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3.1. BITCOIN CORE
Bitcoin Core nie jest jedynym portfelem peïnowÚzïowym bitcoina,
jest jednak najpopularniejszÈ tego rodzaju aplikacjÈ. Z innych moĝna
wymieniÊ m.in. Bitcoin Knots oraz Armory. Bitcoin Core moĝemy
pobraÊ ze strony bitcoin.org/pl/pobieranie. Do wyboru mamy wersje dla Windows, Linux oraz OS X. Po pobraniu programu przystÚpujemy do jego instalacji. Najpierw wybieramy folder docelowy
dla programu (rysunek 3.1). NastÚpnie okreĂlamy nazwÚ folderu
w menu Start. Po kilku chwilach program bÚdzie zainstalowany.

RYSUNEK 3.1. Instalacja Bitcoin Core — wybór folderu instalacji

NastÚpnie czeka nas pierwsze uruchomienie programu. Na tym
etapie aplikacja zadaje nam pytanie, gdzie chcemy przechowywaÊ
dane programu, czyli ïañcuch bloków (rysunek 3.2). Trzeba wziÈÊ
pod uwagÚ, ĝe bÚdzie to znaczna wielkoĂÊ (w momencie pisania
ksiÈĝki 153 GB), która dodatkowo bÚdzie stale rosnÈÊ. DomyĂlnie
jest to systemowy folder Appdata/Roaming na partycji systemowej.
Jeĝeli mamy wiÚcej niĝ jednÈ partycjÚ na dysku, wskazany moĝe
byÊ wybór innej niĝ systemowa, zwïaszcza jeĂli w domyĂlnej lokalizacji jest za maïo miejsca.
Po dokonaniu wyboru program siÚ uruchomi. Moĝliwe jeszcze, ĝe
systemowy firewall (zapora) zapyta nas o udzielenie programowi
dostÚpu do sieci. Po zatwierdzeniu ujrzymy ekran synchronizacji
Bitcoin Core (rysunek 3.3).
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RYSUNEK 3.2. Wybór folderu do przechowywania danych programu

RYSUNEK 3.3. Synchronizacja ïañcucha bloków w Bitcoin Core
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Synchronizacja jest dïugotrwaïym procesem, moĝe wymagaÊ nawet
tygodnia lub wiÚcej ciÈgïego dziaïania komputera. Informacje podawane przez program o przewidywanym czasie zakoñczenia synchronizacji niekoniecznie muszÈ byÊ celne. Kiedy juĝ odczekamy
wystarczajÈco dïugo (program bez wiÚkszych problemów moĝe
dziaïaÊ w tle), naszym oczom ukaĝe siÚ funkcjonalny panel portfela
z zerowym saldem (rysunek 3.4).

