
Podstawy Blockchain 

Ta Część będzie służyła jako podstawa, zanim „rozpoczniesz” w kierunku rozwoju. Wprowadzi 

podstawowe pojęcia, które pomogą Ci zrozumieć technologię blockchain. Jest podzielona na cztery 

części. 

- Wprowadzenie do kryptoekonomii 

-  Wyjaśnienie Blockchain 

- Przeciążenie Kryptowalut 

- Sieć Blockchain P2P 

Aby zrozumieć kryptoekonomikę, musisz najpierw zrozumieć pojęcia, takie jak szyfrowanie i 

deszyfrowanie, klucze prywatno-publiczne, kryptografia, aktywa cyfrowe, kryptografia i kryptowaluta. 

Kiedy zrozumiesz te podstawowe pojęcia, omówię blockchain. Omówię elementy, które składają się na 

pojedynczy blockchain, takie jak bloki i sposób, w jaki bloki są ze sobą powiązane, a także problemy z 

blockchainem, takie jak podwójne wydatki. Wyjaśnię również wydobywanie kryptowalut, 

kryptominerów i portfele kryptowalut. Następnie omówię różne rodzaje kryptowalut: bitcoin, tokeny 

i alternatywne monety kryptowaluty (altcoiny). Na koniec omówię sieć P2P używaną z technologią 

blockchain i różne warstwy, które tworzą sieć: warstwę konsensusu, warstwę górniczą, warstwę 

propagacji, warstwę semantyczną i warstwę aplikacji. 

Wprowadzenie do kryptoekonomii 

Świat krypto jest pełen technicznego żargonu, który może zmylić nawet najbardziej doświadczonych 

technologów ninja. Bitcoin wprowadził pojęcie kryptoekonomii i utorował drogę do stworzenia wielu 

platform blockchain. Zanim zagłębimy się w to, jak działa blockchain, zrozummy, czym jest 

kryptoekonomia i jakie koncepcje kryją się za blockchainem. Komunikacja werbalna polega na doborze 

słów opisujących wiadomość, którą chcesz przekazać. Czasami jednak chcesz komunikować się tylko z 

niektórymi osobami, wykluczając innych. Dobrym przykładem jest czas wojny; dowódca komunikuje 

się z żołnierzami stacjonującymi na linii frontu, upewniając się, że wróg nie może słuchać. Dowódca 

mógł użyć szyfrowania do tej komunikacji. Mówiąc elektronicznie, dziś wszystkie strony handlowe 

oferują swoje towary za pośrednictwem protokołu szyfrowania, zwanego Secure Sockets Layer (SSL), 

który może chronić Twoje dane osobowe przed hakerami. Szyfrowanie i odszyfrowywanie wideo są 

powszechne, aby zapewnić dostarczanie wideo tylko do autoryzowanych członków, a na komputerach 

osobistych ludzie często używają szyfrowania do tworzenia kopii zapasowych i ochrony plików i haseł. 

Co więcej, jako programista prawdopodobnie wysyłałeś zaszyfrowane wiadomości, a także 

odszyfrowałeś wiadomości przychodzące za pomocą bibliotek, ponieważ wszystkie języki 

programowania oferują funkcje szyfrowania i deszyfrowania ciągów. Przyjrzyjmy się więc niektórym 

definicjom: 

- Szyfrowanie: Szyfrowanie to proces przekształcania wiadomości w kod, dzięki czemu dostęp do niej 

mają tylko upoważnione strony.  

- Deszyfrowanie: odszyfrowywanie polega na odwróceniu procesu szyfrowania, dzięki czemu 

wiadomość może zostać przekonwertowana na oryginalną wiadomość.  

- Kryptografia: wykorzystuje techniki szyfrowania i deszyfrowania do wysyłania i odbierania 

wiadomości.  



- Kryptowaluta: wykorzystuje kryptografię w taki sam sposób, jak we wcześniejszym przykładzie SSL 

lub wideo, ale specjalnie w celu dostosowania do potrzeb zasobu cyfrowego.  

- Kryptoekonomia: Jest to połączenie kryptografii i ekonomii w celu zapewnienia platformy do 

przekazywania zasobów cyfrowych.  

Uwaga : zasób cyfrowy może być dowolną wartością, na przykład kombinacją do sejfu domowego, 

tajnym hasłem, listą, wiadomością, gotówką elektroniczną, dokumentem, zdjęciem i tak dalej. 

Ig-pay Atin-lay 

Na początek cofnijmy się w czasie. Czy kiedykolwiek jako dziecko mówiłeś po łacinie świńskiej? Tajny 

język Pig Latin jest prosty. Usuwasz pierwszą literę słowa, które chcesz wypowiedzieć, a następnie 

przenosisz ją na koniec słowa, a także dodajesz dźwięk „ay”.  

Na przykład:  

- „Pig” staje się „ig-pay”.  

- „Latin” staje się „atin-lay”.  

To, co właśnie zrobiliśmy, to szyfrowanie. Następnie, aby zrozumieć słowa, które zaszyfrowaliśmy, 

musimy cofnąć się.  

- „Ig-pay” staje się „pig”, usuwając „ay” z końca i biorąc ostatnią literę i umieszczając ją jako pierwszą.  

- Podobnie „atin-lay” staje się „Latin”.  

To, co właśnie zrobiliśmy, to odszyfrowanie. Dzieci mogą używać tych technik do szyfrowania i 

deszyfrowania słów w prostej formie kryptografii. 

Szyfrowanie/odszyfrowywanie 

Szyfrowanie umożliwia bezpieczne przekazywanie wiadomości między określonymi stronami, dzięki 

czemu wykluczone strony ich nie zrozumieją. Na przestrzeni dziejów istniała potrzeba wysyłania 

tajnych wiadomości między stronami. Jedna strona wysyła zaszyfrowaną wiadomość w jednym 

miejscu, a druga strona może odebrać i odszyfrować wiadomość w innym miejscu. W rzeczywistości 

szyfrowanie było często używane podczas I wojny światowej i II wojny światowej. Naziści używali 

maszyny zwanej Enigma do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości. Alianci wymyślili sposób na 

złamanie tajnego kodu nazistowskiej maszyny Enigmy i odszyfrowanie wiadomości. Uważa się, że 

skróciło to o lata II wojnę światową. Szyfrowanie i deszyfrowanie przeszło z użycia wyłącznie w armii 

do użytku publicznego dzięki opracowaniu przez IBM w 1970 roku standardu szyfrowania danych (DES) 

i wynalezieniu kryptografii klucza w 1976 roku. W rzeczywistości kryptografia i szyfrowanie były w 

przeszłości synonimami.  

Szyfrowanie + Deszyfrowanie = Kryptografia 

Jak wspomniano, kryptografia to proces wykorzystujący techniki szyfrowania i deszyfrowania. Słowo 

kryptografia pochodzi od greckiego słowa kryptos, które oznacza ukrycie lub sekret. W przykładzie 

języka Pig Latin opisałem, jak można szyfrować i odszyfrowywać słowa. Ta technika usuwania pierwszej 

litery i dodawania jej na końcu „ay”, a następnie na odwrót, to kryptografia. Bez znajomości tej techniki 

nie byłbyś w stanie zrozumieć języka Pig Latin. Większość ludzi jest prawdopodobnie na tyle sprytna, 

aby odkryć sekretny język świńskiej łaciny, ponieważ jest on prosty z natury; jednak skomplikowany 

przykład szyfrowania byłby inną historią. Na przykład, wracając do maszyny Enigmy z czasów II wojny 

światowej, naziści przesyłali wiadomości drogą powietrzną. Alianci byli w stanie odbierać te 



wiadomości (wiadomości były „kluczami publicznymi”), ale bez możliwości ich odszyfrowania („klucze 

prywatne”) to nie wystarczyło. Naukowiec imieniem Turing i inni zajęli pięć i pół miesiąca, aby 

odszyfrować tajne wiadomości nazistów. Wkład Turinga polegał na zautomatyzowaniu maszyny, która 

była w stanie ustalić różne ustawienia, które naziści dokonali w swojej Enigmie, aby mogli odszyfrować 

wiadomości. Innymi słowy, zautomatyzował proces wyszukiwania klucza prywatnego. Ta maszyna 

nazywała się bomba.  

Uwaga: do zaszyfrowania wiadomości można użyć klucza kryptograficznego. Zaszyfrowaną wiadomość 

można następnie odszyfrować tylko przy użyciu drugiego klucza (klucza prywatnego), który jest znany 

tylko odbiorcy.  

Zasoby cyfrowe + Kryptografia = Kryptowaluta 

Kryptowaluta to zasób cyfrowy zaprojektowany tak, aby można było wymieniać elektroniczną gotówkę 

przy użyciu silnej kryptografii (szyfrowanie i deszyfrowanie), aby zapewnić bezpieczeństwo środków, 

transakcji i tworzenia nowych środków. Mechanizm klucza prywatnego kryptografii musi być 

wystarczająco silny, aby jego rozgryzienie było prawie niemożliwe (innymi słowy, wymagałoby zbyt 

wiele czasu i wysiłku). W przeciwnym razie wszyscy użytkownicy mogliby potencjalnie stracić swoją 

elektroniczną gotówkę, gdyby kryptografię można było rozgryźć w ciągu kilku miesięcy, tak jak w 

przypadku maszyny Enigma. Przykładem kryptowaluty jest bitcoin. Chociaż bitcoin nie był pierwszą 

wynalezioną kryptowalutą, jest powszechnie uważany za pierwszą odnoszącą sukcesy kryptowalutę. 

Sukces Bitcoina przypisuje się następującym cechom: nikt nie może złamać klucza publiczno-

prywatnego, jest rozpowszechniany bez kontrolowanego rządu, jest publicznie dostępny i jest 

publikowany jako kod open source.  

Uwaga: Bitcoin został wynaleziony w 2008 roku przez Satoshi Nakamotoi wraz z publikacją białej księgi 

zatytułowanej „Bitcoin: elektroniczny system gotówkowy peer-to-peer”  

Kryptografia + Ekonomia = Kryptoekonomia 

Kryptoekonomia to połączenie kryptografii i ekonomii w celu zapewnienia platformy, która daje 

motywację do utrzymania platformy, jej skalowalności i bezpieczeństwa; ponadto nie podlega kontroli 

władz centralnych lub samorządowych. Innymi słowy, jest zdecentralizowany. Sieć składa się ze zbioru 

wielu komputerów zamiast jednego komputera centralnego.  

Uwaga: Zdecentralizowany jest przeciwieństwem kontroli centralnej; oznacza to brak kontroli ze 

strony władz centralnych lub lokalnych.  

Bitcoin jest w stanie osiągnąć cele kryptoekonomii przy użyciu koncepcji klucza prywatno-publicznego; 

kryptograficzne i kryptograficzne funkcje mieszające są używane pośrednio. W rzeczywistości związek 

między kryptografią a kryptowalutą jest pośredni nie tylko dla bitcoina, ale dla większości kryptowalut. 

Na przykład kryptografia jest używana w bitcoinie na inne sposoby, takie jak:  

- Bitcoin używa kluczy prywatnych (bitcoin nazywa te podpisy cyfrowe) za pomocą funkcji algorytmu 

(zwanej krzywą eliptyczną ECDSA) w celu udowodnienia własności.  

- Algorytmy haszujące służą do przechowywania struktury danych księgowych bazy danych (lub 

łańcucha bloków) za pomocą generatora skrótów o nazwie SHA256.  

- Algorytmy mieszające służą do generowania zagadek matematycznych, które komputer próbuje 

rozwiązać, aby zdobyć nagrodę. Po rozwiązaniu zagadki wybierany jest komputer, który pomaga w 

obsłudze transakcji.  



- Algorytmy haszujące są również używane do generowania adresów kont.  

- Istnieje koncepcja drzew Merkle, które wykorzystują klucze haszujące dużych danych w małych 

kawałkach. Jest to przydatne w przypadku lekkich portfeli, które są potrzebne na ograniczonych 

urządzeniach sprzętowych, takich jak urządzenia mobilne.  

Bitcoin nie gromadzi informacji o tożsamości swoich użytkowników; jednak transakcje są publiczne, co 

oznacza, że wszystkie informacje są przekazywane i dostępne online. Pomyśl ponownie o przykładzie 

Enigmy; oznacza to, że każdy może przechwycić przesyłane wiadomości. Jednak bez klucza prywatnego 

nikt nie może odszyfrować wiadomości. Od czasu wydania bitcoina w 2009 r. istnieje wiele innych 

platform, które wykorzystują różne rodzaje prywatności do przesyłania informacji w bezpieczny sposób 

i używają szyfrowania w większej liczbie części procesu, dzięki czemu mniej informacji jest 

udostępnianych publicznie. Platformy takie jak Monero i Zcash wykorzystują anonimowość za pomocą 

kryptografii nawet do przesyłania informacji o transakcjach 

Wyjaśnienie Blockchain 

Jak wspomniałem, bitcoin był pierwszą udaną cyfrową gotówką typu open source. Blockchain to 

podstawowa technologia lub serce stojące za bitcoinem, a właściwie za wszystkimi platformami 

kryptowalutowymi.  

Ale czym jest blockchain? 

Krótko mówiąc, blockchain to współdzielona cyfrowa księga. Pomyśl o bazie danych, która zamiast 

przechowywać wszystkie wpisy bazy danych na jednym komputerze, przechowuje dane na wielu 

komputerach. Bardziej zaawansowaną definicją byłoby to, że blockchain jest zdecentralizowaną i 

rozproszoną globalną księgą.  

Bloki + Łańcuch = Blockchain 

Każdy blok zawiera rekordy i transakcje; bloki te są współdzielone przez wiele komputerów i nie należy 

ich zmieniać bez porozumienia (konsensusu) całej sieci. Sieć jest zarządzana zgodnie z określoną 

polityką. Komputery są połączone w jedną sieć i nazywane są równorzędnymi lub węzłami.  

Uwaga: co to jest blockchain? Blockchain to cyfrowo zdecentralizowane (brak zaangażowanych 

instytucji finansowych) i rozproszone księgi. W kategoriach laika jest to baza danych, która 

przechowuje rekordy i transakcje na wielu komputerach bez jednej strony kontrolującej i zgodnie z 

uzgodnioną polityką. Przechowywane dane to blok, a bloki są połączone (połączone) w łańcuch bloków.  

Połączone bloki 

Łańcuch bloków składa się ze zbioru danych (bloku) połączonego z poprzednim blokiem. Jak są 

połączone? Blok zawiera dane, a każdy blok odwołuje się do poprzedzającego go bloku, więc są one 

połączone tak, jak ogniwo łańcucha było połączone z poprzedzającym go ogniwem łańcucha. Spójrz na 

rysunek; jak widać, każdy blok odwołuje się do poprzedniego bloku. 



 

Tak więc blockchain zawiera bloki, które przechowują zapisy transakcji. Klucze prywatne są 

przechowywane przez właściciela, aby pokazać dowód własności (jest to podpis cyfrowy), więc nikt bez 

klucza prywatnego nie może odszyfrować ciągu i zgłosić prawa własności. Ta kombinacja kluczy 

publicznych i kluczy prywatnych reprezentuje gotówkę elektroniczną. Jak powiedziałem, zasoby 

cyfrowe mogą być wszystkim — plikiem muzycznym, plikiem wideo, dokumentem elektronicznym i tak 

dalej. W kryptowalucie zasób cyfrowy jest reprezentowany jako gotówka elektroniczna; możesz myśleć 

o kluczu publicznym jako o koncie bankowym i numerze rozliczeniowym, ao kluczu prywatnym jako o 

rzeczywistej gotówce na koncie. Tak, możesz udostępniać informacje o swoim banku innym, ale środki 

pozostaną na Twoim koncie. Aby odebrać gotówkę, musisz udowodnić, że jesteś właścicielem. Idziesz 

do banku, okazujesz dowód tożsamości i udowadniasz, że to Ty w formie podpisu; tylko wtedy możesz 

wyciągnąć pieniądze ze swojego konta. Podobny proces ma miejsce w przypadku kryptowalut. Istnieje 

adres publiczny reprezentujący Twoje konto, a tylko właściciel posiada klucz prywatny do 

udowodnienia własności.  

Uwaga: peers tworzą sieć węzłów, więc w tekście może zobaczyć słowo peer lub węzeł. Te słowa są 

synonimami na nasze potrzeby  

Problem z podwójnymi wydatkami 

Podpis cyfrowy (klucze publiczne i klucze prywatne) bezpiecznie zapewnia zachowanie poufności 

tożsamości strony i przechowywanie gotówki elektronicznej. Ta koncepcja kombinacji kluczy 

prywatno-publicznych umożliwia szyfrowanie i odszyfrowywanie ciągów znaków oraz ich bezpieczne 

przechowywanie, tak jak w przypadku maszyny Enigma. Jednak to wciąż za mało, aby rozwiązać 

największy problem podwójnego wydawania waluty cyfrowej. Kiedy używasz pieniądza fiducjarnego 

(papierowego pieniądza zatwierdzonego przez rząd), takiego jak dolary amerykańskie lub euro, papier 

jest niewymienialny, co oznacza, że po oddaniu papieru nie możesz go ponownie wydać. W 

kryptowalucie, co się stanie, jeśli udowodnisz własność i wyślesz Twój zasób cyfrowy dwa razy w tym 

samym czasie? Może to prowadzić do podwójnych wydatków. Hakerzy mogą próbować odtworzyć 

zasoby cyfrowe, a także potencjalnie je dwukrotnie wydać, co kryptowaluta musiała rozwiązać, zanim 

mogła zostać użyta jako waluta cyfrowa.  

Uwaga: Podwójne wydawanie oznacza ryzyko, że waluta cyfrowa może zostać wydana dwa razy, 

ponieważ podpis cyfrowy może zostać odtworzony i - można udowodnić własność i wysłać zasób 

cyfrowy dwa razy w tym samym czasie.  

Bloki, które przechowują klucze, nie wystarczą, aby zapewnić bezpieczeństwo i rozwiązać potencjalny 

problem podwójnego wydatkowania w celu utworzenia waluty cyfrowej. Bitcoin rozwiązuje ten 

problem, tworząc sieć komputerów i udowadniając, że nie doszło do żadnych prób podwójnego 

wydatkowania. Odbywa się to poprzez informowanie wszystkich komputerów w sieci o każdej 

transakcji. Wszystkie transakcje są udostępniane wszystkim komputerom w sieci. 



Rozwiązanie dotyczące podwójnych wydatków: sieć P2P 

W kryptowalucie użycie sieci peer-to-peer zapewniło rozwiązanie problemu podwójnego 

wydatkowania.  

Uwaga  : Sieć P2P to rozproszona architektura aplikacji, w której zadania, które należy wykonać, są 

dzielone na różne elementy równorzędne, przy czym każdy z nich ma te same uprawnienia. Razem 

peery tworzą sieć węzłów P2P. Każdy komputer podłączony do sieci jest nazywany komputerem 

równorzędnym. Urządzeniem równorzędnym może być dowolny komputer spełniający wymagania 

sieciowe, taki jak laptop, urządzenie mobilne lub serwer. Komputery są połączone ze sobą w Internecie 

za pomocą protokołu sieciowego P2P i tworzą sieć węzłów. Protokół sieciowy P2P nie jest nowy. Jest 

szeroko stosowany w sieci od lat, od pobierania plików przez sieci Kazaa lub LimeWire po prowadzenie 

wideorozmów przez Skype. Jak wspomniałem, bitcoin był pierwszą realną kryptowalutą i rozwiązał 

problem podwójnych wydatków, a także umożliwia przechowywanie elektronicznej gotówki bez 

przechodzenia przez instytucje finansowe, wykorzystując P2P do utworzenia protokołu blockchain.  

Wersja elektronicznej gotówki czysto peer-to-peer umożliwiłaby przesyłanie płatności online 

bezpośrednio od jednej strony do drugiej bez przechodzenia przez instytucję finansową”. -Satoshi 

Nakamoto, Bitcoin: elektroniczny system gotówkowy peer-to-peer 

Wydobywanie kryptowalut przez Cryptominerów 

Jak wspomniano, każdy komputer, który przechowuje kopię współdzielonej księgi i jest podłączony do 

sieci P2P, jest równorzędny. Peer może pomóc w dodawaniu rekordów i weryfikacji transakcji. Proces 

ten nazywa się kopaniem kryptowalut, a peer, który pomaga rejestrować i weryfikować transakcje, jest 

nazywany kopaczem kryptowalut lub w skrócie kopaczem. Każdy górnik pomaga w weryfikacji i 

dodawaniu transakcji do cyfrowej księgi blockchain. Górnicy są często wynagradzani opłatą za pracę, a 

aby utrzymać konkurencyjność w stosunku do innych górników, górnik zazwyczaj potrzebuje 

komputera ze specjalistycznym sprzętem.  

Portfel kryptowalut 

Omówiłem, czym są klucze publiczne i prywatne oraz w jaki sposób są używane do szyfrowania i 

odszyfrowywania ciągów. Ciągi znaków to cyfrowa waluta lub kryptowaluta, a klucze reprezentują 

cyfrowe pieniądze. Portfel kryptowaluty przechowuje jedną lub wiele kombinacji klucza publicznego i 

prywatnego i służy do otrzymywania lub wydawania kryptowaluty. Dobrą analogią jest myślenie o 

portfelu jak o koncie bankowym. Kryptowalutę można stworzyć, otrzymując nagrodę za wykonanie 

pracy górnika, lub można ją kupić.  

Przeciążenie kryptowalut 

Zanim zagłębisz się w sieć blockchain P2P, powinieneś wiedzieć, że inną koncepcją, która może 

powodować zamieszanie, jest różnica między monetami a tokenami. Według Coinmarketcap.com, w 

momencie pisania tego artykułu, notowane są 1833 kryptowaluty z kapitalizacją rynkową w wysokości 

200 miliardów dolarów. Wiele z tych monet z pewnością zniknie w nadchodzących latach, ponieważ 

mają niewielką wartość, a projekty te zostaną zakończone z powodu braku zainteresowania lub 

oszustwa. Może to być mylące i onieśmielające, a większość ludzi nie rozumie pojęcia bitcoin, nie 

mówiąc już o dużej liczbie monet i tokenów. Aby pomóc zrozumieć te pojęcia, podzielmy kryptowaluty 

na trzy typy: bitcoin, tokeny i alternatywne monety kryptowaluty (altcoiny).  

Bitcoin cyfrowa gotówka 



Bitcoin był pierwszą udaną implementacją zdecentralizowanej ,rozproszonej walutya cyfrowej. W 

sumie jest 21 milionów monet. Monety zastępują tradycyjną walutę fiducjarną.  

Tokeny 

Tokeny to zdecentralizowana oferta produktów. Jest to kolejna opcja podobna do pierwszej oferty 

publicznej (IPO) lub finansowania społecznościowego. Tokeny można tworzyć w dowolnym miejscu na 

świecie i dostarczać za pośrednictwem Ethereum, EOS lub innej wydajnej platformy blockchain. Tokeny 

są zwykle tworzone i rozpowszechniane publicznie za pośrednictwem początkowej oferty monet (ICO). 

Tokeny oznaczają narzędzie lub zasób, który zwykle znajduje się na szczycie natywnego łańcucha 

bloków. Może reprezentować dowolny zasób cyfrowy, w tym punkty lojalnościowe, kryptowaluty lub 

dowolny towar lub towar z pojedynczymi jednostkami, które są zasobem wymiennym, zamiennym lub 

zbywalnym. Możesz utworzyć token, korzystając z istniejącego szablonu łańcucha bloków, takiego jak 

platforma Ethereum, lub możesz tworzyć własne tokeny na istniejącym natywnym łańcuchu bloków i 

wydawać własne tokeny. Możesz wykorzystać inteligentne kontrakty, aby uprościć proces tworzenia 

tokenów.  

Uwaga : Inteligentne kontrakty to programowalny kod, który działa samodzielnie bez potrzeby 

korzystania z usług osób trzecich. Na przykład Solidity jest językiem programowania zorientowanym na 

kontakt i może być wdrażany na wielu łańcuchach bloków.  

Alternatywne monety kryptowaluty (altcoiny) 

Alternatywne monety kryptowaluty (w skrócie altcoiny) to monety, które pochodzą z kodu źródłowego 

bitcoin core poprzez forking (soft fork lub hard fork). Przykładami są litecoin (który był rozwidleniem 

podstawowego klienta bitcoin), dogecoin (dogecoin 1.10 to kompletna przebudowa oparta na wersji 

bitcoin 0.11), bitcoinX, bitcoin cash i bitcoin gold. Istniało 26 altcoinów. Litecoin był rozwidleniem 

głównego klienta bitcoina. Litecoin zmienił czas wysyłania bloków z 10 minut na 2,5 minuty, 

umożliwiając przesyłanie transakcji szybciej i wydajniej niż bitcoin. Litecoin może następnie 

kontynuować i dodawać funkcje, ponieważ nie polega już na kodzie bitcoina. Na przykład w przyszłości 

litecoin umożliwi atomic swap, umożliwiając ludziom konwersję Litecoina na bitcoin za pomocą 

inteligentnych kontraktów bez konieczności wymiany. Jednak zmiany w rdzeniu bitcoin będą wymagały 

ręcznej implementacji, aby te zmiany zostały uwzględnione w litecoin. Powiedziawszy to, wielu będzie 

twierdziło, że Litecoin i wiele z tych altcoinów nie oferuje wystarczającej wartości, aby przetrwać i 

zostały stworzone w celu wzbogacenia programistów, którzy stworzyli fork. Tylko czas powie. EOS to 

kolejny dobry przykład altcoinów. Tym razem altcoin zamienia się w token, ponieważ po jego wydaniu 

firma EOS wydała tokeny Ethereum, ale ponieważ EOS buduje własną platformę blockchain, zastępuje 

token Ethereum własnymi tokenami EOS. Krótko mówiąc, główna różnica między altcoinami a 

tokenami polega na ich strukturze. Altcoin jest własną walutą, taką jak bitcoin lub Litecoin, z własnym 

dedykowanym łańcuchem bloków sieci i zapotrzebowaniem na górników. Tokeny, takie jak tokeny 

Ethereum, działają na istniejącym blockchainie, który zapewnia token i infrastrukturę (taką jak 

Ethereum) do tworzenia zdecentralizowanej aplikacji (dapp). Przykładem tokena Ethereum jest token 

binance (BNB). W odniesieniu do tokenów Ethereum, Ethereum oferuje tworzenie różnych standardów 

tokenów lub Ethereum Request for Comments (ERC), takich jak ERC-20, ERC-223 lub ERC-777. W 

przykładzie tokena BNB zastosowano ERC-20. Standardy te różnią się i zostaną omówione bardziej 

szczegółowo. 

Uwaga: Hard forki są niekompatybilne wstecz, ponieważ zmiany dzielą kod sieci na dwa — sieć P2P z 

oryginalnym kodem i nową sieć P2P z nowym kodem. Soft forki są kompatybilne wstecz, co oznacza, 

że poprzednio ważne bloki/transakcje stają się nieważne, a stare węzły rozpoznają nowe bloki jako 

ważne. To rozwidlenie zdarza się często, gdy deweloperzy nie zgadzają się co do kierunku. Na przykład, 



niektórzy programiści chcieliby wprowadzić zmiany, z którymi inni programiści się nie zgadzają lub 

konieczne jest zaimplementowanie poważnej poprawki. 

Sieć Blockchain P2P 

Teraz, gdy lepiej rozumiesz kluczowe koncepcje, możesz głębiej zagłębić się w zrozumienie, w jaki 

sposób blockchain wykorzystuje sieć P2P do rozwiązania problemu podwójnych wydatków, a także do 

wykluczenia instytucji finansowych. W tej sekcji zobaczysz, jak działa kryptowalutowa sieć P2P. Zbadasz 

w szczególności różne polityki blockchain i ogólnie sieć P2P, dzieląc sieć P2P na pięć warstw.  

• Warstwa konsensusu 

• Warstwa górnicza 

• Warstwa propagacyjna 

• Warstwa semantyczna 

• Warstwa aplikacyjna 

Przegląd tutaj utoruje drogę do następnych sekcji, w których będziesz wykorzystywać API bitcoin core 

do konfigurowania i uruchamiania peera. To fundamentalne zrozumienie może pomóc Ci zrozumieć, 

jak działa każda sieć blockchain, wykorzystując różne zasady, takie jak NEO i EOS.  

Mechanizm konsensusu 

W tradycyjnym scentralizowanym systemie, takim jak bank, istnieje komputer główny, któremu ufa 

księga transakcji. Bank oczywiście może zaufać własnemu komputerowi, dlatego nie ma problemu z 

tym, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i integralność komputera głównego. Kiedy masz do 

czynienia z niezaufanymi partnerami współdzielącymi księgę, istnieje potrzeba ustanowienia reguł, 

które zapewnią bezpieczeństwo i zapewnią integralność księgi, aby zapobiec podwójnym wydatkom i 

innym potencjalnym atakom hakerskim. Te zasady i porozumienia nazywane są mechanizmem 

konsensusu. 

Uwaga: mechanizm konsensusu to porozumienie potrzebne do prawidłowego działania sieci nawet w 

przypadku awarii. Musi być w stanie osiągnąć porozumienie w sprawie danych sieci w ramach 

rozproszonej sieci P2P. 

Łańcuch bloków nie jest tylko jednym komputerem nadrzędnym i ma działać globalnie. Osiąga 

integralność dzięki konsensusowi danych przez wszystkie komputery podłączone do sieci. Rozproszony 

konsensus oznacza, że pula równorzędnych, oddalonych geograficznie, zgadza się w sposób 

zdecentralizowany, zamiast jednego komputera głównego (scentralizowanego). Zamiast przepisów 

istnieją reguły, które zwykle są ustalane w środowisku open source, a nie przez jednostkę rządową. 

Sieć P2P umożliwia prowadzenie księgi rachunkowej. Aby osiągnąć ten cel w bezpieczny sposób, sieć 

P2P przechowuje reguły i zabezpieczenia księgi cyfrowej. Mechanizm konsensusu zapewnia nie tylko 

zasady, ale także zachęty do wykonywania pracy polegającej na przechowywaniu danych i tworzeniu 

transakcji poprzez nagradzanie górników. Sieć P2P działa globalnie przy użyciu połączenia 

internetowego i jest w stanie zapewnić platformę do osiągnięcia globalnie rozproszonego mechanizmu 

konsensusu. W kryptowalutach konsensus/umowa dotyczy tego, czy bloki są ważne, czy nie. Jeśli blok 

jest poprawny, zostanie dodany do łańcucha bloków. Jeśli blok jest nieprawidłowy, zostanie odrzucony 

przed dodaniem do łańcucha bloków. W tym miejscu w grę wchodzi polityka konsensusu. Większość 

peerów w sieci posiada te same bloki w swoim sprawdzonym najlepszym łańcuchu bloków i 

przestrzega tych samych zasad (reguły konsensusu); w ten sposób blockchain zapewnia 



bezpieczeństwo. Najtrudniejszy do odtworzenia łańcuch znany jest jako najlepszy blockchain 

 

Dowód pracy, dowód stawki i delegowany dowód stawki 

Wraz ze wzrostem popularności blockchain powstało wiele polityk dotyczących mechanizmów 

konsensusu. Pierwszy z nich został stworzony przez bitcoina, a wiele innych zostało zbudowanych w 

celu rozwiązywania problemów, które istnieją w innych mechanizmach. W kolejnych sekcjach omówię 

kilka popularnych.  

- Dowód pracy (PoW)  

- Dowód stawki (PoS)  

- Delegowany dowód udziału (DPoS)  

Oprócz tych trzech, istnieje wiele innych mechanizmów konsensusu, które nie zostały, takich jak 

dowód ważności, dowód upływu czasu (PoET), dowód autorytetu (PoA), dowód wypalenia, dowód 

zdolności, dowód aktywności i tak dalej. Zachęcamy do samodzielnego odkrywania ich; każdy ma swoje 

plusy i minusy i pasuje do różnych potrzeb. 

Dowód pracy 

PoW to pierwszy i najpopularniejszy mechanizm; jest używany przez bitcoin i Ethereum, które są 

najpopularniejszymi kryptowalutami w momencie pisania tego tekstu. PoW osiąga się dzięki sieci 

górników i przedstawieniu górnikom problemu matematycznego. Kiedy górnicy rozwiązują problem, 

są nagradzani kryptowalutą. Nagroda jest dowodem wykonanej „pracy” i stąd nazwa. PoW określa, 

który partner wykonuje pracę, na podstawie mocy komputera (szybkość skrótu) i przydziela pracę jako 

procent, więc jest sprawiedliwy. PoW nie ufa żadnemu peerowi w sieci indywidualnie, ale sieć ufa 

każdemu z nich jako sieci kolektywnej. Nie oznacza to, że jeden górnik konkuruje z innym górnikiem. 

Sieć górników (zwana pulą) może konkurować o pracę z inną pulą górników. Im wyższy współczynnik 

haszowania ma pula, tym większe szanse na uzyskanie „pracy”. Jak wspomniano wcześniej, 

kryptowaluty są zdecentralizowane i działają bez jednego zaufanego komputera odpowiedzialnego za 

księgę. PoW to mechanizm, który zapewnia integralność danych i zniechęca do złośliwych ataków. 

Dowód pracy (PoW) to matematyczna zagadka, którą musi rozwiązać górnik. Górnik musi znaleźć 

rozwiązanie złożonego problemu matematycznego, aby zostać liderem i móc stworzyć kolejny 

najlepszy blok, który zostanie dodany do łańcucha bloków. Im więcej górników istnieje w sieci, tym 

bardziej złożona jest matematyczna trudność, którą należy rozwiązać. W przypadku bitcoina co dziesięć 

minut dodawany jest tylko jeden blok z tylko jednym zwycięzcą, więc konkurencja jest zacięta. 

Rozwiązanie problemu uruchamia chipy w komputerze, które zużywają energię elektryczną i 

wytwarzają ciepło. Pomyśl o komputerze z intensywną grą wideo, która zawiera wiele multimediów 

lub komputerze przetwarzającym wideo do produkcji. Ta informacja jest przydatna do obliczania 

opłacalności wydobycia. Kiedy  bitcoin pokazuje 5 bilionów jako poziom trudności, z szacowanym 

wzrostem trudności o +3,74% i całkowitym hash rate wynoszącym 43 bilionów GH/s. Pokazuje również, 

że utworzenie jednego bloku zajmuje 9,9 minuty i generuje około 25 bitcoinów. Szybkie obliczenia 

pokazują, że jeśli co 10 minut otrzymujemy blok o wielkości 4,2 MB rocznie, to 80 bajtów danych na 

blok ∗ 6 godzin ∗ 24 godziny ∗ 365 dni = 4,2 MB danych rocznie. Posiadanie bloku tworzonego co 

dziesięć minut jest czynnikiem ograniczającym, a liczba transakcji, które można uwzględnić w każdym 

bloku, jest ograniczona. Stwarza to problem skalowalności, który inne mechanizmy konsensusu 

próbowały poprawić. Podsumowując, każdy górnik ściga się, aby rozwiązać ten sam problem; po 

rozwiązaniu problemu proces zostaje uruchomiony ponownie. Ten problem to matematyczna zagadka 



znana jako problem z dowodem pracy, a nagroda jest przyznawana pierwszemu górnikowi, który 

rozwiąże problem. Następnie zweryfikowane transakcje są przechowywane w księdze publicznej. Ten 

PoW ma swoje wady; ten typ algorytmu może stwarzać różnego rodzaju problemy w dzisiejszym 

świecie. Na przykład, jeśli jedna pula wydobywcza kontroluje ponad 51 procent całkowitej mocy 

wydobywczej, całe bezpieczeństwo blockchain jest zagrożone, ponieważ masz jeden centralny 

kolektyw nieznacznie różni się od posiadania jednego komputera. Atak DDOS na sieć może zagrozić 

całej wiarygodności sieci. To się rzeczywiście wydarzyło i nie jest to tylko teoria. W chwili pisania tego 

tekstu bitcoin gold, rozwidlona wersja bitcoina, ucierpiała w wyniku ataku DDOS.  

Atak typu rozproszona odmowa usługi (DDoS) ma miejsce, gdy wiele systemów atakuje 

zasoby/przepustowość systemu docelowego.  

Na PoW, wraz ze wzrostem trudności, oznacza to mniejszy zysk. Mniejszy zysk oznacza mniejszą 

zachętę do wydobywania monet. Kryptowaluta Ethereum boryka się z problemem zmniejszenia liczby 

kopaczy w sieci, a w 2018 roku Ethereum musiało zaplanować „bombę trudności”, która zmniejszyła 

trudność (podniesienie zysku dla górników), a także przejść z PoW na PoS w celu zwiększenia 

skalowalności. Jak dochodzi do ataku? Pula, która stanowi 51 procent mocy haszującej sieci, jest w 

stanie stworzyć własny blok i opublikować go szybciej niż główne aktualizacje łańcucha bloków. Blok 

zawiera 51 procent sieci i jest w stanie podwoić wydawanie monet, usuwając transakcje po wydaniu, 

aby monety nie zostały zabrane z pierwotnego portfela. To zagrożenie jest realne. Bitmain, firma 

wydobywcza, kontrolowała ponad 40 procent całkowitego wskaźnika haszowania bitcoinów. Wielu 

uważa, że PoW jest niezrównoważony i niewystarczający ze względu na ilość energii elektrycznej 

zużywanej przez górników oraz niską prędkość transakcji w porównaniu z innymi algorytmami. Patrząc 

z perspektywy, obecne szacowane roczne zużycie energii elektrycznej przez Bitcoin wynosi około 60 

do 73 terawatogodzin (TWh) rocznie. To podobna ilość energii elektrycznej, jaka jest potrzebna do 

zasilenia Szwajcarii w ciągu roku; wyobraź sobie, że wiele monet staje się tak popularnymi, jak bitcoin 

wykorzystujący PoW. 

Dowód stawki 

PoS został stworzony przez Sunny Kinga i Scotta Nadala w 2012 roku jako alternatywa dla rozwiązania 

wspomnianych wcześniej wad PoW. PoS opiera się na liczbie monet, które posiada peer. Partner musi 

postawić liczbę monet, które chce wydobyć. Zamiast mocy haszującej mamy moc udziałów i nie ma 

zależności od zużycia energii, ponieważ nie ma zagadki do rozwiązania. PoS zapewnia podobny 

schemat blokowania haszowania do PoW bitcoina, ale ogranicza liczbę peerów. Zapewnia to potrzebne 

bezpieczeństwo, a jednocześnie obniża koszty i zużycie energii. Opłata sieciowa jest przekazywana 

rówieśnikom zamiast nagradzania za rozwiązanie zagadki matematycznej, jak w PoW. PoS określa, jaki 

peer wykonuje pracę, według wielkości stawki, którą posiada peer. Osiąga to rozproszony konsensus 

przy mniejszym zużyciu energii i niższych kosztach. Ataki DDOS i oszustwa są nadal możliwe. Jednak 

osoby atakujące nie mogą dokonywać transakcji w większej liczbie walut cyfrowych, niż obstawiają. W 

przeciwnym razie straciliby swoje depozyty, więc szanse na atak są mniejsze. Pamiętaj, że atakujący 

mogą postawić monety innych ludzi i nie będą chcieli stracić tych monet, ponieważ nie są one ich, więc 

nadal istnieją sposoby na atak DDOS. Każdy partner może uczestniczyć w procesie wydobycia, 

obstawiając monety w celu walidacji nowej transakcji. Aby zostać górnikiem, istnieją dwie opcje; 

możesz postawić swoje monety do wykorzystania przez godny zaufania węzeł (ale możesz stracić 

monetę poprzez oszustwo sieci PoS przez węzeł) lub możesz przesłać pełny węzeł, aby został wybrany 

jako górnik. Decentralizacja jest ograniczona, ponieważ tylko kilku górników może posiadać większość 

monet i sprawować kontrolę nad większością. Do pracy każdy górnik jest wybierany losowo; nie opiera 

się na rozwiązywaniu zagadek. Spójrz na tabelę , w której porównano PoW i PoS. 



