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استيك كردن ترون در تراست ولت
كيف پول ارز ديجيتال تراست ولت ،امكاني را فراهم كرده كه به كمك آن مي توانيد با سپرده گذاري ارزهاي خود ،درصد معيني سود
كسب كنيد .يكي از ارزهايي كه  Trust walletاز آن براي استيكينگ پشتيباني مي كند ،ترون مي باشد .ارز  TRXدر اين كيف
پول به صورت ساليانه حدود  5درصد سود دهي دارد .براي استيكينگ ترون در كيف پول تراست ولت بايد مراحلي را دنبال كنيد .ما
در اين مقاله ،به آموزش تصويري روش انجام  Stakingترون در تراست ولت پرداخته ايم .با ما همراه باشيد.
پروژه ترون چيست؟
ترون يك پروژه جاه طلبانه است كه به ايجاد يك اينترنت واقعاً غيرمتمركز و زيرساخت آن اختصاص يافته است .پروتكل، TRON
يكي از بزرگترين سيستمﻋاملهاي مبتني بر شبكه بﻼك چين در جهان ،پشتيباني از بﻼكچين ﻋمومي پايه با توان ﻋملياتي باﻻ،
مقياسپذيري باﻻ و در دسترس بودن باﻻ را براي همه برنامههاي غيرمتمركز در اكوسيستم  TRONارائه ميكند.
ارز ديجيتال ) (TRXچيست؟
سكه بومي ) (TRXمي تواند توسط مصرف كنندگان محتوا براي پرداخت به سازندگان براي دارايي هاي درون بازي ،يا به ﻋنوان ارز
در بازي يا براي پاداش مستقيم به سازندگان براي محتواي سرگرمي خود يا خريد دسترسي اضافي استفاده شود .به نوبه خود ،سكه
مي تواند توسط سازندگان محتوا براي پرداخت خدمات مختلف در شبكه استفاده شود.
نماينده ويژه در شبكه ترون
در شبكه ترون ،هر حساب كاربري مي تواند براي تبديل شدن به يك كانديداي نماينده ويژه درخواست دهد .هر حساب كاربري مي
تواند به نامزدهاي نماينده ويژه راي دهد 27 .نامزد برتر با بيشترين آرا ،نمايندگان ويژه هستند 127 .كانديداي برتر( شامل 27
)SRمي توانند بر اساس ميزان راي آنها اﻋطا شوند .نمايندگان ويژه موظف به ايجاد بلوك ها و تراكنش هاي بسته ،و همچنين جوايز
راي گيري و پاداش هاي بﻼك خواهند بود.

آموزش استيكينگ ترون در تراست ولت
با اين مقدمه ،به سراغ روش استيك كردن ارز ترون در كيف پول محبوب  Trust Walletمي رويم .بدين منظور مراحل زير را
دنبال كنيد:
مرﺣﻠه  - 1انتقال توكن ها به كيف پول
رمز ارز  TRXرا از يك صرافي ارز ديجيتال ايراني يا خارجي خريد كنيد و آن را به كيف پول تراست ولت خود واريز كنيد .اگر روش
انتقال را نمي دانيد ،ابتدا به كيف پول خود مراجعه نموده و  TRXرا جستجو كنيد .سپس روي گزينه دريافت ) (Receiveلمس
كنيد .آدرسي كه نمايش داده شده را كپي نموده و به اكانت خود در صرافي مراجعه كنيد .در كيف پول صرافي خود ،روي ترون لمس
كنيد .گزينه برداشت ) (Sendرا بزنيد .آدرسي كه كپي كرده بوديد در محل مورد نظر قرار داده و تعداد تروني كه مي خواهيد منتقل
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شود را وارد نموده و همه چيز را چك كنيد .در صورتي كه اطﻼﻋات وارد شده صحيح بود گزينه  Sendيا ارسال را بزنيد .پس از
انتقال ،براي تأييد اينكه موجودي شما در  Trust walletبه درستي نشان داده مي شود ،روي آيكون ترون ضربه بزنيد تا باز شود.

