
COINIRAN.COM 

کوین همه چیز در رابطه با گیت  

Gitcoin 
 

Salman Sadeghi 

1/10/1398  

 

 

 

  

 کوین را خواهید آموخت با نحوه کار با گیت ابطهچیز در رمقاله همه  در این



شاپ مورد عالقه خود را با  قهوه عصرانه در کافیهزینه اید، روزی خواهد رسید که  کنون انجام ندادهباالخره، اگر تا

ید مهمم نیسمتب بماالخره قهموه     ای هست کن حرفه درست کرد. اگر هم خودتان یک قهوهرمز ارزها پرداخت خواهید 

روزی خواهد رسید که با رممز   کنید؛ اینترنت خرید میشده که باید تهیه کنیدب مهم نیست اکنون چطور از  آسیاب

 کاری دارید با رمز ارزها دریافت خواهید کرد. و   د کرد و اگر در فضای اینترنت کسبارزها پرداخت خواهی

همای ایجماد یمک انقمالب ممالی و تشم ی         های بیشتر هستند، نشانه اگرچه مشتاقان رمز ارزها در انتظار پیشرفت

هما رونممایی از    ی ی از مهمترین این نشانه شود. دی برای رمز ارزها چند وقتی است که دیده میاکوسیستم اقتصا

یمک ابمزار کم می بمرای بمه       ابری برای توسعه نمرم افمزاری اسمت؛    کوین یک فضای گیت است. کوین پروژه گیت

 و اتریومب هاب گیتعاده از دو چیزی که دوستش داریم؛ ال گذاری کد در جهان؛ یک ترکیب فوق اشتراک

فمرم اتریموم اسمت. محیطمی سماده و ممتن بماز بمرای          ده روی پلت فرم متن باز پاداش کوین یک پلت تدر واقع گی

ها که خمود را   ژهها اتریوم دریافت کنند. همچنین فضایی برای پرو ها که برای مشارکت خود در پروژه دهنده توسعه

 ار دهند.ها قر ترین و بهترین توسعه دهنده کوش در معرض سخت

کوین هیچ تموکنی نمدارد.    کوین متوجه خواهید شد این است که گیت چیزی که در ابتدا با گشت و گذار در گیت

کممک بمه    کند. دلی  این کار همم سماده اسمت؛    یپشتیبانی م ERC20های  فرم از تمامی توکن واقع این پلت به

 توسعه و پشتیبانی از ک  شب ه اتریوم.

همای زممانبر و    ها در پروسمه  دهنده جای درگیر شدن توسعه شود. به ی ساده انجام میئورکوین بر اساس یک ت گیت

خیص یمک خمط کمد    ی که کارفرماهای آنها حتی توانایی تشیها شدن در محیط خوردکن سنتی و استخدام اعصاب

ایی را انتخاب کننمد  ه دهد پروژه ها ام ان می دهنده کوین به توسعه نبات چوبی را ندارند، گیت جاوا اس ریپت از آب

ها نیسمت کمه پمروژه     دهنده شان مناسب است. این فقط وظیفه توسعه قه آنهاست و برای رزومه کاریکه مورد عال

هما را بمرای    ترین پمروژه  کوین است که بهترین و مناسب گیت هالعاد ؛ این توانایی خارقدلخواه خود را انتخاب کنند

اتریموم حقموق خمود را دریافمت      بما هما   نمویس  دهد. در این صورت برنامهپیشنهاد ها  دهنده ها و توسعه نویس برنامه

 د بود.وشحال و راضی از این هم اری خواهکنند و هرکسی خ می

است. تنهما بمه جمای     اندهی برای مشارکت دیگر های پاداش دهی چیزی شبیه تمامی سیستم این سیستم پاداش

آن توسمط یمک    ی دهنمده  نمده و پمروژه، کمار و توسمعه    ده وسعهوم برای تعیین نحوه ارتباط توجود یک شخص س

 کنند. سیستم به هم ارتباط پیدا می



های مناسب را بمرای   کوین پروژه ب ت می  شده است. گیتها کوین با داشتن حساب کاربری در گیت پلتفرم گیت

هما و   نویس از آن برنامهآورد. پس  ها همخوانی دارد، فراهم می ه فعالیت کنونی آنها با آن پروژههایی ک دهنده توسعه

همایش و بما    و توسمط اتریموم و تموکن    ردهکم  ها خواهند توانست در یک فضای متن باز شروع به کار  دهنده توسعه

 استفاده از قراردادهای هوشمند حقوق خود را دریافت کنند.