Kategoria : PoW : PoS 

Generowanie nowych bloków: Pierwszy górnik, który rozwiąże problem wybrany na podstawie mocy 

haszującej: Losowy wybór w oparciu o moc stawki (ile monet posiada peer) 

Nagroda: Nagroda za blokowanie: Opłaty sieciowe 

Zużycie energii i zasobów : Koparka ASIC i duża powierzchnia : Niewielkie zasoby i niskie zużycie energii 

Możesz ustawić portfel do stakowania, który zawiera monety potrzebne do PoS. Twoje monety mogą 

zarabiać co roku w niektórych sieciach blockchain. Oto lista niektórych popularnych monet 

kryptowalutowych korzystających z PoS: 

• Dash: Potrzebujesz 1000 jednostek, aby być węzłem głównym. Daje roczny zwrot w wysokości około 

7,5 procent rocznie. 

• NEO: Portfele z obstawianiem zwracają około 5,5 procent rocznie. Nie ma potrzeby kopać; 

otrzymujesz monety gazowe po prostu trzymając monety. 

• Inne: LSK, PIVX, NAV, RDD, BEAN, Linda, DCR, NEBL, OK, STRAT. 

Chociaż niektóre monety zapewniają roczne zwroty, należy pamiętać, że w przypadku, gdy kapitalizacja 

rynkowa monet pozostanie stabilna, pojedyncza moneta będzie z czasem mniej warta, ponieważ 

generowane są nowe monety. Stawienie portfela zmniejsza wartość portfela wstrzymanego (HODL), 

ponieważ otrzymujesz więcej monet, aby utrzymać wartość portfela. Podobnie jak bank daje ci X% 

oprocentowania, a inflacja wynosi X%, twoje saldo pokazuje więcej środków, ale realistycznie masz 

taką samą ilość pieniędzy. 

Uwaga: HODL to slangowe określenie ukute w związku z kryptowalutą, aby opisać utrzymywanie 

kryptowaluty z pominięciem wahań cen. 

Przyjrzyjmy się NEO jako przykład. Nie musisz kopać NEO, aby otrzymać nagrodę. Otrzymasz monetę 

gazową tylko za posiadanie monet jako nagrodę za pomoc w zawieraniu transakcji. Możesz obliczyć, 

ile monet gazowych otrzymasz, korzystając z tego adresu URL: https://neotogas.com/. W chwili pisania 

tego tekstu, jeśli kupisz pięć monet NEO i przetrzymasz je przez rok, otrzymasz 0,4799 monet gazowych 

(obecnie w cenie 7,73 USD), umieszczając je w portfelach do stakowania. Zobacz rysunek. 



 

Delegowany dowód stawki 

Delegowany dowód stawki to metoda algorytmu spisu wymyślona przez Dana Larimera, omówiona w 

białej księdze pod adresem : 

https://github.com/EOSIO/Documentation/blob/master/TechnicalWhitePaper.md. DPoS ma na celu 

poprawę wad PoS poprzez zapewnienie demokracji zamiast losowego procesu wyboru górnika. Uwaga: 

W DPoS górnicy nazywani są producentami bloków. 

DPoS osiąga demokrację technologiczną, dzieląc proces wydobycia na dwie części. 

• Wybory: Wybierając grupę producentów bloków, jest tylko 21 producentów bloków zamiast 

nieograniczonej liczby, jak w przypadku PoW. 

• Planowanie produkcji: Każdy z 21 producentów bloków na zmianę produkuje blok co 3 sekundy. 

Proces wyborczy zapewnia technologiczną demokrację i gwarantuje, że interesariusze sprawują 

kontrolę, ponieważ duzi interesariusze mają najwięcej do stracenia w przypadku awarii sieci. Każdy 

producent bloku wykonuje kolejkę w produkcji bloku i przyjmuje się najdłuższy możliwy łańcuch (tak 

jak w PoW). Spójrz na normalną operację, jak pokazano na rysunku. 

 

Zobaczysz, że każdy rówieśnik od 1 do 3 ma swoją kolej na wyprodukowanie najdłuższego bloku 

łańcucha. Za każdym razem, gdy uczciwy węzeł równorzędny zobaczy prawidłowy, ściśle dłuższy 

łańcuch, przełączy się z obecnego rozwidlenia na dłuższy. DPoS jest w stanie kontynuować i działać 

nawet wtedy, gdy większość producentów zawiedzie. Rysunek pokazuje rozwidlenie mniejszościowe, 

gdzie partner 2 może umieścić najdłuższy łańcuch tylko raz w cyklu.  



 

Podczas procesu niepowodzenia społeczność może głosować i zastępować uszkodzonego producenta 

równorzędnego, w tym przypadku równorzędnego 1 lub równorzędnych producentów, dopóki sieć nie 

powróci do normalnego działania. 

Niniejsza biała księga szczegółowo opisuje ten proces i sposób działania bloków produkowanych i 

zasady obsługi łańcuchów awarii: https://steemit.com/dpos/@dantheman/dpos-consensus-

algorithm-this-missing-white-paper. Ustanowienie społeczności producentów bloków i 

zainteresowanych użytkowników, którzy zgadzają się na te zestawy reguł, zapewnia wydajność PoS 

przy zdecentralizowanym sposobie działania PoW. DPoS wykorzystuje uprawnienia interesariuszy do 

zatwierdzania głosowania zasad algorytmu konsensusu, takich jak opłaty motywacyjne, interwały 

blokowe, widelce i rozmiary transakcji. Wybrani delegaci mogą doprecyzować te zasady. Ten rodzaj 

konsensusu może znacznie skrócić czas transakcji (1 sekunda w porównaniu do 10 minut dla PoW). 

Ponadto protokół konsensusu ma na celu ochronę wszystkich uczestników przed niepożądaną 

ingerencją grupy węzłów, jak to możliwe w POW. Przykładami popularnych łańcuchów bloków DPOS 

są 

Bitshares, Steem i EOS. 

Warstwa górnicza 

To, co górnicy robią za kulisami w sieciach, można opisać jako konkurencję o wykonanie pracy 

blockchain, co jest naprawdę prowadzeniem księgowości sieciowej. W przypadku bitcoinów i 

większości monet, które wykorzystują PoW, każdy peer musi posiadać całą księgę publiczną, która 

zawiera zapis wszystkich transakcji, które kiedykolwiek zostały przeprowadzone. Koparki PoW opierają 

się na mocy obliczeniowej i pulach, podczas gdy inne sieci biorą pod uwagę inne względy. W przypadku 

bitcoina transakcje muszą zostać zweryfikowane przez górników, którzy sprawdzają księgę, upewniają 

się, że nadawca nie przekazuje środków, których nie ma, a dopiero potem dodają transakcję do księgi. 

Wreszcie, aby zapewnić ochronę przed hakerami, górnicy zamykają te transakcje pod wieloma 

warstwami pracy obliczeniowej, co wymaga zbyt wiele pracy dla hakera. Ta usługa jest nagradzana 

dostarczaniem bitcoinów jako opłaty dla górnika. W przypadku bitcoina wielkość każdej partii monet 

spada o połowę mniej więcej co cztery lata; około 2140 roku (chyba, że odkryte zostaną szybsze 

obliczenia niż SHA2), zostanie ono zredukowane do zera, a całkowita liczba bitcoinów w obiegu 

wyniesie 21 milionów.  

Warstwa propagacji  

Warstwa propagacji jest odpowiedzialna za decydowanie o tym, jak współdzielona księga i bloki są 

przesyłane w sieci P2P. Ta warstwa jest szczegółowo opisana w oficjalnych dokumentach dotyczących 

blockchain. Każdy z peerów może przesłać nową transakcję do innych węzłów w sieci. Ta architektura 

umożliwia węzłom komunikację pośrednią. Na przykład możesz wysłać transakcję dotyczącą dwóch 

portfeli bez bezpośredniego połączenia każdego portfela. Każdy węzeł, który otrzyma prawidłową 

transakcję, której wcześniej nie widział, natychmiast przekaże ją do wszystkich innych węzłów, z 

którymi jest połączony. Jest to technika propagacji znana jako powódź. W ten sposób transakcja szybko 

rozprzestrzenia się w sieci P2P, docierając do dużego procentu węzłów w ciągu kilku sekund. 

Warstwa semantyczna 



Warstwa semantyczna dba o to, jak nowe bloki odnoszą się do poprzednich bloków i zapewnia protokół 

weryfikacji reguł konsensusu. Jak widać, istnieją różne rodzaje mechanizmów konsensusu w zależności 

od liczby podłączonych zaufanych maszyn, stakowania, szybkości, mocy mieszającej i innych, ale 

działają one podobnie do tego, jak nowe bloki są powiązane z poprzednimi blokami, aby zapewnić 

bezpieczeństwo. Każdy blockchain ma specyfikacje. W tej warstwie transakcje mają miejsce, gdy 

monety/tokeny są przesyłane między kontami. Omówiłem najlepszy łańcuch bloków i sposób, w jaki 

każdy blok zawiera dane, a łańcuch bloków ma odniesienia do każdego bloku poprzedzającego go 

bloku. Konsensus w łańcuchu bloków zawiera te same bloki w ich zwalidowanym najlepszym łańcuchu 

bloków i podlega tym samym regułom (reguły konsensusu). W ten sposób blockchain zapewnia 

bezpieczeństwo. 

Warstwa aplikacji 

Ta warstwa zajmuje się wdrażaniem aplikacji na szczycie łańcucha bloków. Na przykład dappy, 

inteligentne kontrakty, giełdy i witryny, które dostarczają informacji o łańcuchu bloków, to aplikacje 

zbudowane na łańcuchach bloków. W warstwie aplikacji blockchain musi ujawniać interfejsy API. 

Różne łańcuchy bloków są podobne, ponieważ wszystkie umożliwiają klientowi komunikację z siecią. 

Bitcoin oferuje pełny węzeł, który obecnie ma około 27 GB i zawiera w pełni wymuszony węzeł i 

wszystkie zasady blockchain. Jest to potrzebne do wydobywania, a także do upewnienia się, że 

uruchamiany peer, który łączy się z warstwą aplikacji, jest zsynchronizowany z najnowszymi blokami. 

Te pełne węzły przyczyniają się do funkcjonalności sieci P2P i pomagają wspierać sieć i jej 

bezpieczeństwo. Często blockchain oferuje również „lekką” wersję węzła. W rzeczywistości klient 

bitcoin light odwołuje się do zaufanej kopii pełnego węzła łańcucha bloków. Lekki klient pozwala 

użytkownikom na interakcję z łańcuchem bloków bitcoina oraz dokonywanie i potwierdzanie transakcji 

bez angażowania dużej przestrzeni dyskowej 27 GB, co pomaga mniej wydajnym urządzeniom, takim 

jak telefony komórkowe. Ważne jest, aby zrozumieć, że lekki klient jest godny zaufania i nie obejmuje 

wszystkich zasad konsensusu. Pełny węzeł jest bez zaufania i odrzuca bloki, które naruszają zasady 

konsensusu, nawet jeśli wszystkie inne węzły w sieci uznają transakcję za prawidłową. wykorzystał NEO 

jako przykład popularnego blockchaina PoS. NEO dostarcza również NEO-CLI, który zawiera API 

obsługujące funkcję konsensusu, która może być używana w warstwie aplikacji. Podobnie delegowany 

dowód stawki EOS zapewnia opcję pełnego i lekkiego węzła. Zaczniesz zauważać, że chociaż istnieje 

wiele opcji blockchain, istnieje wiele podobieństw w sposobie implementacji blockchain. 

Streszczenie 

Tu położyliśy fundamenty i wyjaśniliśmy podstawowe pojęcia dotyczące blockchain; Wyjaśniono 

pojęcia takie jak szyfrowanie i deszyfrowanie, kryptografia, zasoby cyfrowe, kryptografia i 

kryptowaluta. Omówiono elementy, które składają się na blockchain, w tym bloki, podwójne wydatki, 

kryptowalutę, wydobywanie kryptowalut, kryptokoparki i portfele kryptowalut. Omówiono różne 

rodzaje kryptowalut: bitcoin, tokeny i altcoiny. Na koniec omówiono sieć blockchain P2P i różne 

warstwy, które tworzą sieć: warstwę konsensusu, warstwę górniczą, warstwę propagacji, warstwę 

semantyczną i warstwę aplikacji. Poznałeś także logikę rdzenia sieci peer-to-peer i dowód pracy (PoW), 

dowód stawki (PoS) i delegowany dowód stawki (DPOS). Przedstawiono wiele terminów, które będą 

przydatne, takie jak zasoby cyfrowe, klucze publiczne i prywatne, zdecentralizowane, podwójne 

wydatki, inteligentne kontrakty i HODL.  



Węzły Blockchain 

W poprzedniej części omówiłem podstawowe pojęcia związane z blockchainem oraz elementy 

składające się na pojedynczy blockchain. Omówiłem, w jaki sposób technologia blockchain rozwiązała 

problem podwójnych wydatków, wykorzystując sieć P2P, co doprowadziło do stworzenia globalnej, 

rozproszonej księgi współdzielonej i cyfrowej gotówki. Sieć blockchain P2P jest łączona poprzez 

łączenie wielu węzłów, a w tej przyjrzysz się bliżej węzłom, które tworzą sieć. Węzły lub peery to 

maszyny, które utrzymują transakcje i rekordy w sieci blockchain. Każda kryptowaluta ma swój własny 

blockchain i węzły; jednak omówię, jak zainstalować trzy różne łańcuchy bloków, które wykorzystują 

różne mechanizmy konsensusu. Ponadto omówię sposób interakcji z węzłem. Będę używał 

podstawowego interfejsu API bitcoin jako przykładu, aby lepiej zrozumieć księgę, bloki, transakcje i 

portfele. Koncepcje te będą nadal określać podstawy i podstawowe koncepcje, które są potrzebne w 

następnych częściach. 

Uruchamianie węzła Blockchain 

Jak wspomnieliśmy, sieć blockchain P2P składa się z peerów, którzy przechowują pełną kopię 

wszystkich bloków w sieci, czyli wspólną księgę. Każdy blockchain weryfikuje bloki za pomocą 

określonego mechanizmu konsensusu i jest w stanie odrzucić bloki, które nie są zgodne z zestawem 

reguł uzgodnionych przez 32 sieci. Aby móc łączyć się z blokami i wykonywać polecenia, musisz mieć 

peera połączonego z łańcuchem bloków. W tym rozdziale będziesz konfigurować pełny węzeł i dowiesz 

się, jak zostać nagrodzonym za pomoc sieci; dlatego w pełni zrozumiesz, jak działają węzły w różnych 

sieciach. Będziesz tworzyć węzły dla następujących bitcoinów, NEO i EOS. Ponieważ technologie 

blockchain działają na różnych mechanizmach konsensusu, mają również różne nazwy dla węzła 

zdolnego do zarządzania blockchainem.  

- W przypadku bitcoina węzeł, który może tworzyć bloki, nazywany jest górnikiem.  

- W przypadku NEO węzeł, który ma uprawnienia do zarządzania, nazywany jest węzłem księgowym.  

- W przypadku systemu EOS węzeł, na którym działa podstawowa warstwa sieciowa i który jest w stanie 

przetwarzać wszystkie transakcje, jest nazywany producentem bloku.  

Powodem, dla którego wybrałem te łańcuchy bloków, jest to, że możesz sprawdzić, w jaki sposób 

działają różni partnerzy pracujący w różnych sieciach z różnymi mechanizmami konsensusu. Kiedy 

będziesz w stanie pracować z różnymi łańcuchami bloków, zaczniesz zauważać wzór i będziesz dobrze 

zaokrąglony w technologii blockchain.  

Stwórz górnika Bitcoin 

W tej sekcji zamienisz swój komputer w kryptominera bitcoin i zaczniesz wydobywać kryptowaluty. 

Zanim to zrobisz, musisz zrozumieć, że moc haszowania twojego komputera nie będzie generować 

wystarczającej mocy hashowania, aby wydobywanie bitcoinów było opłacalne. Niemniej jednak 

pozwoli Ci to w pełni zrozumieć cały cykl i być może uda Ci się znaleźć inne monety, w których 

wydobywanie przy użyciu Twojego CPU/GPU jest opłacalne, takie jak ETN, BCN, XMR i ETH. Proces jest 

podobny we wszystkich sieciach opartych na PoW. Dziś, aby górnik był rentowny, zależy to od szybkości 

haszowania i zużycia energii, ceny energii elektrycznej, stopnia trudności układanki bitcoin i kosztów 

utrzymania, a także innych czynników. 

Uwaga: Szybkość mieszania to liczba obliczeń w ciągu sekundy, które komputer może wykonać, 

próbując rozwiązać zagadkę matematyczną.  



Na początku istnienia bitcoina komputer stacjonarny mógł wykorzystywać jednostkę centralną (CPU) 

lub procesor graficzny (GPU) do przetwarzania bitcoinów i wystarczyłoby, aby wydobywanie bitcoinów 

było opłacalne. Twój komputer byłby w stanie obsługiwać sieć bitcoin; jednak konkurencja wzrosła i 

teraz potrzebujesz programowalnej macierzy bramek (FPGA) lub koparki ASIC, aby przynosić zyski. Co 

to są koparki ASIC i FPGA? FPGA to układ scalony, który można skonfigurować po zbudowaniu. Górnicy 

mają lepszą wydajność niż wydobywanie procesorów i GPU; mogą haszować 750 megahashów na 

sekundę. ASIC to komputery, które mają układ scalony przeznaczony do wykonywania pojedynczego 

zadania wydobywczego, zamiast działać jako zwykły komputer. Na tym komputerze nie ma nic więcej; 

wszystko inne zostało usunięte. Dzięki temu komputer jest znacznie szybszy i wydajniejszy w 

przetwarzaniu transakcji, a także może więcej haszować. W chwili pisania tego tekstu istnieją ASIC, 

które mogą haszować ponad 56 TH/s i zużywają mniej energii niż ASCI starszej generacji. Ten rodzaj 

sprzętu wydobywczego jest nie tylko unikalny dla bitcoina; w chwili pisania tego tekstu istnieją górnicy 

ASIC dla innych kryptowalut, takich jak litecoin, zCash, ethereum i inne. Aby rozpocząć, potrzebujesz 

najpierw oprogramowania do kopania. Do wyboru jest wiele programów do kopania. Na przykład 

użytkownicy macOS mogą, ten jest darmowy, open source i łatwy w użyciu: 

http://downloads.fabulouspanda.co.uk/macminer/. Po pobraniu oprogramowania zainstaluj je. 

Następnie musisz dołączyć do puli wydobywczej. Tutaj pokażę, jak połączyć się z Antpool, największą 

pulą bitcoinów; jednak każda pula będzie działać. Zarejestruj się w Antpool tutaj: 

https://www.antpool.com. Antpool nazywa górnika robotnikiem. Możesz utworzyć pracownika, 

klikając kartę Pulpit nawigacyjny, a następnie klikając łącze Pracownik, a na końcu klikając Utwórz 

pracownika. Teraz, gdy masz już gotowego pracownika, skonfigurujesz swojego górnika jako górnika 

CPU wykorzystującego swój procesor, a dla swojego GPU możesz ustawić swojego górnika tak, aby 

wykorzystywał Twoją kartę graficzną. Otwórz pobrane oprogramowanie MacMiner i kliknij opcję Plik, 

a następnie Preferencje z menu rozwijanego Plik. W sekcji Preferencje ustaw górnika jako górnika CPU 

i/lub GPU. W następnym kroku preferencji ustawiasz adres URL puli i swoją nazwę użytkownika. 

Antpool jest skonfigurowany bez hasła, więc nie jest potrzebny, a adres URL puli znajduje się na stronie 

Antpool:  

startum+tcp://startum.antpool.com:3333 

Otóż to. Kliknij przycisk Start, aby rozpocząć wydobycie i kliknij Zatrzymaj, aby zatrzymać wydobycie. 

Sześć lat temu byłbyś w stanie wydobyć ponad 100 BTC na swoim GPU. Jak widać, moja moc 

wydobywcza na moim MacBooku 2018 dała 13,74 Mh (mega haszy) mocy mieszającej. Istnieje wiele 

zasobów online, które pomogą Ci obliczyć rentowność wydobycia; spróbuj 

http://www.bitcoinx.com/profit/. Zgodnie z przewidywaniami i według ich obliczeń nie byłoby to 

opłacalne w obecnych warunkach.  

Utwórz węzeł księgowy NEO 

Wcześniej przedstawiłem NEO jako przykład popularnego blockchaina PoS. W tej sekcji skonfigurujesz 

węzeł (NEO nazywa te węzły księgowe) i przygotujesz maszynę, aby można ją było wybrać do pomocy 

w zarządzaniu siecią i otrzymywania nagrody za transakcję.  

Uwaga: NEO nie nazywa swojego węzła zarządzającego górnikiem. Górnik może być analogią do 

ciężkiej pracy, którą wykonują węzły, aby utrzymać blockchain oparty na PoW. Ponieważ NEO 

wykorzystuje algorytm spisu PoS i wykorzystuje demokrację technologiczną do wyboru węzłów 

zarządzających, nie ma mocy mieszającej ani ciężkiej pracy podczas korzystania z algorytmu spisu PoW. 

Aby lepiej zrozumieć, jak działa węzeł Neo, zaleca się przeczytanie białej księgi NEO pod adresem 

https://github.com/neo-project/docs/blob/master/en-us/whitepaper.md.  

http://downloads.fabulouspanda.co.uk/macminer/


Węzeł weryfikuje bloki blockchain i płaci monetą kryptowaluty zwaną gazem. Aby zostać wybranym, 

musisz ustawić pełny węzeł na sprawnej maszynie. Minimalna wymagana maszyna jest wymieniona na 

wiki projektu NEO pod adresem https://github.com/neo-project/neo/wiki/Bookkeeping-Node-

Deployment. Następnie musisz uzyskać certyfikat urzędu konsensusu i uzyskać nominację gazu do 

stakowania na węzeł księgowy.  

Uwaga: być może będziesz musiał być obywatelem Chin i założyć chińską firmę, aby otrzymać certyfikat 

identyfikacyjny; zobacz dokumentację NEO pod adresem http://docs.neo.org/en-us/index.html. 

Potrzebujesz również 1000 gazu do stakowania, aby zostać nominowanym jako węzeł księgowy. Aby 

otrzymać opłatę za obsługę sieci NEO, musisz utworzyć pełny węzeł, wykonując następujące kroki:  

1. Skonfiguruj pełny węzeł NEO.  

2. Poproś o certyfikat urzędu konsensusu.  

3. Postaw 1000 gazu.  

4. Być wybieranym przez posiadaczy NEO.  

Aby skonfigurować pełny węzeł NEO, musisz również spełnić minimalne wymagania systemowe 

wymienione Konfigurowanie węzła NEO na AWS Ubuntu tutaj: https://github.com/neo-

project/neo/wiki/Bookkeeping-Node-Deployment 

Konfigurowanie węzła NEO na AWS Ubuntu 

Ponieważ mój komputer nie spełnia listy minimalnych wymagań, będę używał AWS do 

skonfigurowania pełnego węzła. Jeśli jednak masz maszynę, która spełnia te wymagania, możesz 

pominąć korzystanie z Amazon AWS lub wybrać innego dostawcę usług, aby ustawić swój węzeł. W 

przypadku AWS przejdź do następującego adresu URL: https://aws.amazon.com/free/. Wybierz 

„Utwórz bezpłatne konto” i zarejestruj się. Po zakończeniu procesu rejestracji wybierz bezpłatny plan 

podstawowy. Następnie zaloguj się do konsoli na https://us-east-

2.console.aws.amazon.com/console/home i wybierz „Uruchom maszynę wirtualną”. W pierwszym 

kroku możesz wybrać typ maszyny. Wybierz Ubuntu. “ Na stronie kreatora kroku 1: Wybierz obraz 

maszyny Amazon (AMI)” ➤Następnie wybierz: Ubuntu Server 16.04 LTS (HVM), Typ woluminu SSD ➤ 

Kliknij przycisk „Wybierz”.  

 

Na następnym ekranie zaznacz pole wyboru Ogólnego przeznaczenia -t2.micro — kwalifikująca się do 

bezpłatnej warstwy.  

https://github.com/neo-project/neo/wiki/Bookkeeping-Node-Deployment
https://github.com/neo-project/neo/wiki/Bookkeeping-Node-Deployment
https://aws.amazon.com/free/


 

Na następnym ekranie zostaniesz poproszony o utworzenie par kluczy: Wybierz „utwórz nową parę 

kluczy” ➤ następnie wybierz „nazwa pary kluczy” ➤ wywołaj klawisz „neo”➤ następnie pobierz klucz: 

„pobierz parę kluczy” ➤ Na koniec wybierz „LaunchInstances”.  

 

Upewnij się, że pobrałeś klucz, ponieważ nie będziesz mógł połączyć się przez SSH ze skrzynką bez 

klucza.  

Uwaga: Secure Shell (SSH) używa portu 22 do połączenia komputera z innym komputerem w 

Internecie.  

Następnie otrzymasz wiadomość z linkiem: Twoje instancje są teraz uruchamiane. Zainicjowano 

następujące uruchomienia instancji: [identyfikator instancji]. Kliknij łącze, aby wyświetlić instancję, jak 

pokazano  



 

W instancji znajdziesz link do ustawień bezpieczeństwa. Przewiń w prawo na ekranie lub przejdź do 

lewego górnego paska nawigacyjnego i wybierz Sieć i zabezpieczenia ➤ Grupy zabezpieczeń. Będziesz 

mógł zmienić ustawienia bezpieczeństwa. W przypadku HTTP i SSH chcesz otworzyć port na świat 

(0.0.0.0/0), ale SSH ogranicza Cię do własnego komputera o nazwie Moje IP  

 

Następnie możesz utworzyć skrót SSH, aby uzyskać dostęp do serwera przez jedno polecenie, jak 

pokazano tutaj:  

> mkdir ~/.ssh 

> vim ~/.ssh/config 

Wklej następujące elementy do pliku konfiguracyjnego:  

Host NEO 

HostName [ip address]  

User ubuntu 

IdentityFile /[location of key]/neo.pem 

Skonfiguruj te ustawienia z adresem IP urządzenia i lokalizacją swojego klucza. Następnie ustaw 

uprawnienia dla klucza.  

> chmod 400 /[location of key]/neo.pem 

Teraz możesz uzyskać dostęp do swojego komputera za pomocą jednego polecenia, jak pokazano  

> ssh NEO 



 

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z połączeniem z komputerem, skorzystaj ze strony 

rozwiązywania problemów AWS, którą można znaleźć pod adresem 

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/TroubleshootingInstancesConnecting.html

#TroubleshootingInstancesConnectingMindTerm.  

Instalowanie wdrożeń węzłów księgowych na Ubuntu 16.04 

Teraz, gdy masz maszynę spełniającą minimalne wymagania pełnego węzła, możesz zainstalować 

potrzebne oprogramowanie. Zacznij od zainstalowania zależności, jak pokazano tutaj:  

> sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://apt-mo.  

trafficmanager.net/repos/dotnet-release/ trusty main" > /etc/ 

apt/sources.list.d/dotnetdev.list' 

> sudo apt-key adv --keyserver apt-mo.trafficmanager.net 

--recv-keys 417A0893 

> sudo apt-get update 

> sudo apt-get install dotnet-dev-1.0.4 

Wygląda na to, że aktualne instrukcje instalacji w dokumentacji NEO powodują błędy podczas 

instalacji, jak pokazano tutaj:  

Depends:  

dotnet-sharedframework-microsoft.netcore.app-1.0.4,  

dotnet-sharedframework-microsoft.netcore.app-1.1.1 

Obejściem tego problemu jest zainstalowanie i aktualizacja innej listy źródeł środowiska dotnet core; 

wtedy będzie można zainstalować środowisko podstawowe dotnet-dev-1.0.4.  

> sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://apt-mo.  

trafficmanager.net/repos/dotnet-release/ xenial main" > 

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/TroubleshootingInstancesConnecting.html#TroubleshootingInstancesConnectingMindTerm
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/TroubleshootingInstancesConnecting.html#TroubleshootingInstancesConnectingMindTerm


/etc/apt/sources.list.d/dotnetdev.list' 

> sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 

--recv-keys 417A0893 

> sudo apt-get update 

Pamiętaj, aby zmienić listę źródeł z powrotem na następującą:  

> sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://apt-mo.  

trafficmanager.net/repos/dotnet-release/ trusty main" > 

/etc/apt/sources.list.d/dotnetdev.list' 

Teraz, gdy środowisko dotnet core jest zainstalowane, sprawdź, czy środowisko dotnet core zostało 

pomyślnie zainstalowane za pomocą następującego polecenia:  

> mkdir hwapp 

> cd hwapp 

> dotnet new xunit --framework netcoreapp1.1 

> dotnet restore hwapp.csproj 

> dotnet run 

> cd ..  

> rm -rf hwapp/ 

Wdrożenie węzła księgowości 

Teraz, gdy masz już zainstalowane środowisko dotnet core, możesz zainstalować dodatkowe zależności 

i wyewidencjonować projekt NEO.  

> sudo apt-get install libleveldb-dev sqlite3 libsqlite3-dev 

libunwind8-dev 

> git clone https://github.com/neo-project/neo-cli 

> git branch -a 

> git checkout v3.0 

> git checkout head 

Aby uruchomić węzeł NEO, potrzebujesz wersji 1.1.2 .NET Core. Pobierz plik binarny SDK; w przypadku 

Ubuntu 16.4 polecenia są wymienione tutaj: https://www.microsoft.com/net/download/linux-

package-manager/ubuntu16-04/sdk-2.1.300. Następnie uruchom menedżera pakietów dpkg, aby 

zainstalować pakiet:  

> wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/ 

packages-microsoft-prod.deb 

> sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb 

https://www.microsoft.com/net/download/linux-package-manager/ubuntu16-04/sdk-2.1.300
https://www.microsoft.com/net/download/linux-package-manager/ubuntu16-04/sdk-2.1.300


Teraz możesz przywrócić i skompilować kompilację NEO, jak pokazano tutaj:  

> dotnet restore 

> dotnet publish -c Release 

Po skompilowaniu kodu otrzymasz lokalizację bibliotek DLL.  

neo-cli -> /home/ubuntu/neo-cli/neo-cli/bin/Release/ 

netcoreapp2.0/neo-cli.dll .  

neo-cli -> /home/ubuntu/neo-cli/neo-cli/bin/Release/ 

netcoreapp2.0/publish/ 

Uruchom pełny węzeł:  

> dotnet /home/ubuntu/neo-cli/neo-cli/bin/Release/ 

netcoreapp2.0/neo-cli.dll .  

To polecenie otwiera polecenie terminala o nazwie „neo” z wersją.  

Wersja NEO-CLI: 3.0.0.0 

W terminalu neo możesz sprawdzić wersję, aby upewnić się, że działa prawidłowo.  

neo> show state 

Możesz także stworzyć portfel.  

neo> create wallet wallet.db3 

To polecenie zażąda hasła.  

password: [select a password]  

password: [select a passwrod]  

Następnie generuje klucz publiczny i adres dla Twojego portfela.  

address: AXZmWZckF55xb1p566No2qh19uj8vt5d2R 

pubkey: 03b80edc66c9324077c8c1c4bbad1e1ace7e1b7e8ac63945a3 

b5bb9f642f4520f1  

Masz teraz węzeł NEO na maszynie AWS i możesz współdziałać z interfejsem wiersza poleceń (CLI) 

NEO. W kolejnych rozdziałach będziesz wchodzić w interakcję z CLI. Zapraszam do zapoznania się z 

dokumentacją dotyczącą inteligentnych kontraktów i rozwoju dapp w witrynie NEO: 

http://docs.neo.org/en-us/node/cli.html.<br> 

Poproś o certyfikat urzędu konsensusu 

Teraz, gdy masz działający węzeł na kwalifikowanym serwerze Ubuntu, możesz uzyskać certyfikat 

urzędu konsensusu. Biała księga NEO omawia potrzebę posiadania prawdziwej tożsamości:  

„DBFT łączy technologię identyfikacji cyfrowej, co oznacza, że księgowi mogą być prawdziwym 

nazwiskiem osoby lub instytucji. W ten sposób możliwe jest ich zamrożenie, unieważnienie, 

http://docs.neo.org/en-us/node/cli.html.%3cbr%3e%3cbr


dziedziczenie, odzyskanie i wpływanie na orzeczenia sądowe w ich sprawie. Ułatwia to rejestrację 

zgodnych aktywów finansowych w sieci NEO. Sieć NEO planuje wspierać takie operacje w razie 

potrzeby.”  

Certyfikaty CA można uzyskać bezpośrednio od OnChain/Neo. Dodatkowo możesz znaleźć więcej 

informacji na forach NEO: https://www.reddit.com/r/NEO/. Ten proces wykracza poza zakres tego 

tekstu, ale jest potrzebny do wybrania jako węzeł. 

Uzyskiwanie Gas 

Aby zostać wybranym jako węzeł, musisz również postawić 1000 gazu, aby zostać księgowym. 

Najłatwiej kupić gas na giełdach. Inną opcją jest trzymanie NEO, a otrzymasz 0,33 gazu za 1000.  

Rysunek pokazuje przycisk do odbioru monet gazowych, gdy trzymasz monety NEO 

 

 

Wybrany na księgowego 

NEO to demokracja elektroniczna, a posiadacze NEO mogą głosować, kto powinien być księgowym. W 

chwili pisania tego tekstu zespół NEO nie wdrożył funkcji głosowania; jednak prawdopodobnie zostaną 

one wdrożone w najbliższej przyszłości, ponieważ wiki GitHub pokazuje strukturę płatności z opłatami, 

w tym 10 gazu za głosowanie na księgowego: https://github.com/neo-project/neo/wiki/Network-

Protocol . Na razie zatrzymaj węzeł EC2, aby nie naliczyć opłaty. Aby zatrzymać instancję, wybierz EC2 

Dashboard ➤ Uruchomione instancje ➤Akcje ➤ Stan instancji ➤ Zatrzymaj.  



 

Wskazówka : Amazon może pobierać opłaty za przechowywanie woluminów EBS dołączonych do 

zatrzymanej instancji. Koszt to pięć centów za gigabajt. Amazon zapewnia jeden rok za darmo. Aby 

całkowicie uniknąć obciążenia, musisz „zakończyć” instancję, a nie tylko ją zatrzymywać.  

Utwórz producenta bloków EOS 

Dowiesz się teraz, jak uruchomić pełny węzeł EOS na serwerze dedykowanym; musisz tylko upewnić 

się, że spełniasz minimalne wymagania sprzętowe. Lista wymagań znajduje się tutaj: 

https://developers.eos.io/eosio-nodeos/docs/install-nodeos.  

• Wymagane 7 GB wolnej pamięci RAM 

• 20 GB dostępnej pamięci 

Dowiesz się, jak skonfigurować serwer Ubuntu. Będę korzystał z AWS. W AWS, wybierz Ubuntu Server 

16.04 LTS (HVM), Typ woluminu SSD ➤ Wybierz typ wystąpienia ➤ Ogólne przeznaczenie ➤ t2.large.  

Ten typ maszyny ma 8 GB wolnej pamięci RAM. Węzeł EOS potrzebuje co najmniej 20 GB przestrzeni 

dyskowej, więc dla bezpieczeństwa ustawisz tę maszynę na 25 GB. Aby to zrobić, wybierz opcję 

Konfiguruj szczegóły wystąpienia. Następnie wybierz: dodaj miejsce. W kolejnym oknie wybierz: 

Rozmiar (GiB) 25 GB. W następnym oknie kreatora będziesz mógł: Przejrzeć i uruchomić. Uruchom 

instancję. Ze względów bezpieczeństwa ustaw te same ustawienia, co w przypadku serwera z pełnym 

węzłem NEO: wybierz istniejącą grupę zabezpieczeń. Następnie wybierz: launch-wizard-1, który 

zawiera port 22 dla SSH i publicznego HTTP/HTTPS. Teraz możemy: Przejrzeć i uruchomić w następnym 

oknie i na koniec Uruchom. W parach kluczy użyj tego samego klucza, który utworzyłeś dla NEO lub 

utwórz nowy klucz. Aby wybrać ten sam klucz, wybierz Wybierz istniejącą parę kluczy. Nazwiemy klucz: 

EOS. Otóż to. Możesz teraz zaktualizować plik konfiguracyjny SSH za pomocą nowego serwera, aby 

móc szybko się połączyć.  

> vim ~/.ssh/config 

I wklej następujące:  

Host EOS 

HostName [ip address]  

User ubuntu 

IdentityFile /[location of key]/EOS.pem 

https://developers.eos.io/eosio-nodeos/docs/install-nodeos


Teraz możesz połączyć się z serwerem EOS.  

> ssh EOS 

Instalowanie pełnego węzła EOS 

Teraz, gdy masz skonfigurowany serwer Ubuntu z 8 GB pamięci i dyskiem twardym 25 GB, możesz 

sklonować projekt i zbudować.  

> git clone https://github.com/EOSIO/eos –recursive 

> cd eos 

> ./eosio_build.sh #takes about 30 mins to an hour.  

Po zakończeniu kompilacji zobaczysz ekran pokazany na rysunku  

 

 

Upewnij się, że demon działa poprawnie, uruchamiając flagę -h, aby pobrać listę poleceń.  

> cd build/programs/nodeos 

> ./nodeos -h #list of commands 

Teraz możesz uruchomić demona węzła EOS; Rysunek przedstawia dane wyjściowe.  

> ./nodeos -e -p eosio --plugin eosio::chain_api_plugin 

--plugin eosio::history_api_plugin 

<img src=”images/neo4.png”> 

 



 

Aby rozpocząć, EOS udostępnia portal pod adresem https://developers.eos.io/ z węzłami, dappami, 

inteligentnymi kontraktami, tokenami i wieloma innymi. W następnych rozdziałach będziesz bardziej 

wchodzić w interakcję z platformą EOS.  

Marketing i aukcja 

Teraz, gdy masz już uruchomiony węzeł EOS, musisz utworzyć kampanię marketingową, aby zostać 

wybranym. Możesz ustawić profil zgłoszenia tak, aby był podobny do tego adresu URL: 

https://github.com/consenlabs/eos-bp-profile. Następnie możesz odbierać głosy. Możesz uzyskać 

głosowanie przez aplikację imToken 2.0 (iPhone lub Android). Oferuje głosowanie producentów 

bloków; postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby uzyskać instrukcje: 

https://medium.com/imtoken/guideimtoken-2-0-block-producents-voting-141983f9a76e.  

Zakończenie węzła EOS 

Chcesz mieć pewność, że zakończysz węzeł, aby nie naliczyć opłaty, ponieważ ta konfiguracja maszyny 

nie jest częścią bezpłatnego serwera warstwy na Amazon. Tak jak poprzednio, wybierz EC2 Dashboard 

➤ Uruchomione instancje ➤ Akcje ➤ Stan instancji ➤ Zakończ.  

Będziesz także chciał zakończyć utworzony wolumin 25 GB. Wybierz Głośność z lewego menu 

nawigacyjnego, a następnie wybierz Działania ➤ Odłącz głośność. Następnie wybierz Usuń wolumin. 

Zobacz rysunek  

https://developers.eos.io/
https://github.com/consenlabs/eos-bp-profile


 

Rdzeń API Bitcoina 

Jako programista chcesz dogłębnie zrozumieć, jak działa technologia, więc aby lepiej zrozumieć łańcuch 

bloków w ogóle, a konkretnie łańcuch bitcoinów, będziesz pobierać i instalować podstawowy kod 

bitcoin. Pełny węzeł i koparka bitcoin, które skonfigurowałeś wcześniej na rdzeniu bitcoin, mogą być 

skompilowane z kodu źródłowego lub możesz użyć prekompilowanego pliku wykonywalnego. 