RYSUNEK 3.4. Okno zsynchronizowanego Bitcoin Core

Zanim przelejemy na nasz portfel jakiekolwiek Ărodki, zalecane
jest wïÈczenie szyfrowania portfela. W tym celu z menu Preferencje
wybieramy Zaszyfruj portfel, a nastÚpnie dwukrotnie wpisujemy
nasze hasïo do programu, które musi skïadaÊ siÚ z minimum dziesiÚciu znaków. Waĝne jest, aby zapisaÊ to hasïo i nie zgubiÊ go,
gdyĝ moĝe to oznaczaÊ bezpowrotnÈ utratÚ naszych Ărodków
znajdujÈcych siÚ na portfelu (hasïa nie da siÚ w ĝaden sposób odzyskaÊ). Program poprosi nas o potwierdzenie, po czym wyïÈczy siÚ.
Przy nastÚpnym uruchomieniu hasïo nie bÚdzie potrzebne, program poprosi o nie dopiero, gdy bÚdziemy chcieli wykonaÊ transfer.
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5.4.3. Czym jest kapitalizacja rynkowa oraz gïÚbokoĂÊ rynku?
CzÚsto bÚdziemy spotykaÊ siÚ z takim terminem jak kapitalizacja
rynkowa (inaczej kapitalizacja gieïdowa). Co do definicji, kapitalizacja rynkowa jest to iloczyn liczby jednostek danego aktywa
(np. akcji spóïki albo jednostek waluty czy kryptowaluty) i ich
ceny rynkowej wyraĝonej w walucie bÚdÈcej punktem odniesienia.
To znaczy, ĝe jeĂli w obiegu znajduje siÚ przykïadowo 10 000
jednostek aktywa, którego cena rynkowa wynosi 10 zïotych za jednostkÚ, to kapitalizacja tego rynku wynosi 100 000 zïotych.
W przypadku rynku akcyjnego taka forma wyliczenia jest doĂÊ
jednoznaczna, gdyĝ znamy dokïadnÈ liczbÚ akcji w obiegu.
W przypadku kryptowaluty czy tokenu sprawa siÚ komplikuje,
gdyĝ znamy tylko teoretycznÈ, maksymalnÈ liczbÚ jednostek.
W praktyce jednak czÚĂÊ z nich, a byÊ moĝe nawet wiÚkszoĂÊ jest
bezpowrotnie utracona i nie znajduje siÚ w obiegu, jednak nie znamy
skali tego zjawiska, moĝemy tylko staraÊ siÚ je szacowaÊ w duĝym
przybliĝeniu. Dla celów obliczenia kapitalizacji rynkowej przyjmujemy wiÚc maksymalnÈ podaĝ. Przykïadowo w dniu 11.06.2018
roku kapitalizacja rynkowa bitcoina wynosiïa 116 miliardów dolarów,
co wynikaïo z iloczynu ceny rynkowej (6793,68 dolarów) oraz liczby
wyemitowanych na ten moment bitcoinów (17 087 175).
Kapitalizacja rynkowa ma w przypadku walut wirtualnych pewien
iluzoryczny charakter. O ile bowiem na rynku akcyjnym mamy
dostÚpne sprawozdania finansowe spóïek i róĝnego rodzaju wyliczenia ksiÚgowe, które dajÈ inwestorom punkt odniesienia, to
w przypadku kryptowalut i tokenów nie ma moĝliwoĂci takiej
weryfikacji. W praktyce ta wartoĂÊ kapitalizacji nie ma przeïoĝenia
na rzeczywistoĂÊ i jest ulotna. Oznacza to, ĝe suma wszystkich
bitcoinów wcale nie jest w praktyce warta 116 miliardów dolarów,
gdyĝ nie moĝna ich wszystkich sprzedaÊ za takÈ cenÚ. Kaĝdy bitcoin sprzedany dodatkowo ponad równowagÚ popytu i podaĝy
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obniĝa jego kurs, a kaĝdy kupiony podwyĝsza. Operacje sprzedaĝy
od kilku do kilkunastu tysiÚcy bitcoinów, których na przestrzeni
od grudnia 2017 do lutego 2018 roku dokonywaï syndyk masy
upadïoĂciowej gieïdy Mt.Gox, potrafiïy doprowadzaÊ nawet do
30% spadku wartoĂci bitcoina (rysunek 5.11). Sprzedaĝ jeszcze
wiÚkszej liczby jednostek doprowadziïaby do jeszcze powaĝniejszego obniĝenia ceny. Rzucenie w krótkim czasie na rynek miliona
bitcoinów prawdopodobnie obniĝyïoby jego kurs poniĝej 100 dolarów. Kapitalizacja rynkowa, przynajmniej w przypadku kryptowalut,
jest zatem jedynie pewnego rodzaju teoretycznym wskaěnikiem.

RYSUNEK 5.11. Kurs bitcoina z zaznaczonymi duĝymi operacjami sprzedaĝy
dokonywanymi przez syndyka masy upadïoĂciowej Mt.Gox6

Z opisanymi wyĝej kwestiami zwiÈzane jest równieĝ pojÚcie gïÚbokoĂci rynku. GïÚbokoĂÊ rynku jest to liczba oferowanych jednostek
np. kryptowaluty, które moĝna sprzedaÊ lub kupiÊ, wywoïujÈc
okreĂlonÈ zmianÚ ceny rynkowej. Kaĝda gieïda zbiera oferty kupnasprzedaĝy danego aktywa i ukïada je od najniĝszej do najwyĝszej
ĝÈdanej ceny w przypadku ofert zakupu i odwrotnie dla ofert
sprzedaĝy. Osoby odwiedzajÈce gieïdÚ z zamiarem skorzystania

½ródïo: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/82ryay/ive_
mapped_the_exact_time_when_money_was/.

