرافی

 صرافی هم رابط کاربری آسونی داره و پاسخگوی نیازهای مشتریان در رابطه با ارزهای دیجیتاله.
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 Binanceصرافی
 است. Binanceها در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال ترون، صرافییکی دیگه از مشهورترین صرافی
های زیادی داره که حالت اسپات خرید و فروش میکنه. این صرافی ویژگی این صرافی ترونیکس رو فقط در

 بریم.چند تا از اونا رو نام می
 

  ارز دیگر 099امکان خرید و فروش بیش از 
 مزد پایین معامالتکار 
 های مختلفها در جفت ارزتوانایی معامالت ارز 
 گذاری شده در هنگ کنگپایه 
 د مقیم ایران وجود دارد.ریسک مسدود شدن حساب برای افرا 

 Huobiصرافی
های خرید و فروش ارزهای دیجیتال از جمله؛ ترونه.رابط کاربری ترین صرافیهم از معروف Huobiصرافی 

 است، اما به مرور زمان برای کاربران عادی میشه. این صرافی کمی گیج کننده
ها میتونین اقدام به یکنه و در این حالتاین صرافی در هر دو حالت اسپات و فیوچرز از ترون پشتیبانی م

 خرید و فروش ترون کنین.
 

 Okexصرافی 
 های معروف برای خرید و فروش ترونه که رابط کاربری آسانی داره.صرافی نام برده هم یکی از صرافی

Okex در هر دو حالت اسپات و فیوچرز از ترون پشتیبانی میکنه، پس محدودیتی برای خرید و فروشtrxدر 
 این صرافی ندارین.

های خارجی در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال هستن، اما اکثر های معرفی شده جزو بهترین صرافیصرافی
 های ایرانی هم از ارز دیجیتال ترون پشتیبانی میکنن.صرافی

 
 آیا خرید و فروش ترون قانونیه؟

بطه با استفاده از ترون وجود نداره و خرید و فروش المللی در رامتاسفانه یا خوشبختانه هنوز قانون کلی و بین
 این ارز ممکنه در بعضی از کشورها مجاز و در بعضی دیگر غیرمجاز باشه.
 کنیم.در ادامه قانون خرید و فروش ترون رو در کشورهای مختلف بررسی می

 
 ایران

یشه گفت خرید و فروش در کشور ایران هنوز قانون مشخصی درباره خرید و فروش ترون وضع نشده و نم
 ترون قانونی یا غیرقانونیه.

وقتی برای یک موضوعی در قانون ماده مشخصی نداشته باشیم، به این معنیه که انجام دادن یا ندادن اون 
 کار برای جامعه فرقی نداره، در نتیجه انجام اون جرم نیست و مشمول مجازات نمیشه.

به رسمیت شناخته شده، اما تولید یا معامله اون در ابعاد گسترده ترون در ایران مثل دیگر ارزهای دیجیتال 
 ای وارد کنه.به مجوز الزم از نهادهای مربوطه نیاز داره. معامله ترون نباید به نظام اقتصادی کشور صدمه
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 آمریکا
ا با این همانطور که میدونین در کشور ایاالت متحده آمریکا، هر ایالت قانون مخصوص به خودش رو داره، ام

 ها حاکمه.وجود یک قانون کلی به عنوان قانون فدرال بر تمام ایالت
های دیجیتال نگرفته و خرید و فروش ارز و صرافی trxقانون فدرال آمریکا هنوز تصمیم قطعی و نهایی درباره 

 های مختلف آمریکا ممکنه متفاوت باشه.دیجیتال ترون در ایالت
ی وضع قانون مدونی در رابطه با ارز دیجیتال ترون و دیگر ارزهای دیجیتال با این وجود دولت آمریکا برا

 تالش میکنه.
 بریتانیا

ای در رابطه با ترون وضع میکنه. این کشور بریتانیا که جدیدا از اتحادیه اروپا جدا شده، به زودی قوانین ویژه
ها به فروش میرسه و محدودیتی صرافی ارز دیجیتال در کشور بریتانیا یک پول رایج و قانونی نیست، اما در

 برای معامله اون وضع نشده.
 های ارزهای دیجیتال در بریتانیا، باید در مجمع راهبرد امور مالی این کشور ثبت نام کنن.صرافی

 
 هند

کشور هند فناوری بالکچین رو پذیرفته، اما ارز دیجیتای ترون رو قانونی نمیدونه و اون رو به عنوان یک ارز 
 رایج نپذیرفته.

