• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treści

Przedmowa

7

Wstęp

11

Historia Bitcoina jak serial sensacyjny

13

Czym jednak tak naprawd« Bitcoin jest?
Bitcoin jako dobro rzadkie
Pocz§tek, czyli Genesis
Bóg kryptografii
Szara strefa
Ulbricht — FBI
Jestem za, a nawet przeciw
„Spektakularne” śledztwo „Newsweeka!”

15
16
19
21
22
23
24
27

AmerykaĮski sen
Ko¯acz do skutku
Mamy… poszlaki
Ubogi milioner
Amatorski konstruktor

28
28
29
30
31

Blockchain i bezpieczeństwo

33

Przede wszystkim bezpieczeĮstwo
Piracimy Bitcoina
Co nap«dza Bitcoina?
Zacznijmy od kolebki cywilizacji
Oddajmy pole do popisu maszynom
Kwantowa pieŁĮ przysz¯oŁci
Jak ta kryptografia wygl§da?
Tabliczka mnoŠenia
Prosz« o podpis
Przesy¯anie bitcoinów

33
35
36
37
38
39
40
41
42
44

3

Kup książkę

Poleć książkę

4

Bitcoin. Złoto XXI wieku

Jak to si« robi?
Wersja rozszerzona
Ksi«ga publiczna
DuŠy moŠe wi«cej?
Genesis
Prosz«, oto mój portfel
Zakładamy portfel

Sejf
Na smartfonie
Portfel w ob¯okach
Apple nie lubi Bitcoina
Ty to Ty?
Zwrot Łrodków?
Kopiemy bitcoiny

Po¯§czmy si¯y
Zanieczyszczasz, wi«c p¯acisz
Prawo Moore’a
Bitcoin prawie jak CERN
Giełdy

Zacz«¯o si« od osio¯ka
Bitcoin? Co to takiego?
Z Francji do Japonii
PayPal przeszkadza konkurencji?
Przerwa w dostawie pr§… gie¯dy
Good bye, karcianko…
Bez komentarza
Kto nie lubi Bitcoina?
Polacy nie g«si, swój Mt. Gox teŠ maj§
Do dziŁ nie wiadomo, co si« sta¯o
PaĮstwo ŀrodka
Kopaú, uczyú i uregulowaú

44
45
47
49
51
52
55

56
56
57
58
60
61
63

64
65
66
66
69

69
70
71
72
73
75
76
78
78
79
80
81

Legalizacja Bitcoina na świecie

83

Bitcoin dla przedsiębiorców

89

şadnych oszustw
Niskie op¯aty transakcyjne
W ojczyŞnie

Kup książkę

89
90
93

Poleć książkę

5

Spis treści

Przed Bitcoinem też handlowano w internecie

99

Second Life
Jeszcze w ubieg¯ym milenium
Za dolary kupisz wszystko
Ale za pr§d nie zap¯acisz
Kto jest wi«kszy?
Kokosów nikt na Second Life nie zbi¯

100
101
102
103
104
105

E-gold

Outsourcing
Mierz si¯y na zamiary
IdŞ na ca¯oŁú
Nie wszystko z¯oto, co si« Łwieci
Jak grzyby po radioaktywnym deszczu
Niejasne motywy
Internet of Money

Bitcoin to tylko pocz§tek
Dla notariuszy
Domeny za bitcoiny?
Bo internet to wolnoŁú
Bitcoin jak esperanto?
Albo autonomia, albo…
Pokoloruj mi Łwiat
Koniec korporacji taksówkarskich
Zdecentralizowane aplikacje
Bitcoin średniowieczny

Nowa normalnoŁú Łredniowiecza
Rewolucja Łredniowiecza = rewolucja Bitcoina?
Simple as that
Quo vadis, Bitcoinie?

