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Kilka Słów Wstępu
Monero (XMR) jest kryptowalutą, która została wprowadzona na rynek w
kwietniu 2014 roku. Jej początkowa nazwa brzmiała Bitmonero, która w
języku esperanto oznaczała Bitcoin. Monero wprowadzono jako fork
Bytecoin, który został oparty o protokół CryptoNight. Proces wydobywania
XMR korzysta z metody Proof-of-Work i nie posiada limitu maksymalnej
ilości kryptowaluty.
Deweloperzy odpowiedzialni za rozwój Monero podjęli niezbędne działania
zapewniające bardzo wysoki poziom prywatności transakcji. Adresy
transakcji opartych na XMR są ukryte, ponadto wprowadzono system
transakcji poufnych, dzięki którym ukryte są również ich kwoty, co wyróżnia
tę kryptowalutę. Jest to kryptowaluta o największej poufności….
Aktualną pozycję Monero w rankingu kryptowalut znajdziesz na stronie
http://coinmarketcap.com
Aktualne dane dotyczące kryptowaluty XMR znajdziesz na stronie
https://coinmarketcap.com/currencies/monero
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Kopanie Monero Przy Użyciu Przeglądarki
Przejdźmy teraz do metod pozyskiwania Monero. Na początek omówimy
kopanie XMR przy użyciu przeglądarki. Do tego celu wykorzystamy poniższą
stronę…
http://coinimp.com - to portal, dzięki któremu będziesz mógł wydobywać
Monero używając przeglądarki wykorzystującej moc Twojego komputera lub
innych osób, które aktualnie przebywają na stronie internetowe mającej
zainstalowany Twój specjalny kod. A więc każdy odwiedzający
przygotowaną przez Ciebie stronę, po jej otwarciu kopie dla Ciebie XMR masz tyle koparek ilu odwiedzających.
Krokiem pierwszym jest rejestracja na stronie http://coinimp.com. Pamiętaj
by po rejestracji dodać w Wallet swój adres XMR do wypłat. Portfel możesz
założyć na stronie http://mymonero.com
Następnie w sekcji Sites - Use it if you want per site statistics! kliknij - add
new site, a później - generate site code for backhround mining. Teraz
suwakiem ustaw użycie procesora (optymalnie 50%) i skopiuj kod.
Skopiowany skrypt wklejasz w kodzie swojej strony www przed znacznik
</body> lub jako widget html.
SUGESTIA! W przypadku tego rozwiązania wypada zamieścić na stronie
informację, że korzystasz ze skryptu…
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Krany Kryptowalutowe

Krany Kryptowalutowe
Drugą opcją są tzw. kraniki. Oto jeden z przykładów tego typu strony
internetowej: http://monerofaucet.info, gdzie podajesz swój adres portfela
XMR i odświeżasz stronę (zaznaczasz reCAPTCHA i klikasz Continue). Idea
kranów generalnie oparta jest na oglądaniu reklam, za co otrzymujesz
określone wynagrodzenie w danej kryptowalucie.
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Kopanie Na Własnym Komputerze

Kopanie Na Własnym Komputerze
Trzecią możliwość zdobywania Monero daje strona http://pl.minergate.com
i w tym przypadku jest to kopanie XMR na swoim komputerze. Jak więc to
zrobić? Zarejestruj się, wejdź w zakładkę DOWNLOADS, pobierz program i
zainstaluj go na swoim komputerze. Na koniec wejdź w zakładkę MINER i
przy Monero kliknij - START MINING.
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Kontrakt Na Wydobycie
Czwartym sposobem, tym razem płatnym jest zakup mocy obliczeniowej, np.
na http://eobot.com - w tym przypadku nie interesuje Cię sprzęt, a
najzwyczajniej kupujesz kontrakt na wydobycie kryptowalty Monero.
Opłacalność kontraktu (przed zakupem) możesz sprawdzić na stronie
http://cryptocompare.com/mining/calculator/xmr (wpisujesz parametry z
kontraktu) i jeśli satysfakcjonuje Cię stopa zwrotu składasz depozyt.
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Prowizja Z Poleceń
Piątą metodą jest prowizja z poleceń. Jak doskonale wiesz wszystkie
kopalnie, krany i giełdy dają możliwość promowania linka partnerskiego za
co otrzymujesz prowizję (w tym ebooku nie ma linków partnerskich,
ponieważ jest to poradnik płatny).
Wiedzę dotyczącą sposobów zdobywania poleconych znajdziesz na naszej
grupie FB http://facebook.com/groups/podziemnecentrumpropagandy do
której serdecznie zapraszam Cię.
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Sprzedaż Monero
Przejdźmy do podsumowania. By sprawdzić aktualne zyski z swojego
działania w obszarze kryptowaluty Monero, wejdź na stronę
http://pl.coinmill.com/PLN_XMR.html i wpisz ilość zgromadzonej na portfelu
XMR.
Ostatnim etapem jest sprzedaż, której możesz dokonać na jednej z giełd z
zestawienia https://coinmarketcap.com/currencies/monero/#markets
Drugim rozwiązaniem jest użycie strony http://xmr.to
W skrócie! Wysyłasz XMR i otrzymujesz BTC. Oznacza to, że używając
Monero możesz zapłacić tą kryptowalutą na dowolny adres Bitcoin (również
swój), jednocześnie chroniąc swoją prywatność.
Jak to działa? Wprowadź adres Bitcoin, na który chcesz zapłacić i kwotę
BTC, którą chcesz wysłać. Następnie naciśnij przycisk CREATE i otrzymasz
informację ile Monero musisz przesłać. Po otrzymaniu XMR operator
dokonuje przelewu żądanej płatności Bitcoin…

Nota Prawna
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Nota Prawna
Ten materiał ma pomóc Ci osiągnąć sukces, ale musisz mieć świadomość,
że pomimo, iż prezentowane są tutaj praktyczne rozwiązania, to nie są one
jednakowo skuteczne dla wszystkich. Wszelkie porady należy szczegółowo
przeanalizować, porównać z własnym przypadkiem i dopiero wprowadzić w
życie. Podjęcie jakichkolwiek działań jest Twoją odpowiedzialnością.
Opracowanie nie jest poradnikiem inwestycyjnym w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów
finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