ها رو از ارائه خدمات ارز دیجیتالی ترون منع کرده و دعوای حقوقی بر سر این مساله هنوز در این کشور بانک
 جریانه.

هنوز به طور قطعی قانونی برای منع خرید و فروش ترون و دیگر ارزهای دیجیتال وضع نشده و ممکنه در 
 در هند قانونی بشه. trxآینده معامله 

 
 هروسی

در کشور روسیه هم مثل بیشتر کشورهای دیگه هنوز قانون مدونی در ارتباط با ترون وضع نشده، ولی رفتار 
 دولت روسیه با معامله این ارز یک رفتار امنتیه.

دولت روسیه، ترون و دیگر ارزهای دیجیتال رو جایگزین پول میدونه و در این کشور معامله هر چیزی که 
 قانونیه. جایگزین پول باشه غیر

با توجه به رفتار فعلی این کشور با ترون، به نظر میرسه که در آینده خرید و فروش این ارز دیجیتالی به کلی 
 ممنوع بشه.

 
 استرالیا

کشورهایی که تا اینجای مطلب نام بردیم کشورهایی بودن که هنوز قانون خاصی درباره ترون وضع نکردن، 
 ینده نزدیک قانونی موافق یا مخالف ارز دیجیتال ترون وضع کنن.اما همانطور که گفتیم ممکنه در آ

بیشتر کشورهای دنیا انجام دادن یا ندادن معامله ارزهای دیجیتال از جمله ترون رو تعیین تکلیف نکردن، 
اما کشور استرالیا یکی از کشورهاییه که خرید و فروش ترون رو قانونی میدونه و هیچ منعی برای انجام 

 ترون وضع نکرده.معامله 
Trx  در استرالیا به صورت قانونی خرید و فروش میشه و جزو سرمایه عمومی به شمار میاد، به همین دلیل

 گیره.به اون مالیات سود سرمایه تعلق می
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شویی و جلوگیری از تامین مالی فعالیت تروریستی، قوانین مشخص و مدونی این کشور برای مقابله با پول
 های دیجیتال وضع کرده.عالیت صرافیدر رابطه با ف

 
 

 ژاپن
ژاپن هم از جمله کشورهاییه که ترون رو دارایی قانونی به شمار میاره و اون رو مشمول مالیات میدونه. این 

ون های دیجیتالی قانهای دیجیتال و جلوگیری از هک کردن شبکهکشور همچنین برای فعالیت درست صرافی
 مشخصی وضع کرده.

 ها یک مقدار سختیگرانه تر از قبل شدند.ها و کاربران اونها برای محافظت از صرافیناین قانو
 

 چین
کشور چین برخالف ژاپن یا استرالیا که فعالیت ترون رو قانونی میدونن، از معامله این ارز دیجیتال و ارزهای 

 مشابه جلوگیری میکنه و اون رو کامال غیر قانونی به شمار میاره.
ها و نهادهای مالی رو شدیدا از معامله ارزهای دیجیتال از جمله ترونیکس منع کرده. بانک دولت چین

 های دیجیتال هم به شدت جلوگیری میکنه.همچنین از فعالیت صرافی
هرچند در چین برخی از افراد به طور غیر قانونی ارزهای دیجیتال ترون و سایر ارزها استخراج و معامله میکنن، 

 ها به سختی برخورد میشه.ت اطالع دولت از فعالیت این افراد با اوناما در صور
 در همین راستا چندین صرافی ارز دیجیتال در این کشور تعطیل شدن.

 
 کلمبیا

 کلمبیا هم مثل چین یکی از کشورهای مخالف معامله و استخراج ترونیکسه.
ر اعالم کرده و خرید وفروش ترون رو قانونی بانک مرکزی کلمبیا، پزو رو به عنوان تنها واحد پول رسمی کشو

 نمیدونه.
های فعال در حوزه مالی هشدار داده که اجازه معامله ترون رو ندارن و در ها و سازماناین کشور به صرافی

 صورت خرید و فروش یا محافظت از این ارز دیجیتال، با متخلفان طبق قانون برخورد میشه.
 