Kraj Bitcoina
W Kalifornii rozdaj§ bitcoiny za darmo
Bitcoin jak internet
Postscriptum

Czy jest juŠ za póŞno, Šeby zabraú si« za Bitcoina?
Druga generacja dopiero startuje
Historia ko¯em si« toczy

Kup książkę

107

108
108
110
111
112
113
115

115
116
116
118
119
120
121
122
122
125

126
126
127
129

130
131
132
133

133
133
135

Poleć książkę

6

Bitcoin. Złoto XXI wieku

Wywiad z Seanem Sullivanem, ekspertem ds. bezpieczeństwa

137

Bitcoin a polskie prawo: bitmoneta jako elektroniczny żeton

143

Kim jest Sprzedaj§cy Šetony?
Bitmoneta to nie towar
Bitmoneta = zbywalne prawo maj§tkowe
Zbycie BTC a podatek VAT
Przyk¯ad z poŁrednikiem

144
144
145
146
148

Przeszkody w upowszechnieniu się Bitcoina

149

Nieświadome kopanie

155

O autorach

159

Kup książkę

Poleć książkę

Zakładamy portfel

55

Zakładamy portfel

Jednym z pierwszych kroków osoby aspirujûcej do posiadania
Bitcoina moŮe byý Ŏciûgniďcie klienta (choý moŮna siď bez
niego obyý, zakķadajûc konto w chmurze — o czym dalej).
Pierwszy rodzaj klientów reprezentuje oficjalny program tworzony przez spoķecznoŎý Bitcoina. Nazywa siď on Bitcoin Core
i jego instalacja jest bardzo czasochķonna, gdyŮ musi siď on
zsynchronizowaý z caķû sieciû, co oznacza pobranie wielogigabajtowej paczki danych. Paczka zawiera informacje o transakcjach
przeprowadzonych od samego poczûtku istnienia tej wirtualnej
waluty44. Synchronizacja informacji o transakcjach dokonywana
jest póŬniej codziennie, jednak wtedy nie trwa to juŮ dķugo,
poniewaŮ pobierana jest mniejsza iloŎý danych. Co istotne, zakoĹczenie procesu synchronizacji nie jest wymagane do otrzymywania bitcoinów, gdyŮ nasz adres jest generowany odpowiednio wczeŎniej. JeŎli natomiast chcemy bitmonety wysyķaý,
musimy cierpliwie poczekaý na zakoĹczenie caķej synchronizacji lub skorzystaý z innego rodzaju portfeli.
Bitcoin nie jest do koĹca wolny od opķat transakcyjnych. Staķa
opķata za dokonanie transakcji wynosi 0,0001 BTC, a jej wysokoŎý moŮemy wedle uznania powiďkszaý. Zapewne moŮesz
siď w tej chwili poczuý nieco zdezorientowany, poniewaŮ wedle standardowego myŎlenia zwiďkszanie opķaty po prostu nie
44

http://www.coindesk.com/bitcoin-core-developers-bitcoin-side-chains/
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ma sensu. Jednak w przypadku Bitcoina opķata ta jest jednoczeŎnie
swoistû nagrodû oferowanû innym klientom w sieci za jak najszybszû weryfikacjď transakcji. Dlatego im jest wiďksza, tym szybciej
zachodzi autoryzacja danej transakcji i tym szybciej jej odbiorca
moŮe siď cieszyý wpķywem wirtualnej waluty do swojej „kieszeni”.

Sejf
JeŎli pragniemy wiďkszej dozy bezpieczeĹstwa, to moŮemy siď
równieŮ zaopatrzyý w oprogramowanie Armory45. Jest to
klient, który posiada duŮû liczbď zaawansowanych funkcji,
dziďki którym moŮemy ķatwo wykonywaý kopie bezpieczeĹstwa
swojego portfela, a takŮe przechowywaý portfele na komputerach niepodķûczonych do sieci. Dziaķa on razem z Bitcoin Core.
JeŎli zaŎ nie mamy czasu albo nie chcemy korzystaý z zaawansowanych funkcji oficjalnego klienta, to moŮemy zadowoliý siď
portfelem takim jak Multibit46. Nie przechowuje on bloków na
dysku i dlatego dziaķa od razu po uruchomieniu. Jest on szczególnie polecany osobom rozpoczynajûcym przygodď z Bitcoinem,
które odstrasza pobieranie wielu gigabajtów danych, aby spokojnie korzystaý z Bitcoin Core.

