Obs: Tutorial para uso via interface visual de compra e Decrediton
Primeiro tenha uma carteira Decrediton devidamente configurada(inclusive a configuração da
pool stake.decredbrasil.com funcionando, prontinha pra comprar tickets).
1 - Baixe o SplitTicketBuyer de acordo com seu sistema operacional em:
https://github.com/matheusd/dcr-split-ticket-matcher/releases
2 - Descompacte e de 2 cliques no splitticketbuyergui:

3 - Va no menu Config > Load from Decrediton para importar as configurações da compra de
tickets.

4 - Selecione a Wallet que vai usar e já esta com as configurações corretas da pool:

5 - Pronto! Basta preencher esses 3 itens:
Importante: A carteira tem que estar aberta(nas telas de dentro onde aparece o saldo, etc...)
página inicial sem clicar pra abri-la não adianta.
- Basta selecionar com qto deseja participar(Deslizando Max. Amount, e tem que ter o saldo
disponível para ser gasto +1 de folga pras taxas) .
- Session name: Um nome qquer que vc combinou com seus "colegas de split", a sessão
padrão, mantida sempre aberta pela pool e pela comunidade é a sessão: dcrbr1
- Wallet Passphrase: Senha que vc usa para gastar os fundos da sua carteira.

6 - Clique em Participate, se estiver tudo OK vai aparecer ex: "Waiting participants
(05395ee271): [10 DCR]" com os totais de cada participante. Qdo todos entrarem e completar
o valor do ticket, a mágica acontece.
Você também pode acompanhar as sessões ativas por aqui:
http://mainnet-split-tickets.matheusd.com/decredbrasil.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dicas para resolver possiveis erros:

Ao abrir a 1ª vez o Split Ticket Buyer, ele cria um arquivo de texto com as configurações
chamado splitticketbuyer.conf
(pela tela, tem que marcar para poder ver arquivos ocultos dependendo o S.O.)
Caminhos do arquivo de configuração:
Linux /home/user/.splitticketbuyer

Windows:
C:\Users\SEU_USUARIO\AppData\Local\Splitticketbuyer

Mac: ~/Library/Application\ Support/ Splitticketbuyer

a) Timeout
A sessão tem um timeout curto por padrão, então talvez expire antes de todos darem o lance.
Coloque no final dele o parametro MaxWaitTime = tempo em segundos.
No meu caso coloquei 24h MaxWaitTime =86400

Depois de editar, abra novamente a gui e repita o passo 5 pra entrar na fila de compra.

b) Não conecta!
Normalmente carregar as configurações via Config>Load from Decrediton funciona, mas se vc
configurou a Decrediton pra usar no modo avançado e apontou para um outro nó. Ou talvez a
versão atual herdou a configuração de versões anteriores, pode ter sobrado lixo e ele não
consiga carregar os parametros corretos de conexão. Ai a solução é conferir as configurações e
caminhos manualmente, ex:
No fim do arquivo de configuração tem os parametros de conexão:
# Dcrd connection options
DcrdHost
= 127.0.0.1:9109
DcrdUser
= 4eZ4kOtPMM
DcrdPass
= BtSCvvjGSI
DcrdCert
= /home/user/.dcrd/rpc.cert
Compare se eles estão iguais aos do nó/carteira que vc deseja conectar, se não estiver, copie
os valores para o splitticketbuyer.conf, salve e reinicie o Buyer.
Fica no arquivo dcrd.conf ex:
[Application Options]
rpcuser=4eZ4kOtPMM
rpcpass=BtSCvvjGSI
rpclisten=127.0.0.1:9109

Onde fica, no Linux /home/user/.config/decrediton

Windows C:\Users\SEU_USUARIO\AppData\Local\Decrediton

Mac ~/Library/Application\ Support/decrediton

Caso não ache pode ser que sua carteira tenha sido instalada em outro local personalizado e
você não lembre, clicando para achar as pastas dos logs pode facilitar:

Ticket Split é possível graças ao Matheus Degiovani

Boas compras e boa sorte...
Depois é só rezar pro Sr. Stakey votar seu ticket rápido.
:-)
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