Wcześniej skonfigurowałeś węzeł bitcoin zdolny do kopania na twoim komputerze. Aby wchodzić w 

interakcję z podstawowym API bitcoin, potrzebujesz pełnego węzła. Jaka jest zatem różnica między 

pełnym węzłem a górnikiem? Pełny węzeł to kompletna kopia łańcucha bloków, która jest w stanie 

zweryfikować wszystkie transakcje, które kiedykolwiek miały miejsce w łańcuchu bloków od momentu 

utworzenia pierwszego bloku. Wymaga to 180 GB w momencie pisania. Jednak, jak zobaczysz, możesz 

ustawić pełny węzeł, aby nie pobierał całej księgi. Pełny węzeł nie musi rozwiązywać żadnego problemu 

matematycznego, a haszowanie nie stanowi problemu. Górnik to węzeł w sieci; jednak, jak widzieliście, 

jego zadaniem jest generowanie bloków poprzez pracę nad transakcjami i wymyślenie najlepszego 

bloku (lub skrótu) do przechowywania informacji. Górnicy konkurują i spędzają około 10 minut na 

wymyślaniu rozwiązania problemu. Pełne węzły przechowują bloki na zawsze w bazie danych i są 

weryfikowane przez inne węzły. Z drugiej strony górnicy nie muszą wiedzieć o poprzednich blokach, 

tylko blok przed i skupiają się na haszowaniu. Jednak górnik bitcoin pobiera całą księgę łańcucha 

bloków o wielkości 180 GB. W poniższym ćwiczeniu zainstalujesz i skonfigurujesz pełny węzeł, aby móc 

łączyć się i współdziałać z API bitcoin core.  

INSTALOWANIE I KONFIGUROWANIE PEŁNEGO WĘZŁA BITCOIN 

Konfiguracja systemu 

W tym ćwiczeniu skonfigurujesz swoje środowisko, a następnie pobierzesz, skonfigurujesz i uruchomisz 

w pełni działający węzeł bitcoin. Przyda się to, gdy będziesz nadal badać, jak działają bitcoin i 

blockchain. Będziesz używać kodu źródłowego bitcoin core. Podstawowy kod Bitcoin zawiera 

dokumenty, które zawierają kompletne instrukcje dotyczące instalowania kodu na różnych systemach 

operacyjnych. Tu koncentruję się na systemie macOS, więc dla Twojej wygody przedstawiam 



instrukcje, jak przyspieszyć proces instalacji; jednak możesz zainstalować rdzeń bitcoin na innych 

platformach. Oto link do pełnych instrukcji dla komputerów Mac i PC:  

• instrukcje instalacji macOS: https://github.com/bitcoin/bitcoin/blob/master/doc/build-osx.md 

• Windows: https://github.com/bitcoin/bitcoin/blob/master/doc/build-windows.md 

Aby rozpocząć, potrzebujesz zainstalowanego Xcode i narzędzi Xcode, więc byłby to dobry moment na 

zainstalowanie tych narzędzi, jeśli jeszcze ich nie masz. Aby sprawdzić, czy Xcode jest zainstalowany na 

komputerze, otwórz terminal wiersza polecenia, klikając wyszukiwanie Spotlight i wpisz Terminal. W 

wierszu poleceń wpisz następujące polecenie, aby sprawdzić, czy masz zainstalowany Xcode:  

> xcode-select –v 

Powinien zwrócić xcode-select i numer wersji, jak pokazano na rysunku 

 

Uwaga: Ta instalacja może potrwać kilka godzin, w zależności od połączenia internetowego.  

Po pobraniu Xcode uruchom narzędzia wiersza polecenia dla Xcode.  

> xcode-select – -install 

Po zainstalowaniu narzędzi wiersza poleceń możesz zainstalować Homebrew i narzędzia wget za 

pomocą tych poleceń:  

> /usr/bin/ruby -e "$(curl –fsSL https://raw.githubusercontent.  

com/Homebrew/install/master/install)"  

> brew install wget 

Po zainstalowaniu Homebrew i wget możesz zainstalować resztę potrzebnych zależności dla rdzenia 

bitcoin, jak pokazano tutaj:  

> brew install automake berkeley-db4 libtool boost miniupnpc 

openssl pkg-config protobuf python qt libevent qrencode librsv 

Instalowanie rdzenia Bitcoin 

W tym momencie masz zainstalowane potrzebne narzędzia i zależności, możesz sklonować projekt 

kodu bitcoin, skompilować go i uruchomić.  

> git clone https://github.com/bitcoin/bitcoin.git 

> cd bitcoin/ 

Teraz możesz zbudować Berkeley DB w wersji 4, używanej przez węzeł rdzenia bitcoin:  

> ./contrib/install_db4.sh .  



Kontynuuj instalację;  

> ./autogen.sh 

> ./configure 

> make 

> make check && sudo make install 

Podstawowy kod Bitcoin zawiera dwa narzędzia: bitcoind i bitcoin-CLI.  

• bitcoind (demon bitcoin): Implementuje protokół bitcoin do zdalnego wywoływania procedur (RPC). 

Po zainstalowaniu możesz wykonywać wywołania API. Lista wszystkich wywołań API znajduje się tutaj:  

https://pl.bitcoin.it/wiki/Original_Bitcoin_client/API_Calls_list.  

• bitcoin-CLI (interfejs wiersza poleceń bitcoin): umożliwia interakcję z demonem rdzenia bitcoin. Aby 

upewnić się, że instalacja przebiegła prawidłowo, możesz sprawdzić, czy demon bitcoin i bitcoin-CLI są 

skonfigurowane i działają zgodnie z oczekiwaniami. Aby upewnić się, że te narzędzia zostały poprawnie 

zainstalowane, możesz wykonać polecenie what w tych narzędziach, aby uzyskać ich lokalizację.  

> which bitcoind 

> which bitcoin-cli 

Dane wyjściowe zwracają lokalizację bitcoind i bitcoin-cli:  

/usr/local/bin/bitcoind 

/usr/local/bin/bitcoin-cli 

Konfiguracja i kompilacja rdzenia Bitcoin 

Następnie chcesz skonfigurować węzeł. Każdy węzeł rdzenia bitcoin nie zajmuje się wydobyciem, ale 

przyczynia się do sieci bitcoin i składa się z klientów, górników, portfeli i tak dalej. Aby skonfigurować 

węzeł, możesz znaleźć lokalizację plików konfiguracyjnych, wpisując następujące polecenie w 

Terminalu:  

> bitcoind -printtoconsole 

Po kilku sekundach zatrzymaj tę usługę (Control+C). Polecenie pokazuje lokalizację pliku 

konfiguracyjnego bitcoin.conf.  

"> Using config file /[path]/.bitcoin/bitcoin.conf" 

Dodatkowo, ponieważ węzły bitcoin stale wysyłają i odbierają transakcje oraz blokują, będziesz 

potrzebować szybkiego połączenia z Internetem. Pełny węzeł jest zalecany w przypadku działającego 

projektu obsługującego górnika, ponieważ można uruchomić dedykowany serwer i wchodzić w 

interakcję z bitcoindem za pośrednictwem Bitcoin-CLI; jednak do naszych celów przez większość czasu 

nie będziesz potrzebować pełnego węzła. Zalecam ograniczenie wykorzystania zasobów węzła bitcoin 

na swoim komputerze, aby nie zajmowało zasobów komputera i przepustowości Internetu. Aby 

ograniczyć pobieranie całej udostępnionej księgi przez węzeł, użyj vima lub ulubionego edytora, aby 

edytować plik bitcoin.conf.  

> vim /[ścieżka]/.bitcoin/bitcoin.conf 



Po tym, jak vim otworzy bitcoin.conf, wklej następujące konfiguracje:  

alertnotify=myemailscript.sh "Alert: %s" 

prune=3000 

maxconnections=10 

dbcache=150 

maxmempool=100 

maxsendbuffer=500 

maxreceivebuffer=2000 

txindex=0 

Upewnij się, że nie wymazałeś już następujących linii:  

rpcuser=bitcoinrpcrpc 

password=[password]  

Dla Twojej wiedzy plik konfiguracyjny zawiera następujące parametry:  

• prune: Używając prune, możesz ograniczyć użycie dysku. Ustaw to na 3000.  

• Maxconnections: Ustawiając ograniczoną wartość maxconnections, ograniczasz maksymalną liczbę 

węzłów do dziesięciu połączeń 

• dbcache: W dbcache zmniejszasz rozmiar pamięci podręcznej UTXO z 300 MiB do 100 MiB.  

• Maxsendbuffer i maxreceivebuffer: Możesz ograniczyć bufor pamięci na połączenie do ustawionej 

liczby; na przykład ustaw maxreceivebuffer na 2000 MB.  

• Txindex: Ustaw to na 1, aby uzyskać dane transakcyjne dla dowolnej transakcji w łańcuchu bloków; 

jednak zużyje to więcej miejsca na dysku. 

Uruchamianie demona rdzenia Bitcoin 

Po skonfigurowaniu węzła możesz uruchomić demona rdzenia bitcoin. Aby uruchomić bitcoind, 

wykonaj następujące polecenie w Terminalu:  

> bitcoind -printtoconsole 

Przy pierwszym uruchomieniu demona pobierze on łańcuch bloków. Może to potrwać kilka godzin (w 

zależności od połączenia internetowego). Ponieważ ustawisz parametr do drukowania w konsoli (-

printtoconsole), będziesz mógł obserwować proces podczas pobierania całego łańcucha bloków. Gdy 

proces jest uruchomiony, otwórz drugie okno Terminala, aby zapytać o interakcję bitcoind z 

interfejsami API za pośrednictwem bitcoin-cli. Uwaga: możesz wywołać funkcję pomocy i uzyskać 

pomoc na temat dostępnych interfejsów API. Na przykład, aby uzyskać listę wszystkich dostępnych API, 

użyj tego:  

> bitcoin-cli --help # outputs list of command-line options.  

> bitcoin-cli help # outputs list of RPC commands when the daemon is running.  

> bitcoin-cli help getblockhash # get help on specific API, for instance "getblockhash"; 



Aby móc pobrać pełne informacje, musisz uruchomić pełny węzeł. Aby uruchomić pełny węzeł w pliku 

konfiguracyjnym, zmień txindex=1 w pliku bitcoin.conf i usuń prune=3000. Otwórz bitcoin.conf za 

pomocą swojego ulubionego edytora.  

> vim /[path]/.bitcoin/bitcoin.conf 

Zmień parametry w następujący sposób:  

txindex=1 # prune=3000 - skomentuj ten wiersz 

Ta zmiana pozwoli Ci uruchomić pełny węzeł i podać informacje o indeksie, dzięki czemu będziesz mógł 

przeglądać dane transakcji dla dowolnej transakcji w łańcuchu bloków. Teraz możesz ponownie 

uruchomić demona bitcoin core i powiedzieć demonowi, aby ponownie zindeksował wszystkie dane.  

> bitcoind -reindex –printtoconsole 

Po raz kolejny ten proces może zająć wiele godzin; jednak, ponieważ pobiera bloki, będziesz mógł 

wchodzić w interakcje z pobranymi blokami. Aby uzyskać informacje o łańcuchu bloków, możesz wysłać 

zapytanie do demona, aby pokazać postęp twojego węzła.  

> bitcoin-cli getblockchaininfo 

To nie zakończyło pełnego pobierania węzła bitcoin; jednak masz już 209 513 bloków i 538 726 

nagłówków bloków. Węzeł najpierw pobiera nagłówki najlepszych bloków łańcucha, a następnie 

pobiera pełne bloki. W tym ćwiczeniu ustawiasz swoje środowisko i pobierasz bloki, konfigurujesz je i 

uruchamiasz węzeł bitcoin. 

Serializowane bloki 

Każdy pełny węzeł zawiera te same zweryfikowane bloki i podlega tym samym regułom (reguły 

konsensusu). Każdy blok bitcoin w łańcuchu zawiera zserializowany kod o wielkości 1 MB zgodnie z 

aktualnymi zasadami konsensusu bitcoin. .Nagłówek bloku zawiera zakodowane informacje, które 

obejmują: 

• Wersja 

• Poprzedni nagłówek bloku 

• hasz korzenia Merkle 

• Czas 

• nbitów 

• wypowiedz 

• txn_count (przechowuje całkowitą liczbę transakcji) 

• txns (transakcja surowa) 

Dane te są szyfrowane i stanowią część algorytmu sprawdzania pracy i zasad konsensusu. Biała księga 

Satoshi Nakamoto wyjaśnia zasady konsensusu. 

„Głosują swoją mocą procesora, wyrażając akceptację prawidłowych bloków, pracując nad ich 

rozszerzeniem i odrzucając nieprawidłowe bloki, odmawiając pracy nad nimi. Dzięki temu 

mechanizmowi konsensusu można egzekwować wszelkie potrzebne zasady i zachęty”. -Bitcoin: 

elektroniczny system gotówkowy peer-to-peer. 



Dowód pracy (PoW) w bitcoinie oparty jest na Hashcash Adama Backa. Każdy górnik ściga się, aby 

rozwiązać problem; po rozwiązaniu problemu proces zostaje uruchomiony ponownie. Problemem jest 

matematyczna zagadka znana jako problem sprawdzający pracę, a nagroda jest przyznawana 

pierwszemu górnikowi, który rozwiąże problem. Następnie zweryfikowane transakcje są 

przechowywane w księdze publicznej. Więcej na ten temat dowiesz się w następnej sekcji. 

Wygenerowanie około 25 bitcoinów zajmuje 9,9 minuty. Według białej księgi Satoshi: 

Nagłówek bloku bez transakcji miałby około 80 bajtów. Jeśli założymy, że bloki są generowane co 10 

minut, 80 bajtów ∗ 6 ∗ 24 ∗ 365 = 4,2 MB rocznie” -Bitcoin: elektroniczny system gotówkowy Peer-to-

Peer. 

W chwili pisania tego tekstu bitcoin przetwarza trzy transakcje na sekundę, a jeśli transakcje bitcoin 

wzrosną do czterech transakcji na sekundę, bitcoin będzie działał z maksymalną wydajnością. Z drugiej 

strony Ethereum obsługuje pięć transakcji na sekundę, a jeśli dojdzie do ośmiu, będzie to szczytowa 

pojemność. Ten projekt stwarza wadę skalowalności, ponieważ duże korporacje muszą przetwarzać 

setki tysięcy transakcji na sekundę, a nie tylko cztery do ośmiu na sekundę. 

Blok nagłówka 

Jak wspomniano, blok jest dzielony między węzłami w sieci bitcoin. Każdy nagłówek bloku jest 

serializowanym formatem 80-bajtowym. W każdym nagłówku bloku zakodowane są następujące 

informacje: 

• Wersja: W chwili pisania tego tekstu istnieją cztery wersje blokowe. Wersja 1 to blok genezy (2009) 

a wersja 2 to soft fork w rdzeniu bitcoin 0.7.0 (2012). Bloki wersji 3 były miękkim widelcem w rdzeniu 

bitcoin 0.10.0 (2015). Bloki wersji 4 to BIP65 w bitcoinie rdzeń 0.11.2 (2015).  

Uwaga : Co to jest PMN? BIP to propozycja ulepszenia bitcoinów (BIP). Jest to dokument 

wprowadzający funkcje lub informacje do bitcoina. BIP jest standardem komunikowania pomysłów, 

ponieważ bitcoin jest oprogramowaniem typu open source i nie ma formalnej struktury. 

• Skrót nagłówka poprzedniego bloku: Jest to skrót SHA256(SHA256()) nagłówka poprzedniego bloku. 

Zapewnia to integralność, ponieważ zmiana jednego poprzedniego bloku będzie wymagała zmiany 

każdego poprzedniego bloku. 

• Mieszanie korzenia Merkle: Drzewo Merkle to drzewo binarne, które zawiera wszystkie zahaszowane 

pary drzewa. 

• Czas: Jest to czas epoki Uniksa, kiedy górnik zaczął haszować nagłówek. 

• nBits: nBits to docelowa sekcja nagłówka bloku. 

• nonce: jest to arbitralna liczba, którą górnicy zmieniają, aby zmodyfikować hash nagłówka, aby 

uzyskać hash, który jest mniejszy lub równy progowi docelowemu. 

Pobrałeś już część łańcucha bloków i jesteś w stanie sprawdzić pobraną wysokość bloku. 

> bitcoin-cli getblockhash 375617 

Demon zwrócił ciąg z hashem bloku najlepszego łańcucha bloków o indeksie 375617. Następnie możesz 

zażądać pobrania rzeczywistego bloku. 

> bitcoin-cli getblock 000000000000000f270563d7f2187beec75 

cdc04f98823572e5a31baf0a261 



Rysunek przedstawia wyniki.  

 

Jak widać, informacje o bloku zawiera klucz previousblockhash i nextblockhas. Te klucze są kluczami 

zaszyfrowanymi skrótem SHA256(SHA256()). Zasady zapewniają, że bloki nie mogą być zmieniane. 

Reguły te są częścią zasad konsensusu, które mają na celu utrzymanie bezpieczeństwa blockchain przez 

niezaufane węzły. 

Wersja blokowa 

Wersja bloku jest częścią nagłówka bloku. Możesz zobaczyć wersje używane w bloku. Na powyższym 

rysunku widać, że tylko wersja 1 jest używana dla bloku 

0000000000000000f270563d7f2187beec75cdc04f9882 3572e5a31baf0a261. 

Mechanizm konsensusu może zmienić tylko zespół programistów bitcoin open source, który 

opublikował instrukcje dotyczące postępowania z sugestiami dotyczącymi aktualizacji. BIP, który 

wprowadził metodę aktualizacji do obsługi ścieżki dla wersjonowanych transakcji i bloków, był 

używany w wersjach 2, 3 i 4. Funkcja dodana do rdzenia bitcoin zarządza soft forkingiem. Możesz 

dowiedzieć się więcej o tej funkcji BIP tutaj: https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-

0034.mediawiki. 

Drzewa Merkle 

Zadzwoniłeś, aby pobrać informacje o bloku i otrzymałeś klucz skrótu Merkle root. Drzewo Merkle jest 

drzewem binarnym. Węzeł główny drzewa Merkle zawiera wszystkie zahaszowane pary drzewa. Aby 

pomóc zwizualizować ten proces, spójrz na następujący prosty przykład ASCII binarnej listy 

zaszyfrowanego drzewa: 

 



Nagłówki bloków zawarte w tym korzeniu Merkle są reprezentacją potomków wszystkich transakcji w 

tym bloku. HASH(A|B|C|D) to pierwiastek Merkle'a. Każdy element A, B, C i D byłby hashem wszystkich 

transakcji w tym bloku. W naszym przykładzie w każdym bloku mamy tylko jedną transakcję. 

 

 

Docelowa nBit 

Nagłówek bloku zawiera nBitów. nBits to sekcja docelowa nagłówka bloku. nBits to 32-bitowe 

kompaktowe kodowanie 256-bitowego progu docelowego. Działa jak notacja naukowa, ale używa 

podstawy 256 zamiast podstawy 10. Co 2016-blokowy punkt ponownego docelowy bitcoin core i 

dostosowuje nBits zgodnie z regułami trudności bitcoin. Trudność bitcoinów wzrasta lub maleje w 

zależności od tego, czy znalezienie 2016 bloków zajęło mniej czasu, czy więcej niż dwa tygodnie. Innymi 

słowy, trudność wzrośnie, jeśli zwiększy się szybkość haszowania lub zmniejszy się, jeśli szybkość 

haszowania sieci spadnie. Na przykład, aby przekonwertować nBits 0x181b8330 na próg docelowy, 

obliczysz go za pomocą tego samego skrótu, którego używasz ze zwykłą notacją naukową 

 

Konwertuj 0x1bc33000000000000000000000000000000000000000000000 do nBitów 0x181b8330. 

To będzie nasz próg docelowy. 

txn_count 

Parametr txn_count reprezentuje całkowitą liczbę transakcji w danym bloku, w tym transakcję 

coinbase. 

Coinbase to specjalne pole używane jako dane wejściowe dla transakcji coinbase. Coinbase umożliwia 

odebranie nagrody blokowej i zapewnia do 100 bajtów na dowolne dane. Każdy blok zawiera 

transakcje, a pierwsza transakcja w bloku jest tworzona przez górnika; zawiera jedną bazę monet. 

Nagroda za blok 

Górnicy Bitcoin odbierają nagrodę za stworzenie bloku. Nagroda to suma dotacji blokowych plus opłaty 

transakcyjne uiszczane przez transakcje zawarte w bloku. Dotacja blokowa to nowo dostępna nagroda 

satoshi. Zaczęło się od 50 bitcoinów i zmniejsza się o połowę co 210 000 bloków, mniej więcej raz na 

cztery lata. W chwili pisania tego tekstu jest to około 12,5 bitcoinów. Osiemdziesiąt procent dotacji 

blokowej zostało już wypłaconych, a do wydobycia pozostało tylko 4,2 miliona bitcoinów, dopóki nie 

zostanie osiągnięty limit 21 milionów. W tym 



punkt, górnicy otrzymają nagrodę w postaci tylko opłat transakcyjnych. Jak wspomniano, każdy blok 

zawiera transakcje, a pierwsza transakcja w bloku jest tworzona przez górnika; zawiera jedną bazę 

monet, nagrodę. 

txns: Dekoduj transakcję 

txns to surowa transakcja w bloku. Aby lepiej zrozumieć ten proces, popracujmy z rzeczywistą 

transakcją. Transakcje bitcoinowe, które są przechowywane w księdze blockchain, są transmitowane 

między różnymi partnerami w zserializowanym formacie bajtowym (format surowy lub transakcja 

surowa). Aby zdekodować surową transakcję SHA256, możesz wywołać klienta bitcoin i skorzystać z 

różnych interfejsów API. Na początek możesz pobrać blok, z którym chcesz pracować. Demon, którego 

używasz, wyświetla bloki jako nowe najlepsze, jak pokazano na rysunku 

 

Jak widać, możesz znaleźć nowy najlepszy blok, patrząc na dane wyjściowe demona bitcoin. W tym 

przypadku wybierasz skrót  

000000000000ea2ca199cafd1362ece59d7c6f3867b5e0d6f20c12af6752fb48. Najlepszy łańcuch 

bloków to wybrany blok, który jest najtrudniejszy do odtworzenia. Pamiętaj, że w łańcuchu bloków 

każdy blok odnosi się do bloku, który był przed nim; w ten sposób masz blockchain, który tworzy 

bezpieczeństwo i zapobiega podwójnym wydatkom. Teraz, gdy masz nowy najlepszy blok, możesz 

pobrać dane skrótu tego bloku. 

> bitcoin-cli getblock 000000000000ea2ca199cafd1362ece59d7 

c6f3867b5e0d6f20c12af6752fb48 

Polecenie getblock powraca do zakodowanych danych skrótu SHA256 dotyczących żądanego bloku 

 



Przyjrzyjmy się wynikowi wywołania getblock. Otrzymałeś korzeń Merkle jako hash, a także hash tx 

wszystkich transakcji w tym bloku. 

"tx": [ 

"a73226fc261f95db14eba45cd734aeb0b8784911aeb24f301f94858 

a09184036", 

Skrót transakcji 02, 

Skrót transakcji 03, 

i tak dalej... 

] 

Jak widać, w tablicy tego bloku jest wiele tx (transakcji). Możesz teraz zażądać pobrania surowych 

danych transakcyjnych każdej transakcji (tx). Polecenie getrawtransaction zwróci surowe dane. 

> bitcoin-cli getrawtransaction a73226fc261f95db14eba45cd734 

aeb0b8784911aeb24f301f94858a09184036 

Oto surowe dane transakcji SHA256: 

010000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

000000000000ffffffff070439f3001b0141ffffffff0100f2052a01000000 

434104b5a750a0ca4bb5a47b6f169b8a8f42b39e2dbb7967d046f1bf018d 

927d102c280f1123ebfd973f6e651f2e5ff4486e18a90cc67d6d17ccdb95cd6 

bf028d791cfac00000000 

Możesz teraz dekodować nieprzetworzone dane transakcji SHA256 za pomocą polecenia 

decoderawtransaction. 

> bitcoin-cli decoderawtransaction 0100000001000000000000000000 

00000000000000000000000000000000000000000000000ffffffff070439 

f3001b0141ffffffff0100f2052a01000000434104b5a750a0ca4bb5a47 

b6f169b8a8f42b39e2dbb7967d046f1bf018d927d102c280f1123ebfd973 

f6e651f2e5ff4486e18a90cc67d6d17ccdb95cd6bf028d791cfac00000000 

Polecenie zwraca wynik transakcji w czytelnym formacie, jak pokazano na rysunku 



 

Portfel Bitcoin 

Jak widać na rysunku 2-24, adres portfela to 1Mr2G632PfQuq4uJXRBN WLoRKH71Qwor51, a wartość 

to 50 monet. Możesz również potwierdzić transakcje tego portfela online, odwiedzając serwisy 

zawierające pełny węzeł i sprawdzając saldo portfela. Podobnie możesz sprawdzić dostępne środki w 

swoim portfelu za pośrednictwem CLI: 

> bitcoin-cli getbalance 1Mr2G632PfQuq4uJXRBNWLoRKH71Qwor51 

W kolejnych częściach zajmę się portfelami, więc wyjaśnię bardziej szczegółowo działanie portfela, ale 

na razie widać, że użytkownik kupił 50 monet w 2003 roku i sprzedał je w 2012 roku. Zauważ, że chociaż 

nie wiesz tożsamość osoby, która jest właścicielem portfela, możesz wyświetlić bieżące saldo portfela, 

ponieważ są to informacje publiczne. 

Streszczenie 

W tej części dowiedziałeś się, jak uruchomić węzeł łańcucha bloków, który może pomóc w zarządzaniu 

łańcuchem bloków. W przypadku bitcoina utworzyłeś węzeł zwany górnikiem. W przypadku NEO 

utworzyłeś węzeł, który ma prawa zarządzania, zwany węzłem księgowym, a w przypadku EOS 

utworzyłeś producenta bloku. Zbadałeś również, co musisz zrobić, aby Twój węzeł został wybrany lub 

działał, aby było to opłacalne. Następnie zainstalowałeś pełny węzeł bitcoin, który jest w stanie 

uruchomić interfejs API bitcoin core. Zainstalowałeś i skonfigurowałeś swój węzeł i nauczyłeś się, jak 

uruchomić demona rdzenia bitcoin. Następnie wszedłeś w interakcję z podstawowym API bitcoin i 

byłeś w stanie nauczyć się serializować bloki i lepiej rozumieć dane wewnątrz każdego bloku. 

Omówiłem nagrody blokowe, transakcje i portfel bitcoin. W następnej części zbudujesz własną sieć 

blockchain P2P, aby lepiej zrozumieć, jak działa blockchain. 

 

  

 



Tworzenie własnego łańcucha bloków 

W tej części omówię, jak zbudować własną sieć blockchain P2P. Jest to proces składający się z siedmiu 

kroków, więc w każdej sekcji zacznę od krótkiego wprowadzenia, po którym nastąpi ćwiczenie.  

• Tworzenie podstawowej sieci P2P 

• Wysyłanie i odbieranie bloków 

• Rejestrowanie górników i tworzenie nowych bloków 

• Utworzenie bazy danych nazwa-wartość, LevelDB 

• Tworzenie portfela prywatno-publicznego 

• Korzystanie z usług API 

• Tworzenie interfejsu wiersza poleceń 

W tej części zagłębimy się w kod, a przykłady w tej części są proste z natury i przeznaczone do celów 

edukacyjnych. Dzięki nim lepiej zrozumiesz blockchain i elementy potrzebne do osiągnięcia w pełni 

działającego prototypu blockchain.  

Uwaga: w tym krótkim rozdziale instruktażowym nie jest możliwe stworzenie pełnego łańcucha bloków 

klasy produkcyjnej; jednak dam ci podstawy do stworzenia podstawowego działającego.  

Tworzenie podstawowej sieci P2P 

Pierwszym krokiem w tworzeniu łańcucha bloków jest stworzenie sieci P2P. Jak widzieliście w 

poprzednich rozdziałach, sieć P2P była kluczem do działania blockchain. W kryptowalutach sieć P2P 

może pomóc w zapobieganiu problemowi podwójnych wydatków na PoW, a także stanowi 

podstawową architekturę PoS. W łańcuchu bloków umożliwia synchronizację dowolnych danych 

potrzebnych w sieci. Uwaga Peer-to-peer (P2P) to rodzaj sieci komputerowej wykorzystującej 

architekturę rozproszoną. Każdy węzeł równorzędny lub węzeł współdzieli obciążenie i jest równy 

pozostałym równorzędnym, co oznacza, że nie powinno być żadnego uprzywilejowanego węzła 

równorzędnego.  

„Zaproponowaliśmy system do transakcji elektronicznych bez polegania na zaufaniu. Zaczęliśmy od 

zwykłych ram monet wykonanych z podpisów cyfrowych, które zapewniają silną kontrolę własności, 

ale są niekompletne bez możliwości zapobiegania podwójnym wydatkom. Aby rozwiązać ten problem, 

zaproponowaliśmy sieć peer-topeer wykorzystującą dowód pracy do rejestrowania publicznej historii 

transakcji, która szybko staje się niepraktyczna obliczeniowo, aby atakujący mógł się zmienić, jeśli 

uczciwe węzły kontrolują większość sprawdzania pracy procesora. -Bitcoin: elektroniczny system 

gotówkowy peer-to-peer 

W tej części pokażę Ci, jak stworzyć swój blockchain za pomocą Node.js, ale możesz to zrobić z 

dowolnym innym językiem programowania, ponieważ zasady są takie same. Będziesz konfigurować 

swój komputer ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE) WebStorm, które będzie 

używane. Aby pobrać WebStorm, przejdź do https://www.jetbrains.com/webstorm/. WebStorm 

oferuje 30-dniowy okres próbny; jednak nie jest to konieczne i możesz wybrać dowolne IDE, które Ci 

się podoba, i osiągnąć te same wyniki.  

KROK 1: PODSTAWOWE ĆWICZENIE Z SIECIĄ P2P 

Konfiguracja projektu 



W tym ćwiczeniu skonfigurujesz projekt i utworzysz podstawową sieć P2P do wysyłania i odbierania 

wiadomości. Gdy będziesz w stanie wysyłać i odbierać wiadomości, będziesz mógł utworzyć klasę 

bloków i bibliotekę łańcuchową oraz powiązać kilka bloków, aby utworzyć łańcuch bloków. Będziesz 

potrzebował zainstalowanego Node.js na swoim komputerze; można go zainstalować na wiele 

sposobów. Jednym prostym sposobem jest skorzystanie z gotowego menedżera instalatora; znajdź 

taki, który pasuje do Twojej platformy tutaj: https://nodejs.org/en/download/. Po pobraniu WebStorm 

możesz utworzyć nowy projekt. Wybierz Plik ➤ Utwórz nowy projekt ➤ Aplikacja Node.js Express ➤ 

UTWÓRZ E. W lokalizacji wywołaj projekt Blockchain i kliknij Utwórz. 

Tworzenie sieci P2P 

Utwórz folder i nazwij go Blockchain. Następnie utwórz plik i nazwij go p2p.js i napisz następujący kod.  

const crypto = require('crypto'),  

Swarm = require('discovery-swarm'),  

defaults = require('dat-swarm-defaults'),  

getPort = require('get-port');  

const peers = {}; 

let connSeq = 0;  

let channel = 'myBlockchain';  

const myPeerId = crypto.randomBytes(32);  

console.log('myPeerId: ' + myPeerId.toString('hex'));  

const config = defaults({ 

id: myPeerId,  

}); 

const swarm = Swarm(config);  

(async () => { 

const port = await getPort(); 

swarm.listen(port);  

console.log('Listening port: ' + port);  

swarm.join(channel);  

swarm.on('connection', (conn, info) => { 

const seq = connSeq;  

const peerId = info.id.toString('hex');  

console.log(`Connected #${seq} to peer: ${peerId}`); 

if (info.initiator) { 

https://nodejs.org/en/download/


try { 

conn.setKeepAlive(true, 600);  

} catch (exception) { 

console.log('exception', exception);  

} 

} 

conn.on('data', data => { 

let message = JSON.parse(data);  

console.log('----------- Received Message start ---- 

---------');  

console.log( 

'from: ' + peerId.toString('hex'),  

'to: ' + peerId.toString(message.to),  

'my: ' + myPeerId.toString('hex'),  

'type: ' + JSON.stringify(message.type)  

);  

console.log('----------- Received Message end ----- 

--------');  

}); 

conn.on('close', () => { 

console.log(`Connection ${seq} closed, peerId:  

${peerId}`); 

if (peers[peerId].seq === seq) { 

delete peers[peerId]  

} 

}); 

if (!peers[peerId]) { 

peers[peerId] = {} 

} 

peers[peerId].conn = conn;  

peers[peerId].seq = seq;  



connSeq++ 

}) 

})(); 

setTimeout(function(){ 

writeMessageToPeers('hello', null);  

}, 10000);  

writeMessageToPeers = (type, data) => { 

for (let id in peers) { 

console.log('-------- writeMessageToPeers start -------- ');  

console.log('type: ' + type + ', to: ' + id);  

console.log('-------- writeMessageToPeers end ----------- ');  

sendMessage(id, type, data);  

} 

}; 

writeMessageToPeerToId = (toId, type, data) => { 

for (let id in peers) { 

if (id === toId) { 

console.log('-------- writeMessageToPeerToId start 

-------- ');  

console.log('type: ' + type + ', to: ' + toId);  

console.log('-------- writeMessageToPeerToId end --- 

-------- ');  

sendMessage(id, type, data);  

} 

} 

}; 

sendMessage = (id, type, data) => { 

peers[id].conn.write(JSON.stringify( 

{ 

to: id,  

from: myPeerId,  



type: type,  

data: data 

} 

));  

}; 

Aby ten przykład zadziałał, musisz uruchomić dwa wystąpienia tego kodu. Możesz uruchomić go z 

dwóch oddzielnych komputerów, tak jak w prawdziwym życiu, lub możesz uruchomić dwie instancje z 

tej samej maszyny za pośrednictwem Terminala. Twój kod musi znajdować i łączyć się z elementami 

równorzędnymi, wdrażać serwery używane do wykrywania innych elementów równorzędnych i 

uzyskiwać dostępny port TCP. Odbywa się to za pomocą tych trzech bibliotek:  

- Discovery-swarm: Służy do tworzenia roju sieciowego, który używa Discovery-channel do 

wyszukiwania i łączenia peerów 

- dat-swarm-defaults: Wdraża serwery używane do wykrywania innych peerów 

- get-port: Pobiera dostępne porty TCP 

Aby zainstalować te biblioteki, uruchom to polecenie:  

> npm install crypto Discovery-swarm dat-swarm-defaults get-port 

--save 

Teraz, gdy biblioteki są już zainstalowane, otwórz dwie instancje Terminala i przejdź do lokalizacji 

biblioteki. Uruchom następujące polecenie:  

> node p2p.js 

Aby uruchomić kod z biblioteki klonów na GitHub, przejdź do kodu, wykonaj te polecenia terminala, 

aby zainstalować biblioteki, i uruchom instancję node.js dołączając nasz kod p2p.js:  

> cd [location]/chapter2/step2 

> npm install  

> node p2p.js 

Rysunek przedstawia wynik działania kodu Node.js. 

 

Jak widać na rysunku , sieć wygenerowała losowy identyfikator peera dla twojego komputera i wybrała 

losowy port, korzystając z zainstalowanych bibliotek wykrywania. Następnie kod był w stanie wykryć 

innych partnerów w sieci oraz wysyłać i odbierać wiadomości do i od tych partnerów. Jesteś teraz 



połączony w sieci P2P z innymi użytkownikami. Przejdźmy przez kod, aby lepiej zrozumieć, jak to 

wszystko działa. Pierwsze wiersze kodu to instrukcja importu dla bibliotek typu open source, których 

używasz w swoim kodzie.  

const crypto = require('crypto'),  

Swarm = require('discovery-swarm'),  

defaults = require('dat-swarm-defaults'),  

getPort = require('get-port');  

Zauważ, że używasz const do ustawienia zmiennej zamiast let. Chcesz mieć pewność, że nie nastąpi 

ponowne powiązanie i zawsze odwołujesz się do tego samego obiektu, więc wybór const jest zalecany 

zgodnie z najlepszymi praktykami. Następnie ustawiasz zmienne tak, aby przechowywały obiekt z 

peerami i sekwencją połączeń, i wybierasz nazwę kanału, z którym będą się łączyć wszystkie twoje 

węzły. Ustawiasz również losowo generowany identyfikator peera dla swojego partnera, korzystając z 

biblioteki kryptograficznej.  

const peers = {}; 

let connSeq = 0;  

let channel = 'myBlockchain';  

const myPeerId = crypto.randomBytes(32);  

console.log('myPeerId: ' + myPeerId.toString('hex'));  

Następnie generujesz obiekt konfiguracyjny, który przechowuje Twój identyfikator równorzędny. 

Następnie używasz obiektu config do inicjalizacji biblioteki roju. Bibliotekę roju można znaleźć tutaj: 

https://github.com/mafintosh/discovery-swarm. To, co robi, to tworzenie roju sieciowego, który 

wykorzystuje bibliotekę Discovery-Channel do wyszukiwania i łączenia równorzędnych partnerów w 

sieci UCP/TCP.  

const config = defaults({ 

id: myPeerId,  

}); 

const swarm = Swarm(config);  

Teraz, gdy wszystko jest już skonfigurowane i gotowe, utworzysz funkcję asynchroniczną Node.js do 

ciągłego monitorowania komunikatów o zdarzeniach swarm.on.  

(async () => { 

Nasłuchujesz na wybranym losowym porcie, a po nawiązaniu połączenia z peerem używasz 

setKeepAlive, aby upewnić się, że połączenie sieciowe pozostanie z innymi peerami.  

const port = await getPort(); 

swarm.listen(port);  

console.log('Listening port: ' + port);  

swarm.join(channel);  



swarm.on('connection', (conn, info) => { 

const seq = connSeq;  

const peerId = info.id.toString('hex');  

console.log(`Connected #${seq} to peer: ${peerId}`); 

if (info.initiator) { 

try { 

conn.setKeepAlive(true, 600);  

} catch (exception) { 

console.log('exception', exception);  

} 

} 

Po otrzymaniu wiadomości z danymi w sieci P2P analizujesz dane za pomocą JSON.parse, które jest 

natywnym poleceniem Node.js, więc nie musisz dołączać żadnej instrukcji importu. To polecenie 

dekoduje wiadomość z powrotem do obiektu, a polecenie toString konwertuje bajty na czytelny typ 

danych ciągu.  

conn.on('data', data => { 

let message = JSON.parse(data);  

console.log('----------- Received Message start ---- 

---------');  

console.log( 

'from: ' + peerId.toString('hex'),  

'to: ' + peerId.toString(message.to),  

'my: ' + myPeerId.toString('hex'),  

'type: ' + JSON.stringify(message.type)  

);  

console.log('----------- Received Message end ----- 

--------');  

}); 

Nasłuchujesz również zdarzenia zamknięcia, które wskaże, że utraciłeś połączenie z peerami, dzięki 

czemu możesz podjąć działania, takie jak usunięcie peerów z obiektu listy peerów.  

conn.on('close', () => { 

console.log(`Connection ${seq} closed, peerId: ${peerId}`); 



if (peers[peerId].seq === seq) { 

delete peers[peerId]  

} 

}); 

if (!peers[peerId]) { 

peers[peerId] = {} 

} 

peers[peerId].conn = conn;  

peers[peerId].seq = seq;  

connSeq++ 

}) 

})(); 

Tutaj będziesz używać natywnej funkcji setTimeout Node.js do wysyłania wiadomości po dziesięciu 

sekundach do wszystkich dostępnych peerów. Pierwsza wiadomość, którą wyślesz, to po prostu 

wiadomość „cześć”. Tworzysz metody o nazwie writeMessageToPeers i writeMessageToPeerToId do 

obsługi obiektu, więc jest on sformatowany z danymi, które chcesz przesłać i do kogo chcesz je wysłać.  

setTimeout(function(){ 

writeMessageToPeers('hello', null);  

}, 10000);  

Metoda writeMessageToPeers będzie wysyłać wiadomości do wszystkich połączonych peerów. 

writeMessageToPeers = (type, data) => { 

for (let id in peers) { 

console.log('-------- writeMessageToPeers start ------ 

-- ');  

console.log('type: ' + type + ', to: ' + id);  

console.log('-------- writeMessageToPeers end --------- 

-- ');  

sendMessage(id, type, data);  

} 

}; 

Dodatkowo utworzysz kolejną metodę writeMessageToPeerToId, która będzie wysyłała wiadomość do 

określonego identyfikatora peera, na wypadek gdybyś chciał komunikować się tylko z jednym 

określonym peerem.  



writeMessageToPeerToId = (toId, type, data) => { 

for (let id in peers) { 

if (id === toId) { 

console.log('-------- writeMessageToPeerToId start 

-------- ');  

console.log('type: ' + type + ', to: ' + toId);  

console.log('-------- writeMessageToPeerToId end --- 

-------- ');  

sendMessage(id, type, data);  

} 

} 

}; 

Na koniec sendMessage to ogólna metoda, której będziesz używać do wysyłania wiadomości 

sformatowanej za pomocą parametrów, które chcesz przekazać, i zawiera następujące elementy:  

- do/od: identyfikator peera, z którego i do którego wysyłasz wiadomość 

- typ: typ wiadomości 

- dane: dowolne dane, które chcesz udostępnić w sieci P2P 

Te parametry przydadzą się, gdy udostępnisz blok łańcucha bloków. Zwróć uwagę, że przekazywana 

wiadomość musi być ciągiem i nie może być obiektem, więc używasz natywnej funkcji JSON.stringify 

do kodowania wiadomości przed udostępnieniem ich w sieci P2P.  

sendMessage = (id, type, data) => { 

peers[id].conn.write(JSON.stringify( 

{ 

to: id,  

from: myPeerId,  

type: type,  

data: data 

} 

));  

}; 

W tym ćwiczeniu pobrałeś i zainstalowałeś WebStorm IDE oraz utworzyłeś projekt, który obejmuje 

podstawową sieć P2P. Byłeś w stanie utrzymać połączenie z losowym portem sieci TCP oraz wysyłać i 



odbierać wiadomości, w tym kodować i dekodować te wiadomości. Jesteś gotowy, aby przejść do 

następnego ćwiczenia i wysłać rzeczywisty blok między każdym węzłem w Twojej sieci.  