نكته :اگر  TRXرا در كيف پول خود نمي بينيد ،روي ﻋﻼمت " "+در سمت راست باﻻ ضربه بزنيد و  TRXرا جستجو كنيد ،سپس
از دكمه كشويي براي اضافه كردن آن استفاده كنيد.
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مرﺣﻠه  - 2به منوي  Stakingبرويد
براي دسترسي به منوي  Stakingروي  Moreضربه بزنيد .در اينجا گزينه هاي زير را خواهيد ديد:

  stake detailsاطﻼﻋات بيشتر در مورد استيكينگ ترون و وضعيت فعلي آن را مشاهده كنيد. : Stakeاين شما را به صفحه تنظيمات اوليه استيك كردن ترون مي برد. Unstakeاگر ميخواهيد توكنهاي خود را از حالت  Stakeخارج كنيد و از ادامه دريافت پاداش خودداري كنيد ،به اينجابرويد.
 Claim Rewards -جوايز ايجاد شده از طريق استيك ترون را ببينيد و به كيف پول خود اضافه كنيد.
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مرﺣﻠه  - 3انتخاب يك اعتبار سنج)(Validator
با زدن دكمه  Stakeاكن ون مقداري را كه مي خواهيد استيك كنيد وارد كنيد يا روي  Maxضربه بزنيد تا همه توكن ها را انتخاب
كنيد .حداقل مقدار  1ترون است .براي پرداخت هزينه ها بايد چند توكن موجود داشته باشيد كه حداقل آن  TRX 1است .
Validatorمورد نظر خود را انتخاب كنيد ،سپس روي  Nextضربه بزنيد .معموﻻ هزينه استيكينگ ترون صفر يا بسيار ناچيز است.

هشدار! :قبل از ادامه ،لطفاً موارد زير را در نظر بگيريد:
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TRXشما به مدت  3روز فريز )غير قابل برداشت( مي شود .شما نمي توانيد توكن هاي خود را جابجا نموده يا انتقال دهيد .پس از
 3روز ،مي توانيد توكن هاي خود را از حالت قفل خارج كنيد .همچنين مي توانيد آن ها را فريز نگه داريد تا به دريافت پاداش ادامه
دهد .اگر بخواهيد مجددا توكن جديد را استيك كنيد ،اين زمان  3روزه از نو شروع مي شود.
مرﺣﻠه  - 4ارسال تراكنش به شبكه
جزئيات معامله را بررسي كنيد .هنگامي كه آماده ادامه كار هستيد ،روي  Sendضربه بزنيد.

صفحه به طور خودكار به كيف پول  TRXباز مي گردد .هنگامي كه شبكه تراكنش را تاييد مي كند ،يك پيام در انتظار ظاهر مي شود.

مرﺣﻠه  - 5تاييد تراكنش
پس از تكميل فرآيند استكينگ ترون ،كيف پول  TRONبه طور خودكار توكن هايي را كه  Stakedو  Frozenهستند نمايش
مي دهد .ميتوانيد با ضربه زدن روي  Moreو سپس روي  Stake Detailsاين موضوع را بيشتر بررسي كنيد .تبريك ميگوييم،
شما اكنون توكنهاي خود را استيك كرده ايد.
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مي توانيد با رفتن به اين كاوشگر : https://tronscan.org/وضعيت سهام خود را مشاهده كنيد و سپس آدرس خود را جستجو
كنيد.

نحوه بررسيTRON Blockchain Explorer
از طريقTrust Wallet
در كيف پول  TRONخود ،روي جزئيات تراكنش كه ﻋبارت  Stakeرا دارد ضربه بزنيد.

بعد روي  More Detailsضربه بزنيد .اين كار  Tronscanرا باز مي كند و اطﻼﻋات بيشتري در مورد دستور  stakingارائه مي
دهد.
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همچنين مي توانيد آدرس  TRXخود را جستجو كنيد تا يك نماي كلي از حساب كاربري داشته باشيد.
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از طريق مرورگر دسكتاپ
همچنين ميتوانيد با رفتن به اين كاوشگر ،وضعيت سهام خود را مشاهده كنيد : https://tronscan.orgو سپس آدرس خود را
جستجو كنيد.

سواﻻت متداول
1-استيك كردن ترون در تراست ولت چقدر سود دارد؟

بسته به اﻋتبارسنج هاي مختلفي ،رقم هاي متفاوتي اﻋﻼم مي شود .اما معموﻻ  5درصد سود ساليانه به سپرده هاي  TRXتعلق مي
گيرد.
2-براي برداشت جوايز استيكينگ چقدر بايد صبر كنيم؟

مدت زمان فريز اوليه سپرده هاي ترون 3 ،روز است .پس از آن مي توانيد ارزهاي خود را برداشت كنيد
3-چطور جوايز را به كيف پول اضافه كنيم؟

پس از سپري شدن دوره فريز ،مي توانيد با زدن دكمه  Claim Rewardsجوايز را به كيف خود اضافه كنيد.
4-چطور دارايي خود را از استيك خارج كنيم؟

ابتداي با افزودن جوايز به كيف اقدام نموده و سپس گزينه  Unstakeرا انتخاب نماييد.
براي مشاهده در سايز بزرگ تر ،روي ﻋكس كليك كنيد