 کنند؟گونه کار میچ TRXهای خارجی ترون صرافی

های ایرانی بهترن؛ زیرا هزینه کمتری پرداخت های خارجی از صرافیبرای خرید و فروش ترون، صرافی
های خارجی باید پول خود را از ریال به دالر تبدیل کنین. معرفی یک صرافی کنین. برای استفاده از صرافیمی

 معتبر شاید کمکی در تصمیم گیری شما باشه. 
مورد اعتماد  bit02استفاده کنین. پشتوانه « Bit02cash»سایت تونید از وبید یا فروش ترون میبرای خر 

کنن و خرید و فروش انواع رمز ارز، مانند استفاده می 02سایت بیت هزاران کاربره که روزانه از خدمات وب
 دن.ترون را انجام می

های دیجیتال رو با های دیگه خرید و فروش ارزتاین صرافی با دریافت کارمزدی کمتر در مقایسه با شرک
 ده. ترین امنیت با سرعت باال ارائه میباال
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مراجعه و حساب کاربری ایجاد کنین.  bit02cashسایت به آدرس برای فروش ابتدا به صفحه نخست وب
کارت  ن عکس وسایته که با فرستادسپس اطالعات خواسته شده را ثبت کنین. قدم بعدی احراز هویت در وب

 شه. شناسایی برای امنیت انجام می
ه. پذیر باشها نیز مزید بر علت شده تا این بازار بسیار ریسکهای دیجیتال زیادی در بازاره و کالهبرداریارز

 بهتره برای خرید یا فروش به تشخیص نوع فعالیت و مشخصات صرافی توجه کنین. 
 ها به عهده خودتان است. سایتصوص این وبچون مسئولیت تحقیق و بررسی بیشتر در خ

 
 ترون را چگونه بفروشیم؟

فروش ترون با خرید آن تفاوت داره. به این معنی که اگه بخواین ترون را به ریال تبدیل کنین، باید اون رو 
های ایرانی ببرین. برای فروش ترون باید ابتدا حساب کاربری درست کنین. بعد از این مرحله به صرافی

ها تونید پول خود را پس از فروش آنکنین و سرانجام میهای خود رو به حساب صرافی واریز میترون
 دریافت کنین. 

های داخلی با دریافت کیف تونین از صرافیهای دیگر تبدیل کنین، میخواین ترون خود را به ارزاگه می
 ی ترون بیشتر توضیح دادیم.هاهایی استفاده کنین. در ادامه مقاله در مورد کیف پولپول

 
 کیف پول های ترون

استفاده کنن، اما با توجه به این  TRXاتریوم برای ذخیره  کیف پولتونستن از ها میهای گذشته کاربرسال
کنه برای ذخیره آن باید از کیف پول مخصوص ترون اضر ترون روی شبکه اصلی فعالیت میکه در حال ح

تولید کرده که در ادامه مقاله به  TRXسایت رسمی ترون چند کیف پول مختص ذخیره استفاده کرد و وب
 وان ترون را درتافزاری هستند و با اطمینان باالیی میها سختپردازیم. این کیف پولها میچند نمونه از آن

 ها ذخیره کرد.آن
 قبل از این که به چند نمونه کیف پول ترون اشاره کنیم. چند نکته رو باید در نظر بگیرین.  
 

 سازگاری 
یبانی های ترون رو پشتترین گزینه در انتخاب کیف پول ترون اینه که مطمئن باشین آن کیف پول توکنمهم
 کنه.می

 
 های خصوصی کلید

های خصوصی را ها هنگام ذخیره ترون یا هر ارز رمز نگاری شده بسیار اهمیت دارن. اگه کلیدکلید این نوع
 تونید منابع ارز رمزنگاری شده را کنترل کنین. کنترل نکنین، نمی

 
 های امنیتی دیگر ویژگی

یابی گرفته و ایمن و عبارت عبور باز  PINیک کیف پول ترون خوب باید ویژگی های زیادی داشته باشه از 
 عاملی تا بتونید کیف پول، اموال و اطالعات خود را از هک و دزدی محافظت کنین.  0احراز هویت 