6
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z wystawionych ofert powodujÈ ich znikanie z arkusza zleceñ (realizujÈ oferty)7. Jeĝeli tych, którzy przyszli skorzystaÊ z ofert
sprzedaĝy, a wiÚc kupujÈcych, jest wiÚcej niĝ tych, którzy przyszli
skorzystaÊ z ofert kupna (sprzedajÈcych), to cena roĂnie. Przy
czym istotna jest nie tyle liczba podmiotów realizujÈcych oferty,
lecz ich siïa nabywcza. Jedna osoba kupujÈca 1000 bitcoinów
wpïywa na rynek tak samo jak 1000 osób kupujÈcych po 1 bitcoinie
(przy zaïoĝeniu, ĝe odbywa siÚ to w zbliĝonym czasie).
Na kaĝdej gieïdzie jest wystawiona ograniczona liczba jednostek
danego aktywa na sprzedaĝ i ograniczona suma kapitaïu w formie
np. waluty, oferowanego w celu zakupu tego aktywa. Wykorzystanie caïoĂci oferowanego kapitaïu spowoduje chwilowy spadek
ceny aktywa do zera (odpïyw kapitaïu z rynku), a wykorzystanie
caïoĂci ofert sprzedaĝy spowoduje wzrost ceny do najwyĝszej, której zaĝÈdaï któryĂ z oferujÈcych (nie ma limitu). Trzeba jednak
pamiÚtaÊ, ĝe istnieje przepïyw kapitaïu pomiÚdzy poszczególnymi
gieïdami, gdyĝ czÚĂÊ ich uĝytkowników to arbitraĝyĂci, którzy
zarabiajÈ na róĝnicach kursu pomiÚdzy poszczególnymi gieïdami.
JeĂli na jednej z gieïd wystÈpi silne odchylenie od kursu notowanego na innych gieïdach, arbitraĝyĂci szybko to wyrównajÈ z poĝytkiem dla innych uczestników rynku. GïÚbokoĂÊ rynku zatem
moĝna rozpatrywaÊ w dwóch kategoriach: dla poszczególnych
gieïd, gdzie jest to wartoĂÊ chwilowa (zostanie szybko wyrównana
przez arbitraĝystów), oraz dla caïoĂci rynku jako poïÈczonych ze
sobÈ ofert na wszystkich gieïdach.

Jak wiemy z poprzedniego rozdziaïu, istniejÈ dwa rodzaje uĝytkowników
gieïdy — skïadajÈcy oferty (ang. maker) i realizujÈcy je (ang. taker). Serwisy
gieïdowe czÚsto stosujÈ preferencyjne, niĝsze prowizje dla skïadajÈcych
oferty, aby zapewniÊ wystarczajÈcÈ ich liczbÚ dla sprawnego funkcjonowania
gieïdy.

7
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6.4. WYKRESY I ICH RODZAJE
W analizie technicznej stosuje siÚ, czy raczej stosowaïo, caïÈ gamÚ
róĝnych rodzajów wykresów, jednak na chwilÚ obecnÈ, przynajmniej w analizie technicznej kryptowalut, moĝna siÚ spotkaÊ praktycznie tylko z dwoma najpopularniejszymi: Ăwiecowym i liniowym. W starszych opracowaniach dotyczÈcych analizy technicznej
zapewne spotkasz siÚ równieĝ z wykresem sïupkowym, który
w istocie rzeczy przekazuje te same dane, co wykres Ăwiecowy,
ale w mniej czytelnym wydaniu. ByÊ moĝe spotkasz siÚ teĝ z wykresami Renko, Kagi czy wykresem punktowo-symbolicznym,
jednak stanowiÈ one pewnÈ egzotykÚ i bardzo rzadko sÈ uĝywane
w praktyce. Moĝna wymieniÊ jeszcze wykres lity. Jest on pewnÈ
odmianÈ wykresu liniowego, w którym pole pod wykresem wypeïnione jest kolorem.
Wykres liniowy (rysunek 6.9) jest najbardziej znanym rodzajem
wykresu cenowego. Skïada siÚ on z odcinków ïÈczÈcych poszczególne interwaïy czasowe. ZaletÈ wykresu liniowego jest jego przejrzystoĂÊ, dobrze sÈ na nim widoczne np. formacje analizy technicznej (choÊ nie zawsze), wadÈ natomiast jest to, ĝe przedstawia on
niepeïny zestaw danych. Punkty, w oparciu o które zbudowany jest
wykres (odcinki przechodzÈ od punktu do punktu), reprezentujÈ
zazwyczaj cenÚ zamkniÚcia danego interwaïu czasowego. Czasami
stosuje siÚ wykresy liniowe oparte na innych wartoĂciach cenowych, np. cenie maksymalnej albo Ăredniej waĝonej cenie z interwaïu, zawsze jednak konieczne jest ograniczenie siÚ do kreĂlenia wykresu na podstawie tylko jednej ceny reprezentujÈcej dany
interwaï.
Wykres Ăwiecowy jest podstawowym rodzajem wykresu, na którym pracuje siÚ w analizie technicznej. Spójrz na rysunek 6.10
przedstawiajÈcy budowÚ Ăwiec, z których skïada siÚ ten typ wykresu.
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RYSUNEK 6.9. Wykres liniowy