Tworzenie bloku Genesis i udostępnianie bloków 

W następnym ćwiczeniu utworzysz obiekty blokowe, które będziesz udostępniać między węzłami. Ale 

zanim to zrobisz, przyjrzyjmy się bliżej obiektowi Block. Obiekt Block nie jest taki sam dla każdego 

łańcucha bloków. Różne łańcuchy bloków wykorzystują różne typy obiektów blokowych; będziesz 

używać obiektu Block podobnego do bitcoina; Omówiłem szczegółowo w części 2. Aby lepiej zrozumieć 

architekturę, spójrz na diagram w języku Unified Modeling Language (UML) obiektów Block i 

BlockHeader, których będziesz używać w następnym ćwiczeniu, jak pokazano na rysunku.  

 

Przypominamy, że z Części 2 obiekt Blok zawiera następujące właściwości :  

• index: GenesisBlock jest naszym pierwszym blokiem, indeksowi bloku przypisujemy wartość 0.  

• txns: Jest to surowa transakcja w bloku. Nie chcę w tym rozdziale skupiać się tylko na kryptowalutach, 

więc pomyśl o tym jak o każdym rodzaju danych, które chcesz przechowywać.  

Obiekt Block zawiera obiekt BlockHeader, który zawiera następujące właściwości:  

• Wersja: Wersja 1 to blok genezy (2009) a wersja 2 to soft fork rdzenia bitcoin 0.7.0 (2012). Bloki 

wersji 3 były miękkim widelcem rdzenia bitcoin 0.10.0 (2015). Bloki w wersji 4 to BIP65 w rdzeniu 

bitcoin 0.11.2 (2015).  

• Hash nagłówka poprzedniego bloku: Jest to funkcja skrótu SHA-256 (Secure Hash Algorithm) 

nagłówka poprzedniego bloku. Zapewnia to, że poprzedniego bloku nie można zmienić, ponieważ ten 

blok musi zmienić się również.  

• Mieszanie korzenia Merkle: Drzewo Merkle to drzewo binarne, które zawiera wszystkie zahaszowane 

pary drzewa.  



• Czas: Jest to czas epoki Uniksa, kiedy górnik zaczął haszować nagłówek. Jak pamiętasz, bitcoin zawiera 

również właściwość trudności dla górników, która jest przeliczana co 2016 bloki. Tutaj nie będziesz 

używać nBits i nounce params, ponieważ nie robisz PoW.  

• nounce: Wartość jednorazowa w bloku bitcoin to 32-bitowe (4-bajtowe) pole, którego wartość jest 

dostosowywana przez górników tak, aby hash bloku był mniejszy lub równy aktualnemu celowi sieci.  

• nBits: Odnosi się do celu. Celem jest 256-bitowa liczba i odwrotnie proporcjonalna do trudności. Jest 

przeliczany co 2016 bloki.  

Jeśli chodzi o komunikację P2P, przepływ bloków między każdym równorzędnym w sieci P2P składa się 

z żądania najnowszego bloku od równorzędnego w sieci, a następnie otrzymania żądania bloku. 

Rysunek  przedstawia schemat blokowy. 

 

Teraz, gdy rozumiesz już architekturę i przepływ bloków w sieci P2P, w następnym ćwiczeniu będziesz 

wysyłać i żądać bloków.  

KROK 2: ĆWICZENIE Z WYSYŁANIEM W SIECI P2P 

Konfigurowanie klasy bloku i biblioteki łańcuchów 

W tym ćwiczeniu utworzysz swój łańcuch bloków. Blockchain składa się z dwóch plików: block.js i 

chain.js. Plik Block.js będzie zawierał obiekt klasy bloku, a chain.js będzie klejem z metodami do obsługi 

interakcji z blokami. Jeśli chodzi o obiekt Block, będziesz tworzyć właściwości podobne do właściwości, 

które posiada rdzeń bitcoin. Spójrz na Listing 3-2, plik block.js zawiera obiekty Block i BlockHeader.  



exports.BlockHeader = class BlockHeader { 

constructor(version, previousBlockHeader, merkleRoot, time)  

{ 

this.version = version;  

this.previousBlockHeader = previousBlockHeader;  

this.merkleRoot = merkleRoot;  

this.time = time;  

} 

}; 

exports.Block = class Block { 

constructor(blockHeader, index, txns) { 

this.blockHeader = blockHeader;  

this.index = index;  

this.txns = txns;  

} 

} 

Jak widać, chain.js zawiera pierwszy blok, który nazywa się blokiem genesis, a także metodę odbierania 

całego obiektu blockchain, dodawania bloku i pobierania bloku. Zauważ, że dodasz bibliotekę o nazwie 

moment, aby zaoszczędzić czas w uniksowym formacie czasu w swojej bibliotece chain.js. W tym celu 

zainstaluj moment z npm.  

> npm install moment –save  

Teraz, gdy masz już utworzony plik block.js, możesz utworzyć klasę chain.js;  

let Block = require("./block.js").Block,  

BlockHeader = require("./block.js").BlockHeader,  

moment = require("moment"); 

let getGenesisBlock = () => { 

let blockHeader = new BlockHeader(1, null, "0x1bc33000000000 

00000000000000000000000000000000000", moment().unix()); 

return new Block(blockHeader, 0, null);  

}; 

let getLatestBlock = () => blockchain[blockchain.length-1];  

let addBlock = (newBlock) => { 



let prevBlock = getLatestBlock(); 

if (prevBlock.index < newBlock.index && newBlock.  

blockHeader.previousBlockHeader === prevBlock.blockHeader.  

merkleRoot) { 

blockchain.push(newBlock);  

} 

} 

let getBlock = (index) => { 

if (blockchain.length-1 >= index)  

return blockchain[index];  

else 

return null;  

} 

const blockchain = [getGenesisBlock()]; 

if (typeof exports != 'undefined' ) { 

exports.addBlock = addBlock;  

exports.getBlock = getBlock;  

exports.blockchain = blockchain;  

exports.getLatestBlock = getLatestBlock;  

} 

Masz teraz obiekt blokowy, który jest zawarty w chain.js. Twoja biblioteka może stworzyć blok genezy 

i dodać blok do obiektu łańcucha bloków. Będziesz także mógł wysyłać i prosić o bloki. Następnie w 

swojej klasie sieci P2P możesz użyć utworzonego pliku chain.js.  

Najpierw musisz zaimportować klasę chain.js. v 

const chain = require("./chain"); 

Następnie możesz zdefiniować typ wiadomości do żądania i otrzymania najnowszego bloku. Kiedy 

wysyłasz wiadomości w swojej sieci P2P, musisz być w stanie określić cel wiadomości. Korzystając z 

właściwości MessageType, można zdefiniować mechanizm przełączania, aby różne typy komunikatów 

były używane do różnych funkcji.  

let MessageType = { 

REQUEST_LATEST_BLOCK: 'requestLatestBlock',  

LATEST_BLOCK: 'latestBlock' 

}; 



Po odebraniu komunikatu o zdarzeniu danych połączenia możesz utworzyć swój kod przełącznika do 

obsługi różnych typów żądań, jak pokazano na Listingu.  

switch (message.type) { 

case MessageType.REQUEST_BLOCK:  

console.log('-----------REQUEST_BLOCK-------------');  

let requestedIndex = (JSON.parse(JSON.stringify(message.  

data))).index;  

let requestedBlock = chain.getBlock(requestedIndex);  

if (requestedBlock)  

writeMessageToPeerToId(peerId.toString('hex'),  

MessageType.RECEIVE_NEXT_BLOCK, requestedBlock);  

else 

console.log('No block found @ index: ' + requestedIndex);  

console.log('-----------REQUEST_BLOCK-------------');  

break;  

case MessageType.RECEIVE_NEXT_BLOCK:  

console.log('-----------RECEIVE_NEXT_BLOCK-------------');  

chain.addBlock(JSON.parse(JSON.stringify(message.data)));  

console.log(JSON.stringify(chain.blockchain));  

let nextBlockIndex = chain.getLatestBlock().index+1;  

console.log('-- request next block @ index: ' + 

nextBlockIndex);  

writeMessageToPeers(MessageType.REQUEST_BLOCK, {index:  

nextBlockIndex}); 

console.log('-----------RECEIVE_NEXT_BLOCK-------------');  

break;  

} 

Na koniec ustawisz żądanie limitu czasu, które będzie wysyłać żądanie pobrania ostatniego bloku co 

5000 milisekund (5 sekund).  

setTimeout(function(){ 

writeMessageToPeers(MessageType.REQUEST_BLOCK, {index: chain.  

getLatestBlock().index+1}); 



}, 5000);  

W tym ćwiczeniu udało Ci się wygenerować blok genezy i stworzyć mechanizm żądania i odbierania 

bloków poprzez wysyłanie żądań wiadomości. Możliwość żądania i odbierania bloków pozwala na 

synchronizację nowych peerów wchodzących do sieci P2P. Potrzebna jest również synchronizacja dla 

wszelkich dodatkowych bloków generowanych po utworzeniu bloku genesis. 

Rejestrowanie górników i tworzenie nowych bloków 

W tym momencie masz podstawową sieć P2P i możesz łączyć peerów w sieci, tworzyć blok genezy oraz 

blokować wysyłanie i odbieranie. Następnym krokiem jest możliwość generowania nowych bloków. 

Jak widzieliście w Części 2, dowód pracy opiera się na stworzeniu problemu matematycznego i 

nagradzaniu górników, którzy jako pierwsi znajdują rozwiązanie problemu. Jednak w tym przykładzie 

zastosujesz metodę dowodu stawki (PoS), w której ufasz każdemu górnikowi, aby wygenerował twoje 

bloki. Każdy peer zarejestruje się jako górnik i po kolei będzie wydobywał blok. Możesz zobaczyć 

przegląd każdego górnika generującego blok na rysunku. 

 

Na koniec, zanim zaczniesz następne ćwiczenie, wróć do rysunku 3-4, aby lepiej zrozumieć swój 

przepływ. Przepływ pokazuje, jak sieć P2P obsługuje komunikację równorzędną, żądając najnowszego 

bloku i otrzymując najnowszy blok. W następnym ćwiczeniu zarejestrujesz swoich rówieśników jako 

górników i utworzysz nowe bloki.  

KROK 3: REJESTRACJA GÓRNIKÓW I TWORZENIE NOWYCH BLOKÓW ĆWICZENIE 

Zarejestruj górników 

W tym ćwiczeniu zarejestrujesz górników i utworzysz nowe bloki. Aby zautomatyzować proces 

generowania bloku co x minut, możesz użyć biblioteki Node.js o nazwie cron, która jest podobna do 

biblioteki linuksowej automatyzującej zadania. Aby zainstalować bibliotekę cron open source, 

uruchom następujące polecenie:  

> npm install cron –save 

Następnie w pliku p2p.js utworzysz dwie zmienne, aby śledzić zarejestrowanych górników, a także kto 

wydobył ostatni blok, dzięki czemu możesz przypisać następny blok do następnego górnika.  

let registeredMiners = []; 

let lastBlockMinedBy = null;  



Zamierzasz również dodać dwa typy wiadomości.  

• REQUEST_ALL_REGISTER_MINERS 

• REGISTER_MINER 

let MessageType = { 

REQUEST_BLOCK: 'requestBlock',  

RECEIVE_NEXT_BLOCK: 'receiveNextBlock',  

RECEIVE_NEW_BLOCK: 'receiveNewBlock',  

REQUEST_ALL_REGISTER_MINERS: 'requestAllRegisterMiners',  

REGISTER_MINER: 'registerMiner' 

}; 

Zanim zarejestrujesz swoich peerów jako górników, poprosisz o otrzymanie wszystkich istniejących 

zarejestrowanych górników w sieci, a następnie dodasz swojego partnera jako górnika w obiekcie 

RegisteredMiners. Robisz to, uruchamiając zegar, który aktualizuje swoich górników co pięć sekund.  

setTimeout(function(){ 

writeMessageToPeers(MessageType.REQUEST_ALL_REGISTER_MINERS,  

null);  

}, 5000);  

Teraz, gdy masz automatyczne polecenie limitu czasu, które może wskazywać na program obsługi, 

który aktualizuje listę zarejestrowanych górników, możesz również zautomatyzować polecenie, aby 

zarejestrować swojego partnera jako górnika;  

setTimeout(function(){ 

registeredMiners.push(myPeerId.toString('hex'));  

console.log('----------Register my miner --------------');  

console.log(registeredMiners);  

writeMessageToPeers(MessageType.REGISTER_MINER,  

registeredMiners);  

console.log('---------- Register my miner --------------');  

}, 7000);  

W swoim poleceniu switch chcesz zmodyfikować kod, aby móc ustawić programy obsługi dla 

przychodzących wiadomości dotyczących rejestracji górników. Chcesz śledzić zarejestrowanych 

górników, a także obsługiwać wiadomość po wydobyciu nowego bloku. Zobacz Listing  dla obsługi 

górników.  

Obsługa górników 

case MessageType.REQUEST_ALL_REGISTER_MINERS:  



console.log('-----------REQUEST_ALL_REGISTER_ 

MINERS------------- ' + message.to);  

writeMessageToPeers(MessageType.REGISTER_MINER,  

registeredMiners);  

registeredMiners = JSON.parse(JSON.stringify(message.  

data));  

console.log('-----------REQUEST_ALL_REGISTER_ 

MINERS------------- ' + message.to);  

break;  

case MessageType.REGISTER_MINER:  

console.log('-----------REGISTER_MINER------------- ' + 

message.to);  

let miners = JSON.stringify(message.data);  

registeredMiners = JSON.parse(miners);  

console.log(registeredMiners);  

console.log('-----------REGISTER_MINER------------- ' + 

message.to);  

break; 

Wyrejestruj górników 

Musisz również wyrejestrować górnika, gdy połączenie z górnikiem zostanie zamknięte lub utracone.  

console.log(`Connection ${seq} closed, peerId: ${peerId}`); 

if (peers[peerId].seq === seq) { 

delete peers[peerId];  

console.log('--- registeredMiners before: ' + JSON.  

stringify(registeredMiners));  

let index = registeredMiners.indexOf(peerId);  

if (index > -1)  

registeredMiners.splice(index, 1);  

console.log('--- registeredMiners end: ' + JSON.  

stringify(registeredMiners));  

} 



}); 

Wykop nowy blok 

W przeciwieństwie do bitcoina, który generuje blok co 10 minut, Twój blockchain zostanie ulepszony i 

będzie generował blok co 30 sekund. Aby to osiągnąć, zainstalowałeś już bibliotekę cron typu open 

source dla Node.js. Biblioteka cron działa tak samo jak cron w Linuksie. Możesz użyć biblioteki cron, 

aby ustawić częstotliwość ponownego wywoływania tego samego kodu, który będzie używany do 

wywoływania twoich górników co 30 sekund. Aby to zrobić, najpierw umieść bibliotekę w instrukcji 

import kodu na górze pliku p2p.js.  

let CronJob = require('cron').CronJob;  

Następnie możesz ustawić swoje cronjob tak, aby uruchamiało się co 30 sekund, a job.start(); 

rozpocznie pracę, jak pokazano na listingu 

const job = new CronJob('30 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗', function() { 

let index = 0; // first block 

if (lastBlockMinedBy) { 

let newIndex = registeredMiners.indexOf(lastBlockMinedBy);  

index = ( newIndex+1 > registeredMiners.length-1) ? 0 :  

newIndex + 1;  

} 

lastBlockMinedBy = registeredMiners[index];  

console.log('-- REQUESTING NEW BLOCK FROM: ' + 

registeredMiners[index] + ', index: ' + index);  

console.log(JSON.stringify(registeredMiners));  

if (registeredMiners[index] === myPeerId.toString('hex')) { 

console.log('-----------create next block ------------- 

----');  

let newBlock = chain.generateNextBlock(null);  

chain.addBlock(newBlock);  

console.log(JSON.stringify(newBlock));  

writeMessageToPeers(MessageType.RECEIVE_NEW_BLOCK,  

newBlock);  

console.log(JSON.stringify(chain.blockchain));  

console.log('-----------create next block -------------  

----');  



} 

});  

job.start(); 

Przeglądając kod, zauważ, że indeks pierwszego bloku to 0, więc po wydobyciu pierwszego bloku 

zostanie ustawiony lastBlockMinedBy i będziesz prosić następnego górnika o kolejny blok.  

let newIndex = registeredMiners.indexOf(lastBlockMinedBy);  

index = ( newIndex+1 > registeredMiners.length-1) ? 0 : newIndex 

+ 1;  

Aby wygenerować i dodać nowy blok, wywołasz łańcuchy generateNextBlock i addBlock. Na koniec 

wyemitujesz nowy 

let newBlock = chain.generateNextBlock(null);  

chain.addBlock(newBlock);  

writeMessageToPeers(MessageType.RECEIVE_NEW_BLOCK, newBlock);  

W twoim kodzie twój przełącznik będzie obsługiwał nowe bloki przychodzące.  

case MessageType.RECEIVE_NEW_BLOCK:  

if ( message.to === myPeerId.toString('hex') && message.from  

!== myPeerId.toString('hex')) {  

console.log('-----------RECEIVE_NEW_BLOCK------------- '  

+ message.to);  

chain.addBlock(JSON.parse(JSON.stringify(message.data)));  

console.log(JSON.stringify(chain.blockchain));  

console.log('-----------RECEIVE_NEW_BLOCK------------- ' 

+ message.to);  

} 

break;  

Aby zobaczyć ten kod w akcji, uruchom trzy wystąpienia swojego kodu.  

> node p2p.js 

Możesz zobaczyć komunikaty o zarejestrowaniu każdego peera jako górnika, a także twój kod, który 

zaczyna kopać bloki co 30 sekund w kolejności 

Przechowywanie bloków w LevelDB 

Jeśli uruchomisz swój blockchain na kilka godzin, zauważysz, że liczba tworzonych bloków rośnie, co 

może stać się problemem, ponieważ obecnie bloki te są przechowywane w pamięci podręcznej 

komputera. W miarę dodawania kolejnych bloków zużycie pamięci będzie rosło, a ostatecznie Twój 



kod się zawiesi. Co więcej, bez przechowywania bloków w bazie danych nie będziesz w stanie 

uruchomić i zatrzymać sieci P2P, ponieważ bloki nie są zapisywane. Aby uwzględnić te i inne przypadki 

użycia, będziesz używać bazy danych LevelDB.  

Uwaga : Baza danych LevelDB przechowuje pary nazwa-wartość w sposób zwany wyższy i niższy. Jest 

to idealna opcja dla sieci blockchain. W rzeczywistości bitcoin używa LevelDB do przechowywania nie 

tylko informacji o blokach, ale także informacji o transakcjach.  

KROK 4: BAZA POZIOMU DO PRZECHOWYWANIA ĆWICZEŃ Z KLOCKAMI 

LevelDB 

W tym ćwiczeniu zaimplementujesz bazę danych do przechowywania bloków. Aby zacząć samodzielnie 

od poprzedniego kroku, będziesz używać wrappera Node.js LevelDB, dzięki czemu będziesz mógł 

komunikować się z LevelDB za pomocą swojego kodu. Zainstaluj bibliotekę przez npm.  

> npm install level –save 

Następnie utwórz katalog, w którym będziesz zapisywać bazę danych.  

> mkdir db 

Możesz teraz zaimplementować bazę danych. W swojej bibliotece chain.js dodasz kod, aby zapisać 

swój blok w bazie danych LevelDB, jak pokazano na Listingu  

let level = require('level'),  

fs = require('fs');  

let db;  

let createDb = (peerId) => { 

let dir = __dirname + '/db/' + peerId;  

if (!fs.existsSync(dir)){  

fs.mkdirSync(dir);  

db = level(dir);  

storeBlock(getGenesisBlock()); 

} 

} 

Jak widać, używasz natywnej klasy __dirname Node.js, aby podać lokalizację ścieżki katalogu, ponieważ 

potrzebujesz pełnej ścieżki do zapisania bazy danych. Ponieważ uruchamiasz wiele instancji sieci P2P 

na tym samym komputerze, nie możesz użyć tej samej ścieżki dla każdego elementu równorzędnego, 

ponieważ baza danych musi być oddzielna. To, co możesz zrobić, to ustawić lokalizację każdej bazy 

danych w osobnej ścieżce, używając nazwy folderu jako nazwy twojego identyfikatora peera; następnie 

każda baza danych może być przechowywana w folderze db. Zauważ również, że zapisujesz pierwszy 

blok, getGenesisBlock(). Następnie tworzysz metodę storeBlock do przechowywania nowego bloku.  

let storeBlock = (newBlock) => { 

db.put(newBlock.index, JSON.stringify(newBlock), function (err) { 



if (err) return console.log('Ooops!', err) // some kind 

of I/O error 

console.log('--- Inserting block index: ' + newBlock.  

index);  

}) 

} 

Kiedy generujesz nowy blok za pomocą metody generateNextBlock, możesz teraz przechowywać blok 

w bazie danych LevelDB.  

storeBlock(newBlock);  

Zamierzasz również dodać metodę, aby móc pobrać blok z bazy danych LevelDB.  

let getDbBlock = (index, res) => { 

db.get(index, function (err, value) { 

if (err) return res.send(JSON.stringify(err));  

return(res.send(value));  

}); 

} 

Upewnij się, że udostępniasz metody createDb i getDbBlock.  

if (typeof exports != 'undefined' ) { 

exports.createDb = createDb;  

exports.getDbBlock = getDbBlock;}  

Wreszcie, w kodzie sieci P2P wystarczy utworzyć bazę danych po uruchomieniu kodu.  

chain.createDb(myPeerId.toString('hex'));  

Aby zobaczyć kod w akcji, uruchom instancję sieci P2P.  

> node p2p.js 

Możesz monitorować dane bazy danych w folderze db za pomocą polecenia tail z flagą -f. Terminal 

pozostanie otwarty i będzie mógł pokazywać nowe bloki podczas ich generowania.  

> cd step4/db/[our peer Id]  

> tail –f 000003.log 

Wreszcie, w kodzie sieci P2P wystarczy utworzyć bazę danych po uruchomieniu kodu.  

chain.createDb(myPeerId.toString('hex'));  

Aby zobaczyć kod w akcji, uruchom instancję sieci P2P.  

> node p2p.js 



Możesz monitorować dane bazy danych w folderze db za pomocą polecenia tail z flagą -f. Terminal 

pozostanie otwarty i będzie mógł pokazywać nowe bloki podczas ich generowania . W tym ćwiczeniu 

utworzyłeś bazę danych LevelDB. Przechowujesz swoje bloki, więc będziesz mógł je odzyskać zamiast 

polegać na pamięci podręcznej. Utrzymuję rzeczy proste; gdyby to był naprawdę działający blockchain, 

zaimplementowałbyś następujące kroki:  

1. Ogranicz wszystkie możliwe zagrożenia bezpieczeństwa.  

2. Przechowuj i pobieraj swoje bloki z bazy danych LevelDB.  

3. Utwórz metodę przywracania wpisów LevelDB.  

4. Wyczyść stare bazy danych, ponieważ na każdym init tworzone są nowe. 

Tworzenie portfela Blockchain 

W kryptowalucie portfel jest niezbędny, aby nagradzać górników za generowanie bloków, a także aby 

móc tworzyć transakcje i wysyłać transakcje. W tej sekcji utworzysz portfel. Musisz utworzyć 

kombinację kluczy publicznych i prywatnych nie tylko w celu uwierzytelnienia użytkownika, ale także 

w celu przechowywania i pobierania danych, których jest właścicielem. Stworzysz portfel z kluczami 

publicznymi i prywatnymi. W przypadku bitcoin oryginalnym oprogramowaniem portfela jest 

podstawowy protokół bitcoin pobrany w rozdziale 2; potrzebuje całej księgi wszystkich transakcji od 

2009 roku, która w chwili pisania ma ponad 150 GB. Z tego powodu większość używanych portfeli to 

portfele „lekkie” lub tzw. portfele z uproszczoną weryfikacją płatności (SPV), które synchronizują się z 

rdzeniem bitcoin. W blockchain dostępnych jest wiele różnych portfeli, od online po portfel papierowy, 

w którym zapisujesz swój klucz prywatny na kartce papieru. Zanim przejdziemy dalej, rzućmy okiem na 

to, jak możesz komunikować się z portfelem bitcoin. Jak pamiętasz, w Rozdziale 2 udało Ci się uzyskać 

saldo pewnego portfela bitcoin. Aby lepiej zrozumieć portfele, możesz utworzyć allet bitcoin za 

pomocą rdzenia bitcoin. Najpierw musisz uruchomić demona bitcoin.  

> bitcoind – printtoconsole 

Następnie możesz poprosić o adres.  

> bitcoin-cli help getnewaddress 

Następnie możesz zrzucić swoje klucze prywatne do pliku tekstowego.  

> bitcoin-cli dumpwallet ~/mywallet.txt 

Możesz uzyskać lokalizację swojego klucza prywatnego i wyświetlić klucz.  

> vim /Users/[location]/mywallet.txt 

Dla odniesienia, sprawdź kod podstawowego portfela bitcoin C++ tutaj:  

> vim /[Bitcoin Core Location]/bitcoin/src/wallet/init.cpp 

KROK 5: ĆWICZENIE Z PORTFELA 

Utwórz portfel Blockchain 

W tym ćwiczeniu wygenerujesz klucze publiczno-prywatne, które będą używane w Twoim portfelu. 

Będziesz używać implementacji biblioteki kryptografii krzywych eliptycznych do generowania 

kombinacji kluczy prywatnych i publicznych. Zauważ, że biblioteka krzywych eliptycznych używa 

secp256k1 jako algorytmu krzywej ECDSA.  



Uwaga: Kryptografia krzywych eliptycznych (ECC) to technika szyfrowania kluczem publicznym 

stosowana przez bitcoin. Opiera się na teorii krzywych eliptycznych do generowania kluczy 

kryptograficznych. Secp256k1 to algorytm ECDSA z krzywą eliptyczną wykresu.  

Aby zainstalować bibliotekę, uruchom następujące polecenie:  

> npm install elliptic –save 

Następnie dodaj plik i nazwij go wallet.js. Spójrz na pełny kod w aukcji 

let EC = require('elliptic').ec,  

fs = require('fs');  

const ec = new EC('secp256k1'),  

privateKeyLocation = __dirname + '/wallet/private_key';  

exports.initWallet = () => { 

let privateKey;  

if (fs.existsSync(privateKeyLocation)) { 

const buffer = fs.readFileSync(privateKeyLocation, 'utf8');  

privateKey = buffer.toString(); 

} else {  

privateKey = generatePrivateKey(); 

fs.writeFileSync(privateKeyLocation, privateKey);  

} 

const key = ec.keyFromPrivate(privateKey, 'hex');  

const publicKey = key.getPublic().encode('hex');  

return({'privateKeyLocation': privateKeyLocation,  

'publicKey': publicKey}); 

}; 

const generatePrivateKey = () => { 

const keyPair = ec.genKeyPair(); 

const privateKey = keyPair.getPrivate(); 

return privateKey.toString(16);  

}; 

W pliku portfela tworzysz i inicjujesz kontekst EC.  

const ec = new EC('secp256k1'),  

Następnie przechowujesz lokalizację klucza prywatnego portfela, privateKeyLocation.  



PrivateKeyLocation = __dirname + '/wallet/private_key';  

Następnie możesz utworzyć metodę exports.initWallet do generowania rzeczywistego klucza 

publiczno-prywatnego, generatePrivateKey.  

const keyPair = ec.genKeyPair(); 

const privateKey = keyPair.getPrivate(); 

Zauważ, że będziesz generować nowy portfel tylko wtedy, gdy taki nie istnieje.  

if (fs.existsSync(privateKeyLocation))  

W tym ćwiczeniu utworzysz plik wallet.js, wykorzystując bibliotekę kryptografii krzywych eliptycznych 

do wygenerowania kombinacji kluczy prywatny-publiczny.  

Aby zobaczyć, jak działa kod, tymczasowo dodaj następujący kod na końcu pliku wallet.js. Skrypt 

utworzy klucze publiczne i prywatne.  

let wallet = this;  

let retVal = wallet.initWallet(); 

console.log(JSON.stringify(retVal));  

Następnie utwórz katalog portfela do przechowywania klucza prywatnego i uruchom skrypt. Kod 

zainicjuje skrypt i utworzy twój klucz publiczny.  

> mkdir wallet 

> node wallet.js 

> cat wallet/private_key 

Pamiętaj, aby zakomentować te wiersze, ponieważ w następnym ćwiczeniu utworzysz interfejs API, 

aby móc tworzyć klucze za pomocą przeglądarki. 

Tworzenie API 

Następnym krokiem jest utworzenie interfejsu programu aplikacji (API), aby móc uzyskać dostęp do 

kodu, który piszesz. Jest to ważna część łańcucha bloków, ponieważ chcesz uzyskać dostęp do swoich 

bloków i portfela lub dowolnej innej operacji sieciowej P2P za pomocą usługi HTTP. W tej sekcji 

będziesz korzystać z biblioteki ekspresowej, ponieważ jest ona łatwa w obsłudze i będziesz mógł łatwo 

tworzyć swoje API.  

KROK 6: ĆWICZENIE Z ŁAŃCUCHEM BLOKÓW API P2P 

Tworzenie API 

W tym ćwiczeniu utworzysz interfejs API do interakcji z siecią blockchain P2P.  

Będziesz tworzyć następujące usługi:  

• blocks: pobiera wszystkie bloki w łańcuchu bloków 

• getBlock: pobiera określony blok według indeksu 

• getDBBlock: Pobiera blok z bazy danych 



• getWallet: Tworzy nowy portfel poprzez wygenerowanie klucza publiczno-prywatnego 

Zainstalujesz express i body-parser. Te biblioteki pozwolą Ci stworzyć serwer i wyświetlać strony w 

przeglądarce.  

> npm install express body-parser --save 

Musisz również zaimportować utworzony plik wallet.js.  

let express = require("express"), 

bodyParser = require('body-parser'),  

wallet = require('./wallet');  

Następnie tworzysz metodę o nazwie initHttpServer, która zainicjuje serwer i tworzenie usług. 

Ponieważ korzystasz z różnych instancji sieci P2P i uruchamiasz instancje na tym samym komputerze, 

chcesz używać różnych numerów portów. Często używany jest port 80 lub 8081 dla usług HTTP, ale nie 

jest to wymagane. To, co zrobisz, to przekażesz losowy numer portu, którego używasz, i użyj metody 

plasterka, aby uzyskać dwie ostatnie cyfry numeru portu.  

let initHttpServer = (port) => { 

let http_port = '80' + port.toString().slice(-2);  

let app = express(); 

app.use(bodyParser.json()); 

Usługa Bloki pobierze wszystkie Twoje bloki.  

app.get('/blocks', (req, res) => res.send(JSON.stringify( 

chain.blockchain )));  

Usługa getBlock będzie pobierać jeden blok na podstawie indeksu.  

app.get('/getBlock', (req, res) => { 

let blockIndex = req.query.index;  

res.send(chain.blockchain[blockIndex]);  

}); 

Usługa getDBBlock będzie pobierać wpis bazy danych LevelDB na podstawie indeksu.  

app.get('/getDBBlock', (req, res) => { 

let blockIndex = req.query.index;  

chain.getDbBlock(blockIndex, res);  

}); 

Usługa getWallet będzie wykorzystywać plik wallet.js utworzony w poprzednim kroku i wygeneruje 

parę kluczy publiczny-prywatny.  

app.get('/getWallet', (req, res) => { 



res.send(wallet.initWallet()); 

}); 

Na koniec skorzystasz z metody słuchania ekspresowego.  

app.listen(http_port, () => console.log('Listening http on 

port: ' + http_port));  

}; 

Wywołasz metodę initHttpServer, którą utworzyłeś po uruchomieniu sieci P2P i wybraniu losowego 

portu.  

(async () => { 

const port = await getPort(); 

initHttpServer(port);  

} 

Aby wywołać swoje usługi, uruchom sieć P2P, a następnie otwórz przeglądarkę i wywołaj API.  

http://localhost:80[port]/getWallet 

http://localhost:80[port]/blocks 

http://localhost:80[port]/getBlock?index=0 

http://localhost:80[port]/ getDBBlock?index=0 

W tym ćwiczeniu utworzyłeś usługi API i możesz teraz wchodzić w interakcję z siecią P2P. Stworzyłeś 

swoje usługi, dzięki czemu będziesz mógł tworzyć wiele instancji sieci P2P na tej samej maszynie; 

jednak w rzeczywistości każda maszyna będzie obsługiwać tylko jednego peera. W następnym 

ćwiczeniu utworzysz interfejs wiersza poleceń (CLI), aby łatwo wywoływać te usługi.  

Tworzenie interfejsu wiersza poleceń 

W ostatnim kroku tego rozdziału będziesz tworzył interfejs wiersza poleceń (CLI). CLI jest potrzebny, 

aby móc łatwo uzyskać dostęp do utworzonych usług. Nie będę wchodził w cały wewnętrzny proces 

skryptu CLI, ponieważ wykracza to poza zakres tego rozdziału; jednak możesz pobrać cały przykład i 

przejrzeć go. 

KROK 7: ĆWICZENIE CLI 

Polecenie blokowe 

W tym ćwiczeniu utworzysz CLI do interakcji i dostępu do sieci blockchain P2P. Następnie zainstaluj 

biblioteki, których będziesz używać do uruchamiania obietnic, uruchamiania funkcji asynchronicznej, 

dodawania kolorów do konsoli i przechowywania plików cookie. 

> npm babel-polyfill async update-notifier handlebars colors 

nopt –save 

W poleceniu block.js ustawisz dwie komendy: get i all. Spójrz na cały kod na listingu 



let logger = require('../logger'); 

function Block(options) { 

this.options = options; 

} 

Block.DETAILS = { 

alias: 'b', 

description: 'block', 

commands: ['get', 'all'], 

options: { 

create: Boolean 

}, 

shorthands: { 

s: ['--get'], 

a: ['--all'] 

}, 

payload: function(payload, options) { 

options.start = true; 

}, 

}; 

Block.prototype.run = function() { 

let instance = this, 

options = instance.options; 

if (options.get) { 

instance.runCmd('curl http://localhost:' + options.argv. 

original[2] + '/getBlock?index=' + options.argv.original[3]); 

} 

if (options.all) { 

instance.runCmd('curl http://localhost:' + options.argv. 

original[2] + '/blocks'); 

} 

}; 



Block.prototype.runCmd = function(cmd) { 

const { exec } = require('child_process'); 

logger.log(cmd); 

exec(cmd, (err, stdout, stderr) => { 

if (err) { 

logger.log(`err: ${err}`); 

return; 

} 

logger.log(`stdout: ${stdout}`); 

}); 

}; 

exports.Impl = Block; 

Jak widać, polecenie wallet.js będzie zawierać get i wszystkie metody wskazujące na polecenie curl w 

celu uruchomienia wywołania usługi HTTP. 

Polecenie portfela 

Podobnie polecenie block.js będzie zawierało metodę create i polecenie curl do uruchomienia 

wywołania usługi HTTP. Zobacz listing 

let logger = require('../logger'); 

function Wallet(options) { 

this.options = options; 

} 

Wallet.DETAILS = { 

alias: 'w', 

description: 'wallet', 

commands: ['create'], 

options: { 

create: Boolean 

}, 

shorthands: { 

c: ['--create'] 

}, 

payload: function(payload, options) { 



options.start = true; 

}, 

}; 

Wallet.prototype.run = function() { 

let instance = this, 

options = instance.options; 

if (options.create) { 

instance.runCmd('curl http://localhost:' + options.argv. 

original[2] + '/getWallet'); 

} 

}; 

Wallet.prototype.runCmd = function(cmd) { 

const { exec } = require('child_process'); 

logger.log(cmd); 

exec(cmd, (err, stdout, stderr) => { 

if (err) { 

logger.log(`err: ${err}`); 

return; 

} 

logger.log(`stdout: ${stdout}`); 

}); 

}; 

exports.Impl = Wallet; 

Teraz, gdy masz już skonfigurowane polecenia, możesz dodać swój CLI do bash_profile jako alias, aby 

móc uruchomić CLI z dowolnej lokalizacji ścieżki. 

> vim ~/.bash_profile 

alias cli='node /[project location]/step7/bin/bin/cli.js 

Zapisz i uruchom bash_profile, aby zastosować te zmiany. 

> . ~/.bash_profil 

Możesz zadzwonić do CLI po uruchomieniu P2P i poznaniu używanych portów. 

> cli block --get [port] 1 #port #index 



> cli block –all [port] #port 

> cli wallet --create [port] 

Na przykład uruchom instancję sieci P2P w Terminalu. 

> node p2p.js 

Następnie otwórz nowy terminal okna i uruchom polecenie CLI, aby pobrać pierwszy wygenerowany 

blok. 

> blok cli --get [port] 1 

W tym ćwiczeniu utworzyłeś dwa polecenia do pobierania bloków i tworzenia portfela. Jest to punkt 

wyjścia dla twojego CLI i będziesz mógł kontynuować dodawanie poleceń w razie potrzeby. 

Dokąd się udać? 

Wspomniałem już, że kod w tym rozdziale nie bierze pod uwagę wielu przypadków użycia i nie ma 

żadnych zabezpieczeń, aby był prosty. Jest wiele rzeczy, które możesz zrobić, aby ulepszyć kod. 

• Potwierdzenia: Każdy górnik wysyła wiadomość z blokiem. Możesz stworzyć system potwierdzeń, 

aby zapewnić integralność danych. 

• Transakcje/dane: Możesz zaimplementować transakcje lub obiekty danych, aby rozwiązać problem 

podwójnych wydatków, walidacji transakcji i transakcji coinbase. 

• levelDB: Po zainicjowaniu P2P można utworzyć skrypt do pobierania i zapisywania wszystkich bloków 

w bazie danych LevelDB, sprawdzania ich poprawności i czyszczenia bazy danych w razie potrzeby. 

Streszczenie 

W tej części omówiono, jak stworzyć własną podstawową sieć blockchain P2P; byłeś w stanie wysyłać 

i odbierać wiadomości oraz umieszczać bloki w tych wiadomościach. Udało Ci się zarejestrować i 

wyrejestrować górników oraz wdrożyć prosty mechanizm konsensusu PoS. Utworzyłeś nowe bloki i 

wysłałeś je między rówieśnikami. Można również skonfigurować bazę danych typu nazwa-wartość 

LevelDB do przechowywania bloków. Kontynuowałeś i utworzyłeś portfel składający się z par kluczy 

prywatny-publiczny. Wreszcie stworzyłeś sposoby komunikowania się z siecią P2P za pośrednictwem 

usług API i CLI. W następnym rozdziale zagłębisz się w zrozumienie portfeli i transakcji bitcoin poprzez 

interakcję z podstawowym API bitcoin. 