 
 کاربردی بودن 
های مهم دیگه یک کیف پول راحتی در استفاده کردن از اونه، بنابراین کیف پول دیجیتالی رو یکی از ویژگی

 انتخاب کنین که برای شما مناسب باشه. 

https://sarmayedigital.academy/what-is-a-digital-currency-wallet-top-10-safe-wallets/
https://sarmayedigital.academy/what-is-a-digital-currency-wallet-top-10-safe-wallets/
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 و پشتیبانیتوسعه 
های جدید را پشتیبانی کنه. همچنین مطمئن باشین که بخشی به نام راهنما یا کیف پولی مناسبه که ویژگی

 ها کمک بگیرین. پشتیبانی از مشتریان رو داره که در صورت مشکل بتونید از آن
 

 :شویمدر ادامه مقاله با چند نمونه کیف پول الکترونیکی ترون آشنا می
 

 edger Nano SLکیف پول 
اگر امنیت یک کیف پول برای شما اهمیت باالیی داره، ممکنه بخواین از کیف پول سخت افزاری، مانند 

Ledger Nano S  استفاده کنین. این کیف پول از طریقUSB های تونین کلیدشه و میبه رایانه شما متصل می
 نگاری را به شکل آفالین ذخیره کنین. خصوصی رمز

هایی داره که برای تایید معامالت استفاده ول از یک تراشه امن ساخته شده و صفحه لمسی و دکمهاین کیف پ
های ارز دیجیتال دیگه، مانند بیت کوین، اتریوم و ارز 29شه. همچنین از این کیف پول برای ذخیره کردن می

 دیگه استفاده کنین. 
 

Tron wallet Chrome 
را داره. برای دانلود و نصب بسیار راحته و برای کسانی طراحی شده که « رومک»گر اولین کیف پولیه که مرور

 قصد ارسال، دریافت و ذخیره ترون را دارن. 
ها به دنیای رمزنگاری ممکنه کمی مشکل باشه، اما استفاده از آن استفاده از این کیف پول برای تازه وارد

 به شکل آفالین و با اطمینان کامل انجام بدین. تونین تمام معامالت را آسونه. با این کیف پول می
شه، همین ویژگی اعتماد را نسبت به این های خصوصی متعلق به شما از اینترنت برای شما ارسال نمیکلید

 کنه.کیف پول بیشتر می
 

Tron Wallet iOS 
ام بدین. بهتره از                  خواین معامالت ترون را با آن انجکنین و میاگر از گوشی هوشمند آیفون استفاده می

 «Tron Wallet iOS »های خصوصی نیز داره. بسیار استفاده کنین. این کیف پول به ترون مجهزه و کلید
 سریع و راحته و هیچ مشکلی با آن نخواهید داشت. 

های ا ارزن یکنه که در شبکه ترون نیست. برای مثال، بیت کویهای دیجیتالی را پشتیبانی میهمچنین ارز
 دیگه.

 
Tron Wallet Android  

خوان با اون معامالت ترون را انجام کیف پول بعدی؛ مناسب افرادیه که گوشی هوشمند اندروید دارند و می
تونین یک عبارت بازیابی بدن. تمام اطالعات خصوصی شما در این کیف به رمز عبور مجهز خواهند شد. می

گه گوشی هوشمند شما مفقود شد، سایرین نتونند به دارایی دیجیتال شما دسترسی ای ایجاد کنین تا اکلمه 02
 داشته باشن.

ایمنی باالیی  Tron Wallet Androidاستور گوگل به شکل رایگان دانلود کنین. تونید از پلیاین کیف پول را می
 کنه.های دیگر را پشتیبانی نمیداره، اما ارز
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Cobo Wallet 
کنه. همچنین کیف ذخیره راحته و چند رمز ارزنگاری شده را در یک اپلیکیشن مدیریت می هدف اصلی این

تونید رمز عبور داره. برای این کیف پول هم می EOSقابلیت پشتیبانی از سایر ارزها مانند بیت کوین، اتریوم، 
 تعیین کنید. 