آن و حرکت به سممت   رد چیزی که بیشتر صنایع ؛چین است کوین یک استفاده هوشمندانه از فناوری بالک گیت

چیمزی شمبیه ممدلی کمه      ؛ها به صورت مستق  پاداش دریافت خواهنمد کمرد   دهنده استفاده از آن هستند. توسعه

کننمده راننمده و    هماهنم   استفاده قمدرت مرکمزی     ءاما بدون سو ،کنند رانندگان اوبر دستمزد خود را دریافت می

ک گیرد و این ریس ها توسط قراردادهای هوشمند صورت می پرداخت های اتریوم تمامی مسافر. با استفاده از توکن

کموین فضمایی اسمت کمه کمار       گیمت رساند.  ها به صفر می نویس ها و برنامه دهنده کار بدون دستمزد را برای توسعه

 کند.   می تر ها را ارزشمند دهنده توسعه

 نیکمو  تیم گ یهما  از پاداش زیمعنا که خود ن نیبه ا ؛مشوق است-پروژه خود کی نیکو تیکه گ میمتذکر شو دیبا

 کیم کمار و   افمزار کهنمه   مهنمدس نمرم   کیم  ؛شمد  سیتاسم  Kevin Owockiتوسمط   نیکمو  تیم برد. گ یبهره م

شده اسمت.   عیتوز یها ستمیمتن باز و س امعهبه ج Kevinعالقه همزمان  جهیپروژه نت نینام. ا دهنده خوش توسعه

 دایشگرف در نحوه پ یتحول نیکو تیگ ،یسینو و برنامه نیچ بالک بیمصاحبه گفته بود که با ترک کیدر  ییاو جا

 کار آنهاست. یپاداش برا افتیو در ها سینو برنامه یکردن شغ  برا

کند؟کوینچگونهکارمیگیت

به طور خالصه این کوین چگونه است وجود دارد.  منابع مناسبی برای این ه متوجه شویم م انیزم عمل ردی گیت

 فرم برای دو گروه مناسب است. پلت

کنندگانکوینبرایمشارکتگیت

کوین متص  کنید. در حساب  هاب خود را به گیت . ابتدا باید اکانت گیتکننده هستید اگر شما یک مشارکت

 کوین خوش آمدیدب . به گیت کوین کلیک کنید خود بر روی گزینه ورود به گیت هاب  گیت



 
متص  شوید. بعد از این ه کیف  MetaMaskهای خود به  مرحله بعدی این است که به منظور دریافت پاداش

اید  رم دریافتی داشته باشید. اگر هنوز این برنامه را نصب ن ردهف توانید از پلت پول متامسک خود را فعال کنید می

 دریافت نمایید. Chrome App storeتوانید آن را از  می

 



رد متامسک خود را وارد کنید و گزینه روباه ش   کلیک کنید. پسو گوشه سمت راست مرورگر کروم بر رویدر 

 کوین خودش اتوماتیک به متامسک شما متص  خواهد شد. رابط گیت

  مورد عالقه ش  را به  تان و پروفای  ردهدر مرحله بعد آواتار خود را کام  کنید. برای خود ع س مناسب تهیه ک

 در آورید.  خود

 
 

د که شب ه شناخت مناسبی از شما وش کوین معرفی کنید. این باعث می باید خود را به جامعه گیت بعد در مرحله

نویسی که بر آنها  های برنامه تان کند. با انتخاب زبان پیدا کند و برای رسیدن به اولین پروژه و اولین حقوق کمک

کنید.  ذکرتوانید آن را  ندارد، می دفرض وجو های پیش گزینهتسلط دارید شروع کنید. اگر مهارتی دارید که در 

پروژه مناسب شما را بهتر شناسایی کند.  بتواند فرم تجربه کاری خود را هم مشخص کنید تا پلت سطحدر آخر 

 اید لذت ببرید. شده Web 3تمام شدب شروع به گشتن کنید و از این ه جزو جامعه متن باز و 



