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3.1. BITCOIN CORE
Bitcoin Core nie jest jedynym portfelem pe now z owym bitcoina,
jest jednak najpopularniejsz  tego rodzaju aplikacj . Z innych mo na
wymieni  m.in. Bitcoin Knots oraz Armory. Bitcoin Core mo emy
pobra  ze strony bitcoin.org/pl/pobieranie. Do wyboru mamy wer-
sje dla Windows, Linux oraz OS X. Po pobraniu programu przyst -
pujemy do jego instalacji. Najpierw wybieramy folder docelowy
dla programu (rysunek 3.1). Nast pnie okre lamy nazw  folderu
w menu Start. Po kilku chwilach program b dzie zainstalowany.

RYSUNEK 3.1. Instalacja Bitcoin Core — wybór folderu instalacji

Nast pnie czeka nas pierwsze uruchomienie programu. Na tym
etapie aplikacja zadaje nam pytanie, gdzie chcemy przechowywa
dane programu, czyli a cuch bloków (rysunek 3.2). Trzeba wzi
pod uwag , e b dzie to znaczna wielko  (w momencie pisania
ksi ki 153 GB), która dodatkowo b dzie stale rosn . Domy lnie
jest to systemowy folder Appdata/Roaming na partycji systemowej.
Je eli mamy wi cej ni  jedn  partycj  na dysku, wskazany mo e
by  wybór innej ni  systemowa, zw aszcza je li w domy lnej lokali-
zacji jest za ma o miejsca.

Po dokonaniu wyboru program si  uruchomi. Mo liwe jeszcze, e
systemowy firewall (zapora) zapyta nas o udzielenie programowi
dost pu 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 a cucha bloków w Bitcoin Core
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Synchronizacja jest d ugotrwa ym procesem, mo e wymaga  nawet
tygodnia lub wi cej ci g ego dzia ania komputera. Informacje po-
dawane przez program o przewidywanym czasie zako czenia syn-
chronizacji niekoniecznie musz  by  celne. Kiedy ju  odczekamy
wystarczaj co d ugo (program bez wi kszych problemów mo e
dzia a  w tle), naszym oczom uka e si  funkcjonalny panel portfela
z zerowym saldem (rysunek 3.4).