های دیگه امکانات بهتری داره، یف پولبه وجود آمد، بنابراین نسبت به ک 0902این کیف پول در آگوست سال 
های دیگه ترون مقایسه کنین تا متوجه بشین کدوم کیف پول به هدفتون شه با کیف پولاما پیشنهاد می

 تره. نزدیک
 

Atomic Wallet 
این نوع کیف پول در دو نسخه دسکتاپ و موبایل قابل استفاده است و امن و معتبره. به غیر از ترون، از آن 

ر تونید روی موبایل یا کامپیوتهای دیجیتال دیگر و توکن استفاده کرد. این کیف پول را میتوان برای ارزمی
 شخصی خود نصب کنین.

 

Tron link  
توان سایت رسمی ترون معرفی کرده. میهای معتبر ترونه که آن را وبکیف پول ترون لینک؛ یکی از کیف پول

 نصب کرد.  iOSندروید یا روی موبایل یا دو سیستم عامل ا
 

 سؤاالت متداول درباره ترون
داری اون ممکنه سواالتی در ذهن شما ایجاد بعد از آشنایی با مفهوم ترون و جزئیات خرید، فروش و نگه

 ها مواجه میشن، پاسخ میدیم.بشه. در زیر به چند سؤال متداول که اکثر کاربران تازه کار ترون با اون
 

 به دست بیاریم؟ trxبیشتری دربارهاز کجا اطالعات 
ما در این مقاله کامل و جامع سعی کردیم تمام جزئیات و نکاتی رو که الزمه درباره ترون بدونین، به شما 

 بگیم.
اگه هنوز فکر میکنین باید در مورد این ارز دیجیتال اطالعات بیشتری به دست بیارین تا با آگاهی کامل در 

 ست.های نوشته شده در این مورد اها و مقالهبهترین گزینه استفاده از کتاباون سرمایه گذاری کنین، 
ین های نوشته شده در ابهترین منبع برای کسب اطالعات بیشتر درباره ارز دیجیتال ترون استفاده از کتاب

 موضوعه.
 هایان کتابروزی درباره ترون به زبان فارسی ترجمه نشده پس در صورت امکمتاسفانه کتاب جامع و به

 خارجی رو مطالعه کنین.
های خارجی به خصوص انگلیسی، میتونن اطالعات کاملی درباره ترون و ترونیکس به شما همچنین سایت

 بدن.
 چطور ممکنه؟ trxتوسعه ارز دیجیتال

 ترون رو یک تیم قوی حمایت میکنن و همه افراد میتونن از توسعه دهندگان این ارز باشن.
ها و توسعه اطالعات بدون مانع باعث شده که این ارز جزو ارزهای رمزارز مثل ردیابی تراکنشهای این ویژگی

 دیجیتال مهم مطرح بشه و افراد زیادی برای توسعه اون سرمایه گذاری کنن.
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 آینده ترون به کدوم سمت میره؟
 یکی دیگه از سواالتی که ممکنه برای شما پیش بیاد، آینده ترونه.

های ر باال گفتیم، هدف ترون از دیگر ارزهای دیجیتالی متفاوته و قصد داره به کمک حذف واسطههمانطور که د
 محتوایی یک شبکه اینترنت غیر متمرکز ایجاد کنه.

 
 همچنین تصمیم داره مطالب سرگرمی رو به صورت رایگان در شبکه اینترنت غیر متمرکز منتشر کنه.

ن و رشد اون در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای آسیایی، فرد بودن هدف تروبا توجه به منحصربه
 هر روز به تعداد کاربران ترون افزوده میشه و میتوان گفت ترون آینده روشنی داره.

 
 آیا کالهبرداری در هنگام معامله ترون قابل ردیابیه؟

 دیجیتاله.های کاربران این ارز پیگیری و ردیابی کالهبرداران ترون یکی از دغدغه
ممکنه بسیاری از مردم فکر کنن چون در ایران ممنوعیتی برای معامله ترونیکس وجود نداره، کالهبرداری از 

 توسط پلیس یا پلیس فتا قابل پیگیریه. trxها هنگام استفاده از اون
فتیم هنوز ال گباید بدونین که غیرمجاز نبودن معامله ترون به معنی قانونی بودن اون نیست و همانطور که قب

 قانونی در رابطه با ارز دیجیتال ترون در ایران وجود نداره.
هرچند که در صورت کالهبرداری میتونین دعوای خود رو در مراجع قضایی مطرح کنین، اما در بیشتر موارد 

 به نتایج مطلوب نمیرسین.
قابل اعتماد، اقدام به خرید های مطمئن و پس در هنگام خرید و فروش ترونیکس احتیاط کنین و در صرافی

 و فروش ترونیکس کنین چون در صورت کالهبرداری، خودتون باید کالهبردار رو پیدا کنین.
 