Portfele i transakcje Bitcoin 

W tej części zagłębisz się w podstawowe RPC bitcoina i dowiesz się o portfelach i transakcjach. Dowiesz 

się, jak wykorzystać dziedzictwo i portfele bitcoin SegWit. Wydobędziesz klucze publiczne i prywatne 

portfela. Większość tej Częsci będzie dotyczyć transakcji, od wysyłania środków w prosty sposób z 

wykorzystaniem testowego łańcucha bloków bitcoin po bardziej złożone transakcje. Dodatkowo 

dowiesz się, jak wysyłać monety za pośrednictwem podstawowego interfejsu GUI portfela bitcoin, a 

także dowiesz się, jak przeglądać transakcje w Block Explorer i rozumieć potwierdzenia. Przyjrzysz się 

surowym transakcjom i dowiesz się, jak utworzyć surową transakcję z jednym wyjściem, a także jak 

tworzyć transakcje z wieloma użytkownikami, którzy je podpisują. Dodatkowo zastąpisz transakcję i 

ustawisz czas blokady. Poznasz również różnicę między opcjami płatności a opłatami. Na koniec 

omówię sposób przekazywania danych w surowej transakcji. Pod koniec tej części będziesz miał 

znacznie lepsze zrozumienie transakcji, portfeli, opłat, opcji płatności i podstawowego RPC bitcoina. 

Zasoby Bitcoin Core RPC 

Nauczyłeś się, jak wchodzić w interakcje z rdzeniem bitcoin, wykorzystując demona bitcoin i funkcję 

rdzenia bitcoin jako serwer HTTP JSON-RPC, a teraz możesz wykonywać połączenia i odbierać 

odpowiedzi JSON. W tej sekcji opanujesz te umiejętności, aby zrozumieć portfele i transakcje. 

Pierwszym krokiem jest zainicjowanie i uruchomienie demona bitcoin.  

> bitcoind – printtoconsole 

Następnie w innym oknie Terminala możesz wyświetlić dostępne RPC polecenia, uruchamiając 

polecenie pomocy.  

> bitcoin-cli help 

Możesz również poprosić o pomoc dotyczącą dowolnego uruchamianego polecenia, dodając pomoc 

przed poleceniem. Na przykład dodaj pomoc przed poleceniem getnewaddress w ten sposób:  

> bitcoin-cli help getnewaddress 

Portfel Bitcoin 

W Części 2 pytałeś o dostępne fundusze portfela za pomocą polecenia getbalance i utworzyłeś nowy 

portfel bitcoin za pomocą polecenia getnewaddress. W części 3 stworzyłeś swój własny portfel 

blockchain dla swojego blockchaina; zrobiłeś to, tworząc plik wallet.js wykorzystujący bibliotekę 

Node.js kryptografii krzywych eliptycznych i generując kombinację kluczy prywatno-publicznych, którą 

następnie można było ujawnić za pomocą CLI. W tej sekcji poszerzę tę wiedzę, patrząc na rdzeń bitcoina 

oraz sposób generowania portfeli i transakcji. Bitcoin pozwala użytkownikom wysyłać i odbierać 

monety. Użytkownik może wygenerować portfel, który zawiera klucz publiczny, a nadawca wyśle 

monety na adres klucza publicznego portfela odbiorcy. Wysyłanie monet przebiega w ten sam sposób, 

ale w odwrotnej kolejności. Odbiorca dostarcza nadawcy adres klucza publicznego portfela, na który 

oczekuje zapłaty, a nadawca wysyła monety na ten adres klucza publicznego. Adres portfela to klucz 

publiczny, który został wygenerowany przez algorytm mieszający klucza publicznego/prywatnego. 

Odbiorca może wygenerować nowy klucz publiczny za każdym razem, gdy użytkownik oczekuje 

płatności. Użytkownicy, którzy nie muszą być anonimowi, mogą używać tylko jednego klucza 

publicznego do wielu transakcji; jednak oryginalna wizja bitcoina zachęca użytkowników do podawania 

innego klucza publicznego dla każdej transakcji, a także do ustawiania wielu kluczy prywatnych, które 

odpowiadają wielu kluczom publicznym. Klucze prywatne są przechowywane w portfelu, a każdy klucz 

publiczny reprezentuje adres portfela. 



Utwórz starszy adres portfela i odzyskaj klucze prywatne 

Najpopularniejszy adres bitcoin i typ wygenerowany w rozdziale 2 to adres Pay to PubKey Hash 

(P2PKH). P2PKH jest kluczem publicznym, a adres klucza publicznego jest haszowany przez algorytm. 

Bitcoin obsługuje również protokół P2SH-SEGWIT, który omówię w dalszej części tej części.  

Uwaga: Segregated Witness (SegWit) był dodatkiem do kodu rdzenia bitcoin za pomocą miękkiego 

widelca, który zwiększał limit rozmiaru bloku bitcoina poprzez usunięcie danych podpisu, które 

odblokowują transakcję. Po usunięciu kodu odblokowującego dodatkowa przestrzeń jest 

wykorzystywana do uwzględnienia większej liczby transakcji w łańcuchu.  

Aby wygenerować adres z obsługą P2SH-SEGWIT i P2PKH, wystarczy uruchomić następujące czynności:  

> bitcoin-cli getnewaddress 

2N96AMUEX4VMNTApPAbUaA6wzP4V9QrbveK 

Aby wygenerować adres P2PKH, użyjesz flagi starszej wersji.  

> bitcoin-cli getnewaddress "" legacy 

13oWKiVQ7C5Ewwjv6KRpP3Xm5YstzqFixT 

Jak widać, polecenia zwracają klucze publiczne. Klucze prywatne portfela można wyświetlić, zrzucając 

klucze do pliku, tak jak poprzednio, lub po prostu za pomocą polecenia dumpprivkey.  

> bitcoin-cli dumpprivkey "13oWKiVQ7C5Ewwjv6KRpP3Xm5YstzqFixT" 

L5gDpFvfEkUSFeMSQb92kueD1BuX4JeZLAhQkXoEtjcZMog3uXB4 

Klucze prywatne nie powinny być nikomu udostępniane, ponieważ odblokowują środki związane z 

adresem publicznym. Powiedziawszy to, dzielę się z wami tym przykładem jako uczącym się 

przykładem.  

Uwaga: Chroń swoje klucze prywatne. Jeśli zgubisz klucze prywatne, stracisz swoje monety/środki.  

Jak wiesz, możesz zrzucić klucze prywatne do pliku tekstowego.  

> bitcoin-cli dumpwallet ~/mywallet.txt 

{ 

"filename": "/Users/Eli/mywallet.txt" 

} 

Następnie możesz uzyskać lokalizację portfela i wyświetlić swoje klucze.  

> vim /Users/[location]/mywallet.txt 

Zapisany plik danych zawiera nie tylko klucze publiczne i prywatne ale także transakcje związane z 

Twoim portfelem. Inną użyteczną funkcją RPC, jak możesz sobie przypomnieć, jest możliwość zapytania 

demona bitcoin o środki z określonego portfela.  

> bitcoin-cli getbalance 1Mr2G632PfQuq4uJXRBNWLoRKH71Qwor51 

Aby uzyskać dostępne środki w portfelu, po prostu uruchamiasz polecenie getbalance, które zwraca 

saldo 0, ponieważ nie wpłaciłeś jeszcze żadnych środków.  



> bitcoin-cli getbalance 

0.00000000 

Zapłać świadkowi hash klucza publicznego (P2WPKH): SegWit Soft Fork 

Bitcoin (BTC) i bitcoin cash (BCH) zostały mocno rozwidlone głównie przez ponad niezgodność rozmiaru 

bloku, co oznacza, ile danych można zawrzeć w każdym bloku. W 2017 r. rdzeń kodu bitcoin został 

mocno wbity w bitcoin cash i umożliwił zwiększenie limitu rozmiaru bloku. W 2019 r. bitcoin cash 

ponownie się rozwidlił z powodu sporu o kilka nowych funkcji dla każdego widelca. Ograniczenie 

rozmiaru bloku w bitcoinie oznacza, że czasami transakcje muszą czekać na uwzględnienie w bloku; 

jednak ze względu na ograniczenie do 1 MB mogą nie zostać uwzględnione w następnym bloku, co 

powoduje spowolnienie czasu transakcji, gdy w sieci jest zbyt wiele transakcji, co powoduje wzrost 

opłat za eksploatację. Aby to naprawić, twórcy bitcoin open source stworzyli soft fork i dołączyli 

Segregated Witness (SegWit). SegWit zwiększył limit rozmiaru bloku bitcoina, usuwając dane podpisu, 

które odblokowują transakcję. Po usunięciu kodu odblokowującego dodatkowe miejsce można 

wykorzystać do uwzględnienia większej liczby transakcji w łańcuchu. Ta metoda zwiększa rozmiar bloku 

do 4 MB.  

Uwaga: SegWit to proces, w którym limit rozmiaru bloku w łańcuchu bloków jest zwiększany poprzez 

usunięcie danych podpisu z transakcji bitcoin. Ten proces zwalnia miejsce i pozwala dodać więcej 

transakcji. SegWit używa adresu Bech32 zdefiniowanego w BIP173. Ma 90 znaków i składa się z części 

czytelnej dla człowieka, separatora i danych.  

Kod weryfikacyjny odblokowania to dane świadka. Można powiedzieć, że nowy kodeks „segregował 

świadka”. Stąd wzięła się nazwa. W używanym przez nas buildzie v17.0 znajduje się opcja Witness 

Public Key Hash w portfelu i transakcji, która zastępuje parametry scriptSig i sprawdza ważność 

transakcji. Stary, starszy kod nadal działa, ponieważ jest to soft fork. Widziałeś to w poleceniu 

getaddressinfo, które zawiera zarówno scriptPubKey do obsługi starszych adresów, jak i iswitness. 

Możesz uruchomić polecenie getaddressinfo i zobaczyć te parametry.  

> bitcoin-cli getaddressinfo $address1 

Przed bitcoin core v0.16 trzeba było użyć polecenia addwitnessaddress, aby zmienić starszy adres w 

P2WPKH. Od wersji bitcoin core v0.16.0 adres obsługuje zarówno P2SH, jak i P2WPKH. Zatem portfel 

to P2SH-P2WPKH. Jeśli używasz wersji 0.18, możesz zauważyć, że adresy getaddressinfo mają oba 

parametry dla starszego scriptSig i dla SegWit. 

Algorytm podpisu cyfrowego krzywej eliptycznej 

Rdzeń Bitcoin umożliwia tworzenie podpisu za pomocą algorytmu podpisu cyfrowego krzywej 

eliptycznej (ECDSA). Można to osiągnąć za pomocą polecenia signmessage. Dodanie podpisu pozwala 

udowodnić, że posiadasz klucze prywatne portfela, a tym samym dodaje kolejną warstwę 

bezpieczeństwa dla nadawcy, aby upewnić się, że przesyła środki na właściwy adres.  

> bitcoin-cli signmessage "13oWKiVQ7C5Ewwjv6KRpP3Xm5YstzqFixT" 

"John Doe" 

To polecenie generuje skrót: 

HzicuTXMl1COVh7Xw9ky9A/cl7ZjMSWNH10Y/invAgHWa74gS8Eovio3FJkofpH 

0nunIA7pJoGwWLRa0UdD7dc8=  



Nadawca może zweryfikować portfel przed wysłaniem środków.  

> bitcoin-cli verifymessage "13oWKiVQ7C5Ewwjv6KRpP3Xm5YstzqFixT" 

"HzicuTXMl1COVh7Xw9ky9A/cl7ZjMSWNH10Y/invAgHWa74gS8EOvio3FJk 

ofpH0nunIA7pJoGwWLRa0UdD7dc8=" "John Doe" 

Polecenie weryfikacyjne wygeneruje odpowiedź prawda lub fałsz. W takim przypadku odpowie w ten 

sposób:  

TRUE 

Dzięki temu użytkownicy mogą potwierdzić, że faktycznie posiadają portfel. Jest to przydatne na 

przykład na poziomie kodu, ponieważ adres P2PKH będzie wykorzystywał klucz prywatny do 

generowania podpisu. Adres P2PKH to skrót klucza publicznego odpowiadający kluczowi prywatnemu, 

który złożył podpis.  

Uwaga: ECDSA to algorytm kryptograficzny wykorzystywany przez bitcoin w celu zapewnienia 

własności środków. Służy do generowania kluczy publicznych/prywatnych, a także może zawierać 

podpis w algorytmie.  

Podpis ECDSA można porównać z maksymalnie czterema możliwymi kluczami publicznymi ECDSA. Te 

klucze publiczne zostaną zrekonstruowane na podstawie skrótu podpisu; każdy klucz jest haszowany i 

porównywany z adresem portfela P2PKH podanym dla dopasowania. Wynik jest prawdziwy lub 

fałszywy. Jak widziałeś wcześniej, przykład otrzymał prawdę po uruchomieniu polecenia 

Verifymessage.  

Uwaga : kod QR to obrazowa reprezentacja ciągu. Czytniki QR  są używane do takich rzeczy, jak 

odczytywanie adresów URL lub kodowanie adresu klucza publicznego portfela.  

Możesz wygenerować kod QR za pomocą Chart Google API: https://chart.googleapis.com.  

Na przykład, aby wygenerować kod QR dla adresu: 13oWKiVQ7C5Ewwjv6KRpP3Xm5YstzqFixT w 

kwocie 0,00016 BTC wygenerowałbyś następujący adres URL:  

https://chart.googleapis.com/chart?chs=250x250&cht=qr&chl= 

bitcoin:13oWKiVQ7C5Ewwjv6KRpP3Xm5YstzqFixT?&amount=0.00016.  

Transakcje 

W tej sekcji omówię transakcje. Dowiesz się, jak wysyłać monety za pomocą demona bitcoina w sieci 

testowej, korzystając zarówno z wiersza poleceń, jak i interfejsu graficznego portfela bitcoin core. 

Dowiesz się, jak używać eksploratora bitcoinów do przeglądania swoich transakcji. Następnie omówię 

bardziej zaawansowane tworzenie transakcji, pokazując, jak utworzyć surową transakcję z jednym 

wyjściem, a także bardziej złożone transakcje z wykorzystaniem Multisignature (multisig), który 

wymaga więcej niż jednego klucza do autoryzacji transakcji. Dodatkowo omówię, jak zmienić inne 

opcje, takie jak zamiana transakcji na zmianę opłaty, a także ustawienie locktime. Poznasz różnicę 

między P2PKH a P2SH-SEGWIT. Na koniec dowiesz się, jak dołączać inne dane niż tylko monety za 

pomocą bitcoina, używając parametrów OP_RETURN. Zacznijmy.  

Proste polecenie 

Pierwsza transakcja w bloku nazywana jest transakcją coinbase; na tę transakcję składają się opłaty 

transakcyjne uiszczane przez transakcje zawarte w bloku. Aby wysłać transakcję, musisz uiścić opłatę 

https://chart.googleapis.com/


transakcyjną górnikom. Jeśli opłata jest niska lub opłata nie została zapłacona, transakcja może utknąć 

na długi czas lub nawet na zawsze w sieci P2P, dopóki opłata nie zostanie zmieniona. Aby ustawić 

opłatę transakcyjną, możesz dodać parametr do bitcoina. conf z domyślną opłatą. Najpierw musisz 

znaleźć lokalizację pliku. Aby to zrobić, zaraz po uruchomieniu demona możesz wyśledzić lokalizację 

pliku.  

> bitcoind – printtoconsole 

Po kilku sekundach zatrzymaj tę usługę, naciskając klawisze Control+C. Polecenie pokazuje lokalizację 

pliku bitcoin.conf. Zwraca lokalizację pliku konfiguracyjnego. Następnie możesz otworzyć plik i 

zmodyfikować go, dodając domyślną opłatę. W tym przypadku był zagnieżdżony w folderze Application 

Support.  

/Users/[my user]/Library/Application Support/Bitcoin/bitcoin.conf 

Po otwarciu pliku widać, że domyślna opłata za transakcję jest ustawiona na 0,00000020 

(mintxfee=0,0000020).  

Uwaga: w bitcoindzie obowiązują inne opłaty i ustawienia. Możesz modyfikować wysyłane transakcje 

(paytxfee), maksymalne łączne opłaty (maxtxfee), opłaty awaryjne i tak dalej. Odwiedź tę stronę 

bitcoin, aby uzyskać wszystkie dostępne opcje: https://en.bitcoin.it/wiki/Running_Bitcoin.  

Monitorowanie i aktualizowanie opłaty za transakcję bitcoin może zapewnić, że wysyłane środki 

zostaną zmienione przez siły rynkowe. Istnieją strony internetowe, aplikacje i formularze, które mogą 

próbować przewidzieć opłatę, którą należy uiścić. Istnieje wiele witryn, które pomagają obliczać 

przewidywania opłat transakcyjnych, takich jak ten interfejs API, który można wywołać z kodu:  

https://bitcoinfees.earn.com/api/v1/fees/recommended 

API zwróciło się w momencie pisania opłaty w wysokości 20 satoshi.  

{"fastestFee":20,"halfHourFee":20,"hourFee":18} 

Innym przykładem jest https://bitcoinfees.net/. Ta strona pokazuje większość transakcji odbywa się na 

poziomie pięciu do sześciu satoshi w czasie krótszym niż sześć godzin lub 49 do 50 satoshi w czasie 

krótszym niż 20 minut.  

Uwaga: satoshi to setna część milionowego BTC i nosi imię Satoshi Nakamoto. To najmniejszy ułamek 

bitcoina, który można wysłać: 0,0000001 BTC. Szybsza opłata wynosiłaby 50 satoshi w momencie 

pisania.  

Teraz, gdy znasz już opłatę, możesz zmodyfikować plik konfiguracyjny z minimalną opłatą na wyższą, 

np. 50 satoshi.  

> vim '/[location]/bitcoin/bitcoin.conf' 

mintxfee=0.00000050 

txconfirmtarget=3 

Wartość mintxfee określa minimalną opłatę transakcyjną w wysokości 50 satoshi, czyli 0,00000050 ฿. 

To ustawi 20 satoshi/bajt danych w twojej transakcji. Oznacza to, że opłata zmienna musi wyliczyć 

dobrą kwotę, aby transakcja trafiła do kolejnych trzech bloków. Jak pamiętasz, hashowanie każdego 

bloku zajmuje około 10 minut, więc uwzględnienie transakcji będzie miało na celu 30 minut. Po 

zmodyfikowaniu pliku konfiguracyjnego pamiętaj, aby ponownie uruchomić bitcoind.  



> bitcoind – printtoconsole 

Sieć testowa 

W tej sekcji dowiesz się więcej o transakcjach, a aby lepiej zrozumieć transakcje, będziesz musiał 

wysyłać i odbierać bitcoiny. Aby uzyskać bitcoiny w sieci mainnet (rzeczywisty łańcuch produkcyjny), 

musisz albo kopać monety, albo nimi handlować. Jednak nie chcesz obsługiwać rzeczywistych monet, 

gdy się uczysz, ponieważ będziesz musiał płacić opłaty, a także ryzykować utratę monet, jeśli popełnisz 

błędy. Również cena bitcoina może spaść. Na szczęście bitcoin oferuje alternatywny blockchain, który 

służy do testowania; to się nazywa testnet. Ten alternatywny łańcuch bloków umożliwia 

eksperymentowanie bez używania prawdziwych bitcoinów lub nadużywania łańcucha bitcoin. Możesz 

uruchomić podstawową instancję bitcoin z flagą -testnet. W testnecie odbywa się to za pomocą 

kranów, pozorowanych monet. Łączysz się z blockchainem testnetu zamiast głównego blockchaina, 

zatrzymując demona rdzenia bitcoin i uruchamiając go ponownie z flagą testnet.  

> bitcoind -testnet  

Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku łańcucha mainnet bitcoina, części synchronizujące i 

indeksujące mogą zająć godziny, w zależności od połączenia internetowego. Uruchom polecenie i zrób 

sobie długą przerwę na kawę, jeśli chcesz rozpocząć pracę z blokami. Testnet BTC oferuje darmowe 

bitcoiny kranowe, których możesz użyć do testowania. Testnet prosi o zwrot tych monet po 

zakończeniu testowania, ponieważ ta usługa jest bezpłatna, a zwrot tych monet przyniesie korzyści 

następnemu programiście, który ich potrzebuje. Pierwszym krokiem jest wysłanie monet do portfela. 

Najpierw wygeneruj nowy adres portfela P2PKH za pomocą następującego polecenia:  

> bitcoin-cli getnewaddress „” legacy  

mnMs77edsGV8VKwtB3d7fsnvrNuZ8ECKfh 

Jak widać, wynik, który otrzymujesz, to klucz publiczny, którego możesz użyć do otrzymania środków. 

Następnie wklej ten adres na https://coinfaucet.eu, wybierz „Bitcoin testnet”, sprawdź, czy nie jesteś 

robotem i kliknij „Zdobądź bitcoiny!” przycisk. Gdy monety zostaną wysłane do Twojego portfela, 

otrzymasz potwierdzenie z numerem tx.  

Uwaga: należy pamiętać, że te witryny testnetowe kranu często przechodzą w tryb offline i może być 

konieczne znalezienie nowej witryny testowej kranu. 

Przeglądanie transakcji w Block Explorer 

W kranie testnetowym możesz monitorować bitcoiny, które zostały wysłane, tak jak można to zrobić 

w łańcuchu blokowym głównego bitcoina produkcyjnego. Odbywa się to w testnetowym Eksploratorze 

Blockchain. Jak pamiętasz, „tx ID” oznacza identyfikator transakcji. W rzeczywistości każda transakcja, 

która kiedykolwiek ma miejsce w łańcuchu bloków, jest publicznie dostępna dla każdego w 

Eksploratorze Blockchain; która zawiera wszystkie dane transakcji z wyjątkiem kluczy prywatnych 

użytkowników. Chociaż dane transakcji są publicznie dostępne, informacje identyfikujące właściciela 

nie są informacjami publicznymi i nie są potrzebne do realizacji transakcji. To, co łączy użytkownika z 

wysyłanymi monetami, to klucz prywatny powiązany z kluczem publicznym. Podobnie możesz wykonać 

to samo sprawdzenie informacji za pomocą wiersza poleceń RPC. Wiesz już, jak sprawdzić saldo 

swojego portfela, jak pokazano tutaj:  

> bitcoin-cli getbalance 

0,000000 



Po otrzymaniu monet nie będzie można ich wydać, dopóki transakcja nie zostanie potwierdzona przez 

potwierdzenia wydobytych bloków. Dlatego jeśli od razu sprawdzisz saldo, nadal będzie ono 

wskazywać 0. Będziesz mógł zobaczyć monety jako niepotwierdzone za pomocą polecenia 

getunconfirmedbalance zaraz po umieszczeniu transakcji w następnym bloku. Aby to sprawdzić, 

uruchom polecenie getunconfirmedbalance.  

> bitcoin-cli getunconfirmedbalance 

0.10413028 

Po uzyskaniu wystarczającej liczby potwierdzeń polecenie getbalance pokaże swoje nowe saldo, a 

getunconfirmedbalance pokaże 0. Podobnie możesz być bardziej szczegółowy i poprosić, aby 

minimalne potwierdzenia wynosiły 2.  

> bitcoin-cli getbalance "*" 2 

Uwaga: Transakcja pozostaje „niepotwierdzona” do momentu utworzenia następnego nowego bloku. 

Po utworzeniu nowego bloku nowa transakcja jest weryfikowana i uwzględniana w tym bloku. Teraz 

transakcja będzie miała jedno potwierdzenie. Mija około dziesięciu minut, tworzony jest nowy blok i 

transakcja zostaje ponownie potwierdzona. Każde potwierdzenie zwiększa bezpieczeństwo transakcji, 

a szanse na odwrócenie transakcji maleją. Normą na giełdach jest to, że wymagane jest od czterech do 

sześciu potwierdzeń, aby umożliwić korzystanie z monet; rozsądnie jest poczekać nawet na 

sześćdziesiąt potwierdzeń dla dużych ilości monet, co zajmuje około dziesięciu godzin.  

Innym przydatnym poleceniem jest polecenie listtransactions; zawiera pełną listę danych 

transakcyjnych związanych z Twoim portfelem.  

> bitcoin-cli listtransactions 

[ 

{ 

"address": "mnMs77edsGV8VKwtB3d7fsnvrNuZ8ECKfh", 

"category": "receive", 

"amount": 0.10413028,  

"label": "", 

"vout": 0,  

"confirmations": 420,  

"blockhash": "0000000000125d2714882704562c8442a6700c58a41ca 

d0b4108305474be3bb1", 

"blockindex": 4,  

"blocktime": 1541783585,  

"txid": "645a34a5cbdd66b126e6f81560dc79957c6e1a175a68f8ad23 

ca7fd38046df85", 

"walletconflicts": [ 



],  

"time": 1541783585,  

"timereceived": 1541890511,  

"bip125-replaceable": "no" 

} 

] 

Wysyłanie monet testnetowych za pośrednictwem interfejsu graficznego Bitcoin Core Wallet 

Zainicjowałeś podstawową instancję bitcoin z flagą testnet; istnieje jednak jeszcze łatwiejszy sposób 

wysyłania i odbierania monet. Rdzeń Bitcoin zawiera portfel GUI, którego możesz użyć. Będziesz 

korzystać z oprogramowania GUI, które wychodzi z pudełka z rdzeniem bitcoin. Aby rozpocząć, zakończ 

demona bitcoind w Terminalu, naciskając Control + C, a następnie uruchom bitcoin-qt w terminalu 

wiersza poleceń z flagą testnet, aby połączyć się z testnet, a nie mainnet.  

> bitcoin-qt –testnet 

To polecenie otwiera nowe okno, a następnie synchronizuje się z blockchainem testnet. Tak jak 

poprzednio, jeśli nie ukończyłeś synchronizacji testnetowej, może to potrwać kilka godzin, w zależności 

od połączenia internetowego, jak pokazano na rysunku 4-5. Jednak w interfejsie graficznym portfela 

zobaczysz szacowany czas, jak długo potrwa synchronizacja. Tak jak poprzednio, musisz poczekać na 

zakończenie synchronizacji; tylko wtedy możesz odzyskać adres klucza publicznego swojego portfela i 

wydać swoje monety. W menu Przegląd zobaczysz salda, w tym środki potwierdzone (dostępne) i 

niepotwierdzone (oczekujące). Możesz również uzyskać listę transakcji, klikając przycisk Transakcje u 

góry. Aby utworzyć adres klucza publicznego nowego portfela, kliknij Odbierz u góry, a następnie kliknij 

przycisk Poproś o płatność. Spowoduje to wygenerowanie adresu dla Twojego portfela. Jak widać, GUI 

stworzył dla Twojej wygody kod QR. Możesz go zeskanować, gdy wysyłasz monety, jeśli ta funkcja jest 

obsługiwana. Teraz wyślijmy więcej monet do portfela za pomocą kranu testnetowego na 

https://live.blockcypher.com/btc-testnet/. Jak widać, możesz wtedy otrzymywać monety tak samo, jak 

przez wiersz poleceń. Następnie wyślesz trochę monet. Będziesz wysyłać 0,01 BTC z powrotem do 

kranu testnetu, aby inni programiści mogli go użyć. Aby to zrobić, kliknij przycisk Wyślij u góry GUI i 

wklej adres portfela kranu testnet, który otrzymałeś, gdy wysyłałeś monety do swojego portfela. 

Zauważ, że obok opłaty transakcyjnej w interfejsie graficznym portfela bitcoin znajduje się przycisk 

Wybierz. Pozwala to wybrać opłatę, a także liczbę potwierdzeń. Zawiera również sposób na włączenie 

opłaty „zamień na”. Ta funkcja umożliwia zmianę opłaty w przypadku, gdy opłata jest zbyt niska, a 

transakcja nie zostaje uwzględniona w bloku. Kran testnetowy wysyła monety na podany przez Ciebie 

adres portfela. Kiedy wysyłasz i odbierasz monety, otrzymujesz wyskakujące powiadomienie z GUI i 

zaktualizowane saldo na ekranie przeglądu. Kliknij przycisk Transakcje, aby zobaczyć informacje o 

transakcji. Możesz również kliknąć każdą transakcję, aby zobaczyć rzeczywiste dane transakcji. Jest to 

podobne do tego, co widziałeś za pomocą polecenia listtransactions 

Surowa transakcja 

Do tej pory otrzymałeś jedną transakcję do swojego portfela za pośrednictwem wiersza poleceń, a 

także monety za pomocą GUI rdzenia bitcoin. Mogłeś również przeglądać potwierdzenia, saldo opłat i 

transakcje. Jeśli wyślesz środki z powrotem do kranu testnetowego i otrzymasz monety, sprawy są 

proste. Nazywa się to transakcją jednego wejścia, jednego wyjścia, ponieważ masz jednego nadawcę i 

jednego odbiorcę i wydałeś tę samą kwotę, którą otrzymałeś (minus opłaty). W prawdziwym życiu 

https://live.blockcypher.com/btc-testnet/


transakcje mogą stać się bardziej złożone, ponieważ istnieje wiele przypadków użycia, w których 

istnieje jedno wejście i wiele wyjść lub wiele wejść i wiele wyjść. Rdzeń Bitcoin zapewnia zestaw 

poleceń umożliwiających dostęp do surowej transakcji (RawTransaction), dzięki czemu możesz mieć 

bardziej szczegółową kontrolę nad transakcją. Zaczniesz od prostej transakcji z jednym wejściem i 

jednym wyjściem za pośrednictwem wiersza poleceń RPC. 

 

Uwaga : Tworzenie i zrozumienie RawTransaction jest przydatne do tworzenia oprogramowania, 

ponieważ masz pełną szczegółową kontrolę nad transakcją. Jednak popełnianie błędów może 

skutkować katastrofą wyniku i utratę monet, więc zachowaj ostrożność i dokładnie sprawdź wszystko 

przed wysłaniem jakichkolwiek środków.  

 

Po otrzymaniu transakcji transakcja pozostaje w stanie zwanym niewydanymi danymi wyjściowymi 

transakcji (UTXO) w Twoim portfelu. Aby wysłać jednorazową transakcję jednorazową, Twoja kwota 

musi być równa środkom, które chcesz wysłać. Następnie możesz wygenerować nowe UTXO dla 

odbiorcy, do którego wysyłasz monety. Odbiorca może używać tych UTXO do wysyłania transakcji do 

nowego odbiorcy lub odbiorców, a proces ten może trwać bez końca.  

 

Uwaga: UTXO to indywidualna transakcja na monety przychodzące w Twoim portfelu. Gdy otrzymujesz 

wiele transakcji na jeden lub wiele adresów portfeli, każda z nich pozostaje jako UTXO, więc będziesz 

mieć wiele UTXO. Aby utworzyć nową transakcję wychodzącą, zbierasz jeden lub więcej UTXO w 

zależności od tego, ile chcesz wysłać.  

 

A co, jeśli Twoje UTXO zawiera większą kwotę, niż chciałbyś wydać? Następnie musisz odesłać 

pozostałe monety z powrotem do portfela. Aby uzyskać listę niewydanych monet, możesz użyć 

polecenia listunspend. Zamknij portfel bitcoin core GUI za pomocą Control + C i uruchom demona 

ponownie z flagą testnet.  

> bitcoind –testnet 

Po uruchomieniu polecenia getbalance otrzymujesz saldo portfela, które obejmuje dwie transakcje 

otrzymane z https://live.blockcypher.com/btc-testnet/ pomniejszone o transakcję wysłaną z 

powrotem do kranu testnet.  

> bitcoin-cli getbalance 

0.18505841 

Chciałbym zaznaczyć, że w każdej chwili możesz użyć flagi -named zamiast argumentów kolejności. 

Nazwany argument jest przydatny, aby upewnić się, że nie popełniasz błędów podczas pracy z mainnet. 

Na przykład polecenie getbalance z nazwanym argumentem wyglądałoby następująco:  

> bitcoin-cli -named getbalance minconf=2 

0.18505841 



Następnie spójrzmy na polecenie listunspend. Jak sama nazwa wskazuje, zwraca JSON z transakcjami 

za monety, których nie wydałeś, innymi słowy, swoje UTXO. Polecenie listunspent zwraca również JSON 

ze zmienną o nazwie vout, która reprezentuje numer indeksu wyjścia w transakcji.  

Uwaga: Wartość Vout reprezentuje numer indeksu wyjścia transakcji. Będziesz używać txid i vout, aby 

wybrać istniejące dane wyjściowe jako dane wejściowe nowej transakcji.  

> bitcoin-cli listunspent 

[ 

{ 

"txid": "50e91c9b73a90bd883f4a9a8a51be729770df20fae0445a 

9090b80a8621f4538", 

"vout": 0,  

"address": "2N67MKgL5rYcbuySDFUdypU5DvKjmwZoYEb", 

"label": "", 

"redeemScript": "0014c27b4e6bd8eb821ee80a239e0edd59070f 

57233d", 

"scriptPubKey": "a9148d1c6e108c60cfdfa61565ac328be66245 

91404b87", 

"amount": 0.09092813,  

"confirmations": 17,  

"spendable": true,  

"solvable": true,  

"safe": true 

}, 

{ 

"txid": "be05d068d1245f1c60ea4229c00eb5e96f2a5c5527f1deb7c6 

de5e1e20a4b4db", 

"vout": 1,  

"address": "2MveVhMe6PTzuhsJHx5zXAjDBwQvzdyqGjM", 

"redeemScript": "00142e29123ba343c577ab9517ede9b74f047d2c2ea3", 

"scriptPubKey": "a914254f0e95fb26c0f29975f866e69543519bf5 

65e787", 

"amount": 0.09413028,  



"confirmations": 16,  

"spendable": true,  

"solvable": true,  

"safe": true 

} 

]  

Te UTXO pokazują właściwość o nazwie txid, która jest zawarta w blokach bitcoin. Właściwość txid 

pozwala śledzić transakcje, jak widzieliście za pomocą Eksploratora Blockchain. Zauważ, że indeks 

zaczyna się od 0, a ponieważ masz dwie transakcje, teraz wynosi 0, a potem 1. Jeśli masz więcej 

transakcji, ten indeks będzie kontynuowany. Te UTXO pokazują właściwość o nazwie txid, która jest 

zawarta w blokach bitcoin. Właściwość txid pozwala śledzić transakcje, jak widzieliście za pomocą 

Eksploratora Blockchain. Zauważ, że indeks zaczyna się od 0, a ponieważ masz dwie transakcje, teraz 

wynosi 0, a potem 1. Jeśli masz więcej transakcji, ten indeks będzie kontynuowany. Możesz uzyskać 

wszystkie dane dotyczące transakcji za pomocą polecenia getrawtransaction. Tutaj wybrałem pierwszą 

właściwość tx z otrzymanego UTXO, a następnie dodałem flagę 1, aby zdekodować dane transakcji 

zakodowane szesnastkowo; spójrz na polecenie i całe wyjście, pokazane tutaj:  

> bitcoin-cli getrawtransaction 

50e91c9b73a90bd883f4a9a8a51be729770df20fae0445a9090b80a862 

1f4538 1 

{ 

"txid": "50e91c9b73a90bd883f4a9a8a51be729770df20fae0445a9090b 

80a8621f4538", 

"hash": "e420b350f5b95e29f51b722a5bd44ea2e9d27a7239d2 

e17da02f28e04c757b14", 

"version": 2,  

"size": 248,  

"vsize": 166,  

"weight": 662,  

"locktime": 1443113,  

"vin": [ 

{ 

"txid": " 

2645c128d68194640a7207eeae6ea42e8e528bcba2369 

eec0ba572566228b507", 



"vout": 0,  

"scriptSig": { 

"asm": "00143bfa0326c076fa6cab0d23aea170bac38ac9a164", 

"hex": "1600143bfa0326c076fa6cab0d23aea170bac38ac9a164" 

}, 

"txinwitness": [ 

"3045022100fb7f0fc2cf99c8174eb3d14169e1c206157d434d 

8290b2efbefa5a37d0773923022065f0b671c0596816c062b9bdc7 

b30931edfd99a846a0f1633d301bfb7c03db3c01", 

"02d208ff6da0583b99392d30e33c5a12da61b9d9de4c35bb0 

d20c33ba3bfc49302" 

],  

"sequence": 4294967294 

} 

],  

"vout": [ 

{ 

"value": 0.09092813,  

"n": 0,  

"scriptPubKey": { 

"asm": "OP_HASH160 8d1c6e108c60cfdfa61565ac328be66 

24591404b OP_EQUAL", 

"hex": "a9148d1c6e108c60cfdfa61565ac328be6624591404b87", 

"reqSigs": 1,  

"type": "scripthash", 

"addresses": [ 

"2N67MKgL5rYcbuySDFUdypU5DvKjmwZoYEb" 

]  

} 

}, 

{ 



"value": 1453.63689543,  

"n": 1,  

"scriptPubKey": { 

"asm": "OP_HASH160 f4eb3fe1578076853a774d36f193684f86f 

71d5f OP_EQUAL", 

"hex": "a914f4eb3fe1578076853a774d36f193684f86f71d5f87", 

"reqSigs": 1,  

"type": "scripthash", 

"addresses": [ 

"2NFaEgWoTNL5akkTuGtYQhzTvWhUaCbxBtL" 

]  

} 

} 

],  

"hex": "0200000000010107b528625672a50bec9e36a2cb8b528e2ea46 

eaeee07720a649481d628c1452600000000171600143bfa0326c 

076fa6cab0d23aea170bac38ac9a164feffffff02cdbe8a00000 

0000017a9148d1c6e108c60cfdfa61565ac328be6624591404b8 

747e059d82100000017a914f4eb3fe1578076853a774d36f1936 

84f86f71d5f8702483045022100fb7f0fc2cf99c8174eb3d1416 

9e1c206157d434d8290b2efbefa5a37d0773923022065f0b671c 

0596816c062b9bdc7b30931edfd99a846a0f1633d301bfb7c03d 

b3c012102d208ff6da0583b99392d30e33c5a12da61b9d9de4c3 

5bb0d20c33ba3bfc4930229051600", 

"blockhash": "00000000000000321b56aece3932b187927ac3e7d 

c4532f8811aa612bcfa639a", 

"confirmations": 17,  

"time": 1542029870,  

"blocktime": 1542029870 

} 

Zauważ, że masz informacje o bloku, potwierdzeniu, wejściu, wyjściu i wiele więcej. 



Generowanie surowych transakcji jednym wyjściem Transakcje mogą się łatwo skomplikować, 

ponieważ często istnieje potrzeba więcej niż jednego wejścia lub więcej niż jednego wyjścia. Na 

przykład, jeśli chcesz wysłać niewydane monety z powrotem do portfela, a także wysłać monety na 

wiele adresów, zaczyna się to komplikować. Korzystając z RawTransaction, otrzymujesz pełny dostęp 

do tego, gdzie trafiają monety i jesteś w stanie realizować złożone transakcje. Zaczniesz od stworzenia 

prostej RawTransaction, wysyłając jedno UTXO z jednego portfela do drugiego. Wcześniej wysyłałeś 

monety z powrotem do kranu testnetowego za pośrednictwem interfejsu graficznego portfela bitcoin 

core. Zróbmy to samo, ale z poleceniem RawTransaction. Na początek potwierdźmy saldo Twojego 

portfela przed wysłaniem monet.  

> bitcoin-cli getbalance 0.18505841  

Następnie wybierzmy UTXO, którego będziesz używać do sfinansowania transakcji. Jak pamiętasz, 

możesz uzyskać listę UTXO za pomocą polecenia listunspent, a następnie spojrzeć na odpowiedź JSON 

i wybrać txid transakcji. Wybierz transakcję, która ma wystarczającą ilość środków, aby zasilić nową 

transakcję oraz transakcję, która została potwierdzona.  

> utxo_txid="50e91c9b73a90bd883f4a9a8a51be729770df20fae0445a909 0b80a8621f4538"  

Jak zapewne pamiętasz, vout to numer indeksu wyjścia w transakcji. W tym przykładzie będę 

wskazywać na vout i generować nową transakcję. Nowa transakcja może obejmować wiele innych 

voutów. W tym przykładzie ustawisz pierwszy indeks dla vout.  