Kaĝda Ăwieca reprezentujÈca okreĂlony interwaï czasowy prezentuje nam cztery informacje cenowe: cenÚ otwarcia, zamkniÚcia,
cenÚ minimalnÈ i maksymalnÈ. Na standardowym wykresie tego
typu uĝywa siÚ Ăwiec zielonych i czerwonych, gdzie te pierwsze
reprezentujÈ wzrosty, a drugie spadki. Na potrzeby ksiÈĝki uĝywam
wykresów opartych na pustych i peïnych Ăwiecach, pokazujÈcych
odpowiednio interwaïy wzrostowe i spadkowe.
Dlaczego waĝne jest operowanie na wykresie zawierajÈcym wszystkie cztery rodzaje cen? Dlatego, ĝe ceny maksymalne i minimalne
mogÈ wyznaczaÊ waĝne momenty w ruchu cen, a wykres oparty
jedynie na cenach otwarcia i zamkniÚcia je pomija. JednoczeĂnie
ksztaït wykresu jest bardziej reprezentatywny, jeĂli jest oparty na
cenach otwarcia i zamkniÚcia. Wykres Ăwiecowy zawiera wszystkie
dane, jakich bÚdziemy potrzebowaÊ do analizy.
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RYSUNEK 7.1. Antminer S9, najwydajniejsza koparka SHA-256
w ofercie Bitmain, o mocy haszujÈcej 13,5 TH/s

7.2.2.2. Koparki GPU
KoparkÚ GPU moĝna zbudowaÊ samodzielnie lub zamówiÊ w jednej z firm specjalizujÈcych siÚ w ich skïadaniu. WïasnorÚczne przygotowanie takiego urzÈdzenia wymaga posiadania podstawowej
wiedzy z zakresu budowy komputera PC oraz instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych. Dodatkowo, w przypadku kiedy
koparka wyposaĝona jest w wiele kart graficznych, konieczne bÚdzie
samodzielne wykonanie lub nabycie otwartej obudowy dla tego
urzÈdzenia. Dopóki komputer wyposaĝony jest w jednÈ lub dwie
karty graficzne, mogÈ one byÊ umieszczone bezpoĂrednio w swoich
gniazdach wewnÈtrz standardowej obudowy. PodïÈczenie wiÚkszej
liczby kart graficznych wymaga jednak uĝycia specjalnych przedïuĝaczy slotu PCI Express, zwanych riserami, i takie umiejscowienie
tych kart, które zapewni im odpowiedniÈ wentylacjÚ. PrzykïadowÈ
koparkÚ GPU pokazuje rysunek 7.2.
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ROZDZIA 7.WYDOBYWANIE KRYPTOWALUT

RYSUNEK 7.2. Profesjonalna koparka GPU amerykañskiej firmy Shark Mining

Aktualnie do kopania kryptowalut za pomocÈ kart graficznych konieczne jest posiadanie na takiej karcie przynajmniej 1 GB pamiÚci.
Dotyczy to przede wszystkim algorytmu Equihash, gdyĝ dla
uĝywanego w Ethereum algorytmu Ethash konieczne jest posiadanie 4 GB pamiÚci. KupujÈc karty graficzne do koparki, naleĝy jednak w miarÚ moĝliwoĂci kupowaÊ te najnowszej generacji, wyposaĝone w duĝÈ iloĂÊ pamiÚci operacyjnej. Wymagania stawiane tym
urzÈdzeniom caïy czas siÚ bowiem zwiÚkszajÈ, zatem sprzÚt, który
dzisiaj jest wystarczajÈcy, jutro juĝ moĝe byÊ zupeïnie nieprzydatny w miningu.
Najpopularniejszymi obecnie i uznawanymi za najbardziej wydajne
w kopaniu kryptowalut sÈ karty oparte na najnowszych chipach
Nvidia, tj. GeForce GTX serii 1000, a wiÚc modele 1030, 1050,
1060, 1070 i 1080. Koparki GPU buduje siÚ zwïaszcza w oparciu
o trzy ostatnie, czasem teĝ na 1050. Dobrze mogÈ siÚ sprawdziÊ
równieĝ karty z najnowszym chipsetem AMD, a wiÚc Radeon
Rx serii 500.
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