 

گذارانکوینبرایسرمایهگیت

با ایمن تفماوت کمه بعمد از بمازکردن یمک        ،دهنده هاست هستید کار شما دقیقا مشابه توسعهگذار  اگر شما سرمایه

حمایمت از یمک    گذاری انتخاب نمایید. کوین باید اولین برنامه باونتی خود را برای سرمایه اربری در گیتحساب ک

دن حمایت مادی بمه منظمور   اطمینان از کافی بو ،جدید ی حمایت از یک پروژهدر برنامه آسان است. مسئله مهم 

 برای مشارکت در توسعه آن است.درخواست 

بایمد موضموع    ،پول متامسک به آن ک حساب کاربری مانند قسمت قب  و اتصال کیفدر این مرحله بعد از ایجاد ی

در مرحلمه نخسمت یمک     ؟دهیمد   خواهید حمایت ممالی انجمام   خود را مشخص کنید. در رابطه با چه موضوعی می

URL یک عنوان مناسب و یک توضیح مختصر تا اعضمای شمب ه بتواننمد پمروژه      ؛برای موضوع خود انتخاب کنید

 باونتی شما را پیدا کنند.

 



 
 

در  میو تصمم  کنمد  پروژه کمار  نیا یرو یکس که چه نیا ی اجازه ؛دیخود را مشخص کن یباونت اتیجزئ دیسپس با

 .دیدار ازیپروژه ن نیا یبرا که یو تجربه و مهارت اه دهنده توسعه مورد

 
هاب و یک ایمی  برای تماس کافی بمه   . نام کاربری شما در گیتاستاطالعات تماس خود  وارد کردنمرحله بعد 

 رسد.   نظر می



 
 قما یدق د،یم کن یخمود اسمتفاده مم    ی( در پمروژه بماونت  ومیاتر یها )توکن یکه از چه ارز دیمشخص کن دیدر آخر با

( چقدر است. هرچقمدر  Gas feeها ) تراکنش نهیو هز دیاختصاص ده دیخواه یم  ایمعادل چه مقدار از دالر آمر

 یابیم ب حاال نوبت بازارکیخواهد شد. تبر ییاجرا نیچ بر بالک عتریپروژه شما سر دیاختصاص ده یباالتر یگاس ف

 کار شماست.

 

کوینهایگیتپیشرفت

 7شده است. در این مدت بیش از  های زیادی حاص  گذرد پیشرفت کوین می در مدت کوتاهی که از تولد گیت

 145اند. این افراد تاکنون بیش از  وژه مختلف در این شب ه ایجاد شدهپر 350هزار حساب کاربری و بیش از 

ساعت است. آمار  8مدت زمان میانگین برای شروع هر برنامه باونتی  .اند هزار دالر پاداش دریافت کرده

کوین تعداد افراد  ای گیتترین آماره انگیز درصد است. ی ی از شگفت 91 ها تاکنون شدن این برنامه کام 



های متن  پس از انجام پروژه نفر 11های باونتی است. تاکنون  کوین پس از انجام برنامه شده توسط گیت استخدام

 .اند ه استخدام تمام وقت شب ه در آمدهب باز باونتی

کوینهمکارانگیت

 ConsenSys ،Theو  Ethereum Community Fund توان به  پروژه میاز مهمترین هم اران این 

Stable Fund، MakerDAO و Ethereum Foundation .اشاره کرد 

کوینهایگیتمهمترینپروژه

بینمی بمازار    کمه یمک پلتفمرم پمیش     Augur بمه  توان اند می کوین ش   گرفته هایی که در گیت هاز مهمترین پروژ

یک سیستم مالی غیر متمرکز است که در ایمن پلتفمرم توسمعه    نیز  Balanceغیرمتمرکز است اشاره کرد. پروژه 

 پیدا کرده است.

 ،ایران نیز در راستای رسالت همیشگی خود مبنی بر پیشگام بودن در توسعه جامعه فارسی زبان رممز ارزهما   کوین

 کوین نموده است. پروژه متن باز در گیتاقدام به ایجاد یک 

قرار  ،بنیاد اتریوم و همچنین حمایت "ماینین  باکس"، "شیر یا خط رادیو"هم اری با ایران  کوین ،در این پروژه

و  Mastering Ethereumسازی نماید. آنها همچنین قصد دارند با ترجممه کتماب    است پروژه اتریوم را فارسی

چمین و   زبان در دنیمای بمالک   بزرگی در جهت پیشرفت جامعه فارسیگام  ،ان و افغانستاندر مدارس ایرتوزیع آن 

 اتریوم بردارند.

