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بيئة تهيئة ماستر نود:
-

محفظة ويندوز الساخنة
إعداد واحد أو عدة ماستر نود
يجب نسخ  /لصق النص باللون الزرق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

العداد واحد الماستر نود

فتح  DiscountCoin-qtلول مرة
قم بفتح  OpenCoin-qt.exeوتشغيله والسماح بالتصال إذا كان جدار الحماية يطلب ذلك.
السماح للمحفظة بمزامنة شبكة  DIscountCoinوالنتقال إلى "تلقي علمة التبويب"  ،يجب أن تشاهد عنوان
 ، discountهذا هو عنوانك الرئيسي  ،لحظه لستخدامه لح ًقا .إذا لم يكن هناك شيء ،فقم ببساطة بإنشاء
عنوان جديد.

احصل على المفتاح الخاص masternode

انتقل إلى "مساعدة"  "Debug Console " <-وأدخل هذا المر لنشاء مفتاحك الخاص الرئيسي.
مفتاح masternode gen

قم بتخصيص ملف التكوين الخاص بك
افتح مستكشف الملفات وانتقل إلى مجلد البيانات  .DIscountCoinالموقع الفتراضي هو:
C: / users / *** Your windows user *** *** / appdata (hidden) / roaming / DiscountCoin

افتح ملف التهيئة وقم بلصق ما يلي
rpcuser=RandomStringOfYourChoice_with_no_spaces
rpcpassword=AnotherRandomStringOfYourChoice_with_no_spaces
rpcallowip=127.0.0.1
rpcport=9447
listen=1
server=1
daemon=1
port=9448
masternode=1
masternodeaddr=YourIP:9448
masternodeprivkey=YourPrivateKeyPreviouslyGenerated

احفظ وأغلق ملف التكوين هذا.
أعاد تشغيل محفظتك.
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قم بإجراء معاملة ضمانات
أنت الن بحاجة إلى إرسال الضمان الخاص بك إلى عنوان  masternodeالخاص بك لتكون مؤهلة لنظام
المكافآت.
قم بإرسال  DSC 5000بالضبط  ،الى عنوانك الرئيسي الذي تمت تهيئته في الخطوة  1وانتظر  20تأكي ًدا
على القل.

ابدء  masternodeالخاص بك
انتقل إلى أدوات  <-تصحيح الخأطاء وحدة التحكم .أدخأل "بداية  ."masternodeسترى الرد "بدأ  Masternodeبنجاح" .تهانينا ،يتم تشغيل
 masternodeالخاص بك الن.
الن انقر فوق عالمة التبويب  Masternodesالمرئية الن .يجب أن تشاهد  masternodeالجديد الخاص بك تظهر في القائمة مع الحالة
.PRE_ENABLE
سيتغير هذا إلى  ENABLEDبعد فترة زمنية قصيرة .يجب أن تكون جميع  masternodesنشطة لبعض الكتل قبل أن يتم التعرف عاليها من
قبل الشبكة ومؤهلة للحصول عالى المكافآتت.
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إعداد  Masternodesالمتعددة
إعاداد  masternodeالمتعددة هو نفس عاملية إعاداد  masternodeالمنفردة  ،باستثناء أن كل  masternodeيحتاج إلى دليل
البيانات الخاص به .دعاونا تكوين هذا.

إنشاء دليل بيانات مخصص
قم بفتح  OpenCoin-qt.exeوتشغيله والسماح بالتصال إذا كان جدار الحماية يطلب ذلك .بمجرد أن تبدأ
بشكل كامل  ،أغلقها.
• اختر مجل ًدا في محرك القرص الﺛابت حﯾث ستستضﯾف الوضاع الخاصة بك.
دعونا نقول C: \ DiscountMN
• إنشاء العديد من المجلدات الفرعية التي تريدها.
C: \ DiscountMN \ MN1
C: \ DiscountMN \ MN2
C: \ DiscountMN \ MN3
 C: \ DiscountMN \ MN4وما إلى ذلك وهلم جرا  ...مجلد واحد لكل .masternode
• نسخ ملف  DiscountCoin-qt.exeفي كل مجلد فرعي وإعادة تسميته إلى ) Discount-MNx.exeس =  1إلى (4
• إنشاء مجلد " "dataفي كل مجلد فرعي )(C: \ DiscountMN \ MNx \ data
• افتح مجلد البيانات الصلي  ، DiscountCoinوالموقع الفتراضي هو:
C: / users / *** Your windows user *** *** / appdata (hidden) / roaming / DiscountCoin
• نسخ الملف " "blk0001.datوالمجلد " "txleveldbفي كل مجلد "البيانات" masternode
• اضغط على  ، Win + Rواكتب " "cmdواضغط على Enter
• اكتب في المر \ shell: echo start Discount-MN1.exe -datadir =. / data> C: \ DiscountMN \ MN1
startmn1.cmd
• كرر الخطوة الخيرة لكل  Masternodeتغيير  MN1إلى  2و  3و  4وما إلى ذلك وهلم جرا ...
• قم بتشغيل  startmn1.cmdو  startmn2.cmdو  ، startmn3.cmdوانتظر تحميل محافظ كاملة ومزامنة كاملة مع
blockchain

تكوين كل masternode
الن يتم إنشاء بنية البيانات  ،يمكنك اتباع دليل  masternodeواحد كما هو موضح سابقا لكل محفظة
.masternode
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