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Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την δεύτερη φάση του προγράμματος 

εκπρόσωπησης. Ολοι οι εκπρόσωποι είναι δικαιούνται ανταμοιβές και αναγνώριση. Αυτή η 

φάση επιπλέον βοηθά στο να μεγαλώσει και να ανάπτυχθει η κοινότητα. 

Αρχικά ας κάνουμε μια ανασκόπηση της 1ης φάσης 
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Το πρόγραμμα εκπρόσωπισης μας που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2018() για να δώσει έμφαση 

στη διαφάνεια, στο να μεγαλώσει η κοινότητα και να οδηγήσει στην ευρύτερη αποδοχή του 

CARDANO. H φάση 1 έδωσε δημόσια αναγνώριση και επιπλέον βοήθεια στην κοινότητα του 

Cardano και τα μέλη της, που προχωράνε και συνεχίζουνε να προχωράνε μπροστά. 

Ακούσαμε και δημιουργήσαμε τέσσερις κανόνες για τους πρεσβευτές μας. 

Στην πρώτη φάση, τέσσερις ρόλους-δημιουργούς περιεχόμενου, Οργανωτές, διαχειριστές 

μεταφραστές-σε συνεργασία με τους πρεσβευτές μας να αναπληρώσουν όλα τα απαραίτητα κενά 

ώστε να αυξήσουν την κοινότητα μας με διάφορους τρόπους. Οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις  είναι 

δημοσιευμένα σε αυτήν την σελίδα. 
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Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε τη διαδικασία εκλογής των πρεσβευτών μας 

Μέσα σε ένα χρόνο προσελκύσαμε 58 πρεσβευτές που εκπροσωπούν 26 χώρες και μιλάνε 28 

γλώσσες 

Τί είναι η Φάση 2(Ανταμοιβές) 

Η φάση 2(ανταμοιβές) που περιλαμβάνει την πρώτη εφαρμογή χρηματικών και μη 

χρηματοοικονικών ανταμοιβών κάτι για το οποίο δουλέψαμε σκληρά να το πετύχουμε. Το 

πρόγραμμα ανταμοιβών είναι ένας δίκαιος κύκλος ανατροφοδότησης και καινοτομίας της 

κοινότητας. Η έμπνευση είναι ένας επαναλαμβανόμενος τρόπος όπου οι ιδέες χτίζονται η μια 

πάνω στην άλλη, για αυτό το λόγο θέλουμε να κάνουμε περαιτέρω βελτιώσεις με σκοπό να 

χτίσουμε  ένα δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο. 

Οι ανταμοιβές μας θα γίνονται στο νόμισμα μας το ADΑ (₳),όπου πήρε το όνομα του από τον 

Ada Lovelace, μια μαθηματικό αγγλικής υπηκοότητας, μια οραματιστή η οποία δούλεψε στην 

Analytical Engine, μια μηχανική σχεδίαση υπολογιστών γενικής χρήσης. 

Οποιασδήποτε μέλος της κοινότητας μπορεί να υποβάλλει αίτηση η να προτείνει κάποιον. 

Ένα μέλος της κοινότητας καθίσταται επιλέξιμο με υποψηφιότητα ή αίτηση. 

● Πώς να γπροτείνεις έναν πρεσβευτή 

● Πως να αιτηθείς να γίνεις πρεσβευτής. 

● Ρώτα την ομάδα μας μια ερώτηση (community@cardano.org) 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του να είσαι πρεσβευτής   

● Ανταμείβεσαι για την συμμετοχή σου. 

● Απευθείας επαφές με το ίδρυμα Cardano την EMURGO και την input output μέσα από 

slack κανάλι αφιερωμένο στους εκπροσώπους που λειτουργεί μόνο με πρόσκληση 

https://www.cardano.org/ambassadors/%2046
mailto:community@cardano.org


● Αποκλειστικές προσκλήσεις σε κλειστές εκδηλώσεις, προεπισκόπηση λογισμικού και 

κλήσεις με τις εκλεκτές ομάδες μας πριν από δημόσιες δηλώσεις; 

● Χαρακτηριστικό σήμα εκπρόσωπου στο επίσημο φόρουμ του cardano. 

● Αποκτήστε πολύτιμη εμπειρία στη βιομηχανία blockchain και πρόσβαση στο 

παρασκήνιο στο Project. 

● Μεγαλύτερη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων παρέχοντας άμεση 

ανατροφοδότηση σε σχετικούς υπαλλήλους του Έργου. 

Πώς λειτουργούν οι ανταμοιβές; 

Παρουσιάζουμε τρία επίπεδα πρεσβείας. 

Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία του προγράμματος ανταμοιβών του προγράμματος Cardano 

Ambassador: 

● Η πραγματική ανταμοιβή για τις συνεισφορές σας στον κύριο ρόλο του Πρέσβη. 

● Τρία επίπεδα πρέσβη, τα οποία θα σας δώσουν την επιλογή να συνεισφέρετε σε επιπλέον 

ρόλους πρέσβης. 

