Mikron Node Jutalomprogram
A Mikron csapata jutalmazza azokat, akik segítenek fenntartani a hálózatot azzal, hogy a
tárcaszoftverben található node-ot futtatják. Ez a dokumentum a node futtatás elindításában
nyújt segítséget.

Követelmények
Ahhoz, hogy Mikron node-ot futtass és részt vegyél a Node Jutalomprogramban, szükséged
lesz:
● a tárcaszoftverben elhelyezett minimális mikron mennyiségre, vagyis legalább 1000
mikronra
● egy internethez 0-24-ben csatlakozó számítógépre, ami statikus és publikus IP
címmel rendelkezik.
Ezek biztosítását ez a dokumentum nem tárgyalja
A követelmények további részleteit az alábbi dokumentum tárgyalja:
https://mikron.io/en/docs/node-reward

Előkészítés
Windows szoftvertárcával
1. Telepítsd a tárcaszoftvert. Erről a linkről letöltheted a legfrisebb verziót:
https://mikron.io/en/wallet/download
2. Győződj meg róla, hogy a tárcán rendelkezel a minimális összeggel (1000 mikron)
3. Állítsd be a tárcádat a következőképpen:
kattints a Beállítások menüpontra a tárcában

a felnyíló ablakban kattints a “Node azonosító beállítása” gombra

ADATVÉDELMI FIGYELMEZTETÉS: A művelet elvégzésével a számlád
publikusan látható lesz a Mikron peer-to-peer hálózaton a publikus IP
címeddel együtt.
4. Hagyd futni a tárcaszoftvert (az idő legalább 90%-ában)

Linux, parancssori node
Amennyiben szervergépen futtatnád a Mikron node-ot, praktikus a Linux parancssori verziót
használni.
1. Installáld a mikron_node-ot. A minimum verzió: 1.0.7.
Erre több módszer is van, lehet:
- installálni a binárist (innen: https://mikron.io/en/node/download-linux),
- vagy Dockerből képfájlból futtatni,
- vagy helyben lefordítani.
A GitHub Wikin találhatók részletes leírások:
https://github.com/mikroncoin/mikron_node/wiki/Running-a-node
https://github.com/mikroncoin/mikron_node/wiki/Dockerized-node
https://github.com/mikroncoin/mikron_node/wiki/Build-Instructions
2. Importálj egy tárcát, és állítsd be a NodeID-t. Itt vannak példa parancsok, a Wikin
részletesebb leírást is találsz:
https://github.com/mikroncoin/mikron_node/wiki/NodeID-Handling-(for-Node-Reward)
> ./mikron_node --wallet_create
# outputs new wallet_id
Wallet ID: D810170134C2A025AB7376851F952012B64E509BE67BB2014F7F22201246734E
> ./mikron_node --account_create --wallet <wallet_id>
# outputs new account_id
Account: mik_1587o7bqh1emp34j9h1jrefma7dea47kt7zgihqoguwq5k3fpnesd4myrife
./mikron_node --wallet_list
Wallet ID: D810170134C2A025AB7376851F952012B64E509BE67BB2014F7F22201246734E
mik_1587o7bqh1emp34j9h1jrefma7dea47kt7zgihqoguwq5k3fpnesd4myrife
> ./mikron_node --wallet_change_seed --wallet <wallet_id> --key <seed>

> ./mikron_node --set_node_id --wallet <wallet_id>
Node ID set: mik_1587o7bqh1emp34j9h1jrefma7dea47kt7zgihqoguwq5k3fpnesd4myrife

3. Futtasd a node-ot, ezek szerint:
https://github.com/mikroncoin/mikron_node/wiki/Running-a-node.
Windows parancssori verzió: jelenleg nem támogatott, későbbre várható.

Jutalom, Ellenőrzés
A Jutalomprogram napi kifizetéssel működik. A node-ot futtató számlán minden reggel
bejövő tranzakcióként jelenik meg a jutalom.
Az alábbi oldalon ellenőrizheted minden résztvevő node statisztikáit:
https://mikron.io/node-reward
A második táblázat friss adatokat mutat (utóbbi egy óra, pár percenként frissül), itt hamar
meg kell jelenjen a node-od, ha rendben fut.

