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Bevezetés
A MicroCoin egy magyar indítású, blokklánc alapú P2P kriptovaluta. Ez azt jelenti, hogy mindenki aki
rendelkezik pénztárcával része a hálózatnak és hozzájárul a működéséhez. A hálózatban körülbelül öt
percenként születik egy blokk, amit bányászattal lehet létrehozni. A blokkok tartalmazzák a tranzakciókat
és a bányászok ezeket a tranzakciókat hitelesítik, ezért cserébe pedig jutalmat kapnak. A jutalom
MicroCoin és számlák.
A MicroCoin használatához kliens programra (pénztárca) van szükség. Az alábbiakban ennek a használatát
mutatjuk be.

A Program telepítése
A programcsomagot a https://microcoin.hu oldalról töltheted le. Válaszd ki a rendszerednek megfelelő
csomagot a letöltések menüpontban. A letöltött fájlt csomagold ki egy tetszőleges mappába. A
telepítéssel végeztünk is.

A Program elindítása
A MicroCoin elindításához a MicroCoinWallet.exe (Linuxon MicroCoinWallet) programot kell futtatni.
Bizonyos rendszerek esetében előfordulhat, hogy csak rendszergazdai módban működik.
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A kezdőképernyő
A program indítása után a következő képernyő fogad:
A kezdőképernyőn a legfontosabb információk
és funkciók helyezkednek el. Felül a menüsor,
alatta a fejlécben a logó és két funkció
(bányászás és küldés). Az áttekintésben a
számláidról kaphatsz összesítő információkat. Az
áttekintés alatt egy üres táblázatot láthatsz, itt
láthatók a számláid. Ez még üres, hiszen nem
rendelkezel számlákkal. A jobb oldalon a
kiválasztott számla tranzakciói tekinthetők meg.

A számla listában később természetesen lesznek számlák is. A következő adatokat láthatjuk a számlákról:
Számlasz.
Név
Egyenleg
Státusz

A számla száma
A számla neve
A számla egyenlege
Zöld: A számla rendben van
Sárga: A számlának függő tranzakciói vannak
Piros: A számla a következő blokkig nem
használható

A számlalista feletti pipa kivételével a rendszerben lévő összes számlát ki tudjuk listázni. A mellette lévő
legördülőben pedig a saját privát kulcsainkkal tudunk szűrni.
A jobb oldalon lévő tranzakció listában az aktuális kijelölt számla tranzakció történetét láthatod. A
tranzakció részleteit meg tudod tekinteni, ha duplán kattintasz egy sorra. Ekkor láthatod a tranzakcióhoz
tartozó üzenetet (közlemény) is.
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Saját számla beszerzése és bányászat
Ahhoz, hogy érdemben tudd használni a programot szükséged lesz számlákra. Saját számlát két módon
szerezhetsz: bányászol, vagy kérsz. Itt most a bányászás folyamatát mutatjuk be:
Két mód közül választhatsz:

Bányászat a pénztárca programmal
Lehetőséged van a pénztárca beépített bányász funkcióját használni. Ebben az esetben egyelőre csak CPUval tudsz bányászni. A bányászat elkezdéséhez nyomd meg a „Bányászás” gombot jobb felül. Ekkor a
következő ablak jelenik meg:

Az ablak felső részén lévő csúszkával választhatod ki, hogy hány CPU magot használjon a program a
bányászathoz. Minél több, annál gyorsabban fog bányászni, azonban, ha minden CPU magot bányászásra
használsz, akkor a nagyon lelassulhat a számítógéped a bányászat idejére.
A csúszka alatti fehér részen különböző információk fognak megjelenni a bányászat folyamatáról
Ha beállítottad a magok számát nyomd meg a start gombot. Pár másodpercen belül a bányászat
megkezdődik. Ekkor az ablak alján a bányászom felírat jelenik meg.
A bányászat leállításához nyomd meg a Stop gombot.
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Bányászat a bányászó programmal
A csomag tartalmaz egy dedikált bányászó programot is. Ez nem csak CPU-val, de videókártyával is képes
bányászni. A használata kicsit bonyolultabb, de nem szükséges hozzá komolyabb ismeret. A használatához
futnia kell a pénztárca programnak is.
Első lépésként indítsd egy parancssort (cmd), majd lépj be a MicroCoin mappájába. Ha pl. a C:\MicroCoin
mappába csomagoltad ki a programot, akkor a cd C:\MicroCoin parancsot kell kiadnod.