Na smartfonie
W zwiûzku z tym, Ůe coraz wiďcej spraw zaķatwiamy przy uŮyciu
smartfona, pojawiķa siď potrzeba stworzenia aplikacji mobilnej,
która mogķaby obsķugiwaý nasz portfel. Jednû z takich aplikacji
jest Bitcoin Wallet, dziaķajûcy na Androidzie i BlackBerry. Apple
poczûtkowo usunďķo wszystkie aplikacje portfele ze swojego App
Store’a47. Sû one juŮ ponownie dostďpne. Wielu uŮytkowników
iPhone'ów mocno protestowaķo przeciwko takiej cenzurze i firma
45

https://bitcoinarmory.com/

46

https://multibit.org/

47

http://www.businessinsider.com/why-apple-is-anti-bitcoin-apps-right-now-2014-2
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z Cupertino przywróciķa moŮliwoŎý pobierania aplikacji do
obsķugi BTC. Organizacja stworzona przez wizjonera najwyraŬniej doszķa do wniosku, Ůe zakazywanie Bitcoinów nie byķo
najlepszym pomysķem.48 Dziďki niemu moŮemy dokonywaý
szybkich pķatnoŎci, uŮywajûc aparatu jako skanera kodów QR.
Pod ich postaciû moŮna zapisaý adresy bitcoinowych portfeli.
Dodatkowo, jeŎli nasz telefon wyposaŮony jest w ķûcznoŎý NFC
(Near Field Communication), wystarczy, abyŎ zbliŮyķ telefon do
czytnika sprzedawcy, a urzûdzenia zostanû sparowane i odpowiedni algorytm samodzielnie dokona pķatnoŎci. Wadû Bitcoin
Wallet jest to, Ůe zapisuje on klucze prywatne w telefonie, dlatego jeŎli ktoŎ zgubi telefon, to moŮe siď poŮegnaý ze swoimi
bitcoinami… (o ile oczywiŎcie nie zrobiķ sobie zawczasu kopii
bezpieczeĹstwa). Ludzie dzielû siď na tych którzy robiû backupy
i na tych, którzy bďdû robili.
CZY WIESZ, ŻE...
Kiedy Apple usunęło z App Store’a aplikację najpopularniejszego
bitcoinowego portfela, rozwścieczyło to internautów do tego stopnia,
że jeden z użytkowników portalu reddit.com zaoferował, iż sprezentuje
telefon Nexus 5 osobom, które nagrają film wideo pokazujący, jak
niszczą swojego iPhone’a. Przynajmniej kilka osób przystało na jego
propozycję, a relacje z niszczenia iPhone’ów można teraz oglądać na
YouTube.
Źródło: http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1x62we/
for_every_100_upvotes_this_post_receives_i_will

Portfel w obłokach
Do tej pory rozpatrywaliŎmy programy, które zapisujû dane na
posiadanych przez nas pamiďciach. Co jednak z portfelami
dziaķajûcymi w chmurze? Istnieje ich kilka, a najpopularniejsze
to Blockchain.info i Coinbase. W jaki sposób uŮytkowanie obu
portfeli przebiega w praktyce?
48