به این لینک مراجعه و حمایمت   ،کوین و حمایت از این پروژه غیرمتمرکز ایران در گیت کوین  برای مشاهده صفحه

ریموم از  ات هرچند نماچیز بمه ایمن پمروژه، بنیماد      یخود را از توسعه جامعه فارسی زبان اعالم کنید. با اهدای مبالغ

 های خود را از این پروژه بیشتر خواهد کرد. و ام انات و حمایت هها آگاه شد زبان مندی و نیاز فارسی عالقه

نزدیککویندرآیندهگیت

فمرم   ایمن پلمت  هما متصم  کنمد. بما اسمتفاده از       کننده ها را به تبلیغ دهنده قرار است توسعه CodeFundفرم  پلت

 های خود متمرکز شوند.   توانند با کسب درامد به طور تمام وقت بر پروژه ها می نویس برنامه



خواهند توانست مستقیما توسط اعضای جامعه رمز ارزها اسپانسرین  دریافت نمایند. بما  ها  دهنده توسعهبه زودی 

تواننمد از   بازه زمانی هفتگی یا ماهیانه افمراد ممی  های اتریوم بر اساس یک  استفاده از قراردادهای هوشمند و توکن

 های محبوب خود حمایت کنند. دهنده توسعه

مهندسین را از اقصی نقماط جهمان   ها و  دهنده ها، توسعه نویس گی دارد تا برنامهکوین اکنون زنده است و آماد گیت

کموین   کننمد. گیمت   حقوق دریافت میکند. افراد در این شب ه توسط قراردادهای هوشمند و با اتریوم  وص به هم 

تند و تمام این قرار اسمت  کند. رمز ارزها آینده اقتصاد هس تر می جامعه رمز ارزها را چند قدم به هدف خود نزدیک

 .دیمشارکت کن یانقالب جهان کیو در  دیجامعه متن باز را رشد دهها باشد.  نویس برنامه ی  ها بر شانه

منابع

-today-launches-https://www.forbes.com/sites/curtissilver/2017/09/25/gitcoin

bounties/#1321d5349853-cryptocurrency-with-forward-ources-open-pushing 

-gitcoin-about-know-to-need-you-https://medium.com/gitcoin/everything

fe2e3e292a21 

fa7149f2461a-gitcoin-with-started-https://medium.com/gitcoin/getting 

gitcoin-about-know-to-need-you-https://gitcoin.co/blog/everything 

population-speaking-farsi-for-https://gitcoin.co/grants/152/ethereum 

3d7245e9b3f3-gitcoin-on-issue-an-https://medium.com/gitcoin/fund 

/ 

 

https://www.forbes.com/sites/curtissilver/2017/09/25/gitcoin-launches-today-pushing-open-source-forward-with-cryptocurrency-bounties/#1321d5349853
https://www.forbes.com/sites/curtissilver/2017/09/25/gitcoin-launches-today-pushing-open-source-forward-with-cryptocurrency-bounties/#1321d5349853
https://medium.com/gitcoin/everything-you-need-to-know-about-gitcoin-fe2e3e292a21
https://medium.com/gitcoin/everything-you-need-to-know-about-gitcoin-fe2e3e292a21
https://medium.com/gitcoin/getting-started-with-gitcoin-fa7149f2461a
https://medium.com/gitcoin/getting-started-with-gitcoin-fa7149f2461a
https://gitcoin.co/blog/everything-you-need-to-know-about-gitcoin
https://gitcoin.co/blog/everything-you-need-to-know-about-gitcoin
https://gitcoin.co/grants/152/ethereum-for-farsi-speaking-population
https://gitcoin.co/grants/152/ethereum-for-farsi-speaking-population
https://medium.com/gitcoin/fund-an-issue-on-gitcoin-3d7245e9b3f3
https://medium.com/gitcoin/fund-an-issue-on-gitcoin-3d7245e9b3f3