Bányászat CPU-val
Ha CPU-val szeretnél bányászni a következő parancsot kell futtatnod:
MicroCoinMiner.exe -c 1 -s -n
A -c 1 azt jelenti, hogy egy CPU magot szeretnénk használni. Ide írd azt a számot amit szeretnél.

Bányászat GPU-val
GPU-val való bányászat esetén először is tudnunk kell milyen videókártyáink vannak. Ehhez futtasd a
következő parancsot:
MicroCoinMiner.exe
A futtatás után egy hasonló kimenetet fogsz látni:

Az utolsó sorok lesznek az érdekesek:
** Platforms and devices available: (Total 1)
-p 0 -d 0 Name:Quadro 1000M Compute Units:2 Max Freq.:1400
Ez azt jelenti, hogy egy darab használható videókártya van a rendszerben (Total 1), a videókártya pedig a
Quadro 1000M és ehhez a -p 0 -d 0 kapcsoló tartozik. Most már tudjuk mivel van dolgunk, indíthatjuk a
programot:
MicroCoinMiner.exe -p 0 -d 0 -s -n
Ekkor a program elkezd bányászni.
Előfordulhat, hogy a program a következő üzenetet adja: No GPU driver found.
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Ekkor két lehetőség van: Nincs feltelepítve a videókártya drivere, vagy nem kompatibilis a 64 bites
programmal. Ha a driver fel van telepítve, töltsük le a 32 bites programot és használjuk abból a
MicroCoinMiner.exe programot. Ebben az esetben szükség lehet a 32 bites Microsoft Visual C runtime
telepítésére, amit innen lehet letölteni: https://microcoin.hu/releases/vcredist_x86.exe

A pénztárca funkciói
Pénztárca menüpont
A pénztárca menüpontban a program beállításait és a saját biztonsági beállításinkat találhatjuk, illetve itt
tudjuk kezelni a pénztárcát.

Privát kulcsok
A privát kulcsok menüpontot kiválasztva kezelhetjük a privát kulcsainkat. Ezek a kulcsok nagyon fontosak,
mert csak és kizárólag ezek birtokában férünk hozzá a tárcánkhoz és a számláinkhoz.

Először is a program tájékoztat róla, hogy a pénztárcát nem védi jelszó. Érdemes beállítanunk egy jelszót,
azonban ezt mindenképpen jegyezzük meg! Ha elveszítjük nem férünk hozzá többé a számlákhoz.
Ez alatt láthatjuk egy listában a kulcsainkat. Az első indításkor csak egy kulcsunk van, de bármikor
hozhatunk létre újakat. Egy kulcshoz akár több számla is tartozhat.
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Új kulcsot az új kulcs generálása gombbal adhatunk a listához. Ehhez meg kell adnunk egy szabadon
választott nevet és egy titkosítási algoritmust. Bármelyik nevet megadhatsz és bármelyik algoritmust
kiválaszthatod.
Alatta a privát kulcs importálása és exportálása gomb látható. Ez a két funkció arra használható, hogy egy
kulcsot áttégy egy másik tárcába.
A publikus kulcs exportálása pedig a publikus kulcsodat mutatja meg. Ezt majd a számlakezelésnél fogod
használni, ha számlát adsz el, vagy veszel.
Az utolsó gomb a sorban a Törlés. Ezt a gombot lehetőleg ne használd, mert, ha kitörölsz egy kulcsot akkor
soha többé nem férsz hozzá azokhoz a számlákhoz, amelyek ehhez a kulcshoz tartoznak.
A Név módosítása gombbal tudod a kijelölt kulcs nevét megváltoztatni. Bármilyen nevet adhatsz a
kulcsoknak, ez csak arra szolgál, hogy később könnyen megismerd őket.
Az ablak alján két nagy gombot láthatsz: Tárca kulcsok exportálása és Tárca kulcsok importálása. Ezek
nagyon fontos funkciók. Az exportálással az összes kulcsot el tudod menteni egy fájlba, az importálással
pedig vissza tudod tölteni őket. Exportáld ki a kulcsaidat és tedd el őket egy biztonságos helyre, így, ha
bármi történik a számítógépeddel, egy másik gépen csak be kell importálnod a kulcsokat és újra
hozzáférsz a számlákhoz. Fontos, hogy a privát kulcsaidat és ezt a fájlt soha ne add oda másnak.