 آیا وارد کردن تجهیزات استخراج ترون قانونیه؟
وارد کردن تجهیزات استخرج ترون در ایران منع قانونی نداره، اما برای واردات کردن و استفاده از این تجهیزات 

 اید مجوز الزم رو از وزارت صمت )صنعت،معدن،تجارت( دریافت کرده باشین.ب
 
 
 

 های پشتیبان ترون رو پیدا کنیم؟چطور صرافی
 

هایی که از ترون پشتیبانی میکنن، کافیه به صفحه اختصاصی یک ارز دیجیتال وارد برای پیدا کردن صرافی
پشتیبانی میکنن، مشاهده trxهای رو که از رافیبشین و در قسمت جستجو با وارد کردن نام ترون، تب ص

 کنید.
ها رخ بده، خود های معرفی شده تضمین نشدن و اگر مشکلی در کار کردن با اونالزمه بدونین که صرافی

 شما مسئول هستین.
 با این حال دوتا صرافی زیر کاربران خیلی زیادی دارن و خصوصیات هر کدوم هم نام بردیم.

 (nobitex)صرافی نوبیتکس 
  خرید و فروش ارز دیجیتال با ریال 
 معامالت بیت کوین، تتر، اتریوم، ترون و شش ارز دیگر با حجم مناسب 
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 ای سرعت باال در خرید و فروش و قیمت لحظه 
 قیمت مناسب به دلیل وجود رقابت 
 نبود نگرانی به علت تحریم 

 changellyصرافی 
  ارز دیجیتال  9.توانایی تبدیل بیش از 
 عامالت )اکسچینج( ارزها به شکل سریع و با مراحل آسونم 
 های خارجی ها در بین صرافییکی از بهترین نرخ 
 ها ایکاران و حرفه مناسب برای تازه 

 چطور صرافی مطمئن رو شناسایی کنیم؟
 کنیم.ها رو ذکر میهای مطمئن معموال چند فاکتور دارن که اونصرافی

پردازن و دفتر کار مناسب دارن. همچنین در صورت می trxامل به فعالیت در زمینه ها با شفافیت کاین صرافی
 روزی هستند.نیاز پاسخگوی سواالت مشتریان از طریق پشتیبانی سریع و شبانه

داری میکنن و کاربران مجبور به های مطمئن اطالعات مربوط به کاربران رو به صورت محرمانه نگهصرافی
 هویت کامل و دو عاملی هستنداستفاده از احراز 

 ترین زمان ممکن انجام میدن.ها معموال کارمزد کمی از مشتری میگیرن و معامالت رو در سریعاین صرافی
 سخن نهایی

ه اندازی کدر پایان باید بگیم ترون برای ماندن آمده. این ارز دیجیتال طرح کامال بلندمدتی داره و در چشم
 های زمانی مختلف کامال دیده میشه. های بزرگ طبق بازهدن به موفقیتبرای خودش ترسیم کرده رسی

روز محبوبیت بیشتری به دست آوردن و با توجه به اهداف ارزدیجیتال امروزه محتواهای دیجیتالی روزبه
 ترون برای کم کردن هزینه استفاده از این محصوالت، یقینا باید آینده روشنی رو برای اون و همچنین فناوری

 بالک چین متصور بشیم. 
گر جزو ا گذاران قدرتمند چینی در این بین نقش کامال قابل توجهی دارند.البته نباید فراموش کنیم که سرمایه

یرمتمرکز های غپرداز برای خلق محتوای ناب هستید و به مدیا، طرحی اپلیکیشنافراد تولیدکننده محتوا یا ایده
گذاری در ترون برای شما خیلی میتونه جذاب باشه و همچنین مانند سرمایهها عالقه دارین، و تعامل با آن

 همیشه بدونید که این ارز هم نوسان قیمتی باالیی داره و بهتر است پیش از خرید خیلی تحقیق کنید.