> utxo_vout="0"  

Ostatnią, ale najważniejszą zmienną, którą musisz ustawić, jest adres odbiorcy. Tutaj będziesz używać 

tego samego adresu portfela, którego używałeś wcześniej do wysyłania monet.  

> recipient="mv4rnyY3Su5gjcDNzbMLKBQkBicCtHUtFB" 

Na koniec możesz użyć polecenia echo, aby zweryfikować i dwukrotnie sprawdzić, czy poprawnie 

ustawiłeś zmienne.  

> echo $utxo_txid 

> echo $utxo_vout 

> echo $recipient 

Teraz, gdy masz już ustawione zmienne, możesz wygenerować obiekt RawTransaction za pomocą 

polecenia createrawtransaction. Robisz to, włączając wszystkie ustawione zmienne i deklarując kwotę, 

którą chcesz wydać. Używasz 0.xxx, ale musisz użyć UTXO pomniejszonego o opłatę, którą chciałbyś 

zapłacić, aby wysłać wszystkie monety, które masz w UTXO.  

> rawtxhex=$(bitcoin-cli createrawtransaction "'[ { "txid": 

"'$utxo_txid'", "vout": '$utxo_vout' } ]"' 

"'{ "'$recipient'": 0.xxx }"')  

Next, you can extract the rawtxhex value.  

> echo $rawtxhex 

020000000138451f62a8800b09a94504ae0ff2 



0d7729e71ba5a8a9f483d80ba9739b1ce9500000000000ffff 

ffff0140420f00000000001976a9149f9a7abd600c0caa03983 

a77c8c3df8e062cb2fa88ac00000000 

Wartość rawtxhex zawiera informacje o nowej transakcji w postaci danych zakodowanych 

szesnastkowo. Następujące polecenie decoderawtransaction zwróci część danych wyjściowych JSON 

ze zdekodowanymi danymi dla Twojej transakcji:  

> bitcoin-cli decoderawtransaction $rawtxhex 

{ 

"txid": "91d4e108f8957251d2997e1f8dcdd0eec97192e8accf85a9e81 

f772f586118af", 

"hash": "91d4e108f8957251d2997e1f8dcdd0eec97192e8accf85a9e81 

f772f586118af", 

"version": 2,  

"size": 85,  

"vsize": 85,  

"weight": 340,  

"locktime": 0,  

"vin": [ 

{ 

"txid": "50e91c9b73a90bd883f4a9a8a51be729770df20fae0445a9 

090b80a8621f4538", 

"vout": 0,  

"scriptSig": { 

"asm": "", 

"hex": "" 

}, 

"sequence": 4294967295 

} 

],  

"vout": [ 

{ 

"value": 0.01000000,  



"n": 0,  

"scriptPubKey": { 

"asm": "OP_DUP OP_HASH160 9f9a7abd600c0caa03983a77c 

8c3df8e062cb2fa OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG", 

"hex": "76a9149f9a7abd600c0caa03983a77c8c3df8e062cb2fa 

88ac", 

"reqSigs": 1,  

"type": "pubkeyhash", 

"addresses": [ 

"mv4rnyY3Su5gjcDNzbMLKBQkBicCtHUtFB" 

]  

} 

} 

]  

} 

Jak widziałeś, aby utworzyć transakcję, generujesz podpis na podstawie skrótu publicznego portfela i 

skrótu klucza prywatnego. Skrypt wyjściowy transakcji pobiera klucz publiczny i podpis i sprawdza, czy 

masz zgodność z hashem klucza publicznego. Jeśli wyniki są prawdziwe, możesz wydać monety; w 

przeciwnym razie nie możesz.  

Uwaga: klucz publiczny widoczny w transakcji to rodzaj transakcji o nazwie Pay to Pubkey (P2PK). 

Ukryty klucz publiczny, którego używasz, to rodzaj transakcji o nazwie Pay to PubKey Hash (P2PKH).  

Transakcję podpiszesz przez P2PKH, aby dopasować ją do typu Twojego portfela. Istnieją dwa sposoby 

podpisania transakcji; możesz użyć signrawtransactionwithkey lub signrawtransactionwithportfel. Te 

dwie podpisane metody są dostępne w 0.18.0 RPC, w tym dane wejściowe dla transakcji surowych w 

serializowanym formacie zakodowanym szesnastkowo. Format polecenia 

signrawtransactionwithwallet wygląda następująco:  

signrawtransactionwithwallet "hexstring" ( [{"txid":"id","vout": 

n,"scriptPubKey":"hex","redeemScript":"hex"},...] sighashtype )  

Zauważ, że polecenie signrawtransactionwithwallet pozwala ci dołączyć drugi argument o nazwie 

„prevtxs”. „prevtxs” jest sformatowany jako tablica zawierająca poprzednie dane wyjściowe transakcji. 

Jeśli zdecydujesz się wykorzystać i wstawić wartość dla „prevtxs”, transakcja będzie zależeć od 

poprzedniej transakcji, która może jeszcze nie znajdować się w łańcuchu bloków. Jeśli nie potrzebujesz 

tej funkcji, po prostu ustaw „prevtxs” na null. Format polecenia signrawtransactionwithkey wygląda 

następująco:  

signrawtransactionwithkey "hexstring" ["privatekey1",...] 



Zauważ, że drugi argument to zakodowana algorytmem base58 tablica kluczy prywatnych, które będą 

jedynymi kluczami używanymi do podpisywania transakcji. Trzecim opcjonalnym argumentem jest 

tablica poprzednich danych wyjściowych transakcji, od których ta transakcja zależy, ale może jeszcze 

nie znajdować się w łańcuchu bloków. W naszym przypadku nie podasz drugiego argumentu, ponieważ 

Twoja transakcja nie musi być uzależniona od innych warunków.  

> bitcoin-cli signrawtransactionwithwallet $rawtxhex 

{ 

"hex": "0200000000010138451f62a8800b09a94504ae0ff20d7729e71ba 

5a8a9f483d80ba9739b1ce9500000000017160014c27b4e6bd8eb 

821ee80a239e0edd59070f57233dffffffff0140420f0000000000 

1976a9149f9a7abd600c0caa03983a77c8c3df8e062cb2fa88 

ac0247304402205cc4b04859e34aa6b1e924745f33a7643fbe45 

fcd6e900fdaa29281feae3f8f6022059d4083a3cf81c3bb8226 

7931660afb8ffc4bae87ede8dfa11efcb6af6a14ac90121028 

926735fcd5bf6580e6f669c240da8975dddf23a6d4015e 

4e0bc1ca3f1d2b7f100000000", 

"complete": true 

} 

Poprzednie polecenie zwróciło podpisane, zakodowane szesnastkowo dane w odpowiedzi JSON. Użyj 

tych danych, aby ustawić szesnastkę dla zmiennej ze znakiem signtx.  

> signedtx="0200000000010138451f62a8800b09a94504ae0ff20d7729e71 

ba5a8a9f483d80ba9739b1ce9500000000017160014c27b4e6bd8eb821ee8 

0a239e0edd59070f57233dffffffff0140420f00000000001976a9149f9a7 

abd600c0caa03983a77c8c3df8e062cb2fa88ac0247304402205cc4b04859 

e34aa6b1e924745f33a7643fbe45fcd6e900fdaa29281feae3f8f6022059d 

4083a3cf81c3bb82267931660afb8ffc4bae87ede8dfa11efcb6af6a14ac9 

0121028926735fcd5bf6580e6f669c240da8975dddf23a6d4015e4e0bc 

1ca3f1d2b7f100000000" 

Otóż to; możesz teraz wysłać transakcję za pomocą polecenia sendrawtransaction.  

> bitcoin-cli sendrawtransaction $signedtx 

ff75dbb08da6f4dc6463dd32d8f9b1a4781e1eeee338e93e8282  

0d0fdfbd43ff 



Dane wyjściowe dostarczają odpowiedź txid, którą możesz sprawdzić w Eksploratorze Blockchain, tak 

jak wcześniej. Możesz również sprawdzić, czy środki zostały usunięte z Twojego konta za pomocą 

polecenia getbalance.  

> bitcoin-cli getbalance 

0.09413028 

Jak również polecenie słuchania.  

> bitcoin-cli listunspent 

[ 

{ 

"txid": "be05d068d1245f1c60ea4229c00eb5e96f2a5c5527f1de 

b7c6de5e1e20a4b4db", 

"vout": 1,  

"address": "2MveVhMe6PTzuhsJHx5zXAjDBwQvzdyqGjM", 

"redeemScript": "00142e29123ba343c577ab9517ede9b74f047d 

2c2ea3", 

"scriptPubKey": "a914254f0e95fb26c0f29975f866e69543519b 

f565e787", 

"amount": 0.09413028,  

"confirmations": 86,  

"spendable": true,  

"solvable": true,  

"safe": true 

} 

]  

Dodatkowo możesz wyświetlić transakcję za pomocą polecenia listtransactions.  

> bitcoin-cli listtransactions 

[ 

&hellip;  

{ 

"address": "mv4rnyY3Su5gjcDNzbMLKBQkBicCtHUtFB", 

"category": "send", 

"amount": -0.01000000,  



"label": "", 

"vout": 0,  

"fee": -0.08092813,  

"confirmations": 1,  

"blockhash": "0000000000000016ba1c314375d9bb17b6a857e091fd 

4924bda5c9d7d9a2fd15", 

"blockindex": 1,  

"blocktime": 1542070705,  

"txid": "ff75dbb08da6f4dc6463dd32d8f9b1a4781e1eeee338e93e82 

820d0fdfbd43ff", 

"walletconflicts": [ 

],  

"time": 1542070656,  

"timereceived": 1542070656,  

"bip125-replaceable": "no", 

"abandoned": false 

} 

] 

 

Transakcje wymagające multipodpisu 

Do tej pory robiłeś standardowe „transakcje z jednym podpisem”, bo do podpisania transakcji i 

wykonania przelewu potrzebny był tylko jeden sygnatariusz z jednym podpisem. Jednak sieć bitcoin 

obsługuje bardziej skomplikowaną transakcję. Te transakcje można ustawić tak, aby wymagały podpisu 

wielu sygnatariuszy. Na przykład instytucje, partnerzy, małżonkowie lub zaprogramowane skrypty 

mogą chcieć, aby wszystkie strony podpisały się zamiast tylko jednej. W takich przypadkach przed 

wysłaniem środków potrzebne byłyby wszystkie klucze prywatne użytkowników. Aby przeprowadzić 

transakcję z wieloma sygnatariuszami, utworzysz dwa oddzielne portfele do testowania. Możesz 

uruchomić bitcoin core na dwóch oddzielnych maszynach i użyć wywołań RPC do wygenerowania 

nowego adresu publicznego dla każdego portfela lub możesz pobrać portfel Electrum ze strony 

https://electrum.org/#download i uruchomić go w trybie testnet, aby wygenerować Twój drugi portfel. 

Jako pierwszy przykład uruchomisz Electrum, ponieważ możesz użyć wbudowanego portfela z wieloma 

podpisami, aby zrozumieć ten proces. Po zakończeniu pobierania Electrum uruchom Electrum jako sieć 

testową za pomocą wiersza poleceń.  

> open -n /Applications/Electrum.app --args –testnet 

 

 



Ustawianie Electrum za pomocą portfela Multisignature 

Po uruchomieniu Electrum wybierz "Portfel z wieloma podpisami" dla opcji tworzenia portfela, a 

następnie kliknij Dalej. Patrz rysunek 

 

Na następnym ekranie możesz wybrać, ilu współsygnatariuszy jest wymaganych i ile podpisów jest 

potrzebnych. Transakcje te są często określane jako transakcje M-of-N, na przykład scenariusz 2 z 3. 2 

z 3 oznaczałoby, że potrzebujesz co najmniej dwóch kluczy prywatnych (podpisów) od trzech 

współsygnatariuszy, aby autoryzować transakcję. Możesz przesuwać suwaki, aby lepiej zrozumieć tę 

funkcję, jak pokazano na rysunku 

 

Tutaj wybierz portfel z wieloma podpisami 2 z 2, co oznacza dwóch współsygnatariuszy i dwa podpisy. 

Następnie kliknij przycisk Dalej. Na następnym ekranie kliknij "Utwórz nowe ziarno" i kliknij przycisk 

Dalej. Na następnym ekranie możesz wybrać rodzaj nasion. Standard oznacza P2PKH lub SegWit, co 

oznacza P2SH-SEGWIT, więc wybierz Standard i kliknij Dalej. W następnym kroku otrzymasz ziarno, 

które reprezentuje Twój klucz prywatny. Przechowuj swoje nasiona i uważaj, aby nie udostępniać ich 

nikomu. Następnie otrzymujesz to, co Electrum nazywa głównym kluczem publicznym, i zostajesz 

poproszony o udostępnienie go swoim współpracownikom, jak pokazano na rysunku 



 

Uwaga: publiczny klucz główny Electrum jest częścią Electrum 

Hierarchiczny portfel deterministyczny (HD), który generuje dla Ciebie adres na podstawie głównego 

materiału siewnego, którego można użyć do utworzenia kopii zapasowej wszystkich funduszy. Seed 

składa się ze słów używanych do pobierania kluczy prywatnych portfela; utrata nasion oznaczałaby 

utratę kluczy prywatnych 

Kliknij Dalej, aby wprowadzić klucz publiczny lub prywatny podpisującego. Patrz rysunek 

 

Na następnym ekranie kreatora będziesz używać głównego klucza prywatnego portfela swojego 

rdzenia bitcoin, aby umożliwić Electrum podpisanie drugiego portfela w Twoim imieniu. Możesz pobrać 

klucz prywatny z pliku kopii zapasowej klucza prywatnego. Pokazuje się pod rozszerzonym prywatnym 

kluczem głównym. 

> vim /Users/[location]/mywallet.txt 

# extended private masterkey: [key] 

Kreator Electrum ustawia dla Ciebie współsygnatariuszy, a następny krok kreatora instalacji poprosi 

Cię o ustawienie hasła, jeśli chcesz, dla dodatkowego bezpieczeństwa. Otóż to. Teraz, gdy kreator 

zakończył konfigurację Twojego konta, możesz wysyłać i odbierać środki zi do swojego portfela 

cosigner. Kliknij Odbierz u góry, aby uzyskać adres portfela, jak pokazano na rysunku 

 

 



Będziesz ponownie korzystać z Coinfaucet.eu, aby zasilić swój nowy portfel: 

https://coinfaucet.eu/en/btc-testnet/. 

Następnie możesz odesłać te monety z powrotem do portfela Coinfaucet.eu 

adres po potwierdzeniu monet; oto adres portfela Coinfaucet.eu: 

2N7RzS3j2eKHVj1E5yV7iGuwfgUtobrCnrc 

Ponieważ podałeś oba klucze prywatne osoby podpisującej, ta transakcja zostanie wykonana za 

pomocą polecenia send. Jeśli jednak ustawisz dwa konta i podasz tylko jeden klucz publiczny, drugi 

cosigner będzie musiał zatwierdzić tę transakcję na swoim koncie, zanim polecenie send faktycznie 

wyśle monety. Podobnie możesz wykonać tę transakcję za pomocą wiersza poleceń RPC. 

Aby rozpocząć, kliknij Plik ➤ Usuń u góry Electrum, aby utworzyć standardowy portfel zamiast portfela 

cosigner. Po usunięciu tego portfela możesz zacząć od nowa i utworzyć nowy portfel standardowy 

(P2PKH), którego będziesz używać jako drugi cosigner. Aby pobrać adres swojego portfela, kliknij link 

Wyświetl u góry, a następnie kliknij Adresy. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy adres, dla 

którego chcesz zobaczyć jego klucz publiczny. Spowoduje to wyświetlenie klucza publicznego adresu. 

Patrz rysunek . 

–– Oto przykładowy adres portfela: 

mxaFFFW5CFfJi6fbhn1qFDi8gv6eFsSBKQ 

–– Oto klucz publiczny w przykładzie: 

038e6fb8b842c750eb68bfccfd0fa1aa1c 

e8e455d58137e260a067e6d2fb853ea6 

 

Następnie utworzysz nowy adres dla swojego cosignera za pomocą wiersza poleceń RPC. 

> bitcoin-cli getnewaddress 

2Msggcttx7wDDbcib6yD8ng2oKRdq8Bz4wV 

Następnie możesz ustawić adresy dwóch współsygnatariuszy. 

> address1=2Msggcttx7wDDbcib6yD8ng2oKRdq8Bz4wV 

> address2=mxaFFFW5CFfJi6fbhn1qFDi8gv6eFsSBKQ 



Upewnij się, że adres jest poprawny za pomocą polecenia validateaddress. 

> bitcoin-cli validateaddress $address2 

Aby utworzyć portfel cosigner, potrzebujesz kluczy publicznych obu osób podpisujących. Masz już klucz 

publiczny portfela Electrum; teraz potrzebujesz klucza publicznego RPC bitcoin core. Aby to uzyskać, 

użyj polecenia getaddressinfo, aby przyjrzeć się odpowiedzi RPC JSON i zmiennej pubkey. 

> bitcoin-cli getaddressinfo $address1 

{ 

"address": "2Msggcttx7wDDbcib6yD8ng2oKRdq8Bz4wV", 

"scriptPubKey": "a91404d0a132b5796d4462f39865d56af4ff7255d1b 

287", 

"ismine": true, 

"iswatchonly": false, 

"isscript": true, 

"iswitness": false, 

"script": "witness_v0_keyhash", 

"hex": "001440bbb1a949badb3a12a941a44bc994f7127c595c", 

"pubkey": "034ffed96ffc416b90daa97df5c09b618d7fbf99076ed8100 

900cfa0890e763ac0", 

"embedded": { 

"isscript": false, 

"iswitness": true, 

"witness_version": 0, 

"witness_program": "40bbb1a949badb3a12a941a44bc994f7127c595c", 

"pubkey": "034ffed96ffc416b90daa97df5c09b618d7fbf99076ed81 

00900cfa0890e763ac0", 

"address": "tb1qgzamr22fhtdn5y4fgxjyhjv57uf8ck2u4glnj9", 

"scriptPubKey": "001440bbb1a949badb3a12a941a44bc994f7127c5 

95c" 

}, 

"label": "", 

"timestamp": 1541782726, 

"hdkeypath": "m/0'/0'/9'", 



"hdseedid": "572deaa922cbf31076701942878c3e5fc2e23b60", 

"hdmasterkeyid": "572deaa922cbf31076701942878c3e5fc2e23b60", 

"labels": [ 

{ 

"name": "", 

"purpose": "receive" 

} 

] 

} 

Teraz jesteś gotowy, aby utworzyć adres z wieloma podpisami swoich współsygnatariuszy za pomocą 

polecenia createmultisig, ponieważ masz klucze publiczne obu osób podpisujących. 

> bitcoin-cli -named createmultisig nrequired=2 keys="'["034ffe 

d96ffc416b90daa97df5c09b618d7fbf99076ed8100900cfa0890e763ac0", 

"038e6fb8b842c750eb68bfccfd0fa1aa1ce8e455d58137e260a067e6d2 

fb853ea6"]"' 

{ 

"address": "2MtBkhgVLJ6VA1nFbjam36iUY1dCiWFf4ix", 

"redeemScript": "5221034ffed96ffc416b90daa97df5c09b618d7fbf99 

076ed8100900cfa0890e763ac021038e6fb8b842c 

750eb68bfccfd0fa1aa1ce8e455d58137e260a0 

67e6d2fb853ea652ae" 

} 

Następnie musisz wybrać txid UTXO i vout, aby podpisać transakcję, tak jak w poprzednich surowych 

transakcjach. 

> bitcoin-cli listunspent 

[ 

{ 

"txid": "ea3fb46ab103d15120e02ed6b60e3d83b265fed26794e3ed 

739496b62445410b", 

"vout": 0, 

... 

] 



Następnie ustawiasz właściwość utxo_txid. 

> utxo_txid=ea3fb46ab103d15120e02ed6b60e3d83b265fed26794e3ed73 

9496b62445410b 

> utxo_vout=0 

> recipient="mv4rnyY3Su5gjcDNzbMLKBQkBicCtHUtFB" 

> rawtxhex=$(bitcoin-cli -named createrawtransaction 

inputs="'[ { "txid": "'$utxo_txid'", "vout": '$utxo_vout' } ]"' 

outputs="'{ "'$recipient'": 0.001}"') 

Now decode and set the hexstring property. 

> bitcoin-cli -named decoderawtransaction hexstring=$rawtxhex 

> bitcoin-cli signrawtransactionwithwallet $rawtxhex 

{ 

"hex": "020000000001010b414524b6969473ede39467d2fe65b2833d0eb 

6d62ee02051d103b16ab43fea0000000017160014040c578cf60bf 

00980bfde1920f54459eaab3a09ffffffff01a086010000000000 

1976a9149f9a7abd600c0caa03983a77c8c3df8e062cb2fa88ac0 

24730440220603883ace41bdf5cf85c87e80f7362b45e35949114 

f46ac5e5b89f5e13d8d95002205c5eb45ca7de8b2da88c41c4311 

711beb14e8e0d679e40d1fbc2cb8e81e053fb01210205e848e0f2 

2dfe0c428d02c356d0c9a8d064a789a6bbcaa43a245d701948aba 

200000000", 

"complete": true 

} 

Lastly, sign your transaction via the signedtx command. 

> signedtx="020000000001010b414524b6969473ede39467d2fe65b283 

3d0eb6d62ee02051d103b16ab43fea0000000017160014040c578cf 

60bf00980bfde1920f54459eaab3a09ffffffff01a0860100000000 

001976a9149f9a7abd600c0caa03983a77c8c3df8e062cb2fa88ac 

024730440220603883ace41bdf5cf85c87e80f7362b45e35949114 

f46ac5e5b89f5e13d8d95002205c5eb45ca7de8b2da88c41c43117 

11beb14e8e0d679e40d1fbc2cb8e81e053fb01210205e848e0f22dfe0 



c428d02c356d0c9a8d064a789a6bbcaa43a245d701948aba200000000" 

Jesteś gotowy do wysłania transakcji przy użyciu wartości sendrawtransaction. 

> bitcoin-cli sendrawtransaction $signedtx 

Wymienne transakcje i czas blokady 

Tworząc RawTransaction za pomocą polecenia createrawtransaction możesz dodać dwie dodatkowe 

zmienne, których możesz użyć: locktime i replaceable. 

createrawtransaction [{"txid":"id","vout":n},...] [{"address":a 

mount},{"data":"hex"},...] ( locktime ) ( wymienne ) 

Jak sama nazwa wskazuje, wymienny umożliwia zastąpienie surowej transakcji nową transakcją z 

wyższymi opłatami. Dzieje się tak, gdy ustalona opłata jest zbyt niska, co powoduje, że transakcja nie 

dochodzi do skutku. Na przykład, jeśli opłata, którą próbujesz zapłacić, jest zbyt wysoka, możesz 

otrzymać następujący komunikat o błędzie: 

absurdalnie wysoka opłata, 11563419 > 10000000 (kod 256) 

Rdzeń Bitcoin obsługuje argument locktime w surowej transakcji; ten argument umożliwia wysyłanie 

transakcji w pewnym momencie w przyszłości i dopóki nie zostaną wysłane, nadawca może anulować 

transakcję. Istnieją dwie opcje. Wysokość bloku jest używana dla małych liczb, a znaczniki czasu UNIX 

są używane dla dużych liczb. Te argumenty oznaczają, że transakcja nie zostanie wstawiona do bloku, 

dopóki warunki nie zostaną spełnione. 

Uwaga: Wysokość bloku to liczba bloków w łańcuchu między dowolnym konkretnym blokiem a 

pierwszym blokiem łańcucha w łańcuchu. 

Kolorowe monety Bitcoin 

Transakcje Bitcoin posiadają właściwość o nazwie OP_RETURN. Ta właściwość może służyć do 

przechowywania do 80 bajtów danych, które można wykorzystać do przekazywania danych. To może 

wydawać się niewiele, ale wystarczy, aby potwierdzić własność lub przekazać małe fragmenty danych 

w celu uwierzytelnienia. Wykorzystanie właściwości OP_RETURN odbywa się poprzez ustawienie słowa 

kodowego danych we właściwości vout transakcji. Aby przekazać dane, które chcemy uwzględnić w 

Twojej transakcji, nadal musisz przesłać środki, aby transakcja została uwzględniona w blockchain, ale 

możesz ustawić odbiorcę jako swój własny portfel na wypadek, gdybyś nie chciał komuś płacić. W ten 

sposób możesz przechowywać dane w Blockchain trwałości Bitcoin i musisz tylko uiścić opłatę 

transakcyjną, ponieważ nie płacisz nikomu. 

Uwaga: OP_RETURN to skrypt kodu, który definiuje transakcję jako ważną lub nieważną; można go 

użyć do wstawienia danych do transakcji, co spowoduje przechowywanie tych danych w łańcuchu 

bloków bitcoin. Należy pamiętać, że istnieją różne opinie na temat tego, czy można korzystać z tej 

właściwości. Niektórzy uważają, że przechowywanie danych niebędących walutą w łańcuchu bloków 

to zły pomysł; ponieważ istnieją mniej kosztowne i wydajniejsze sposoby przechowywania danych, tak 

naprawdę zależy to od użytkowania. 

Wysyłanie Transakcji z OP_RETURN 

Zanim ustawisz transakcję, będziesz chciał wprowadzić mały 



lekki program narzędziowy o nazwie jq, który usprawnia tworzenie obiektu RawTranaction. Jest to 

procesor JSON wiersza polecenia, którego można użyć do przetworzenia kodu JSON RPC w terminalu. 

Zainstaluj go za pomocą Brew. 

> brew install jq 

Narzędzie jq umożliwia odzyskanie fragmentów zwróconego JSON, dzięki czemu będziesz mógł 

przesyłać strumieniowo transakcję szybciej i z mniejszą liczbą błędów. Następnie możesz ustawić 

niektóre dane do wysłania za pomocą parametru OP_RETURN. Ten przykład utworzy MD5 dla pliku. W 

prawdziwym życiu może to być wersja umowy między stronami lub dowolny fragment kodu, którego 

potrzebujesz. 

Uwaga: Algorytm Message-Digest 5 (MD5) to funkcja, która generuje 128-bitową wartość skrótu. 

Często tworzy się plik, który zawiera pliki z sumami kontrolnymi i zapewnia integralność danych, 

ponieważ każda zmiana pliku skutkowałaby nowym wynikiem MD5. 

Możesz wybrać jeden z podstawowych plików bitcoin, takich jak config.log, aby wygenerować skrót 

MD5 i ustawić zmienną op_return_data. 

> md5 config.log 

MD5 (config.log) = 634ef85e038cea45bd20900fc97e09dc 

> op_return_data="634ef85e038cea45bd20900fc97e09dc" 

Jak widzieliśmy wcześniej w tym rozdziale, możesz użyć polecenia listunspent, aby wybrać swoje UTXO, 

które chcesz wydać. 

> bitcoin-cli listunspent 

Teraz korzystając z narzędzia jq, możesz przesyłać strumieniowo proces, dzięki czemu nie musisz 

kopiować i wklejać i możesz uniknąć błędów. 

> utxo_txid=$(bitcoin-cli listunspent | jq -r '.[0] | .txid') 

> utxo_vout=$(bitcoin-cli listunspent | jq -r '.[0] | .vout') 

> recipient=$(bitcoin-cli getrawchangeaddress) 

Zwróć uwagę na kilka rzeczy. Tutaj ustawiasz pierwszy element JSON [0], ale możesz ustawić dowolny 

element, na przykład [1] lub [2]. Zauważ też, że musisz uruchomić polecenie listunspend, aby 

dowiedzieć się, jaką „kwotę” ma UTXO. W tym przykładzie kwota wynosi 0,1166341, a ponieważ chcesz 

zapłacić 0,00000200 opłat (200 satoshi), wyślesz łącznie 0,1166321. Jeśli nie ustawisz prawidłowo 

opłaty, możesz wydać zbyt dużo na opłaty lub otrzymać komunikat o błędzie, taki jak: 

- nie spełniono minimalnej opłaty sztafetowej, 29 < 161 (kod 66) 

- absurdalnie wysoka opłata, 24432219 > 10000000 (kod 256) 

Możesz użyć polecenia echo, aby upewnić się, że zmienna jest poprawnie ustawiona. Następnie 

możesz kontynuować i ustawić dane swojej transakcji. 

> rawtxhex=$(bitcoin-cli -named createrawtransaction 

inputs="'[ { "txid": "'$utxo_txid'", "vout": '$utxo_vout' } ]"' 

outputs="'{ "data": "'$op_return_data'", "'$recipient'": 



0.1166321}"') 

Następnie musisz podpisać i wysłać transakcję. 

> signtx=$(bitcoin-cli signrawtransactionwithportfel 

$rawtxhex | jq -r '.hex') 

> bitcoin-cli sendrawtransaction $signedtx 

43a14c3b1ac446e4774c5338e5ae4e23839ab65a38c45da8b790f44 

49b090ae5 

Teraz możesz śledzić obiekt RawTransaction w księdze testnet Blockchain Explorer, jak pokazano na 

rysunku 

 

Jak widać na rysunku 4-18, otrzymujesz komunikat „Dane osadzone w transakcji z nieznanym 

protokołem”. Jeśli miałbyś zaprojektować oprogramowanie, które regularnie korzysta z tej metody, 

chciałbyś dołączyć słowo kluczowe, aby zidentyfikować swoje dane. 

Kolorowe monety Bitcoina 

Nazwa kolorowych monet utknęła ze starszych implementacji protokołu EPOBC w rdzeniu bitcoin, w 

których zasób jest powiązany z satoshi (stąd „kolorowanie”). Teraz możesz osiągnąć kolorowanie za 

pomocą parametru OP_RETURN. OP_RETURN pokolorował twoje monety i zapewnił nową możliwość 

dla łańcucha bloków bitcoin, ponieważ można było osadzić dane, które dostarczyły dowodu własności. 

Możesz także ustawić inne warunki, aby miały miejsce w określonym czasie lub przekazać dane 

związane z transakcją, którą wstawiłeś do łańcucha bloków. OP_RETURN jest potężnym narzędziem, a 

w dalszej części zobaczysz, jak OP_RETURN jest wykorzystywany w projektach klasy produkcyjnej do 

rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów. 

Streszczenie 

W tej części zagłębiłeś się w podstawowe RPC bitcoinów. Wygenerowałeś portfele bitcoinowe i SegWit, 

i byłeś w stanie odzyskać klucze prywatne portfela i lepiej zrozumieć algorytm podpisu cyfrowego 

krzywej eliptycznej (ECDSA) oraz sposób tworzenia kluczy publicznych i prywatnych. Większość czasu 

poświęciłeś na analizowanie transakcji; wysłałeś monety za pomocą demona bitcoina w sieci testowej, 

a także wykorzystałeś GUI portfela podstawowego bitcoina do wysyłania monet. Po wysłaniu monet 

nauczyłeś się, jak przeglądać swoje transakcje w Block Explorerze bitcoina. Kontynuowałeś, zaglądając 



do RawTransaction i dowiedziałeś się, jak generować transakcje z jednym wyjściem, a także bardziej 

złożone transakcje z wieloma sygnatariuszami za pośrednictwem Electrum, a także wiersza poleceń. 

Dodatkowo poznałeś inne opcje, takie jak zamiana transakcji na zmianę opłaty, a także ustawienie 

zmiennej locktime. Poznałeś różnicę między P2PKH a P2SH-SEGWIT. Na koniec omówiłem, jak 

przekazywać dane za pomocą parametrów OP_RETURN, które mogą być używane do monet w kolorze 

bitcoin lub po prostu do przekazywania dodatkowych danych za pomocą łańcucha bloków bitcoina do 

czegoś więcej niż wydawanie monet.  



Portfele Ethereum i inteligentne kontrakty 

W części 1 przedstawiłem Ethereum, kiedy omówiłem bitcoin, altcoiny i różne mechanizmy 

konsensusu. W szczególności omówiłem konsensus PoW Ethereum i sposób, w jaki wykorzystanie 

Ethereum umożliwia programistom tworzenie własnych inteligentnych kontraktów i tokenów. 

Wspomniałem, że tokeny Ethereum mogą być generowane jako żądania Ethereum o komentarz (ERC), 

takie jak ERC-20, ERC-223 lub ERC-777. W części 3 stworzyłeś własny blockchain, a ja omówiłem 

portfele i transakcje bitcoin. W tej części omówię bardziej szczegółowo Ethereum. Ethereum umożliwia 

tworzenie kodu (inteligentnych kontraktów) do obsługi funduszy przy użyciu technologii blockchain w 

celu przezwyciężenia przestojów i ingerencji osób trzecich. Platformę Ethereum przypisuje się głównie 

Vitalikowi Buterinowi i Gavinowi Woodowi. Według strony internetowej Ethereum definicja Ethereum 

jest następująca: 

„Ethereum to zdecentralizowana platforma, która obsługuje inteligentne kontrakty: aplikacje, które 

działają dokładnie tak, jak zaprogramowano, bez możliwości przestojów, cenzury, oszustw lub 

ingerencji osób trzecich”. -Ethereum.org  

W poprzednich częściach można było przekazywać i przechowywać dane, takie jak przypadek użycia 

monet w kolorze bitcoin z parametrem OP_RETURN. Jest to przydatne, ponieważ możesz 

wygenerować skrót MD5 pliku i przechowywać go w sieci bitcoin. Przechowywany MD5 może być 

dokumentem, umową lub czymkolwiek, co chcesz. Jednak, jak zauważyłeś, bitcoin ogranicza się tylko 

do przechowywania informacji, a Ty nie możesz wchodzić w interakcję z danymi. W szczególności 

możesz przekazywać i przechowywać dane w sieci, ale nie możesz uruchomić kodu na swoim pliku, aby 

wykonać operacje na swoich danych. Ethereum rozwiązuje ten brak funkcjonalności, umożliwiając 

stworzenie inteligentnego kontraktu wykorzystującego moc blockchain.  

Uwaga : Inteligentne kontrakty to programowalny kod używany do obsługi funduszy. Kod działa 

samodzielnie, bez potrzeby osób trzecich. Solidity to popularny język programowania Ethereum 

zorientowany na kontakt i może być używany do pisania inteligentnych kontraktów i wdrażania kodu 

na wielu łańcuchach bloków.  

Sercem Ethereum jest maszyna wirtualna Ethereum (EVM). EVM to miejsce, w którym działają 

inteligentne kontrakty w Ethereum. Dobrym sposobem na zrozumienie EVM jest myślenie o EVM jako 

o rozproszonym globalnym komputerze, na którym można realizować inteligentne kontrakty.  

Uwaga: EVM jest rozproszonym komputerem globalnym do uruchamiania dowolnego, 

algorytmicznego, złożonego kodu. Mówiąc prościej, EVM składa się ze wszystkich węzłów w sieci 

Ethereum połączonych jako pojedynczy konsensus i w stanie wziąć kod inteligentnej umowy, 

przetworzyć go i wykonać. EVM wykorzystuje 256 bitów jako podstawowy mechanizm konsensusu; 

może obsłużyć blok o pojemności 1 TB, a standardowy czas bloku to 15 sekund.  

Zdecentralizowani programiści aplikacji piszą inteligentne kontrakty, a następnie uruchamiają kod na 

EVM za pomocą kodu front-end. EVM wykonuje kod w równoległych połączeniach na wszystkich 

połączonych węzłach Ethereum. Zapewnia to konsensus węzłów. Rozmiar łańcucha bloków Ethereum 

może wynosić nawet 1 TB w momencie pisania w porównaniu z wysokością bloku bitcoina, która jest 

ograniczona do 4 MB na blok. Dodatkowo bitcoin zajmuje około 10 minut, aby utworzyć nowy blok w 

porównaniu do 15 sekund na EVM. Chociaż korzystne jest, aby zdecentralizowany kod działał jako 

pojedynczy konsensus, istnieją również wady. Na przykład kod inteligentnej umowy jest wolniejszy i 

droższy niż tradycyjny komputer, ponieważ działa na wszystkich węzłach. Aby uruchomić górnika 

Ethereum, musisz uruchomić EVM z pełnym węzłem. Górnicy uruchamiają mechanizm konsensusu 

PoW, aby weryfikować transakcje, podobnie jak bitcoin. Podczas procesu wydobycia na każdym bloku 



wydobywa się pięć monet. Tak jak widzieliście z NEO w rozdziale 1, górnicy Ethereum otrzymują 

wynagrodzenie za prowadzenie inteligentnych kontraktów za pomocą monet Ethereum, które 

zamieniają się w tak zwany gaz.  

Uwaga: gaz Ethereum to ułamek tokena Ethereum. Gaz Ethereum jest zmieniany i wykorzystywany 

przez kontrakt do zapłaty górnikowi za jego wysiłki. Pomyśl o samochodzie. Do działania potrzebuje 

gazu, podobnie jak Ethereum. W przypadku braku gazu Ethereum nie można wykonać inteligentnego 

kontraktu. 

Ponieważ Ethereum oferuje możliwość budowania ciekawych aplikacji, platforma została doceniona za 

swój potencjał i jest wykorzystywana w taki czy inny sposób przez Microsoft, Intel, Amazon, J.P. 

Morgan, a nawet rządy. Dzięki temu Ethereum stał się rozległym ekosystemem z wieloma opcjami do 

wyboru, które pomogą Ci łatwo tworzyć inteligentne kontrakty. Możesz wybierać spośród wielu 

narzędzi programistycznych, aplikacji komunikujących się z innymi narzędziami, najlepszych praktyk, 

infrastruktury, testowania, zabezpieczeń, narzędzi do monitorowania i wielu innych. Wybór narzędzi 

do użycia może być przytłaczający i mylący, zwłaszcza gdy wiele z nich jest nadal w fazie alfa, beta lub 

nie jest w pełni przetestowanych. Pamiętaj jednak, że do tej pory jesteś już wyposażony w dobrą 

podstawową wiedzę na temat technologii blockchain, w tym transakcji, portfeli i tego, jak to wszystko 

działa. Dodatkowo, łańcuch bloków, który opracowałeś w rozdziale 3, był oparty na JavaScript 

wykorzystującym Node.js, co jest podstawą wielu narzędzi Ethereum. Istnieją dwie listy, które polecam 

Ci dodać do zakładek, wymienione tutaj:  

- https://github.com/ConsenSys/ethereumdeveloper-tools-list 

- https://github.com/ConsenSys/ethereumdeveloper-tools-list/blob/master/EcosystemResources.md 

Zasoby te zawierają obszerną listę wszystkich narzędzi programistycznych i zasobów związanych z 

Ethereum. Omówienie wszystkich tych różnych narzędzi wykracza poza zakres tej książki, ale polecam 

przejrzenie tych narzędzi w pewnym momencie, jeśli skupisz się na rozwoju Ethereum, abyś mógł sam 

zdecydować, które narzędzie najlepiej pasuje do twojego projektu. W tym rozdziale skupię się na 

inteligentnych kontraktach Ethereum i uruchomieniu ich w sieci testowej, tak jak zrobiłeś to w 

poprzednich częściach dla bitcoina. Pokażę, jak skonfigurować narzędzia programistyczne i IDE oraz 

podam podstawowe informacje na temat wdrożenia Dapp mainnet 

Symulowany klient pełnowęzłowy Ganache 

Ganache (wcześniej znany jako ethereumjs-testrpc) umożliwia uruchomienie symulowanego, 

pełnowęzłowego klienta Ethereum na komputerze i interakcję z umową za pośrednictwem interfejsu 

wiersza polecenia. To narzędzie jest przydatne, ponieważ będziesz konfigurować sieć programistyczną 

i prywatną sieć testową, aby przetestować kod inteligentnej umowy. Tak jak widzieliśmy w poprzednim 

rozdziale, konfiguracja sieci testnet pozwala przetestować kod za pomocą pozorowanych pieniędzy 

przed przekazaniem kodu do sieci mainnet. Zdecydowałem się użyć Ganache w tej części, ponieważ 

jest on częścią pakietu programistycznego Truffle i dobrze integruje się z Truffle. 

Zainstaluj Ganache 

Aby rozpocząć, możesz zainstalować Ganache globalnie za pomocą npm i potwierdzić, że działa 

poprawnie, wywołując polecenie help.  