Beállítások menüpont
A beállítások menüponttal a program beállításait nézheted meg és módosíthatod. Legfelül egy gomb
látható, amely arról tájékoztat, hogy még nem állítottam be jelszót a tárcához.
Alatta adhatod meg a nevet, amivel bányászni szeretnél. A blokk
felfedezőben ez lesz a kibányászott blokkjaid mellett.
Alatta az internet szerver port látható. Ez alapesetben 4004.
Ezen a porton figyel a szerver, nem szükséges módosítani.
A JSON-RPC port engedélyezésével egy JSON-RPC szerver is
üzemelni fog, amely segítségével http hívásokkal tudod kezelni a
számláidat egy másik programból. Alatta megadhatod, hogy
milyen IP címekről fogadjon el kapcsolatot az RPC szerver és
hogy melyik portot figyelje.
Ha nem használsz saját programot a tárca kezelésére akkor ezt a
funkciót ne pipáld be, mert biztonsági kockázatot jelenthet.
A bányász szerver privát kulcsnál azt döntheted el, hogy az
újonnan kibányászott számlák melyik privát kulcsod alá
kerüljenek.
Új privát kulcs minden blokkhoz: ebben az esetben minden új blokk és a hozzá tartozó 5 számla egy új
privát kulcs alá kerül
Véletlenszerű kulcs használata: ha ezt választod, akkor a meglévő kulcsaid közül egy véletlenszerűen
kiválasztásra kerül az új számlákhoz
Mindig ezzel a kulccsal bányásszon: ha ezt választod akkor minden új számla az általad kiválasztott
kulcshoz fog tartozni
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Az alapértelmezett költségnél azt mondhatod meg, hogy egy-egy utalásért alapesetben mennyi költséget
szeretnél fizetni. Ezt egyelőre hagyhatod nullán. A költségekről később, az utalások kezelésénél esik majd
szó.
Végül pedig a naplózással kapcsolatos pipák láthatók. Ezeket akkor szükséges használni, ha hibát
tapasztalsz, mert a fejlesztőknek a naplók segítséget nyújtanak a javításban. Ha szükség lesz rá akkor meg
fognak kérni a használatára.
Az adatkönyvtár gombbal pedig megnyithatod azt a könyvtárat, ahol a program az adatokat tárolja.

Elérhető csomópontok
Az elérhető csomópontok menüpontban meg tudod tekinteni, hogy éppen milyen szerverekhez
csatlakozol. Ezek listája mindig változik. Ha az alsó pipát (Csak ezekhez csatlakozz) bejelölöd, akkor mindig
csak ezekhez fogsz csatlakozni, de vigyázz, mert, ha ezek a szerverek megállnak, akkor utána nem tudsz
csatlakozni a hálózathoz.
Ezt a funkciót csak kivételes esetben szükséges használni, ha például védett hálózatban vagy és csak egy
csomópont tud kimenni az internetre.
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Tranzakciók menüpont
A tranzakciók menüpont alatti pontokban tranzakciókat tudsz végrehajtani, és különböző tranzakciókhoz
kapcsolódó adatokat tudsz megtekinteni

Új tranzakció
Az új tranzakció menüpont kiválasztásával tudunk új tranzakciókat (pl. utalás) végrehajtani. Ehhez
szükségünk van leglábba egy számlára és azt ki kell jelölni a főképernyőn a számla listában.