RYSUNEK 3.4. Okno zsynchronizowanego Bitcoin Core

Zanim przelejemy na nasz portfel jakiekolwiek rodki, zalecane
jest w czenie szyfrowania portfela. W tym celu z menu Preferencje
wybieramy Zaszyfruj portfel, a nast pnie dwukrotnie wpisujemy
nasze has o do programu, które musi sk ada  si  z minimum dzie-
si ciu znaków. Wa ne jest, aby zapisa  to has o i nie zgubi  go,
gdy  mo e to oznacza  bezpowrotn  utrat  naszych rodków
znajduj cych si  na portfelu (has a nie da si  w aden sposób odzy-
ska ). Program poprosi nas o potwierdzenie, po czym wy czy si .
Przy nast pnym uruchomieniu has o nie b dzie potrzebne, pro-
gram poprosi o nie dopiero, gdy b dziemy chcieli wykona  transfer.
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5.4.3. Czym jest kapitalizacja rynkowa oraz g boko  rynku?
Cz sto b dziemy spotyka  si  z takim terminem jak kapitalizacja
rynkowa (inaczej kapitalizacja gie dowa). Co do definicji, kapitali-
zacja rynkowa jest to iloczyn liczby jednostek danego aktywa
(np. akcji spó ki albo jednostek waluty czy kryptowaluty) i ich
ceny rynkowej wyra onej w walucie b d cej punktem odniesienia.
To znaczy, e je li w obiegu znajduje si  przyk adowo 10 000
jednostek aktywa, którego cena rynkowa wynosi 10 z otych za jed-
nostk , to kapitalizacja tego rynku wynosi 100 000 z otych.
W przypadku rynku akcyjnego taka forma wyliczenia jest do
jednoznaczna, gdy  znamy dok adn  liczb  akcji w obiegu.
W przypadku kryptowaluty czy tokenu sprawa si  komplikuje,
gdy  znamy tylko teoretyczn , maksymaln  liczb  jednostek.
W praktyce jednak cz  z nich, a by  mo e nawet wi kszo  jest
bezpowrotnie utracona i nie znajduje si  w obiegu, jednak nie znamy
skali tego zjawiska, mo emy tylko stara  si  je szacowa  w du ym
przybli eniu. Dla celów obliczenia kapitalizacji rynkowej przyj-
mujemy wi c maksymaln  poda . Przyk adowo w dniu 11.06.2018
roku kapitalizacja rynkowa bitcoina wynosi a 116 miliardów dolarów,
co wynika o 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
dost pne sprawozdania finansowe spó ek i ró nego rodzaju wyli-
czenia ksi gowe, które daj  inwestorom punkt odniesienia, to
w przypadku kryptowalut i tokenów nie ma mo liwo ci takiej
weryfikacji. W praktyce ta warto  kapitalizacji nie ma prze o enia
na rzeczywisto  i jest ulotna. Oznacza to, e suma wszystkich
bitcoinów wcale nie jest w praktyce warta 116 miliardów dolarów,
gdy  nie mo na ich wszystkich sprzeda  za tak  cen . Ka dy bit-
coin sprzedany dodatkowo ponad równowag  popytu i poda y
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obni a jego kurs, a ka dy kupiony podwy sza. Operacje sprzeda y
od kilku do kilkunastu tysi cy bitcoinów, których na przestrzeni
od grudnia 2017 do lutego 2018 roku dokonywa  syndyk masy
upad o ciowej gie dy Mt.Gox, potrafi y doprowadza  nawet do
30% spadku warto ci bitcoina (rysunek 5.11). Sprzeda  jeszcze
wi kszej liczby jednostek doprowadzi aby do jeszcze powa niej-
szego obni enia ceny. Rzucenie w krótkim czasie na rynek miliona
bitcoinów prawdopodobnie obni y oby jego kurs poni ej 100 dola-
rów. Kapitalizacja rynkowa, przynajmniej w przypadku kryptowalut,
jest zatem jedynie pewnego rodzaju teoretycznym wska nikiem.

RYSUNEK 5.11. Kurs bitcoina z zaznaczonymi du ymi operacjami sprzeda y
dokonywanymi przez syndyka masy upad o ciowej Mt.Gox6

Z opisanymi wy ej kwestiami zwi zane jest równie  poj cie g bo-
ko ci rynku. G boko  rynku jest to liczba oferowanych jednostek
np. kryptowaluty, które mo na sprzeda  lub kupi , wywo uj c
okre lon  zmian  ceny rynkowej. Ka da gie da zbiera oferty kupna-
sprzeda y danego aktywa i uk ada je od najni szej do najwy szej

danej ceny w przypadku ofert zakupu i odwrotnie dla ofert
sprzeda y. Osoby odwiedzaj ce gie d  z zamiarem skorzystania

                                          
6 ród o: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/82ryay/ive_
mapped_the_exact_time_when_money_was/.
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z wystawionych ofert powoduj  ich znikanie z arkusza zlece  (re-
alizuj  oferty)7. Je eli tych, którzy przyszli skorzysta  z ofert
sprzeda y, a wi c kupuj cych, jest wi cej ni  tych, którzy przyszli
skorzysta  z ofert kupna (sprzedaj cych), to cena ro nie. Przy
czym istotna jest nie tyle liczba podmiotów realizuj cych oferty,
lecz ich si a nabywcza. Jedna osoba kupuj ca 1000 bitcoinów
wp ywa na rynek tak samo jak 1000 osób kupuj cych po 1 bitcoinie
(przy za o eniu, e odbywa si  to w zbli onym czasie).