Ακολουθώντας την παράδοση ονομασίας της εποχής Cardano, κάθε επίπεδο της πρεσβείας έχει 

αποδοθεί σε έναν εξαιρετικό μαθηματικό. Η επιλογή αποσκοπεί να αντικατοπτρίζει την ποικιλία 

των λαμπρών μυαλού που συνέβαλαν στην επιστήμη των μαθηματικών και του 

προγραμματισμού. 

● Επίπεδο 1 (al-Khwarizmi) Πρέσβης - μπορεί να επιβραβευθεί για έναν ρόλο, έως και 300 

$ 

● Επίπεδο 2 (Mirzakhani) Πρέσβης - μπορεί να επιβραβευθεί για δύο ρόλους, έως και 450 

$ 

● Επίπεδο 3 (Turing) Πρέσβης - μπορεί να επιβραβευθεί για τρεις ρόλους, έως και 600 $  

Κάθε τρίμηνο, επιλέγονται έως και τέσσερις πρεσβευτές για να προχωρήσουν στο επίπεδο 2 και 

στο επίπεδο 3 και ξεκλειδώνουν την πρόσβαση για να ανταμείβονται για περισσότερους από 

έναν ρόλους. 

Το να είσαι Πρέσβης Turing Επίπεδο 3 ή Επίπεδο 2 Ο Πρέσβης Mirzakhani δεν συνεπάγεται 

υψηλότερο κοινωνικό καθεστώς, εξουσία ή προνόμιο σε σχέση με τον Πρέσβη επιπέδου 1 al-

Khwarizmi. Είναι απλώς ένας μηχανισμός για την επιβράβευση εκείνων των Πρέσβεων που 

εκτελούν εθελοντικά περισσότερα από τον αρχικό τους ρόλο με συνέπεια. 

Ορισμένοι πρεσβευτές είναι στην ευχάριστη θέση να παίξουν έναν ρόλο, άλλοι φυσικά τείνουν 

να συμμετέχουν ευρύτερα. Όλοι οι πρέσβεις είναι ίσοι και δεν έχουν καμία υποχρέωση να 

υποβάλουν αίτηση για υψηλότερο επίπεδο ανταμοιβών. 

 



Ανταμοιβές δημιουργού περιεχομένου 

Οι δημιουργοί περιεχομένου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία, επιμελούνται 

ειδήσεις ή βοηθούν τους ανθρώπους να βρουν το δρόμο τους γύρω από το έργο. Το περιεχόμενο 

διατίθεται σε πολλές διαφορετικές μορφές: βίντεο,ιστοσελίδες , δημοσιεύσεις φόρουμ μεγάλης 

διάρκειας, γραφήματα και άλλα. Οι δημιουργοί περιεχομένου θα ανταμείβονται για περιεχόμενο 

εάν η ποιότητα και η ακρίβεια είναι υψηλού επιπέδου. Το μηνιαίο όριο είναι 300 $. Ορισμένες 

από τις ευθύνες του Δημιουργού περιεχομένου περιλαμβάνουν: 

● Δημιουργία περιεχομένου σχετικά με το Cardano (οδηγοί, podcast, άρθρα, εκπαιδευτικά 

σεμινάρια για το Cardano Forum, τεχνικά γραπτά κομμάτια, γραφήματα, βίντεο). 

● Δημοσιεύστε ή συνδέστε με το αρχικό περιεχόμενο στο Cardano Forum, καθώς και το 

δικό τους μέσο διανομής. 

● Μοιραστείτε μια τακτική αναφορά με όλο το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε και 

δημοσιεύτηκε με την ομάδα διαχείρισης κοινότητας του Cardano Foundation μέσω της 

έκθεσης απόδειξης εργασίας. 

● Το περιεχόμενο μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα. 

Σημείωση: Το περιεχόμενο συναλλαγών ή που σχετίζεται με τις τιμές δεν είναι κατάλληλο για 

ανταμοιβές. 

Ανταμοιβές οργανωτή Meetup 

Οι διοργανωτές Meetup φέρνουν τα μέλη της κοινότητάς μας εκτός σύνδεσης για να 

συναντηθούν και να συνδεθούν. Οι συναντήσεις μπορούν να είναι για τεχνικό ή μη τεχνικό 

κοινό και υπάρχουν πολλές μορφές για τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης Cardano. Οι 

διοργανωτές του Meetup μπορούν να λάβουν ανταλλαγή, να αποζημιωθούν για τον χώρο και 

αναψυκτικά, να κερδίσουν βασική ανταμοιβή έως 60 US $ ανά εκδήλωση και ένα επιπλέον 

κίνητρο με βάση το μέγεθος και την απόδοση. Το μηνιαίο όριο για έναν Οργανωτή Meetup είναι 

300 $ ΗΠΑ ανά μήνα. Μερικές από τις εργασίες περιλαμβάνουν: 

● Οργανώστε και διοργανώστε συναντήσεις της κοινότητας Cardano τακτικά (τουλάχιστον 

κάθε τρεις μήνες) στην περιοχή σας. 

● Δώστε μια γραπτή έκθεση ανακεφαλαίωσης με φωτογραφίες. 

