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Masternode Setup Omgeving:
-

Windows hot wallet
Installeer één of meerdere masternodes
Tekst in blauwe kleur moet worden gekopieerd en geplakt op je computer

Single Masternode setup
Open DiscountCoin-qt voor de eerste keer

Open en voer DiscountCoin-qt.exe uit en sta connectie toe wanneer je firewall hier naar vraagt.
Laat de wallet synchroniseren met het DiscountCoin netwerk en ga naar “Receive Tab”, hier moet
je een Discount adres aantreffen, dit is je masternode adres, bewaar het voor later gebruik. Wanneer
hier niks staat, maak dan eenvoudig een nieuw adres aan.
Bemachtig je masternode private key

Ga naar “Help” -> “Debug en voer deze commando in voor aanmaken van je masternode private key.
masternode genkey
Pas je configuratie bestand aan

Open de bestandsverkenner en ga naar je DIscountCoin data map. Standaard locatie is:
C:/Gebruikers/***Je windows gebruikersnaam***/appdata(verborgen)/roaming/DiscountCoin
Open je configuratie bestand en plak hier het volgende in
rpcuser=RandomStringOfYourChoice_with_no_spaces
rpcpassword=AnotherRandomStringOfYourChoice_with_no_space
s rpcallowip=127.0.0.1
rpcport=9447
listen=1
server=1
daemon=1
port=9448
masternode=1
masternodeaddr=YourIP:9448
masternodeprivkey=YourPrivateKeyPreviouslyGenerated
Sla op en sluit dit configuratie bestand.
Herstart je wallet.
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Uitvoeren van onderpand transactie

Je moet nu je onderpand naar je masternode adres versturen om in aanmerking te komen voor het
beloningssysteem. Verstuur exact 5000 DSC naar het masternode adres die je hebt geconfigureerd in
stap 1 en wacht minstens op 20 bevestigingen.
Start je masternode

Ga naar Tools -> Debug Console. Enter “masternode start”. U krijgt het volgende respons te zien
“Masternode started successfully”. Gefeliciteerd, je masternode draait nu.
Klik nu op Masternodes tab dat nu zichtbaar is. Je zou nu je nieuwe masternode moeten zien
verschijnen in de lijst met de status PRE_ENABLE.
Dit zal in korte tijd veranderen naar ENABLED. Alle masternodes moeten actief zijn voor een bepaald
aantal blokken voordat ze herkend worden door het netwerk en in aanmerking komen voor
beloningen.
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Meerdere Masternodes setup
Meerdere masternode setup is hetzelfde proces als een enkele masternode setup, behalve dat elke
masternode een eigen gegevensbestand nodig heeft. Laten we dit gaan configureren.
Maak aangepaste gegevensbestand

Open en voer DiscountCoin-qt.exe uit en sta connectie toe wanneer je firewall hier naar vraagt.
Wanneer het volledig is gestart, sluit het af.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kies een folder op je harde schijf waar je de masternode zult gaan hosten.
o
Bijvoorbeeld C:\DiscountMN
Maak zoveel submappen als je wilt.
o
C:\DiscountMN\MN1
o
C:\DiscountMN\MN2
o

C:\DiscountMN\MN3

o

C:\DiscountMN\MN4 en ga zo verder… één map voor elke masternode.

Kopieer bestand DiscountCoin-qt.exe in elke submap en hernoem het naar DiscountMNx.exe (x = 1 tot 4)
Maak een “data” map in elke submap ( C:\DiscountMN\MNx\data )
Open DiscountCoin originele data map, standaard locatie is :
C:/Gebruikers/***Je windows gebruikersnaam***/appdata(verborgen)/roaming/DiscountCoin
Kopieer bestand "blk0001.dat" en map "txleveldb" in elke masternode “data” map
Druk op Win+R, type "cmd" en druk op Enter
Type in commando shell : echo start Discount-MN1.exe -datadir=./data >
C:\DiscountMN\MN1\startmn1.cmd
Herhaal laatste stap voor elke masternode verander MN1 naar 2, 3 en 4 etc…
Start startmn1.cmd, startmn2.cmd en startmn3.cmd wacht op compleet geladen wallets
en volledig gesynchroniseerd met blockchain

Configureer elke masternode

Nu de data structuur is ingesteld, kun je de enkele masternode handleiding volgen zoals hiervoor
beschreven is voor elke masternode wallet.
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