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3.1. BITCOIN CORE
Bitcoin Core nie jest jedynym portfelem pełnowęzłowym bitcoina, jest jednak najpopularniejszą tego rodzaju aplikacją. Z innych
można wymienić m.in. Bitcoin Knots oraz Armory. Bitcoin Core
możemy pobrać ze strony bitcoin.org/pl/pobieranie. Do wyboru
mamy wersje dla Windows, Linux oraz OS X. Po pobraniu programu przystępujemy do jego instalacji. Najpierw wybieramy folder docelowy dla programu (rysunek 3.1). Następnie określamy
nazwę folderu w menu Start. Po kilku chwilach program będzie
zainstalowany.

RYSUNEK 3.1. Instalacja Bitcoin Core — wybór folderu instalacji
Następnie czeka nas pierwsze uruchomienie programu. Na tym etapie
aplikacja zadaje nam pytanie, gdzie chcemy przechowywać dane programu, czyli łańcuch bloków (rysunek 3.2). Trzeba wziąć pod uwagę,
że będzie to znaczna wielkość (w momencie pisania książki ponad
400 GB), która dodatkowo będzie stale rosnąć. Domyślnie jest to
systemowy folder Appdata/Roaming na partycji systemowej. Jeżeli
mamy więcej niż jedną partycję na dysku, wskazany może być wybór
innej niż systemowa, zwłaszcza jeśli w domyślnej lokalizacji jest za
mało miejsca. W aktualnej wersji programu mamy dodatkową opcję
„prune” (ang. przycinać), dzięki której po ściągnięciu i walidacji
usuwane są bloki przekraczające ostatnie 2 GB.
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RYSUNEK 3.2. Wybór folderu do przechowywania danych programu
Po dokonaniu wyboru program się uruchomi. Możliwe jeszcze, że
systemowy firewall (zapora) zapyta nas o udzielenie programowi
dostępu do sieci. Po zatwierdzeniu ujrzymy ekran synchronizacji
Bitcoin Core (rysunek 3.3).
Synchronizacja jest długotrwałym procesem, może wymagać nawet
tygodnia lub więcej ciągłego działania komputera. Informacje podawane przez program o przewidywanym czasie zakończenia synchronizacji niekoniecznie muszą być celne. Kiedy już odczekamy wystarczająco długo (program bez większych problemów może działać
w tle), naszym oczom ukaże się funkcjonalny panel portfela z zerowym saldem (rysunek 3.4).
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RYSUNEK 3.3. Synchronizacja łańcucha bloków w Bitcoin Core

RYSUNEK 3.4. Okno zsynchronizowanego Bitcoin Core
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Zanim przelejemy na nasz portfel jakiekolwiek środki, zalecane jest
włączenie szyfrowania portfela. W tym celu z menu Preferencje wybieramy Zaszyfruj portfel, a następnie dwukrotnie wpisujemy nasze hasło
do programu, które musi składać się z minimum dziesięciu znaków.
Ważne jest, aby zapisać to hasło i nie zgubić go, gdyż może to oznaczać bezpowrotną utratę naszych środków znajdujących się na
portfelu (hasła nie da się w żaden sposób odzyskać). Program poprosi
nas o potwierdzenie, po czym wyłączy się. Przy następnym uruchomieniu hasło nie będzie potrzebne, program poprosi o nie dopiero,
gdy będziemy chcieli wykonać transfer. Nie jest ono też konieczne
do sprawdzenia salda, historii transakcji ani nawet otrzymywania
środków.
Zanim jednak będziemy mogli wykonać jakikolwiek przelew środków, najpierw muszą one na nasz portfel trafić. Aby uzyskać adres
(klucz publiczny), na który możemy zlecić wypłatę środków np.
z giełdy albo otrzymać je od innej osoby, musimy przejść do zakładki
Odbierz i kliknąć przycisk Żądaj płatności. Pojawi się wówczas
nowe okno z wygenerowanym kluczem publicznym — naszym
pierwszym adresem bitcoinowym, przedstawionym również
w formie kodu QR, który w razie potrzeby można skanować za pomocą aplikacji w smartfonie (rysunek 3.5).

RYSUNEK 3.5. Pierwszy klucz publiczny
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Klucz możemy umieścić w schowku systemowym, aby potem go
wkleić w pożądanym miejscu za pomocą kombinacji klawiszy
Ctrl+V, a kod QR możemy zapisać jako obrazek. W tym momencie
wygenerowany adres pojawia się również na liście adresów w zakładce
Odbierz. Warto pamiętać, że przy generowaniu nowych adresów
można wpisać jakąś nazwę w polu Etykieta, co może być pomocne
przy operowaniu wieloma kluczami. Dobrym nawykiem jest zawsze dwukrotne sprawdzanie poprawności adresu umieszczanego
w serwisach, z których korzystamy, czy podawanych kontrahentowi,
aby nie dopuścić do wysłania środków na niewłaściwy adres, gdyż
transakcji w bitcoinie nie można w żaden sposób cofnąć.
Kiedy już otrzymamy nasze pierwsze bitcoiny, pojawią się one w saldzie portfela oraz zobaczymy transakcję, za sprawą której środki
do nas wpłynęły (rysunek 3.6). Dodatkowe szczegóły, takie jak
adres kontrahenta, id transakcji czy jej status, znajdziemy w zakładce
Transakcje, po dwukrotnym kliknięciu wybranej transakcji.

RYSUNEK 3.6. Pierwsza transakcja
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Skoro mamy już środki w portfelu, możemy teraz sami wykonać
przelew. W tym celu przechodzimy do zakładki Wyślij, gdzie wklejamy adres kontrahenta (obowiązkowo sprawdzamy jego poprawność!), wybieramy kwotę transakcji oraz wielkość prowizji (rysunek 3.7).

RYSUNEK 3.7. Dokonujemy przelewu
Wysokość prowizji możemy wpisać własnoręcznie lub wybrać sugerowaną wartość wraz z przybliżonym czasem realizacji. Zbyt niska
wartość może skutkować tym, że przelew będzie szedł bardzo długo
lub wręcz w ogóle nie dojdzie do adresata, gdyż żaden z górników nie
uwzględni transakcji ze zbyt niską prowizją w bloku, szczególnie jeśli
sieć jest w danym momencie obciążona dużą liczbą operacji (np.
podczas gorączki na giełdach, jak to miało miejsce w grudniu
2017 roku). Wówczas po jakimś czasie (najczęściej po upływie 3 dni)
kwota do nas wróci.
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