● Παρέχετε εγγραφές βίντεο. 

● Μοιραστείτε μια ανακεφαλαίωση των συναντήσεων με ομαδικές φωτογραφίες στο 

Cardano Forum. 

● Οι διοργανωτές του Meetup είναι ευπρόσδεκτοι να πραγματοποιήσουν τις συναντήσεις 

blockchain εκτός Cardano και να συμπεριλάβουν το Cardano στις ατζέντες τους. 

Ωστόσο, η ομάδα διαχείρισης κοινότητας του Cardano Foundation δίνει πίστωση μόνο 

για συναντήσεις κοινότητας Cardano. 

Moderator Rewards 

Επιβραβεύσεις συντονιστή 



Οι συντονιστές διατηρούν τα κανάλια μας ενημερωτικά, φιλικά και εποικοδομητικά. Οι 

συντονιστές έχουν καλή κατανόηση του τρόπου λειτουργίας κάθε συγκεκριμένου καναλιού, 

καθώς κάθε μέσο έχει διαφορετικούς κανόνες και ρυθμούς. Οι συντονιστές είναι ορατοί και 

ενεργοί καθημερινά. Η βάση των ανταμοιβών βασίζεται σε ένα σύνολο καθορισμένων 

δραστηριοτήτων. Εάν οι Συντονιστές πληρούν επιτυχώς αυτά τα κριτήρια, πληρούν τις 

προϋποθέσεις για να λάβουν επιβράβευση έως 300 $ κάθε μήνα. Μερικές από τις ευθύνες 

περιλαμβάνουν: 

● Καλώς ορίσουν νέα μέλη. 

● Διασφάλιση της τήρησης του Κώδικα Συμπεριφοράς στα κανάλια. 

● Παρέχετε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και απαντήστε σε ερωτήσεις. 

● Διατηρήστε τις συζητήσεις εποικοδομητικές και αμοιβαία επωφελείς. 

● Να επικοινωνείτε συνεχώς με άλλους συντονιστές για να συζητάτε τακτικές, να 

επισημαίνετε ανήθικες συμπεριφορές και να καθορίζετε ενέργειες που πρέπει να κάνετε. 

● Παρέχετε τακτικά αποδείξεις αναφορών εργασίας με αρχεία καταγραφής 

δραστηριοτήτων από κάθε κανάλι στην ομάδα διαχείρισης κοινότητας του Cardano 

Foundation. 

Ανταμοιβές μεταφραστή 

Οι μεταφραστές αυξάνουν την ευαισθητοποίηση για το Cardano σε μη αγγλόφωνες κοινότητες. 

Υποκινούν την υιοθέτηση του Cardano χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία τους για τη 

μετάφραση γνώσεων, καθιστώντας την προσβάσιμη για την κοινότητα και αναπτύσσοντας τη 

βιβλιοθήκη μη αγγλικού περιεχομένου. Οι μεταφραστές επιβραβεύονται ανά λέξη ανά 0,02 $ με 

μηνιαίο όριο 300 $. Αυτό ισοδυναμεί με συνολικά 15.000 λέξεις ανά μήνα. Μερικές από τις 

εργασίες των Μεταφραστών είναι: 

● Μετάφραση σχετικού περιεχομένου σε μη αγγλικές γλώσσες. 

● Μοιραστείτε το μεταφρασμένο υλικό με την κοινότητα στο Cardano Forum και στα 

κανάλια μας. 

● Οι μεταφραστές είναι ελεύθεροι να εντοπίζουν και να μεταφράζουν προληπτικά 

οποιοδήποτε περιεχόμενο που σχετίζεται με το Cardano. 

● Οι μεταφραστές είναι υπεύθυνοι για την αποφυγή της επανάληψης της εργασίας, 

επικοινωνώντας με τους συναδέλφους πρεσβευτές στο ειδικό μεταφραστικό Slack. Για 

να αποφευχθεί η επανάληψη, οι μεταφραστές πρέπει να χρησιμοποιούν την ετικέτα 

«μετάφραση» στο φόρουμ για να δουν τι έχει ήδη μεταφραστεί. 

● Οι μεταφραστές θα παρέχουν τακτικές αποδείξεις αναφορών εργασίας με μεταφρασμένο 

περιεχόμενο στην Ομάδα Διαχείρισης Κοινότητας του Cardano Foundation. 

● Ενδέχεται να προτείνουμε κομμάτια για μετάφραση, όπως ενημερωτικά δελτία Cardano. 

Αυτό είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτό εξακολουθεί να είναι πιλοτικό πρόγραμμα και οι 

αλλαγές θα γίνουν τους επόμενους μήνες με βάση τα σχόλια της κοινότητάς μας, καθώς και 

ενημερώσεις και βελτιώσεις στις εσωτερικές μας διαδικασίες. 



Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε και αφήστε μας να ακούσουμε τις σκέψεις σας! 

Ελέγξτε τη σελίδα του Ambassador για περισσότερες λεπτομέρειες: 
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Και αφήστε μας μερικές προτάσεις, ερωτήσεις και σχόλια παρακάτω. 
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