Tranzakció
Az ablak felső részén
láthatjuk a kiválasztott
számlánk számát (0-10),
és az egyenlegét
(581,9919).
Az első fülön
(Tranzakció) utalást
tudunk indítani. A Cél
számla melletti rubrikába
kell megadnunk azt a
számla amire utalni
szeretnénk, de a mellette
lévő nagyító ikonos
gombbal meg is
kereshetjük azt a számla
listában.
Az összeg mezőben írjuk
be az utalni kívánt
összeget. A költség lehet nulla, de vannak kivételek. Blokkonként egy darab tranzakciónk lehet, aminek
nulla a költsége. Az aláíró számla mezőben kiválaszthatunk egy számlát amelyik a költséget fizeti.
Az utalás mellé üzenetet, azaz
közleményt is meg tudunk adni a
Kapcsolt adat mezőben. Itt bármilyen
szöveget megadhatunk, ha
szeretnénk. Ezt az üzenetet
lehetőségünk van titkosítani is. Ha azt
választjuk, hogy a küldő publikus
kulcsával szeretnénk titkosítani az
üzenetet akkor csak mi tudjuk
elolvasni az üzenetet. Ha a fogadó
publikus kulcsával titkosítjuk akkor
csak a fogadó fél tudja elolvasni az
üzenet. Ha jelszóval titkosítjuk, akkor
a jelszó ismeretében lehet csak az
üzenetet elolvasni. A titkosítatlan
üzeneteket pedig bárki láthatja.

10

MicroCoin használati útmutató
https://microcoin.hu
hello@microcoin.hu
A képen egy megrendelés kifizetését láthatjuk.

Kulcs módosítása
A kulcs módosítása fülön a számla kulcsait tudjuk kezelni és a számlát át tudja adni másik tulajdonosnak.
A Privát kulcs módosításával egy
meglévő privát kulcsunkhoz tudjuk
rendelni a számlát.
A Számla átadása új tulajdonosnak
bejelölésével pedig átadhatjuk a
számlánkat egy másik tulajdonosnak.
Ehhez szükségünk van a publikus
kulcsára, amit a Privát kulcsok
menüpontnál leírt módon tud
kiexportálni. Ha itt megadjuk az új
tulajdonos publikus kulcsát és
megnyomjuk a Végrehajtás gombot
akkor véglegesen átkerül a számla az
új tulajdonos tulajdonába és mi többé
nem férünk hozzá. Ez a funkció akkor
lehet hasznos, ha eladjuk, vagy
elajándékozzuk az egyik számlánkat.

Számla eladása
Bármely számlánkat eladhatjuk. Vannak olyan speciális számlák, amelyek nagyobb értéket képviselhetnek,
mint pl. a 80-80, az 1111-11, stb.
Itt tudjuk megjelölni, hogy a számlánkat
szeretnénk eladni. Ehhez válasszuk ki, hogy
publikus eladásra szeretnénk jelölni, vagy
privát eladásra. A publikus azt jelenti, hogy
a számlánk meg fog jelenni az eladó
számlák listájában és bárki megvásárolhatja
A privát esetén csak az vásárolhatja meg,
akinek a publikus kulcsát megadjuk. Azt is
kiköthetjük, hogy a megadott blokk
megszületése előtt ne tudja megvenni a
számlát a vevő.
Az eladási ár mezőben adhatjuk meg, hogy
mennyi MicroCoint szeretnénk kérni a
számláért cserébe, mellette pedig azt, hogy
melyik számlára kérjük a fizetett összeget.
Amint egy számlát megjelölünk eladásra a számla zárolásra kerül és csak az eladás visszavonása után
használhatjuk újra. Az eladás visszavonását a következő fülön tehetjük meg.
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Számla megvásárlása
Ezen a fülön vásárolhatunk az eladó számlák közül magunknak számlát. A megvásárlandó számla
rubrikába kell beírni a számla számát, vagy a keresővel megkeresni. A kereső csak az eladó számlák
listákát mutatja.
Az új privát kulcs mezőben választhatjuk ki, hogy melyik kulcsunkhoz tartozzon az megvásárolt számlánk.

