Mikron Node futtatásért járó jutalom
Egy Mikron node futtatásáért jutalom jár. Aki node-ot futtat és megfelel néhány alapvető
feltételnek, az automatikusan megkapja a naponta jóváírásra kerülő Mikron jutalmat.
A jutalom minden egyes futó node-ra:
1. szinten: 25 Mikron /nap - 1 000 Mikron egyenleg esetén
2. szinten: 400 Mikron /nap - 25 000 Mikron egyenleg esetén
3. szinten: 5 000 Mikron /nap - 1 000 000 Mikron egyenleg esetén
Feltételek:
●

A node nyilvános (kívülről elérhető) IP címen fusson. Ez azért szükséges, hogy
minden node (a tűzfal mögött lévő node-ok is) kapcsolódni tudjanak hozzá.

●

A node minden nap, az idő legalább 90%-ában legyen elérhető (ezt 5 percenkénti
mintavétellel ellenőrizzük).

●

Legyen beállítva egy érvényes Mikron számlaszám, amin legalább 1000 Mikron
egyenleg van. 1000 Mikron listaáron 10 eurónak felel meg. Ez a csekély letét a
jutalom rendszer jogosulatlan kihasználása, a visszaélések ellen véd.

●

A szükséges mennyiségű Mikronhoz a mikron.io-n vagy a Mikront használó
partnereken keresztül lehet hozzájutni.

●

Egy számlaszám csak egy node után részesülhet jutalomban, vagyis többszörös
jutalomhoz különböző számlaszámokra van szükség, amiknek mindegyike
rendelkezik a minimum letéttel.

●

Ha több node azonos IP címről fut (különböző portokkal), akkor csak egy kap
jutalmat (különböző számlaszámok esetén az ABC szerinti első).

●

Ha több mint 200 darab jutalmazható node van az 1. szinten, akkor a jutalom
mértéke arányosan csökken a következők szerint: napi 5 000 / N Mikron, ahol N a
node-ok száma. Ha például 250 darab node jogosult jutalomra, mindegyik napi
5000/250 = 20 Mikron jutalmat kap.

●

Ha több mint 20 darab jutalmazható node van a 2. szinten, akkor a jutalom mértéke
arányosan csökken a következők szerint: napi 7 500 / N Mikron, ahol N a node-ok
száma. Ha például 25 darab node jogosult jutalomra, mindegyik napi 7500/25 = 300
Mikron jutalmat kap.

●

Ha több mint 5 darab jutalmazható node van a 3. szinten, akkor a jutalom mértéke
arányosan csökken a következők szerint: napi 23 000 / N Mikron, ahol N a node-ok

száma. Ha például 10 darab node jogosult jutalomra, mindegyik napi 23000/10 =
2300 Mikron jutalmat kap.

FAQ:
●

Mikortól indul a jutalmazás a node futtatásért?

A tervek szerint a jutalmazás 2019. január 8-án indul.
●

Lehet-e Mikront bányászni, vagy node futtatással Mikronhoz jutni?

A Mikron Delegated Proof-of-Stake konszenzus modellt használ, ezért nem bányászható
mint a bitcoin vagy az ethereum. Node futtatással lehet Mikronhoz jutni.
●

Miért érdemes Mikron node-ot futtatnom?

Mikron node futtatásával támogatod a Mikron platform működését és a Mikron közösség
részese leszel. Vesztenivalód nincs, hiszen nincs szükség nagy befektetésre, a jutalom
kifizetése pedig napi rendszerességgel történik. A nagyobb befektetők számára magasabb
jutalmazási szintek is elérhetők.
●

Miért jutalmazza a Mikron csapat a node futtatókat?

A Mikron hálózat alapvető működéséhez szükséges infrastruktúrát a Mikron csapat
biztosítja, de a zökkenőmentes működéshez szükség van több node-ra. Egyrész ezt
szeretnénk ösztönözni (mivel maga a Mikron protokoll ezt önmagában nem teszi). A másik
fontos célunk, hogy minél többen közelebbről is megismerkedjenek egy kriptopénz
működésével, kipróbálják hogy működik egy wallet, miként lehet egy node-ot futtatni. A
decentralizáció és a közösség erősítése jegyében szeretnénk, ha erre minél több embernek
lehetősége lenne.
●

Mennyi a node futtatás jutalma?

Az 1. szinten a jutalom minden egyes futó node-ra 25 Mikron/nap. A 2. szinten 400
Mikron/nap. A 3. szinten 5 000 Mikron/nap.
●

Mi szükséges egy Mikron node futtatáshoz?

Mikron node futtatásához egy átlagos számítógépre van szükség, átlagos internet
kapcsolattal, és az ingyenesen letölthető Mikron node szoftverrel. A jutalmazáshoz szükség
van még egy Mikron számlaszámra, és legalább 1000 Mikronra (ez nagyjából 10 eurónak,
3250 Ft-nak felel meg). Jelenleg Windows és Linux operációs rendszerek támogatottak.
Nincs szükség semmilyen speciális hardverre, bányász rigre, vagy nagy összegű letétre.

●

Hogyan kell Mikron node-ot futtatni?

A node-ot lehet üzemeltetni akár az otthoni számítógépen is a Mikron wallet futtatásával.
Lehetőség van szerver környezetben is egyszerűen node-ot futtatni. A beüzemelés részletes
leírásáért nézd meg ezt a dokumentumot.
●

Honnan tudom a jutalmazáshoz előírt mikront beszerezni?

Mikronhoz a mikron.io-n vagy a Mikront használó partnereken keresztül lehet hozzájutni.
●

Kell-e regisztrálnom a jutalomhoz?

Igen, a Mikron walletben rá kell kattintani az engedélyezés gombra. Ezt követően a Mikron
hálózatban futó node-okat automatikusan észleljük, és jutalmazzuk (amennyiben
megfelelnek a kritériumoknak).
●

Futtathatok több node-ot, hogy többszörözzem a jutalmam?

Igen, de egy számlaszám csak egy node után részesülhet jutalomban, vagyis többszörös
jutalomhoz különböző számlaszámokra van szükség, aminek mindegyike rendelkezik a
minimum letéttel. Illetve a node-ok különböző IP címről kell hogy fussanak.
●

A node futtatásért járó jutalom szabályai meddig érvényesek?

A Mikron csapata fenntartja a jogot, hogy a jutalmazási program szabályait a Mikron
ökoszisztéma érdekében bármikor megváltoztassa vagy akár teljes egészében
megszűntesse azt. Az esetleges változásokról a mikron.io-n időben tájékoztatást adunk.