> npm install -g ganache-cli 

> ganache-cli help 



Jeśli masz problemy z instalacją lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat narzędzia, odwiedź 

stronę Ganache GitHub: https://github.com/trufflesuite/ganache-cli. Możesz również sprawdzić 

wersję CLI, uruchamiając to polecenie:  

> ganache-cli -v 

To polecenie wyświetla wersję. W chwili pisania tego tekstu Ganache CLI to wersja v6.4.3 (rdzeń 

ganache: 2.5.5). 

Ganache CLI: Posłuchaj portu 

Możesz uruchomić Ganache na swoim komputerze podczas opracowywania i debugowania swoich 

kontraktów. Aby to zrobić, skonfiguruj Ganache CLI w Terminalu, aby nasłuchiwał portu, który ustawisz 

w truffle.js w dalszej części  

> ganache-cli -p 8584 

Zauważ, że w tym momencie nic nie działa na porcie 8584, więc załóżmy, że będziesz konfigurować 

port 8584. Polecenie powinno wyprowadzić następujące polecenie:  

Listening on 127.0.0.1:8584 

Wtyczka IntelliJ IDEA dla solidności 

W częsci 3 pobrałeś i wykorzystałeś WebStorm jako IDE do rozwoju swojego łańcucha bloków. 

WebStorm jest podzbiorem IntelliJ IDEA i zawiera wtyczkę do języka Solidity, która zapewnia łatwy 

sposób pisania umów. Zapewnia również podświetlenia i uzupełnianie kodu, aby ułatwić 

programowanie. Możesz użyć wcześniej zainstalowanej wersji WebStorm i po prostu dodać wtyczkę 

Solidity. Aby to zrobić, najpierw pobierz wtyczkę tutaj: https://plugins.jetbrains.com/plugin/9475-

intellij-solidity. Aby zainstalować wtyczkę, wykonaj następujące kroki:  

1. Wybierz WebStorm ➤ Preferencje (lub naciśnij polecenie + ,).  

2. Wybierz Wtyczki.  

3. Wyszukaj w „Wtyczkach” „Solidność”. To powie „Nie znaleziono wtyczek”. Z linkiem do „Szukaj w 

repozytoriach”. Kliknij link „Wyszukaj w repozytoriach”. Pojawi się wtyczka „Intellij-Solidity”. S 

4. Zainstaluj obie wtyczki „Intellij-Solidity”: JĘZYKI i KONTROLA.  

5. Kliknij IntelliJ-Solidity ➤ zainstaluj.  

6. W sekcji Wtyczki wyszukaj Solidity Solhint. Pojawi się komunikat „Nie znaleziono wtyczek”. Z linkiem 

do „Szukaj w repozytoriach”. Kliknij link „Wyszukaj w repozytoriach”. Kliknij Solidity Solhint 

INSPECTION ➤, a następnie kliknij Zainstaluj.  

7. Uruchom ponownie WebStorm.  

Pamiętaj, że jeśli jesteś fanem programu Visual Studio, istnieje również rozszerzenie Solidity dla 

programu Visual Studio; Pamiętaj, że jak zawsze możesz użyć swojego ulubionego IDE, edytora tekstu, 

a nawet vima, aby napisać swój kod; nie ma potrzeby kupowania IDE.  

Truffle  

Będziesz używać Truffle, ponieważ jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi i ma zintegrowane 

biblioteki, które pomagają przyspieszyć cykl rozwoju. Truffle Suite zawiera Truffle, Ganache i Drizzle. 



„Truffle to środowisko programistyczne, platforma testowa i potok zasobów dla Ethereum, mające na 

celu ułatwienie życia programistom Ethereum”. —https://github.com/trufflesuite/truffle 

Dokumentacja Truffle zawiera instrukcje instalacji, które można znaleźć na 

https://truffleframework.com/docs. Aby rozpocząć, otwórz nowe okno Terminala i zainstaluj Truffle 

globalnie na swoim komputerze. Następnie upewnij się, że jest poprawnie zainstalowany, 

uruchamiając polecenie pomocy, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych poleceń. 

> npm install -g truffle 

+ truffle@5.0.14 

> truffle help 

Truffle v5.0.14 - a development framework for Ethereum 

Usage: truffle <command> [options]  

Twórz swoje inteligentne kontrakty 

Aby rozpocząć, utwórzmy folder i zainicjuj kreatora Truffle, aby wygenerować cały kod potrzebny do 

rozpoczęcia. W Terminalu wpisz:  

> mkdir MySmartContract && cd $_ 

> truffle init 

Te polecenia tworzą folder o nazwie MySmartContract i zmieniają lokalizację katalogu na nowy projekt; 

następnie polecenie init truffle inicjuje projekt. Następnie otwórz WebStorm i otwórz utworzony 

projekt, wybierając Plik ➤ Otwórz. Przejdź do katalogu projektu MySmartContract i kliknij Otwórz. 

WebStorm otworzy projekt. EVM obsługuje wiele języków programowania, takich jak Solidity, 

JavaScript, GO, C++, Python, Java, Ruby, Web Assembly, Rust i Haskell. W tej sekcji będziesz używać 

Solidity, ponieważ jest to najpopularniejszy język programowania Ethereum dla inteligentnych 

kontraktów w momencie pisania. Solidność jest oparta na ECMAScript i ma wpływ na JavaScript, C++ i 

Python. Solidity ma tę zaletę, że możesz wdrażać transakcje inteligentnych kontraktów na innych 

różnych platformach blockchain oprócz Ethereum, takich jak Ethereum Classic, Tendermint, ErisDB i 

Counterparty. Solidity używa rozszerzenia pliku .sol; w rzeczywistości, jeśli sprawdzisz folder 

kontraktów swojego projektu, znajdziesz plik o nazwie Migrations.sol. Ten plik został wygenerowany 

automatycznie podczas inicjalizacji kreatora Truffle. Pliki migracji ułatwiają wdrażanie kontraktów w 

sieci Ethereum. W miarę postępu projektu będziesz tworzyć nowe pliki migracji. 

Połącz Truffle z siecią Ganache 

Następnie dostosujesz swoje środowisko, wywołując swoją sieć, opracowując i ustawiając adres URL i 

portu. Jak pamiętasz, korzystasz już z Ganache i zaprogramowałeś swoją sieć do nasłuchiwania na 

127.0.0.1, port 8584. Użyjesz tych ustawień do wdrażania swoich kontraktów w sieci blockchain 

Ethereum. Aby rozpocząć, otwórz MySmartContract/truffle-config.js i wewnątrz obiektu sieciowego 

dodaj obiekt programistyczny z tymi ustawieniami konfiguracyjnymi:  

module.exports = { 

networks: { 

development: { 



host: "127.0.0.1", 

port: 8584,  

network_id: "∗", 

gas: 4712388,  

gasPrice: 100000000000 

} 

} 

Ustawiasz hosta, port i identyfikator sieci, a także gaz i Parametry gasPrice.  

– gaz: jest to limit gazu używany do wdrożeń. Wartość domyślna to 4712388.  

– gasPrice: jest to cena gazu używana do wdrożeń. Wartość domyślna to 100000000000 (100 

Shannon).  

Ustawiasz wartości domyślne, które możesz osiągnąć również pomijając tagi gas i gasPrice; jednak w 

przypadku sieci mainnet na żywo, w momencie pisania tego tekstu, zalecam ustawienie ceny gazu na 

poziomie 21 000, która jest rozsądną wartością. Sprawdź stację benzynową ETH 

(https://ethgasstation.info/), aby dowiedzieć się, jaka powinna być wartość gasPrice, jak pokazano na 

rysunku 

  

Jak widać, w momencie pisania tego tekstu zapłacenie fiat w wysokości 0,014 USD zapewnia 

standardowy czas transakcji 5,6. Skonfigurowałeś tylko środowisko programistyczne; jednak, gdy 

przenosisz swój kod z programowania do publicznej sieci testowej, a następnie produkcyjnej, możesz 

dodać więcej środowisk do pliku truffle-config.js. 

Inteligentny kontrakt „Witaj świecie” 



Jak wspomniano, inteligentne kontrakty to obiekty kont w blockchainie Ethereum; możesz pisać 

funkcje do interakcji z innymi umowami, wysyłać monety, podejmować decyzje i przechowywać dane. 

Ogólnie rzecz biorąc, umowy są budowane tak, aby były zdecentralizowane; należy jednak pamiętać, 

że można je zaprogramować za pomocą regulowanej opcji, dzięki czemu są scentralizowane. Na 

przykład dolar Ethereum Gemini ma możliwość zamrożenia transakcji, a nawet ich odwrócenia, a inne 

monety mogą zostać zbudowane przez właściciela z funkcją samozniszczenia. Zaczniesz od stworzenia 

prostej umowy „Hello, World”. To jest minimalny kod, a intencją tutaj nie jest tworzenie niczego 

użytecznego, ale pomoc w zrozumieniu, jak stworzyć inteligentny kontrakt. W Terminalu, w lokalizacji 

projektu, utwórz nowy kontrakt i nazwij go HelloWorldContract za pomocą polecenia truffle.  

> truffle create contract HelloWorldContract 

Jeśli CLI działał poprawnie i bez błędów, nie wyświetla danych byle jakich. Następnie otwórz utworzoną 

umowę; pojawi się pod kontraktami/HelloWorldContract.sol. Jak widzisz, kreator Truffle stworzył dla 

Ciebie umowę. Ta pierwsza inteligentna umowa jest minimalnym przykładem pracy; po prostu 

przechowuje wiadomość i umożliwia jej odzyskanie przez wywołanie głównej funkcji. Zastąp istniejący 

kod w contract/HelloWorldContract.sol następującym poniżej;  

pragma solidity ^0.5.0;  

contract HelloWorldContract {  

string greeting;  

constructor() public { 

greeting = 'Hello World';  

} 

function greet() public view returns (string memory) { 

return greeting;  

} 

} 

Jak widać, skrypty Solidity są podobne do JavaScript lub C++ i są łatwe do odczytania. Pierwsza linia 

kodu to wersja kompilatora Solidity; będziesz używać 0.5.0. W konstruktorze HelloWorldContract 

ustawiasz zmienną powitania na „Hello World”. Główną funkcją jest powitanie(). Po wywołaniu funkcji 

main możesz pobrać wartość zmiennej powitania. 

Inteligentny kontrakt „MD5SmartContract” 

Teraz stworzysz drugą umowę, która jest bardziej praktyczna. Ten kontakt pozwoli Ci przechowywać 

hash MD5, który zapisałeś w poprzedniej części, ale tym razem będziesz mógł z nim wchodzić w 

interakcję zamiast przechowywać dane MD5 na blockchainie. W Terminalu na poziomie projektu 

utwórz nową umowę o nazwie MD5SmartContract za pomocą polecenia truffle.  

> truffle create contract MD5SmartContract 

Next, open the contract you created called contracts/ 

RegisterContract.sol. You will be running the following contact:  



pragma solidity ^0.5.0;  

contract MD5SmartContract { 

bytes32 public signature;  

event signEvent(bytes32 signature);  

constructor() public { 

} 

function sign(string memory document) public { 

signature = sha256(bytes(document));  

emit signEvent(signature);  

} 

} 

Kod tworzy zmienną sygnaturę wywołania. Wtedy twoja główna funkcja podpisuje twój dokument. 

Przekazujesz dokument MD5 i za pomocą SHA256 podpisujesz dokument. Tworzysz zdarzenie, które 

zostanie wysłane po podpisaniu dokumentu.  

Uwaga: Secure Hash Algorithm (SHA) to jedna z wielu kryptograficznych funkcji skrótu. Funkcja skrótu 

kryptograficznego działa jako podpis dla tekstu lub danych; jest jednokierunkowy i nie można go 

odszyfrować. Wygenerowany skrót SHA256 ma stały rozmiar, 256 bitów (32 bajty) i jest prawie 

unikalny. 

Twórz pliki migracji Truffle na potrzeby wdrażania inteligentnych kontraktów 

Jak wspomniano, pliki migracji Truffle pomagają wdrożyć umowy w sieci Ethereum. Utworzysz plik 

migracji dla swojego wdrożenia. Aby to zrobić, utwórz nowy plik wdrożenia; nazwij to 

2_deploy_contracts.js  i umieść plik tutaj: migrations/2_deploy_contracts. js. Możesz wskazać 

utworzony kod inteligentnej umowy w następujący sposób:  

 

const HelloWorldContract = artifacts.  

require("HelloWorldContract.sol"); 

module.exports = function(deployer) { 

deployer.deploy(HelloWorldContract);  

};  

Utwórz kolejny plik wdrożenia o nazwie 3_deploy_contracts.js i umieść plik tutaj: 

migrations/3_deploy_contracts.js.  

const MD5SmartContract = artifacts.require("MD5SmartContract.sol"); 

module.exports = function(deployer) { 

deployer.deploy(MD5SmartContract);  



}; 

W tym momencie Twój projekt zawiera dwa inteligentne kontrakty i pliki migracji.   Inną techniką dla 

leniwych programistów jest użycie kreatora tworzenia Truffle do wygenerowania pliku migracji.  

> truffle create migration deploy_my_contract 

To polecenie automatycznie generuje plik migracji. 

Skompiluj swój inteligentny kontrakt z Truffle 

W osobnym oknie Terminala uruchomisz Truffle, aby skompilować inteligentną umowę. Polecenie 

kompilacji zamienia kod Solidity na kod bajtowy, który może być interpretowany przez EVM. Na razie 

Ganache symuluje EVM.  

> truffle compile 

Kod bajtowy umowy można zobaczyć w pliku JSON, który można znaleźć tutaj:  

build/contracts/HelloWorldContract.json i build/contracts/MD5SmartContract.json. Poszukaj 

pokazanego tutaj tagu kodu bajtowego:  

"bytecode": "0x608060405234801561001057600080fd5b5061031...",  

Uwaga: pamiętaj, że najlepiej byłoby ręcznie usunąć kontrakty / plik ∗.json przed ponowną kompilacją. 

Zapewni to skompilowanie najnowszego kodu, ponieważ interfejs wiersza polecenia nie zawsze od razu 

rozpoznaje zmiany.  

Wdróż inteligentny kontrakt w swojej sieci programistycznej 

Teraz, gdy masz skompilowany kod bajtowy z inteligentnego kontraktu, możesz przeprowadzić 

migrację kodu bajtowego do środowiska programistycznego, aby uruchomić polecenie migracji, aby 

przełączyć się na sieć ustawioną w pliku truffle.js.  

> truffle migrate --network development 

Uruchomienie tego polecenia zwróci odpowiedź pokazaną na rysunku  



 

Pokazuje to, że trzy pliki migracji zostały pomyślnie wdrożone w sieci. Masz pomyślne wdrożenie dla 

każdego kontraktu. Należy pamiętać, że flaga --reset jest przydatna podczas zmiany kodu, ponieważ 

trzeba ponownie skompilować i ponownie wdrożyć.  

> truffle migrate –reset 

Konsola Ttruffle 

Teraz, gdy Twoja umowa została wdrożona w Twojej sieci programistycznej, możesz komunikować się 

ze swoją inteligentną umową za pośrednictwem Truffle CLI. Aby to zrobić, możesz otworzyć konsolę i 

połączyć ją z siecią programistyczną.  

> truffle console --network development 

Po uruchomieniu polecenia konsoli terminal pokazuje, że jesteś w trybie programowania Truffle CLI.  

truffle(development)>  

Aby wyjść z trybu CLI, kliknij dwukrotnie Control+C lub wpisz .exit w konsoli 

Wejdź w interakcję ze swoim inteligentnym kontraktem za pośrednictwem Truffle CLI 

Ustawiasz dwie zmienne, cześć i podpisz, dla swoich inteligentnych kontraktów, aby móc z nimi 

wchodzić w interakcje.  

truffle(development)> HelloWorldContract.deployed().then(_app 

=> { hello = _app }) 

undefined  

truffle(development)> MD5SmartContract.deployed().then(_app => 

{ doc = _app }) 

undefined  



Aby wchodzić w interakcję z umową HelloWorldContract, możesz wywołać główną funkcję publiczną, 

którą utworzyłeś, ponieważ odsłoniłeś funkcję hello.  

truffle(development)> hello.greet() 

'Hello World' 

Podobnie możesz wchodzić w interakcję z umową MD5SmartContract.sol. Przekażesz ten sam skrót 

MD5, który wygenerowałeś w części 3 (634ef85e038cea45bd20900fc97e09dc) i wywołasz główną 

funkcję o nazwie sign. Ta funkcja wygeneruje skrót SHA256.  

truffle(development)> doc.sign('634ef85e038cea45bd20900fc97e09dc')  

Teraz możesz potwierdzić, że masz skrót SHA256, wywłując funkcję podpisu 

truffle(development)> doc.signature() 

'0x7869cd540ff8c3b2635ec87251f361e21ad3c72fbc2f79897b9816 

bec54b0a48' 

Kompiluj z Remiksem 

Do tej pory używałeś narzędzi Truffle, sieci Ganache i WebStorm IDE do tworzenia, kompilowania, 

wdrażania i interakcji z umową; istnieje jednak jeszcze prostszy sposób. Remix oferuje internetowe 

IDE, które może zrobić to samo, co WebStorm i Truffle. Aby zobaczyć tę pracę, przejdź do strony Remix: 

https://remix.ethereum.org. Wklej kod inteligentnej umowy „Hello, World” z przykładu. Upewnij się, 

że prawy panel jest ustawiony na poprawny kompilator; będziesz korzystać z „Bieżącej wersji:0.4.22”. 

Następnie kliknij „Rozpocznij kompilację (Ctrl-S). Utwórz nowy folder w swoim projekcie i nazwij go 

remiksem; następnie utwórz plik i nazwij go HelloWorldContract.js. Kliknij przycisk Szczegóły w Remix 

Online IDE, a następnie skopiuj i wklej zawartość WEB3DEPLOY do utworzonego pliku 

HelloWorldRemix.js.  

Uwaga : web3.js to Ethereum JavaScript API; jego biblioteki pozwalają na interakcję z węzłem 

Ethereum za pośrednictwem połączenia HTTP lub IPC. Kod WEB3DEPLOY można wdrożyć na węźle 

lokalnym lub zdalnym. 

Prywatny blockchain Ethereum z Geth 

Nawiązałeś interakcję z inteligentną umową na lokalnym komputerze. Następnie wskazane jest 

uruchomienie pełnego węzła i przetestowanie inteligentnego kontraktu na blockchainie testnetowym; 

to testuje go w bardziej realistycznym środowisku. Geth oferuje pełny węzeł Ethereum 

zaimplementowany w Go, który można uruchomić lokalnie. Ta prywatna sieć testowa pozwoli Ci 

opracować i przetestować Twój obecny inteligentny kontrakt w oderwaniu od prawdziwego 

blockchaina Ethereum. Aby rozpocząć, najpierw zainstaluj Geth za pomocą Brew.  

> brew tap ethereum/ethereum 

> brew install ethereum 

Aby upewnić się, że instalacja przebiegła prawidłowo, uruchom polecenie --version dla bieżącej wersji 

Geth .  

> geth version 

Version: 1.8.27-stable 



Zainicjowany prywatny łańcuch bloków Geth 

Teraz, gdy masz zainstalowany Geth, utworzysz swój pierwszy blok lub blok 0, który nazywa się blokiem 

genezy. Utwórz plik o nazwie genesis_block.json i umieść go w katalogu głównym projektu. Na razie 

po prostu wklej dostarczony JSON, ale pamiętaj, że możesz wygenerować niestandardowy blok genezy 

za pomocą skryptu Pythona, który znajdziesz tutaj: https://blog.ethereum.org/2015/07/27/final-

steps/. 

Użyjesz tego skryptu i ustawisz niski poziom trudności 1000 i limit gazu 1000000, aby ułatwić 

wydobycie i niskie opłaty za gaz; jednak możesz swobodnie dostosowywać się do potrzeb we własnych 

eksperymentach. Zobacz genesis_block.json.  

{ 

"config": { 

"chainId": 1,  

"homesteadBlock": 0,  

"eip155Block": 0,  

"eip158Block": 0 

}, 

"difficulty": "0x1000", 

"gasLimit": "0x1000000", 

"alloc": { 

"0x44dc998cbc1c7504bec0a96af4a9aef6606a768a": 

{"balance": "0x1337000000000000000000"} 

} 

} 

Następnie utworzysz swoją prywatną sieć testową. W Terminalu uruchom to polecenie:  

> geth --identity "MyTestNet" --nodiscover --networkid 1999 

--datadir testnet-blockchain init genesis_block.json 

Będziesz potrzebować konta dla swojego testnet-blockchain; użyj polecenia konto. Wybierz proste 

hasło, ponieważ prowadzisz lokalną sieć testową, ale w sieci głównej musisz pamiętać o 

bezpieczeństwie; tutaj wybieram hasło 123.  

> geth account new --datadir testnet-blockchain 

Passphrase: 123 

Repeat passphrase: 123 

Address: { a8eceb3e2dd7af9c6fdb12edd8a7e84290932c2d} 

Jak widać, po wybraniu hasła otrzymałeś adres portfela. Możesz porównać swoje wyniki z moimi 



Konsola Getha 

Teraz, gdy masz już ustawione konto i łańcuch testnet-blockchain, możesz otworzyć konsolę Geth, aby 

wchodzić w interakcje z łańcuchem.  

> geth --identity "MyTestNet" --datadir testnet-blockchain 

--nodiscover --networkid 1999 konsola 2>> geth.log  

Zauważ, że użyłem parametru 2>> geth.log, aby wyprowadzić logi do aniestandardowa lokalizacja 

pliku. Po uruchomieniu konsoli Geth możesz uruchomić eth. polecenie synchronizacji, aby sprawdzić 

bieżący blok, który jest synchronizowany. W takim przypadku zwróci false, ponieważ nie ma nic do 

synchronizacji; zaczynasz od bloku 0 w sieci lokalnej. Otrzymasz wyskakujące powiadomienie z 

pytaniem: „Czy chcesz, aby aplikacja „geth” akceptowała przychodzące połączenia sieciowe? Kliknięcie 

Odmów może ograniczyć działanie aplikacji. To ustawienie można zmienić w panelu Zapora w 

preferencjach Bezpieczeństwo i prywatność”. Wybierz „Zezwól”. Następnie w terminalu Geth uruchom 

polecenie synchronizacji.  

geth> eth.syncing 

false 

Jeśli uruchomisz polecenie eth.blockNumber, zwróci ono zero, tak jak ty, nie wydobyli jeszcze żadnych 

bloków.  

geth> eth.blockNumber 

0 

Kopiuj Ethereum dla swojej prywatnej sieci testowej 

Następnie możesz potwierdzić, że masz saldo na swoim koncie za pomocą polecenie getBalance.  

geth> eth.getBalance(eth.accounts[0])  

0 

Za pomocą polecenia eth.accounts otrzymasz nowe konto, które utworzmy.  

geth> eth.accounts 

["0xa2a6d8fe7e39645613e74fe19c79071ee52009ba"] 

Możesz generować lub wydobywać monety eterowe w utworzonym przez siebie prywatnym łańcuchu 

Ethereum. Niezależnie od tego, musisz wiedzieć, jak wydobywać monety, ponieważ będziesz 

potrzebować transakcji, które będą uwzględniane w wydobywanych blokach podczas testowania kodu. 

Aby rozpocząć wydobywanie, po prostu uruchom polecenie miner.start.  

geth> miner.start() 

zero 

Podobnie, aby zatrzymać kopanie, po prostu uruchom polecenie miner.stop.  

> miner.stop() 

zero 



Jeśli pozwolisz na uruchomienie wydobycia, wydobędziesz kilka bloków, więc po sprawdzeniu numeru 

bloku zobaczysz wyniki, a także fundusze.  

geth> eth.block.Number 

1672 

geth> eth.getBalance(eth.accounts[0])  

8.36e+21  

Wdróż Remix w Geth 

Teraz, gdy Twój węzeł jest zsynchronizowany i wiesz, jak kopać, możesz wdrożyć swoje kontrakty w 

sieci testowej. Najpierw musisz odblokować swoje główne konto Geth, aby móc z niego korzystać. 

Upewnij się, że Twoje konto posiada saldo; w przeciwnym razie nie będziesz w stanie wdrożyć swojej 

umowy w sieci. W Geth odblokuj swoje konto za pomocą hasła, aby Geth mogło z niego korzystać.  

geth> personal.unlockAccount(eth.accounts[0], "123", 24∗3600)  

TRUE 

Użyłem hasła 123, ale musisz zmienić je na swoje hasło, jeśli użyłeś innego hasła. Następnie załaduj 

skrypt web3.js, który wygenerowałeś w Remix.  

> loadScript("remix/HelloWorldContract.js")  

null [object Object]  

true 

Wydobywanie następnego bloku i uwzględnienie tego kontraktu zajmuje kilka sekund; po wydobyciu 

otrzymasz następujący komunikat:  

Contract mined! address: 0x9905f1663f1b808d52dca42ce26e0d264 

8f8be07 transactionHash: 0x66b80787eb3eae16c9535a1bd86ff1a 

623c1914ac9ffc2addde74655aed09157 

Jeśli nie widzisz tego komunikatu, upewnij się, że wydobywasz.  

geth> miner.start() 

Gdy kontakt zostanie wykopany, w Terminalu otrzymasz następującą wiadomość, która zawiera adres 

i hash transakcji:  

Contract mined! address: 0xe49da16551c5c5735de46e07e8ab9e 

713310a13b transactionHash: 0x36d3ec593f63280ca6aae1b079bfb6 

f00eea719468e04960643c23f39cbef5b3  

Wyślij Truffle do Getha 

Podobnie, aby wdrożyć skrypt kontraktu web3.js za pośrednictwem Truffle, należy uruchomić 

polecenie migrate --reset. Flaga --reset mówi Truffle, aby uruchomił wszystkie migracje od początku. 

Upewnij się, że używasz .exit do wyjścia z konsoli Truffle przed uruchomieniem polecenia migracji. 

Truffle automatycznie skompiluje Twoją umowę. 



truffle(development)> .exit 

> truffle migrate –reset 

Korzystanie z „rozwoju” sieci. 

Sieć na bieżąco. 

Teraz możesz ponownie otworzyć konsolę programistyczną. 

> truffle console --network development 

truffle(development)> HelloWorldContract.deployed().then(_app 

=> { hello = _app }) 

undefined 

truffle(development)> hello.greet() 'Hello World'' 

Umowa zostanie ponownie wdrożona i możesz ponownie wejść w interakcję z umową. 

Przydatne polecenia w Getha 

Możesz zatrzymać proces Geth, naciskając Command + C, a następnie wyjść, lub możesz zatrzymać 

proces przez aux, aby sprawdzić, czy są otwarte jakieś procesy. Możesz też użyć polecenia killall, aby 

zatrzymać proces.  

> ps aux | grep getha 

> killall -HUP geth 

W dowolnym momencie możesz uruchomić flagę pomocy, aby uzyskać listę poleceń.  

> geth – help 

Aby uzyskać listę oczekujących transakcji, uruchom następujące polecenie:  

> geth --identity "MyTestNet" --datadir testnet-blockchain 

--nodiscover --networkid 1999 konsola 2>> geth.log 

geth> eth.pendingTransactions 

Aby usunąć lokalnie zsynchronizowane dane łańcucha bloków z publicznej sieci testowej, użyj tego:  

geth> geth removedb 

Aby usunąć prywatne dane testowej sieci blockchain, użyj tego:  

geth> geth removeb --datadir test-net-blockchain 

Aby szybciej zsynchronizować łańcuch bloków, użyj flagi --fast, aby wykonać szybką synchronizację 

Ethereum. Pamiętaj, że za pomocą tego polecenia nie zachowasz danych z przeszłości. Flaga pamięci 

podręcznej ustawia limit pamięci podręcznej.  

geth> geth --fast --cache=1024  

 



Podłącz portfel Mist Ethereum do swojej sieci prywatnej 

Przydałby się portfel, aby połączyć się z siecią prywatną. W tym właśnie pomaga Mgła. Możesz połączyć 

swój prywatny blockchain z Mist i przeprowadzać transakcje, przeprowadzając realistyczne transakcje 

tak, jakby ludzie korzystali z twoich umów. Aby rozpocząć, pobierz Mist tutaj: 

https://github.com/ethereum/mist/releases. W przypadku komputerów Mac plik do pobrania nosi 

nazwę Mist-macosx-0-11-1.dmg w momencie pisania tego tekstu. Pamiętaj, że możesz również 

osiągnąć te same wyniki za pomocą portfela Ethereum, który możesz pobrać z tego samego adresu 

URL. Następnie uruchomisz Mist i połączysz go ze swoim testnetowym blockchainem. W wierszu 

poleceń wskaż lokalizację Mist i bazę danych geth.ipc. 

> /Applications/Mist.app/Contents/MacOS/Mist --rpc /[projectlocation]/MySmartContract/testnet-

blockchain/geth.ipc. 

Mgła otwiera się i pokazuje Twoje aktywne konto i saldo 

Inni do interakcji z Twoim inteligentnym kontraktem 

Po opublikowaniu umowy każdy może używać interfejsu binarnego adresu i aplikacji (ABI) do łączenia 

się i interakcji z umową. Możesz rozpocząć i wchodzić w interakcję z umową tak, jakby dana osoba 

korzystała z niej przed opublikowaniem jej w mainnet. 

Mist to aplikacja komputerowa, której można używać do testowania. Aby obejrzeć kontrakt, w aplikacji 

Mist kliknij link Kontrakty w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Obejrzyj kontrakt. Aby inni mogli 

zrealizować twój kontrakt, potrzebują dwóch rzeczy. 

• Adres umowy 

• Interfejs binarny aplikacji 

Uwaga : A n ABI opisuje funkcje kontraktu. Ten opis jest potrzebny, aby wiedzieć, jak wywołać funkcję. 

Pomyśl o tym jak o instrukcji obsługi. 

Możesz pobrać adres umowy, jak pokazano tutaj: 

truffle(development)>var hello = HelloWorldContract.deployed(). 

then(_app => { hello = _app }) 

truffle(development)>hello.address 

'0x0b4f69f88390bc8cec93e730128a5e5c5dffd56c' 

Podobnie możesz pobrać ABI kontraktu za pomocą tego polecenia: 

truffle(development)>JSON.stringify(hello.abi) 

'[{"inputs":[],"payable":false,"stateMutability":"nonpayable"," 

type":"constructor","signature" '[{"inputs":[],"payable":false, 

"stateMutability":"nonpayable","type": 

"constructor","signature":"constructor"},{"constant":true, 

"inputs":[],"name":"greet","outputs":[{"name":"","type":"string"}], 

"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function", 



"signature":"0xcfae3217"}]' 

Następnie przekaż adres umowy i ABI w Mist 

Zauważ, że pomijasz pojedynczy cytat z ABI i adresu przed wklejeniem go do Mgły. Teraz kliknij OK, a 

zobaczysz swoją umowę na liście obserwowanych umów. 

Masz swoją umowę w Mist i możesz z nią wchodzić w interakcje, wysyłać środki, słuchać wydarzeń i 

korzystać z funkcji, tak jak użytkownicy będą wchodzić w interakcje z Twoją umową w sieci mainnet. 

Metamaska 

Podobnie jak w przypadku Mist, innym sposobem interakcji z umowami, nawet bez pobierania aplikacji 

komputerowej, jest przeglądarka Chrome lub Firefox z wtyczką o nazwie MetaMask. Podobnie jak w 

przypadku Mist, możesz użyć MetaMask, aby połączyć swój kontrakt z siecią mainnet, publiczną siecią 

testową i lokalnym łańcuchem bloków (takim jak ten, który utworzyłeś za pomocą Ganache), a nawet 

możesz połączyć się z Truffle Develop. Aby rozpocząć, pobierz wtyczkę MetaMask dla przeglądarki 

Chrome lub Firefox. 

Kliknij ikonę MetaMask, a następnie przycisk Kontynuuj. Następnie wybierz hasło, zaakceptuj warunki, 

zapisz tajną frazę kopii zapasowej i utwórz konto. Teraz, gdy konto jest utworzone, masz opcję w górnej 

liście rozwijanej sieci, z którą chcesz się połączyć. Jak być może pamiętasz, zaprogramowałeś wartości 

truffle.js, aby ustawić sieć na porcie localhost 8584, który odpowiada sieci domyślnej; jednak możesz 

ustawić niestandardowe RPC lub połączyć się z testnetem lub mainnetem. Aby uzyskać więcej 

informacji na temat łączenia Truffle z Metamaskiem, odwiedź dokumentację dotyczącą frameworka 

Truffle. 

Publiczna sieć testowa 

Teraz, gdy jesteś w stanie uruchomić swój inteligentny kontrakt w sieci programistycznej, możesz 

wykonać dodatkowy krok przed przejściem do mainnetu. Możesz uruchomić swoją umowę w 

publicznej sieci testowej. 

Synchronizacja bloków 

Istnieją trzy dobrze znane sieci testowe: Ropsten, Kovan i Rinkeby. Możesz zaprogramować Geth, aby 

łączył się z siecią testową z flagą --testnet, która połączy się z publiczną siecią testnetową (Ropsten). 

> geth --testnet --syncmode "fast" --cache=512 console 

Tak jak poprzednio, flaga rpc jest potrzebna do akceptowania połączeń Geth RPC i aby Truffle mógł 

połączyć się z Geth. Ustawiasz również szybką synchronizację i ograniczasz rozmiar pamięci podręcznej 

do 512. To polecenie obejmuje uruchomienie konsoli Geth. Aby sprawdzić stan polecenia 

synchronizacji, użyj tego: 

geth> eth.syncing 

{ 

currentBlock: 1011878, 

highestBlock: 3569550, 

knownStates: 2058862, 

pulledStates: 2056745, 



startingBlock: 968873 

} 

Po zakończeniu polecenie synchronizacji zwróci false. Pamiętaj, że w momencie pisania istnieją miliony 

wpisów stanu i 3 569 550 bloków, co może zająć godziny w zależności od szybkości połączenia. Wartość 

currentBlock to bieżący blok pobierany z całkowitej liczby bloków (najwyższy blok). Dzięki temu możesz 

zorientować się, jak długo potrwa pobieranie. Jak pamiętasz, możesz sprawdzić bieżący numer bloku, 

który jest synchronizowany, uruchamiając polecenie eth.blockNumber w konsoli Geth, a także 

sprawdzić saldo na swoim koncie, aby sprawdzić, czy zostało jeszcze zaktualizowane. 

> eth.blockNumber 

> eth.getBalance(eth.accounts[0]) 

Kran publicznej sieci testowej 

Oprócz monet testnetowych możesz uzyskać dodatkowe monety testnetowe za pomocą kranu, tak jak 

w przypadku bitcoina. Wejdź na https://faucet.ropsten.be/ i poproś o monety na adres swojego 

portfela ustawiony w Mist. 

Sieć główna Ethereum 

Z konsoli Ganache można było publikować w publicznej sieci testowej (Ropsten). Następnym krokiem 

jest opublikowanie w sieci głównej Ethereum. Aby to zrobić, zrestartujesz Geth i tym razem połączysz 

się z siecią główną. 

> geth --fast --cache=512 

Podobnie jak w przypadku publicznej sieci testowej, będziesz musiał poczekać na synchronizację 

Getha. Po zakończeniu synchronizacji możesz wywołać polecenie migracji Truffle, aby wdrożyć, i tak 

jak poprzednio, Twoje konto musi mieć monety ethernetowe. 

> truffle migrate –reset 

Polecane narzędzia dla inteligentnych kontraktów 

W tym rozdziale omówiłem Ganache, Solidity, IntelliJ, Truffle, Geth, Remix i MetaMask; warto jednak 

wspomnieć o innych narzędziach. 

- Solium: roztwór do czyszczenia kodu solidności 

- conteract.io: Interakcja z inteligentnymi kontraktami 

- Populus: Ramy programistyczne dla inteligentnych kontraktów Ethereum 

- Parzystość: lekki węzeł Ethereum 

- Mżawka: Front-endowe rozwiązanie dapp 

Streszczenie 

Omówiłem, jak wykorzystać Ganache do symulacji pełnowęzłowego klienta Ethereum. Zainstalowałeś 

Ganache, a kiedy już byłeś w stanie połączyć się z Ganache CLI, mogłeś stworzyć sieć i nasłuchiwać 

portu. Nauczyłeś się, jak korzystać z wtyczki IntelliJ IDEA dla Solidity, aby łatwo tworzyć inteligentne 

kontrakty z autouzupełnianiem i podświetleniami. Dowiedziałeś się również o pakiecie Truffle Suite i 

tworzeniu własnych inteligentnych kontraktów za pomocą kreatora wiersza poleceń. Połączyłeś Truffle 



z siecią Ganache, a następnie utworzyłeś inteligentną umowę „Hello, World” oraz inteligentną umowę 

„MD5SmartContract”. Po utworzeniu kontraktów można było przeprowadzić migrację inteligentnej 

umowy, korzystając z procesu wdrażania Truffle. Skompilowałeś i wdrożyłeś kod inteligentnej umowy 

z Truffle w swojej sieci programistycznej. Następnie użyłeś konsoli Truffle do interakcji z inteligentną 

umową za pośrednictwem Truffle CLI. Następnie utworzyłeś prywatny blockchain Ethereum za pomocą 

Getha i zainicjowałeś blockchain. Korzystasz z konsoli Geth i wydobywasz udawane Ethereum w swojej 

prywatnej sieci testowej Geth. Następnie wdrożyłeś swój Remix web3.js w utworzonej prywatnej sieci 

testowej Geth, a także wdrożyłeś swoje kontrakty Truffle. Ponadto przyjrzełeś się kilku przydatnym 

komendom Geth, które pomogą ci podczas opracowywania inteligentnych kontraktów. Połączyłeś swój 

portfel Mist Ethereum z utworzoną przez siebie prywatną siecią Geth i byłeś w stanie wchodzić w 

interakcję z inteligentną umową. Udało Ci się użyć MetaMask w przeglądarce jako zamiennika klienta 

stacjonarnego. Gdy już byłeś w stanie zobaczyć, jak twoja umowa działa, ustawiłeś publiczną sieć 

testową i zsynchronizowałeś bloki, a także pobrałeś monety za pomocą kranu. Na koniec dowiedziałeś 

się, jak przenieść swój kod do głównej sieci Ethereum. 



Portfele EOS.IO i inteligentne kontrakty 

W części 2 przedstawiłem EOS.IO, kiedy omówiłem bitcoin, altcoiny i różne mechanizmy konsensusu. 

W szczególności omówiłem, w jaki sposób EOS.IO jest przykładem altcoinów, które zamieniają się w 

tokeny; stworzyłeś producenta bloków EOS i byłeś w stanie stworzyć pełny węzeł zdolny do 

wydobywania tokenów EOS. Ethereum było początkiem tworzenia inteligentnych kontraktów 

blockchain i nauczyłeś się używać języka Solidity do pisania inteligentnych kontraktów i dappów. 

EOS.IO stworzył bardziej niezawodną architekturę niż Ethereum do inteligentnych kontraktów i 

rozwoju dappów. W tej części rozwinę blockchain EOS.IO i pokażę, jak zbudować inteligentny kontrakt 

EOS.IO, który można wykorzystać w zdecentralizowanych aplikacjach (dapps). Skonfigurujesz lokalne 

środowisko testnetowe i dowiesz się, jak skonfigurować narzędzia i biblioteki EOS.IO. Dowiesz się o 

portfelach EOS.IO oraz o tym, jak tworzyć, usuwać i tworzyć kopie zapasowe portfeli, a także 

wykonywać operacje, takie jak otwieranie, blokowanie i odblokowywanie portfela. Zakryję klucz do 

portfela pary i jak rozkręcić i ponownie rozkręcić lokalnego producenta bloków testnetowych. Dowiesz 

się o uprawnieniach oraz opcjach pojedynczego podpisu i multipodpisu. Aby lepiej zrozumieć 

inteligentne kontrakty EOS.IO, utworzysz inteligentny kontrakt „HelloWorld” i token kontraktu 

inteligentnego. Będziesz tworzyć konta, pisać kod smart kontraktów C++, kompilować kod i generować 

pliki WebAssembly i ABI, a także kontrakty Ricardian. Następnie dowiesz się, jak wdrażać inteligentne 

kontrakty i wchodzić z nimi w interakcje, a także wydawać tokeny i przekazywać tokeny innemu 

użytkownikowi. Na koniec połączysz się z publicznym producentem bloków testnetowych w celu 

przetestowania w bardziej realistycznym środowisku, a także połączysz się i publikujesz na producencie 

bloków mainnet. Uwaga EOS to natywna kryptowaluta (token), która zasila oprogramowanie EOS.IO. 