Módosítás
A módosítás fülön elnevezhetjük a számlánkat és típust adhatunk neki. Ha nevet adunk a számlánknak
akkor könnyebben megtalálhatják a számlánkat. A nevek globlálisan egyediek, tehát két számlának nem
lehet ugyanaz a neve.

Tranzakció keresése OpHash alapján
Minden tranzakcióhoz tartozik egy hash. Ha ezt ismerjük akkor meg tudjuk találni és nézni az adott
tranzakciót és az adatait.

Dekódolás
Ha kiválasztunk egy tranzakciót, akkor ezzel a menüponttal tudjuk a hozzá megadott és titkosított
közleményt dekódolni és elolvasni

Számla információk
A kiválasztott számláról jelenít meg minden rendelkezésre álló információt
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Eszközök menüpont
Az eszközök menüpontban mélyebb információt kaphatunk a hálózatban folyó eseményekről

Áttekintés
Az áttekintés menüpont a kezdőoldalt hozza vissza.

Tranzakció lista
A tranzakció listában a rendszerben lévő összes tranzakciót listázhatjuk és tekinthetjük meg. Az ablak
tetején lévő szűrővel blokk szerint is szűrhetünk. A lista a következő oszlopokat tartalmazza:
Idő
Blokk/Op
Számla
Tranzakció
Összeg
Költség
Egyenleg

A tranzakció időpontja
Melyik blokkba került bele a tranzakció
Az érintett számla
A tranzakció leírása
A tranzakció összege
A tranzakció költsége
A számla egyenlege a tranzakció után

Ha egy sorra duplán kattintunk a tranzakcióról több adatot is megtekinthetünk.

Várakozó tranzakciók
Ebben a menüpontban láthatók azok a tranzakciók, amelyek még nem kerültek bele egy blokkba sem.

Blokk felfedező
Itt láthatjuk a kibányászott blokkokat. A következő oszlopokat látjuk:
Blokk
Idő
Műv.
Mennyiség
Jutalom
Költség
Cél
MH/s
Bányász üzenet
PoW
SafeBox hash
Protokoll
Eltérés
Átlagos idő

A blokk sorszáma
A blokk létrejöttének ideje
A blokkban lévő tranzakciók száma
A tranzakciók összértéke
A bányász jutalma
A blokkban lévő tranzakciók összköltsége
A bányászat nehézsége
Megmutatja, hány megahash per másodperc
kellett volna ahhoz, hogy a miénk legyen a blokk
A bányászó neve (lásd. beállítások)
A munka bizonyítására szolgáló hash érték
A safebox ellenőrzőösszege
A protokoll verziója
Százalékos eltérés az optimális blokkidőhöz (5
perc)
Átlagos blokkidők

Üzenetek
Üzenetet küldhetünk más csomópontoknak és a nekünk küldött üzeneteket itt tudjuk elolvasni

Csomópont statisztika
Itt láthatjuk a többi csomópontot és azok adatait. Ez a menüpont akkor lehet hasznos, ha nem tudunk
csatlakozni.
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MicroCoin használati útmutató
https://microcoin.hu
hello@microcoin.hu

Naplók
Itt a hibakeresési információkat tekinthetjük meg.

Nyelv
A nyelv menüpontban választhatjuk ki a program nyelvét
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Gyakori kérdések
Hogyan tudom elmenteni a tárcámat?
A Pénztárca menüponton belül a privát kulcsok menüpontot válaszd ki. Ott pedig alul a tárca kulcsok
exportálása gombot használd. A kapott fájlal bármikor helyre tudod állítani a tárcádat.

Hogyan tudok számlát szerezni?
Bányászattal, vagy kéréssel

Mivel lehet a MicroCoint bányászni?
Ajánlott a saját bányászó programjának a használata

Hogyan tudok MicroCoint utalni?
Nyisd meg a tárcát, válassz ki egy számládat a listából majd nyomd meg felül a nagy küldés gombot
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