Na ka dej gie dzie jest wystawiona ograniczona liczba jednostek
danego aktywa na sprzeda  i ograniczona suma kapita u w formie
np. waluty, oferowanego w celu zakupu tego aktywa. Wykorzy-
stanie ca o ci oferowanego kapita u spowoduje chwilowy spadek
ceny aktywa do zera (odp yw kapita u z rynku), a wykorzystanie
ca o ci ofert sprzeda y spowoduje wzrost ceny do najwy szej, któ-
rej za da  który  z oferuj cych (nie ma limitu). Trzeba jednak
pami ta , e istnieje przep yw kapita u pomi dzy poszczególnymi
gie dami, gdy  cz  ich u ytkowników to arbitra y ci, którzy
zarabiaj  na ró nicach kursu pomi dzy poszczególnymi gie dami.
Je li na jednej z gie d wyst pi silne odchylenie od kursu notowa-
nego na innych gie dach, arbitra y ci szybko to wyrównaj  z po-
ytkiem dla innych uczestników rynku. G boko  rynku zatem

mo na rozpatrywa  w dwóch kategoriach: dla poszczególnych
gie d, gdzie jest to warto  chwilowa (zostanie szybko wyrównana
przez arbitra ystów), oraz dla ca o ci rynku jako po czonych ze
sob  ofert na wszystkich gie dach.

                                          
7 Jak wiemy z poprzedniego rozdzia u, istniej  dwa rodzaje u ytkowników
gie dy — sk adaj cy oferty (ang. maker) i realizuj cy je (ang. taker). Serwisy
gie dowe cz sto stosuj  preferencyjne, ni sze prowizje dla sk adaj cych
oferty, aby zapewni  wystarczaj c  ich liczb  dla sprawnego funkcjonowania
gie dy.
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6.4. WYKRESY I ICH RODZAJE
W analizie technicznej stosuje si , czy raczej stosowa o, ca  gam
ró nych rodzajów wykresów, jednak na chwil  obecn , przynajm-
niej w analizie technicznej kryptowalut, mo na si  spotka  prak-
tycznie tylko z dwoma najpopularniejszymi: wiecowym i linio-
wym. W starszych opracowaniach dotycz cych analizy technicznej
zapewne spotkasz si  równie  z wykresem s upkowym, który
w istocie rzeczy przekazuje te same dane, co wykres wiecowy,
ale w mniej czytelnym wydaniu. By  mo e spotkasz si  te  z wy-
kresami Renko, Kagi czy wykresem punktowo-symbolicznym,
jednak stanowi  one pewn  egzotyk  i bardzo rzadko s  u ywane
w praktyce. Mo na wymieni  jeszcze wykres lity. Jest on pewn
odmian  wykresu liniowego, w którym pole pod wykresem wype -
nione jest kolorem.

Wykres liniowy (rysunek 6.9) jest najbardziej znanym rodzajem
wykresu cenowego. Sk ada si  on z odcinków cz cych poszcze-
gólne interwa y czasowe. Zalet  wykresu liniowego jest jego przej-
rzysto , dobrze s  na nim widoczne np. formacje analizy technicz-
nej (cho  nie zawsze), wad  natomiast jest to, e przedstawia on
niepe ny zestaw danych. Punkty, w oparciu o które zbudowany jest
wykres (odcinki przechodz  od punktu do punktu), reprezentuj
zazwyczaj cen  zamkni cia danego interwa u czasowego. Czasami
stosuje si  wykresy liniowe oparte na innych warto ciach ceno-
wych, np. cenie maksymalnej albo redniej wa onej cenie z inter-
wa u, zawsze jednak konieczne jest ograniczenie si  do kre le-
nia wykresu na podstawie tylko jednej ceny reprezentuj cej dany
interwa .

