
 

 

 

 میشیم pancakeswapخوب ابتدا با استفاده از لینک موجود در توضیحات مستقیما وارد صرافی 

/https://pancakeswap.finance 

pancakeswap  در سایت کوین مارکت کپ در بین صرافی های غیر متمرکز یکی ازبهترین صرافی های دیفای شناخته  3با رتبه

یا بازار ساز اتوماتیکه که امکان تبدیل توکن ها و ارز ها به یکدیگر رو  automatic market makerمیشه . این صرافی از نوع 

توکن مربوط به این صرافیه. در ادامه قصد داریم سایت این صرافی رو به  cakeدر بستر بایننس بالک چین فراهم میکنه. توکن 

 شما معرفی کنیم.

کدوم زیر مجموعه هایی دارن که در به بررسی این بخش ها سربرگ داریم که هر  4همینطور که میبینید در باالی صفحه 

رو  Liquidityو  Exchangeزیر مجموعه های  با بردن موسمون روی این سربرگ شروع میکنیم. tradeمیپردازیم. با سربرگ 

 میبینید . 
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دو کادر رو انتخاب میکنیم و وارد صفحه جدیدی میشیم .  exchangeاصلی ترین بخش هر صرافی غیر متمرکز ،یعنی بخش 

د . تمامیه این داریم که کادر اول مربوط به ارزیه که در حال حاضر دارید و کادر بعد مربوط به ارزیه که قصد دریافتش رو داری

 cakeخودمون رو میخوایم به  BNBتا  10تبدیل ها هم همونطور که گفتم در بستر بایننس بالک چین انجام میشه . بطور مثال ما

تبدیل میکنیم . در کادر دوم میزان توکن کیکی که تحویل خواهید گرفت رو میبینید . به عالوه اطالعات دیگه ای در رابطه با 

کننده ی نقدینگی ، تفاوت قیمت محاسبه با قیمت بازار و حداقل توکن کیکی که دریافت خواهید کرد رو هم در کارمزد تامیین 

 پایین این کادر ها میبینید 

 

 addتو این بخش شما میتونید جز ای از تامین کنندگان نقدینگی بشین با وارد کردن داراییتون به این صرافی . به این شکل که 

liquidity   رو انتخاب کرده 



 

 سپس دو کادر میبینید . که میبایستی دارایی خودتون رو به حالت جفتی وارد کنید .. این کار موجب میشه که در صورت نوسانات

ضرر حداقلی به تامین کننده نقدینگی وارد بشه . بعد از این که کادر ها رو پر کردید و دارایی خودتون رو در اختیار صرافی قیمت 

قرار دادید میبایستی در اینجا اطالعات مربوط به سرمایه گذاریتون ببینید و گزینه ای هم ظاهر میشه که به شما این امکان رو 

 داراییتون رو خارج کنیدمیده هر وقت خواستید 

 

 Farming 



تو این روش شما میاید توکن هاتون رو به صورت جفتی وارد صرافی میکنید و پاداش این سرمایه گذاری رو به صورت توکن 

cake  دریافت کنید 

 

Pool 

 استیکینگ سود ساالنه که شما میتونید با استفاده از این بخش دارایی خودتون رو استیک کنید و به ازاری این یا همون استخر 

 .دریافت کنیداز همون ارز استیک شده 

 

Prediction یا پیش بینی 



میبینید که در ابتدا سایت به ما صفحه ای رو نشون میده و به ما هشدار میده شرکت در این مسابقه ریسک باالیی داره و از شما 

یا متوجه  I understand از تایید این دو گزینه و انتخاب میخواد که تایید کنید که خودتون هم از این موضوع آگاه هستید. بعد 

 رو میبینید predictionام صفحه 

 

یعنی بایننس تتر در بازه ی  BNBUSDTشما تو این بخش میتونید با پیش بینی قیمت  همونطور که از اسم این بخش هم معلومه

 دقیقه ای پاداش دریافت کنید و در صورت پیش بینی اشتباه داراییتون رو از دست میدید 5زمانی 

 قرار داره ولی در آینده ی نزدیک میتونید از نسخه اصلی این بخش هم استفاده کنید.  betaاین بخش هنوز در حالت 

 



Lottary 

 6به سبک بازی التارای . به این شکل که میتونید بلیط تهیه کنید و در قرعه کشی ای که هر  تو این بخش بازی قرار گرفته شده

رقمی ظاهر  6تاست .. در نهایت یک عدد  100ساعت اتفاق میافته شرکت کنید .. حداکثر میزان بلیطی که یه نفر میتونه بخره 

هایی داشته باشید به ترتیب تعداد عدد مشترک پاداش هایی با کد ن میشه که تو صفحه هم میبینید در صورتی که کلمات مشترکی

 دریافت میکنید که در صفحه میبینید .

 

NFT 

و ان اف تی  ها بپردازید NFTبخش ان اف تی ها رو هم میتونید در این صرافی ببینید و در صورت عالقه میتونید به معامالت در 

 مورد عالقتون رو خریداری کنید.  nftهای خودتون رو به فروش  بذارید یا 



 

IFO 

Initial Farm Offering  پروژه کشت ، حالتیه که میتونید با خرید عرضه اولیه توکن پروژه های جدید ، در اون یا عرضه اولیه 

دقت داشته باشید که برای شرکت در این فرایند باید توکن های خودتون رو به صورت جفت از در بخش  سرمایه گذاری کنید .

pool استیک کرده باشید و از ارز استیک شدتون برای خرید این عرضه اولیه استفاده کنید. 

 

 

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان  
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