http://www.wired.com/2014/07/blockchain-back/
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Ich zaķoŮenie i prowadzenie jest darmowe, a takŮe nie wymaga
Ůadnej technologicznej wiedzy. JeŎli posiadasz internetowe konto w banku, to i tu odnajdziesz siď prawie jak u siebie w domu.
Podstawowa funkcjonalnoŎý obu portfeli to oczywiŎcie wysyķanie i odbieranie bitcoinów. Zawierajû one takŮe ksiûŮki adresowe, dziďki czemu nie musimy za kaŮdym razem kopiowaý
adresu, na jaki chcemy przesķaý cyfrowe pieniûdze.
Tu jednak zaczynajû siď róŮnice. Coinbase jako jedyny umoŮliwia teŮ transfery z wykorzystaniem tylko i wyķûcznie adresu
e-mail zamiast klucza — wtedy adresat otrzymuje link do zaķoŮenia portfela, w którym znajdzie od razu przygotowanû
dla niego kwotď. Coinbase wydaje siď takŮe portfelem bardziej
skonsolidowanym, gdyŮ ma on wbudowany kantor wymiany
na inne waluty, a takŮe posiada gotowe rozwiûzania dla przedsiďbiorców chcûcych rozliczaý siď z klientami w bitcoinach.
Coinbase udostďpnia po prostu swoje API, które administratorzy mogû wķûczyý w kod strony. To rozwiûzanie sprawia, Ůe
dokonanie pķatnoŎci jest bardzo ķatwe w obsķudze, gdyŮ z punktu
widzenia pķacûcego w sklepie internetowym sprowadza siď do
klikniďcia widocznych przycisków takich jak Kup czy Ofiaruj,
zupeķnie jak w przypadku PayPala. Dodatkowo do tego portfela
moŮemy podķûczyý swoje konto bankowe (tylko w USD) i bez
przeszkód przelewaý pomiďdzy nimi Ŏrodki. Korzystanie z usķug
Coinbase to w rzeczywistoŎci powierzenie im kontroli nad
swoimi bitcoinami. Bardziej rozsûdnym rozwiûzaniem jest
korzystanie z portfela w formie aplikacji.

Apple nie lubi Bitcoina
Centrum dowodzenia obu serwisów jest strona internetowa,
ale jeŎli wolimy korzystanie ze smartfona, to, o ile go macie, moŮecie takŮe skorzystaý z dostďpnych aplikacji.
Do tej pory jedynû przewagû Blockchain.info wydawaķa siď
prostota, ale prawda jest taka, iŮ jest to równieŮ zdecydowanie
wiďksza otwartoŎý platformy w porównaniu z Coinbase. Z jej
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poziomu moŮemy przeglûdaý wszystkie transakcje zapisywane
w Blockchainie, a takŮe dowolnie Ŏciûgaý swój portfel, przesyķaý
go do Dropboxa, Google Drive albo nawet wydrukowaý. Coinbase natomiast przechowuje wszystkie te informacje i klucze
publiczne na swoich serwerach.
MoŮna wiďc z tego wysnuý wniosek, Ůe Coinbase nastawia siď
bardziej na zbudowanie pozycji bitcoinowego banku. Podobnie
jak w przypadku tradycyjnych instytucji finansowych, Coinbase
przeznacza tylko 1% posiadanych Ŏrodków na bieŮûcû obsķugď
klientów (hot wallet), a pozostaķû czďŎý funduszy trzyma w bezpiecznym cyfrowym skarbcu (cold wallet). Zapewnia teŮ wiele dodatkowych usķug, a takŮe jest bardziej przyjazny uŮytkownikowi.
Blockchain.info moŮna za to poleciý juŮ nieco bardziej zaawansowanym uŮytkownikom, ze wzglďdu na jego elastycznoŎý i komplet analitycznych danych o handlu bitcoinami. Jest to takŮe
lepsze rozwiûzanie dla osób, które bojû siď niestabilnoŎci i tego,
Ůe jakiŎ serwis moŮe z dnia na dzieĹ wyparowaý z internetu.
W przypadku usķugi Blockchaina panem sytuacji przez caķy
czas pozostaje klient, który ze swoimi kluczami (prywatnym
i publicznym) moŮe robiý, co chce. Dlatego nawet jeŎli z jakichŎ
niewyjaŎnionych przyczyn usķuga Blockchain przestanie istnieý,
to to samo nie stanie siď z Twoimi pieniďdzmi.
Na koniec otwarta pozostaje jeszcze kwestia, czy lepiej skorzystaý
z usķug Ŏwiadczonych w chmurze, czy moŮe tradycyjnie pozostawiaý bitcoiny na dysku komputera. Na komputerze zwykle
bez naszej wiedzy mogû grasowaý szkodliwe wirusy, dla których
pozyskanie naszych kluczy czy nawet zorientowanie siď w hasķach dostďpowych i loginach nie jest problemem. Ba, niebezpieczne sû nawet wtyczki nieznanego pochodzenia instalowane
w przeglûdarkach, których zadaniem jest na przykķad Ŏledzenie
tego, co wpisujemy na klawiaturze i jakie strony odwiedzamy.
Aby siď przed tym ustrzec naleŮy przestrzegaý tzw. higieny komputerowej, polegajûcej na posiadaniu zawsze aktualnego systemu operacyjnego i antywirusowego a takŮe na nie klikaniu
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w podejrzane linki. Chmura moŮe byý dobrym rozwiûzaniem
na przechowywanie niewielkich, „testowych” iloŎci BTC. Peķne
bezpieczeĹstwo zapewnia tylko i wyķûcznie portfel offline.