Wykres wiecowy jest podstawowym rodzajem wykresu, na któ-
rym pracuje si  w analizie technicznej. Spójrz na rysunek 6.10
przedstawiaj cy budow  wiec, z których sk ada si  ten typ wykresu.
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RYSUNEK 6.9. Wykres liniowy

Ka da wieca reprezentuj ca okre lony interwa  czasowy prezen-
tuje nam cztery informacje cenowe: cen  otwarcia, zamkni cia,
cen  minimaln  i maksymaln . Na standardowym wykresie tego
typu u ywa si  wiec zielonych i czerwonych, gdzie te pierwsze
reprezentuj  wzrosty, a drugie spadki. Na potrzeby ksi ki u ywam
wykresów opartych na pustych i pe nych wiecach, pokazuj cych
odpowiednio interwa y wzrostowe i spadkowe.

Dlaczego wa ne jest operowanie na wykresie zawieraj cym wszyst-
kie cztery rodzaje cen? Dlatego, e ceny maksymalne i minimalne
mog  wyznacza  wa ne momenty w ruchu cen, a wykres oparty
jedynie na cenach otwarcia i zamkni cia je pomija. Jednocze nie
kszta t wykresu jest bardziej reprezentatywny, je li jest oparty na
cenach otwarcia i zamkni cia. Wykres wiecowy zawiera wszystkie
dane, jakich b dziemy potrzebowa  do analizy.
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RYSUNEK 7.1. Antminer S9, najwydajniejsza koparka SHA-256
w ofercie Bitmain, o mocy haszuj cej 13,5 TH/s

7.2.2.2. Koparki GPU

Kopark  GPU mo na zbudowa  samodzielnie lub zamówi  w jed-
nej z firm specjalizuj cych si  w ich sk adaniu. W asnor czne przy-
gotowanie takiego urz dzenia wymaga posiadania podstawowej
wiedzy z zakresu budowy komputera PC oraz instalacji i konfigu-
racji systemów operacyjnych. Dodatkowo, w przypadku kiedy
koparka wyposa ona jest w wiele kart graficznych, konieczne b dzie
samodzielne wykonanie lub nabycie otwartej obudowy dla tego
urz dzenia. Dopóki komputer wyposa ony jest w jedn  lub dwie
karty graficzne, mog  one by  umieszczone bezpo rednio w swoich
gniazdach wewn trz standardowej obudowy. Pod czenie wi kszej
liczby kart graficznych wymaga jednak u ycia specjalnych przed u-
aczy slotu PCI Express, zwanych riserami, i takie umiejscowienie

tych kart, które zapewni im odpowiedni  wentylacj . Przyk adow
kopark  GPU pokazuje rysunek 7.2.
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RYSUNEK 7.2. Profesjonalna koparka GPU ameryka skiej firmy Shark Mining

Aktualnie do kopania kryptowalut za pomoc  kart graficznych ko-
nieczne jest posiadanie na takiej karcie przynajmniej 1 GB pami ci.
Dotyczy to przede wszystkim algorytmu Equihash, gdy  dla
u ywanego w Ethereum algorytmu Ethash konieczne jest posiada-
nie 4 GB pami ci. Kupuj c karty graficzne do koparki, nale y jed-
nak w miar  mo liwo ci kupowa  te najnowszej generacji, wypo-
sa one w du  ilo  pami ci operacyjnej. Wymagania stawiane tym
urz dzeniom ca y czas si  bowiem zwi kszaj , zatem sprz t, który
dzisiaj jest wystarczaj cy, jutro ju  mo e by  zupe nie nieprzy-
datny w miningu.

Najpopularniejszymi obecnie i uznawanymi za najbardziej wydajne
w kopaniu kryptowalut s  karty oparte na najnowszych chipach
Nvidia, tj. GeForce GTX serii 1000, a wi c modele 1030, 1050,
1060, 1070 i 1080. Koparki GPU buduje si  zw aszcza w oparciu
o trzy ostatnie, czasem te  na 1050. Dobrze mog  si  sprawdzi
równie  karty z najnowszym chipsetem AMD, a wi c Radeon
Rx serii 500.
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