Ty to Ty?
Aby zwiďkszyý bezpieczeĹstwo korzystania z Bitcoina, naleŮy
takŮe koniecznie skorzystaý z uwierzytelniania dwuskķadnikowego. W przypadku tradycyjnego banku dziaķa ono tak, Ůe
kiedy chcemy wykonaý przelew, to nie doŎý, Ůe musimy siď zalogowaý na konto, podajûc identyfikator i hasķo (pierwszy skķadnik
uwierzytelniania), to jeszcze jesteŎmy proszeni o potwierdzenie transakcji z wykorzystaniem drugiego skķadnika — na
przykķad otrzymujemy kod SMS-em. Bardziej zaawansowani
uŮytkownicy (a moŮe raczej tacy, którzy bardziej obawiajû siď
o swoje Ŏrodki) majû do dyspozycji takŮe tokeny. Mogû to
byý zarówno zewnďtrzne urzûdzenia podpinane do sieci, jak
i aplikacje na smartfony. Jeszcze innû metodû weryfikacji toŮsamoŎci jest zastosowanie biometryki, w ramach której moŮemy skorzystaý na przykķad ze skanerów linii papilarnych bûdŬ
siatkówki. Specjalne aplikacje sķuŮûce do tego celu pojawiķy siď
juŮ w Google Play i App Store.
Przyjrzyjmy siď wiďc, jak wyglûda taka dwuskķadnikowa weryfikacja w przypadku Blockchain.info. MoŮemy tu oczywiŎcie skorzystaý z wiadomoŎci przesyķanej SMS-em albo mailem. Ciekawû
metodû jest takŮe uŮycie Google Authenticatora, darmowej
aplikacji na Androida, która generuje kody potwierdzajûce, Ůe
to wķaŎnie my znajdujemy siď w posiadaniu telefonu. Jeszcze
wiďkszû dozď bezpieczeĹstwa zapewnia Yubikey. Jest to specjalne
urzûdzenie, które wyglûda jak pendrive i jest podķûczane do
komputera przez wejŎcie USB. Logujûc siď, wpisujemy hasķo,
a strona sama weryfikuje informacje i autentycznoŎý Yubikeya.
Ta metoda chroni nas dodatkowo przed trojanami oraz hakerami, co jest chyba najwiďkszû zaletû dla osób dbajûcych
o bezpieczeĹstwo.
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