EOS.IO to w pełni dostosowany protokół architektury blockchain na skalę przemysłową, który 

umożliwia zdecentralizowane aplikacje, zapewniając dostęp do części tworzących blockchain. Pomyśl 

o EOS.IO jako o systemie operacyjnym blockchain, ponieważ emuluje prawdziwy komputer i umożliwia 

dostęp do zasobów, takich jak procesor, GPU, pamięć RAM i dysk twardy. EOS.IS nie pobiera opłat 

transakcyjnych podczas wykonywania milionów transakcji na sekundę. Token EOS jest tokenem 

użytkowym, a posiadanie tokena (stakowanie) zapewnia przepustowość i pamięć masową w łańcuchu 

bloków EOS.IO. Otrzymujesz zasoby proporcjonalnie do całkowitej stawki, którą posiadasz, do 

całkowitej stawki (posiadanie 1% tokenów EOS daje wykorzystanie do 1% całkowitej przepustowości 

EOS.IO). „Oprogramowanie EOS.IO wprowadza nową architekturę blockchain zaprojektowaną w celu 

umożliwienia pionowego i poziomego skalowania zdecentralizowanych aplikacji. Osiąga się to poprzez 

stworzenie działającej konstrukcji podobnej do systemu, na której można budować aplikacje. 

Oprogramowanie zapewnia konta, uwierzytelnianie, bazy danych , komunikację asynchroniczną i 

planowanie aplikacji w wielu rdzeniach procesora lub klastrach. Powstała technologia to architektura 

blockchain, która może ostatecznie skalować się do milionów transakcji na sekundę, eliminuje opłaty 

użytkowników oraz pozwala na szybkie i łatwe wdrażanie i utrzymanie zdecentralizowanych aplikacji 

w kontekście zarządzanego łańcucha bloków”. -Biała księga EOS.IO block.one . Jak wspomniano w 

części 2, EOS.IO opiera się na konsensusie delegowanego dowodu udziału (DPoS). EOS.IO jest w stanie 

obsłużyć małe opóźnienia i dziesiątki milionów aktywnych użytkowników dziennie (z pominięciem 

Ethereum). Osiąga się to dzięki konsensusowi DPoS, a także EOS.IO działający jako wielowątkowy 

(działający na wielu rdzeniach komputera) i działający jako system operacyjny. Ten rodzaj 

skalowalności może umożliwić przyjęcie technologii blockchain przez duże firmy. EOS.IO oferuje wiele 

dodatkowych funkcji, takich jak: 

• Bezpłatne transakcje o ograniczonej stawce 

• Transakcje o niskim opóźnieniu (takie jak 0,25 sekundy czasu transmisji lub czas bloku 0.5)  

• Odzyskiwanie skradzionych kluczy  



• Równoległe wykonywanie aplikacji 

• Transakcje atomowe z wieloma rachunkami 

Zachęcam do zapoznania się z white paper EOS.IO i odwiedzenia GitHub  

Strony z pełną listą funkcji.  

- https://github.com/EOSIO/eos 

-  https://github.com/EOSIO/Documentation/blob/master/TechnicalWhitePaper.md 

Z finansowego punktu widzenia EOS został opracowany przez prywatną firmę o nazwie block.one i był 

w stanie zebrać zadziwiające 4 miliardy dolarów w początkowej ofercie monet (ICO) poprzez sprzedaż 

tokenów ERC-20. W chwili pisania tego tekstu cena EOS wynosi od 2 do 8 dolarów, a całkowita 

kapitalizacja rynkowa wynosi około 2 miliardy dolarów, co czyni EOS siódmą co do wielkości 

kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej. EOS oferuje kilka repozytoriów, które pomagają w 

tworzeniu kontraktów EOS.IO; są one wymienione na https://github.com/EOSIO i obejmują: eos, 

eosio.cdt, eosjs, demux-js i eosio.contracts. W tej części zainstalujesz biblioteki EOS i EOSIO.CDT. 

Biblioteka EOS to platforma inteligentnych kontraktów typu open source, a biblioteka EOSIO.CDT to 

zestaw narzędzi do budowania kontraktów EOS.IO. W chwili pisania tego tekstu platforma EOS.IO ma 

stromą krzywą uczenia się. Kod ciągle się zmienia, a dokumentacja i przykłady EOS.IO nie są 

aktualizowane na czas, więc czasami może się wydawać, że gonisz za ruchomym celem. Powoduje to, 

że kod czasami nie kompiluje się, polecenia nie działają oraz dokumentacja i przykłady zawierające kod 

i polecenia, które zostały przestarzałe. Podczas opracowywania kontraktu kilka razy łatwo się 

zakłopotać; jednak, gdy zrozumiesz EOS.IO, łatwo pokonasz te przeszkody. 

Konfigurowanie środowiska testnetowego 

Zanim przejdziemy do kodowania, zacznijmy od zainstalowania EOS.IO i EOSIO. CDT. Zbudujesz swoją 

wersję EOS.IO i skonfigurujesz lokalnego producenta bloków testnetowych. Następnie dowiesz się o 

narzędziach EOS.IO zwanych cleos, keosd i nodeos oraz o tym, jak je konfigurować oraz tworzyć i 

zarządzać portfelem z cleos. Te narzędzia i biblioteki są niezbędne do rozwoju.  

Zainstaluj EOS.IO 

Najłatwiejszym sposobem zainstalowania EOS.IO na macOS jest użycie Brew.  

> brew tap eosio/eosio 

> brew install eosio 

Obecny EOS.IO to wersja 1.7.3. Polecam sprawdzić sekcję repozytorium i problemy na GitHub 

(https://github.com/eosio/eos) lub przeprowadzić wyszukiwanie w Google w przypadku napotkania 

błędów podczas instalacji lub budowania EOS.IO. Zobacz także https://github.com/EOSIO/eos/issues. 

Po zakończeniu instalacji zobaczysz komunikat na rysunku w Terminalu. 

  

https://github.com/EOSIO/eos/issues


Następnie dodaj lokalizację plików binarnych EOS.IO do swojego środowiska, aby uruchamiać nodeos 

z dowolnego miejsca.  

> export PATH=$PATH:/usr/local/eosio/bin 

Spowoduje to ustawienie zmiennej ścieżki w tej sesji terminala, ale chcesz ustawić zmienną 

środowiskową ścieżki na stałe, więc dodaj ją do pliku bash_profile, otwierając plik za pomocą vima lub 

ulubionego edytora tekstu.  

> vim ~/.bash_profile  

Następnie wstaw następujące wiersze:  

# Setting PATH for EOSIO 

PATH="/usr/local/eosio/bin:${PATH}" 

Na koniec uruchom bash_profile, aby zatwierdzić zmiany.  

> . ~/.bash_profil 

EOS.IO jest dostarczany po wyjęciu z pudełka z wbudowanymi narzędziami i programami; są tutaj: 

/usr/local/eosio/. Rysunek przedstawia schemat architektury tych narzędzi. 

 

 

• nodeos: jest to podstawowy demon EOS.IO, który umożliwia uruchomienie komponentu węzła 

blockchain. Nodeos można skonfigurować za pomocą wtyczek. Dodatkowo węzły można 

skonfigurować do uruchamiania producenta bloków w lokalnym środowisku programistycznym lub na 

dedykowanych punktach końcowych. Współdziała z łańcuchem bloków, tworząc bloki 

• cleos: Jest to główne narzędzie wiersza poleceń dla interfejsów EOS.IO.It z REST API udostępnianym 

przez nodeos. Może również uzyskiwać dostęp do portfeli, gdy wchodzi w interakcję z keosd. Aby 

uzyskać listę poleceń cleos, po prostu uruchom następujące polecenie:  

> cleos 

• keosd: Jest to demon portfela do ładowania i zarządzania kluczami portfela. Robi to, ładując wtyczki 

związane z portfelem, takie jak interfejs HTTP i RPC API.  

• eosio-launcher: To narzędzie pomoże Ci wdrożyć wielowęzłową sieć blockchain. 

Zainstaluj EOSIO.CDT 



Zainstalowałeś EOS.IO. Inną ważną biblioteką, której potrzebujesz, jest EOSIO.CDT (CDT to skrót od 

„contract development toolkit”). EOSIO.CDT to zestaw narzędzi służących do budowania kontraktów 

EOS.IO. Aby zainstalować bibliotekę, będziesz używać Brew.  

> brew tap eosio/eosio.cdt  

> brew install eosio.cdt 

Najnowszym EOSIO.CDT w momencie pisania tego tekstu jest wersja 1.6.1. Uruchom aktualizację 

naparu, jeśli masz starszą wersję.  

> brew upgrade eosio.cdt 

Aby upewnić się, że instalacja przebiegła prawidłowo, uruchom polecenie eosio-cpp z argumentem 

help.  

> eosio-cpp --help 

Jak pamiętasz, użyłeś Truffle i Remix do wygenerowania plików interfejsu binarnego aplikacji (ABI) 

Ethereum. W przypadku inteligentnych kontraktów EOS.IO używasz eosio-cpp, który jest 

kompilatorem generującym plik WebAssembly (.wasm), który jest ABI, który należy przesłać do 

łańcucha bloków dla inteligentnego kontraktu. eosio-cpp generuje również funkcje pomocnicze, które 

serializują/deserializują typy zdefiniowane w kodzie ABI na potrzeby opracowywania kontraktów 

inteligentnych. Więcej informacji o EOSIO.CDT znajdziesz na stronie GitHub:   

https://github.com/EOSIO/eosio.cdt.  

W przyszłości, jeśli chcesz usunąć EOSIO i EOSIO.CDT, uruchom następujące polecenia:  

> brew remove eosio 

> brew remove eosio.cdt 

Uwaga eosio-cpp jest zamiennikiem eosiocpp, który jest przestarzały. Pierwotnie eosiocpp był częścią 

instalacji EOS.IO, ale teraz jest częścią CDT 

Zbuduj EOS.IO 

Dobrym sposobem na wizualne zrozumienie EOS.IO i narzędzi związanych z EOS.IO jest przyjrzenie się 

powyższemu rysunkowi.  

Pliki konfiguracyjne keosd i nodeos 

Domyślne porty dla keosd i nodeos wykorzystują ten sam port: 8888. Aby skonfigurować nodeos, 

zobacz ten plik konfiguracyjny:  

> vim "/Users/[user]/Library/Application Support/eosio/nodeos/ 

config/config.ini" 

W pliku config.ini wartą uwagi zmienną do zmiany jest ładowana lista wtyczek. Nie będziesz 

wprowadzać zmian, ale w miarę postępów w rozwoju może być konieczne wprowadzenie zmian. 

Podobnie jak w przypadku nodeos, możesz skonfigurować keosd, edytując ten plik konfiguracyjny:  

> vim ~/eosio-wallet/config.ini 



Po otwarciu pliku zwróć uwagę, że istnieje zmienna o nazwie httpserver-address, której można użyć 

do zmiany portu 8888 na wypadek, gdyby ten port był potrzebny do innego oprogramowania. Tutaj 

ustawmy go na dowolny port, który lubisz. Zmienna jest wykomentowana. Aby ustawić go na port 

9000, zmień go z tego:  

# http-adres-serwera = 

do następujących:  

http-server-address = http://127.0.0.1:9000 

Możesz użyć domyślnego portu; jednak dobrze jest wiedzieć, jak skonfigurować EOS.IO. 

Twórz i zarządzaj portfelem za pomocą cleos 

W poprzednim rozdziale przedstawiłem kilka programów i narzędzi wbudowanych w EOS.IO. Jak 

wspomniano, cleos zapewnia interfejs API REST, który jest udostępniany przez nodeos. Przewodnik 

referencyjny Cleos można znaleźć tutaj: https://developers.eos.io/eosio-cleos/reference. Aby znaleźć 

numer cleos --version, uruchom polecenie klienta --version. W momencie pisania tego tekstu możesz 

zbudować d4ffb4eb.  

> cleos version client 

d4ffb4eb 

Jak wspomniano, aby uzyskać listę poleceń, wystarczy wpisać cleos. lub cleos 

--help;.  

> cleos –help 

Jeśli nie pamiętasz konkretnej podkomendy, wpisz ją i uzyskaj listę podkomend w danych wyjściowych; 

na przykład polecenie get wyświetla listę podkomend, taką jak info dla informacji o producencie 

twojego bloku.  

> cleos get  

> cleos get info 

Nie udało się połączyć z węzłami pod adresem http://127.0.0.1:8888/; czy Nodes działa? Zauważ, że 

ponieważ nie masz uruchomionego węzła, nie otrzymujesz żadnych wyników i pojawia się komunikat 

o błędzie; jednak w dalszej części tego rozdziału, gdy rozkręcisz nodeos, otrzymasz informacje o 

producencie bloku. 

Portfele EOS.IO 

Portfele EOS.IO używają kluczy i oferują stan zablokowany (zaszyfrowany) oraz odblokowany 

(odszyfrowany) w celu ochrony kluczy. Polecenia blokady i odblokowania wymagają hasła o wysokiej 

entropii, które otrzymasz po utworzeniu portfela. Klucze portfela mogą być powiązane z kontem, aby 

zapewnić uprawnienia do tokenów konta, ale nie jest to konieczne do utworzenia portfela. 

Oprogramowanie portfela wykorzystuje cleos jako warstwę pośredniczącą między operacjami 

pobierania kluczy keosd a akcjami blockchain nodeos. Na przykład możesz użyć cleos, aby uzyskać 

dostęp do konta, ponieważ wymaga to wygenerowania podpisów z kluczy. Aby utworzyć domyślny 

portfel, po prostu uruchom polecenie Utwórz portfel. Użyj flagi --to-console, aby uzyskać klucz główny 

(hasło).  

http://127.0.0.1:9000/
https://developers.eos.io/eosio-cleos/reference


> cleos wallet create --to-console 

Creating wallet: default 

Save password to use in the future to unlock this wallet.  

Without password imported keys will not be retrievable.  

"[ DEFAULT_MASTER_KEY]"  

Upewnij się, że przechowujesz hasło. Teraz możesz sprawdzić, czy portfel został utworzony i uruchom 

polecenie listy portfeli, a będziesz mógł zobaczyć tablicę, która zawiera listę portfeli i zawiera domyślny 

portfel, który utworzyłeś 

> cleos wallet list 

Wallets:  

[ 

"default ∗" 

]  

Zauważ, że po utworzeniu domyślnego portfela obok nazwy portfela znajduje się gwiazdka. Gwiazdka 

oznacza, że jest odblokowana. W następnej sekcji dowiesz się więcej o stanach blokowania i 

odblokowywania. 

Usuń i wykonaj kopię zapasową portfeli 

Aby usunąć utworzony portfel, musisz usunąć rzeczywisty plik portfela; znajduje się tutaj: ~/eosio-

wallet.  

> rm -rf ~/eosio-wallet 

Uruchom polecenie listy portfeli, a zobaczysz, że tablica portfela jest pusta.  

> cleos wallet list 

"/usr/local/eosio/bin/keosd" launched 

Wallets:  

[] 

Aby wykonać kopię zapasową portfela, skopiuj pliki portfela i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. 

Portfel EOS.IO z niestandardową nazwą 

Do tej pory utworzyłeś domyślny portfel. Załóżmy teraz, że chcesz utworzyć kolejny portfel i nazwać 

go mywallet. Wszystko, co musisz zrobić, to użyć flagi -n lub --name. Wybierz nazwę i uważaj na ścisłe 

ograniczenia dotyczące nazw (dozwolone są tylko a–z i 1–5, z długością 12). Wybieram mój portfel.  

> cleos wallet create -n mywallet --to-console 

Creating wallet: mywallet 

Save password to use in the future to unlock this wallet.  

Without password imported keys will not be retrievable.  



"[DEFAULT_MASTER_KEY]" 

EOS.IO: otwieranie, blokowanie i odblokowywanie portfela 

Kiedy tworzyłeś swój portfel, masz klucz główny o wysokiej entropii, który jest twoim hasłem. To hasło 

służy do szyfrowania (zablokowania) i odszyfrowania (odblokowania) pliku portfela. Aby zablokować i 

odblokować portfel, użyj następujących poleceń:  

> cleos wallet lock -n mywallet 

> cleos wallet unlock -n mywallet 

password: [DEFAULT_MASTER_KEY]  

password: Unlocked: mywallet 

Polecenia zablokuj i odblokuj umożliwiają portfelowi ustawienie stanu szyfrowania i odszyfrowywania, 

który jest chroniony hasłem. To, co chronisz, to klucze do portfela. Aby odblokować domyślny portfel, 

po prostu uruchom następujące polecenie:  

> cleos wallet unlock 

Ponadto, aby wykonać operacje na portfelach, musisz najpierw otworzyć portfel. Po ponownym 

uruchomieniu keosd portfel zostanie zamknięty. Uruchom polecenie otwórz, aby otworzyć portfel w 

razie potrzeby.  

> cleos wallet open 

Open : defaut 

Generowanie kluczy EOS.IO  

Podobnie jak w innych blockchainach, EOS.IO przechowuje klucze w portfelu. Generujesz te klucze i 

przypisujesz je do konta EOS.IO. Istnieje wiele sposobów tworzenia kluczy. Będziesz tutaj używał cleos. 

Najpierw odtwórzmy domyślny portfel, na wypadek, gdybyś go wcześniej usunął.  

> cleos wallet create --to-console 

Creating wallet: default 

Save password to use in the future to unlock this wallet.  

Without password imported keys will not be retrievable.  

"[DEFAULT_MASTER_KEY]"  

Uruchomiona lista portfeli powinna pokazywać dwa portfele.  

> cleos wallet list 

Wallets:  

[ 

"default", 

"mywallet ∗" 

]  



Następnie, aby utworzyć dwie pary kluczy publiczny/prywatny, uruchom polecenie Utwórz klucz.  

> cleos create key --to-console 

Private key: [PRIVATE_KEY_1]  

Public key: [PUBLIC_KEY_1]  

> cleos create key --to-console 

Private key: [PRIVATE_KEY_2]  

Public key: [PUBLIC_KEY_2]  

Jak zauważyłeś, dwukrotnie uruchomiłeś polecenie tworzenia klawisza. To nie jest literówka; musisz 

mieć dwa klucze: jeden dla aktywnego użytkownika i jeden dla właściciela. Więcej o tej koncepcji 

dowiesz się po utworzeniu konta. Polecenie, które uruchomiłeś, wyprowadza pary kluczy publicznych 

i prywatnych. Zauważ, że klucz publiczny zaczyna się od słowa kluczowego EOS. Te arbitralne pary 

kluczy same w sobie nie mają znaczenia, ponieważ nie mają uprawnień (nie należą do żadnego portfela 

ani konta). Aby przypisać te pary kluczy do portfela, możesz je zaimportować do swojego portfela.  

> cleos wallet import --private-key [PRIVATE_KEY_1]  

imported private key for:  

[PRIVATE_KEY_1]  

imported private key for: [key]  

> cleos wallet import --private-key [PRIVATE_KEY_2]  

imported private key for: [PRIVATE_KEY_2]  

W wyniku polecenia otrzymałeś komunikat potwierdzający z wiersza poleceń, że pary kluczy zostały 

dodane. Możesz jednak również potwierdzić, że pary kluczy zostały dodane, wywołując polecenie 

kluczy portfela.  

> cleos wallet keys 

[PUBLIC_KEY_1, PUBLIC_KEY_2]  

Dodatkowo możesz poprosić o wyświetlenie par kluczy.  

> cleos wallet private_keys --password [DEFAULT_MASTER_KEY]  

[[PUBLIC_KEY_1, PRIVATE_KEY_2],[ PUBLIC_KEY_1, PUBLIC_KEY_2]]  

W poprzednim poleceniu przekazałeś argument -password zamiast czekać, aż linia poleceń poprosi o 

podanie hasła głównego. Na koniec musisz zaimportować specjalne konto rodzica EOS.IO. To specjalne 

konto nadrzędne służy do ładowania węzłów EOS.IO. Bez tego klucza prywatnego nie będziesz w stanie 

utworzyć swojego konta. Konta EOS.IO wymagają konta rodzica, aby utworzyć kolejne; w ten sposób 

EOS.IO przydziela zasoby i chroni przed spamem i hakerami.  

> cleos wallet import --private-key 

5KQwrPbwdL6PhXujxW37FSSQZ1JiwsST4cqQzDeyXtP79zkvFD3 

imported private key for:  



EOS6MRyAjQq8ud7hVNYcfnVPJqcVpscN5So8BhtHuGYqET5GDW5CV 

Rozkręć węzeł z węzłami 

Transakcje są dołączone do bloku i potrzebujesz producenta bloku, aby móc przekazać te transakcje 

do sieci. Możesz pominąć tworzenie węzła EOS (nodeos), jeśli łączysz się bezpośrednio z publiczną 

siecią testową lub siecią główną; jednak lepiej najpierw uruchomić smart kontrakty w lokalnej sieci 

testowej przed przekazaniem kodu do publicznej sieci testowej lub sieci głównej. W tym momencie 

powinieneś przyzwyczaić się do tego procesu, tak jak zrobiłeś to samo, gdy opracowałeś inteligentną 

umowę dla Ethereum. Relacja blockchain IO. Aby uruchomić własnego jednowęzłowego lokalnego 

producenta bloków blockchain, w osobnym terminalu, uruchom nodeos.  

> nodeos -e -p eosio --plugin eosio::chain_api_plugin --plugin 

eosio::history_api_plugin   

 

To polecenie uruchamia producenta bloku i powinno wyświetlić proces na konsoli.  

info 2019-04-28T19:03:34.811 thread-0 block_log.cpp:134 

open ] Log is nonempty 

info 2019-04-28T19:03:34.820 thread-0 block_log.cpp:161  

open ] Index is nonempty 

info 2019-04-28T19:03:34.878 thread-0 http_plugin.cpp:422 

plugin_initialize ] configured http to listen on   

127.0.0.1:8888 

...  

... 

...  

Jak widać, konsola pokazuje, że twoja sieć lokalna zaczyna produkować bloki. Zauważ, że użyte 

polecenie ustawia wtyczki, a także ustawiasz flagę --contracts-console. Ta flaga jest niezbędna, aby 

móc zobaczyć komunikaty drukowane na konsoli w trybie programistycznym.  

Uwaga : Możesz również ustawić flagę --contracts-console wewnątrz pliku config.ini zamiast 

przekazywać ten argument z nodeos za każdym razem.  

Jak pamiętasz, poprzednio uruchamiałeś polecenie cleos get info i nie uzyskiwałeś żadnych wyników, 

ponieważ nie miałeś uruchomionego producenta bloków; teraz, jeśli uruchomisz to samo polecenie w 

nowym terminalu, możesz obserwować informacje o swoich blokach.  

> cleos get info  

{   

"server_version": "d4ffb4eb",  

"chain_id": "cf057bbfb72640471fd910bcb67639c22df9f92470936cd  



dc1ade0e2f2e7dc4f", 

"head_block_num": 73699,  

"last_irreversible_block_num": 73698,  

"last_irreversible_block_id": "00011fe2a80bf11315396c85e70860  

122dddc24ac083911fba31f7ee2d64eb3e",  

"head_block_id": "00011fe36fab1fc2d4885067e1391c72782895d43f14  

cf7970ac282ddef17d67",  

"head_block_time": "2019-04-28T19:04:06.500",  

"head_block_producer": "eosio", 

"virtual_block_cpu_limit": 200000000,  

"virtual_block_net_limit": 1048576000,   

"block_cpu_limit": 199900,  

"block_net_limit": 1048576,  

"server_version_string": "v1.5.1-dirty"  

} 

Ponowne rozkręcenie węzła lokalnego Testnet (nodeos). 

Jeśli chcesz wyczyścić historię producenta bloku, usunąć wszystkie bloki i ponownie rozkręcić lokalną 

sieć testową, użyjesz tak zwanej twardej powtórki, używając następujących flag:  

--delete-all-blocks --delete-state-history --hard-replay  

Te argumenty wyczyszczą konta w lokalnej sieci testowej, a także bloki. Kompletne polecenie będzie 

wyglądało następująco:  

> nodeos -e -p eosio --plugin eosio::chain_api_plugin --plugin  

eosio::history_api_plugin --delete-all-blocks --delete-statehistory 

--hard-replay --contracts-console  

Konta EOS.IO 

Konta EOS.IO posiadają czytelną dla człowieka nazwę, która jest przechowywana w EOS. Łańcuch 

bloków we/wy. Aby utworzyć konto w sieci głównej, ktoś, kto ma konto EOS.IO, musi je dla Ciebie 

utworzyć. Powodami tego regulowanego procesu są zapobieganie spamowi i hakerom oraz alokacja 

zasobów. Domyślnie konto posiada dwie natywne nazwy/uprawnienia.  

- Właściciel: służy do odzyskiwania innych uprawnień, co jest przydatne w przypadku naruszenia 

uprawnień.  

- Aktywny: jest używany do zmian na kontach wysokiego poziomu, takich jak transfer środków lub 

głosowanie na producentów bloków.  



Podczas tworzenia konta testnet zaimportowałeś specjalny klucz konta nadrzędnego EOS.IO do 

ładowania początkowego. Każda nazwa uprawnień wymaga „rodzica”. Uprawnienie nadrzędne ma 

mieć możliwość wprowadzania zmian w ustawieniach uprawnień dla wszystkich swoich podrzędnych. 

EOS.IO zapewnia specjalny klucz nadrzędny konta dla lokalnej sieci testowej, który został 

zaimportowany w celu utworzenia konta. Aby transakcja była ważna i podpisana, każde nazwane 

uprawnienie wymaga spełnienia warunków, takich jak klient z odblokowanym portfelem, a portfel 

musi przyznać uprawnienia do konta. Jeśli nie spełnisz tych warunków, transakcja się nie powiedzie. 

Teraz, gdy rozumiesz konta, jesteś gotowy do utworzenia własnego konta. Utworzyłeś już portfel i 

zaimportowałeś klucz nadrzędny. Aby utworzyć konto, uruchamiasz następującą składnię polecenia:  

> cleos utwórz konto eosio [ACCOUNT_NAME] [OWNER_PUBLIC_KEY]  

[ACTIVE_PUBLIC_KEY]  

Wartość OWNER_KEY to klucz publiczny uprawnienia właściciela konta, a wartość ACTIVE_KEY to klucz 

publiczny uprawnienia aktywnego konta.  

W tym przykładzie nazwijmy konto myaccount i użyjmy dwóch utworzonych przez Ciebie klucze. 

Polecenie będzie wyglądać tak (patrz Rysunek 6-5 dla oczekiwanego wyniku):  

> cleos załóż konto eosio moje konto [PUBLIC_KEY_1]  

[PUBLIC_KEY_2]  

Wygenerowałeś dwa klucze, więc nie ma znaczenia, który klucz zdecydujesz się użyć jako aktywny, a 

który jako właściciel; po prostu pamiętaj, którego klucza użyłeś do którego. Aby zobaczyć listę konta, 

użyj tego:  

> cleos get accounts [PUBLIC_KEY_1]  

{ 

"account_names": [ 

"myaccount" 

]  

}  

Uwaga: Możesz otrzymać komunikat o błędzie podczas próby utworzenia konta, jeśli pominąłeś 

którykolwiek z kroków opisanych w tym rozdziale. Błąd to „Błąd 3090003: dostarczone klucze, 

uprawnienia i opóźnienia nie spełniają zadeklarowanych autoryzacji”. 

Portfele, klucze i konta: kompletne polecenia 

Aby upewnić się, że w pełni rozumiesz ten proces, oto podsumowanie tego, jak utworzyć konto:  

1. Upewnij się, że Nodeos działa w osobnym oknie Terminala.  

> nodeos -e -p eosio --plugin eosio::chain_api_plugin 

--plugin eosio::history_api_plugin --delete-all-blocks 

--delete-state-history --hard-replay --contracts-console 



2. Upewnij się, że Twój portfel jest odblokowany. Uruchom > lista portfeli cleos (sprawdź, czy obok 

nazwy portfela znajduje się gwiazdka).  

3. Klucz nadrzędny konta specjalnego EOS.IO 

(5KQwrPbwdL6PhXujxW37FSSQZ1JiwsST4cqQzDeyXtP79zkvFD3) został zaimportowany, aby 

załadować EOS.IO.  

cleos wallet import --private-key 5KQwrPbwdL 

6PhXujxW37FSSQZ1JiwsST4cqQzDeyXtP79zkvFD3 

4. Sprawdź listę kluczy za pomocą > kluczy portfela cleos. Powinien wypisać tablicę z zaimportowanymi 

kluczami. Aby podsumować, co zrobiłeś do tej pory lub powtórzyć cały proces tworzenia konta, oto 

pełne kroki:  

> rm -rf ~/eosio-wallet 

> cleos wallet create --to-console 

> cleos wallet open 

> cleos wallet unlock --password [DEFAULT_MASTER_KEY]  

> cleos create key --to-console 

> cleos create key --to-console 

> cleos wallet import --private-key [PRIVATE_KEY_1]  

> cleos wallet import --private-key [PRIVATE_KEY_2]  

> cleos wallet import --private-key  

5KQwrPbwdL6PhXujxW37FSSQZ1JiwsST4cqQzDeyXtP79zkvFD3 

> cleos wallet keys 

> cleos create account eosio myaccount [EOS∗ OWNER_KEY] [EOS∗ 

ACTIVE_KEY] 

Niestandardowy, pojedynczy podpis (Single-Sig) i Multisignature (Multisig) 

Domyślnie skonfigurowałeś swoje konto z pojedynczym podpisem (aka singlesig), ponieważ jest ono 

autoryzowane do działań z domyślnymi uprawnieniami (aktywne i właściciela). Możliwe jest jednak 

skonfigurowanie kont z multisygnaturą (aka multisig) lub z uprawnieniami niestandardowymi. Na 

przykład możesz skonfigurować swoje konto z wieloma kluczami, aby autoryzować określone działania 

właściciela i aktywne działania. Możesz użyć tej funkcji, na przykład, aby utworzyć uprawnienie o 

nazwie „publikowanie” i nadać to uprawnienie kontu, aby zezwalać tylko na publikowane inteligentne 

kontrakty bez możliwości wycofania tokenów.  

Inteligentny kontrakt „HelloWorld” 

Będziesz pisać inteligentną umowę z minimalnym kodem. Swój inteligentny kontrakt nazwiesz 

„HelloWorld”.  

Konta inteligentnych kontraktów „HelloWorld” 



Aby rozpocząć, utworzysz dwa konta dla inteligentnej umowy, jedno do publikowania inteligentnej 

umowy i jedno do interakcji z użytkownikiem.  

> cleos create account eosio helloworld [PUBLIC_KEY]  

> cleos create account eosio john [PUBLIC_KEY]  

Kod C++ „HelloWorld” 

EOS wybrał C++, co zaowocowało mieszanymi recenzjami społeczności programistów blockchain. C++ 

jest językiem niskiego poziomu i umożliwia lepsze zarządzanie zasobami, takimi jak wskaźniki pamięci 

i przeciążanie operatorów. Może to skutkować lepszą wydajnością; jednak wiąże się to z kosztem 

zwiększonego nakładu pracy nad kodem, zwłaszcza jeśli nie znasz C++. Infrastruktura EOS.IO jest 

napisana w C++, więc nie powinno dziwić, że C++ został wybrany przez zespół EOS.IO. Inteligentne 

kontrakty EOS.IO są napisane w C++ i zapisywane jako format pliku CPP; następnie kompilujesz kod 

C++ do WebAssembly, który jest następnie używany do wdrożenia. Uwaga Pliki źródłowe inteligentnej 

umowy EOS.IO można podzielić na trzy: CPP, HPP i Ricardian. Plik HPP definiuje klasę, akcje i tabele 

kontraktu inteligentnego. Plik CPP to kod C++, który implementuje logikę działania. Plik Ricarda jest 

dokumentem cyfrowym (więcej na ten temat w następnej sekcji). Zacznij od utworzenia katalogu 

kontraktów helloworld, przechodząc do katalogu.  

> mkdir ~/Desktop/helloworld && cd $_ 

Zauważ, że używasz swojego pulpitu, ale możesz użyć dowolnego katalogu. Następnie wklej kod 

helloworld.cpp za pomocą vima lub ulubionego edytora tekstu.  

> vim helloworld.cpp 

#include < eosiolib/eosio.hpp >  

using namespace eosio;  

class helloworld : public contract {  

public:  

using contract::contract;  

[[eosio::action]]  

void hello( name user ) {  

print( "World: User: ", user);  

} 

}; 

EOSIO_DISPATCH(helloworld, (hello))  

Kod importuje biblioteki EOS.IO. Klasa HelloWorld jest typu kontrakt i tworzysz metodę o nazwie hello. 

Metodą jest twoje działanie; przekazujesz użytkownika i wypisujesz słowo world oraz nazwę 

użytkownika. Gdy użytkownik wejdzie w interakcję z Twoją umową i wywoła akcję powitania, otrzyma 

świat z nazwą użytkownika. Zauważ, że w tym przykładzie dołączono plik eosio.hpp. Aby debugować 

inteligentną umowę EOS.IO, musisz użyć staromodnego debugowania jaskiniowca.  



Uwaga : Debugowanie Cavemana, czyli debugowanie printf(), to nic innego jak dodawanie instrukcji 

print wokół kodu. EOS.IO 

Print API obsługuje tablicę znaków, 64-bitową i 128-bitową liczbę całkowitą bez znaku i inne. 

Drukowanie odbywa się poprzez zawinięcie kodu C++ printi, prints_l, printi128 i innych w print.hpp, 

który zawiera instrukcję biblioteki import eosio.hpp. 

IDE inteligentnego kontraktu 

Korzystanie z Terminala jest całkowicie akceptowalne, ale gdy kod staje się bardziej złożony, 

korzystanie z profesjonalnego środowiska IDE może być pomocne w uzupełnianiu kodu, wyróżnianiu i 

czytelności. Możesz użyć swojego IDE. Ponieważ korzystałeś już z WebStorm, możesz kontynuować i 

importować projekt do WebStorm. WebStorm zawiera już wtyczkę C++, więc nie ma potrzeby 

instalowania żadnej specjalnej wtyczki. Aby zaimportować projekt, wybierz Plik ➤ Otwórz i przejdź do 

lokalizacji projektu: ~/Desktop/helloworld.  

Skompiluj umowę i wygeneruj ABI 

Jak wspomniano, narzędzie eosio-cpp pobiera kod C++ i generuje WebAssembly i ABI. Odbywa się to 

poprzez uruchomienie następującego polecenia:  

> eosio-cpp -o helloworld.wasm helloworld.cpp --abigen 

Zauważ, że w poleceniu określasz nazwę pliku wyjściowego, czyli helloworld.wasm. Po uruchomieniu 

tego polecenia kompilator generuje następujące pliki: helloworld.wasm i helloworld.abi. Aby upewnić 

się, że kompilator działał zgodnie z oczekiwaniami, powinieneś być w stanie zobaczyć te dwa pliki 

Kontrakty Ricardiańskie 

Po wygenerowaniu plików WASM i ABI zauważ, że otrzymujesz ponad 20 ostrzeżeń. Wśród tych 

ostrzeżeń w danych wyjściowych powinny znaleźć się następujące ostrzeżenia:  

Ostrzeżenie, pusty plik klauzuli ricardiańskiej 

Ostrzeżenie, pusty plik klauzuli ricardiańskiej 

Ostrzeżenie, akcja <hello> nie ma umowy ricardiańskiej 

Uwaga: kontrakty Ricardiańskie zostały wymyślone przez Iana Grigga w 1996 roku, aby wypełnić lukę 

między aplikacją a sądem. Plik kontraktów Ricardiana w EOS jest dokumentem cyfrowym w formacie 

języka Markdown (.md, .markdown) i określa warunki interakcji między stronami. Jest ustawiony jako 

parametry, ale zapisany jako czytelny tekst. EOS używa kryptograficznie do podpisywania i weryfikacji 

umów Ricardiańskich.  

Aby pomóc w generowaniu kontraktów Ricardiańskich, możesz skopiować skrypt Pythona i szablon od 

kontrybutora, który automatycznie generuje pliki:  

https://github.com/EOS-Mainnet/governance. 

Ponieważ to tylko trzy pliki, zamiast klonowania możesz użyć wget, aby pobrać te pliki. Sprawdź, czy 

masz zainstalowany wget na swoim komputerze.  

> wget --help  

Jeśli nie jest zainstalowany, zainstaluj wget na macOS przez Ruby and Brew.  



> ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ 

Homebrew/install/master/install)" < /dev/null 2> /dev/null 

> brew install wget 

> brew upgrade wget 

Następnie w swoim projekcie helloworld utwórz katalog i pobierz potrzebne pliki.  

> cd ~/desktop/helloworld 

> mkdir rc && cd $_  

> wget https://raw.githubusercontent.com/EOS-Mainnet/ 

governance/master/scripts/abi_to_rc/abi_to_rc.py 

> wget https://raw.githubusercontent.com/EOS-Mainnet/ 

governance/master/scripts/abi_to_rc/rc-action-template.md 

> wget https://raw.githubusercontent.com/EOS-Mainnet/ 

governance/master/scripts/abi_to_rc/rc-overview-template.md 

Next, run the Python script.  

> cd ../  

> python rc/abi_to_rc.py helloworld.abi  

 

Skrypt generuje automatycznie helloworld-rc.md i helloworld-hello-rc.md już sformatowane w języku 

Markdown. Jeśli przejrzysz te pliki, zauważysz, że skrypt Pythona wykorzystał pobrane szablony do 

wygenerowania plików i możesz wypełnić warunki dotyczące inteligentnej umowy. Możesz określić 

wytyczne dotyczące tego, co dokładnie kupują/wymieniają Twoi użytkownicy i zapewnić większe 

zaufanie między stronami; może zawierać warunki, takie jak zamiar, gwarancja, środki zaradcze, siła 

wyższa, rozstrzyganie sporów, obowiązujące prawo i wiele innych. Zwróć szczególną uwagę na 

ustalone przez siebie warunki, ponieważ mogą one zostać wyegzekwowane w sądzie. Warunki te 

pozwalają pominąć pośredników, takich jak prawnicy, aby inteligentna umowa ustalała warunki, na 

które zgadzają się obie strony. 

Wdróż kontrakt 

Aby wdrożyć inteligentną umowę w lokalnej sieci testowej, polecenie kontraktu służy do załadowania 

kontraktu. Zobacz Rysunek 6-8 dla oczekiwanego wyniku.  

> cleos set contract helloworld ~/Desktop/helloworld -p 

helloworld@active  

 

Wejdź w interakcję z działaniem Smart Contract 



Teraz, gdy masz już wdrożoną inteligentną umowę w lokalnym łańcuchu bloków, możesz wchodzić w 

interakcję z utworzoną akcją powitania. Wywołasz akcję hello i przekażesz swoją nazwę użytkownika 

do aktywnego klucza użytkownika.  

> cleos push action helloworld witam '["john"]' -p john@active 

Inteligentne tokeny kontaktowe 

Projekt EOS.IO GitHub posiada bibliotekę inteligentnych kontraktów jako przykładów, które można 

wykorzystać. Jedną z tych bibliotek jest inteligentna umowa o nazwie eosio. znak. Ta umowa umożliwia 

programistom tworzenie innych tokenów, a także przenoszenie tokena. Będziesz używać tych bibliotek 

do tworzenia własnych tokenów. Aby rozpocząć, utworzysz nowy projekt inteligentnej umowy i 

nazwiesz go eosio.token.  

> mkdir ~/Desktop/eosio.token && cd $_ 

Utwórz konta 

Token jest wydawany przez konto „wydawcy”. Zaczniesz od utworzenia konta „wydawcy” i konta o 

nazwie jane, którego możesz użyć do przeniesienia niektórych tokenów.  

> cleos create account eosio eosio.token [public key]  

> cleos create account eosio jane [public key]   

Skompiluj wasm z najnowszym kodem eosio.token 

Aby wydać eosio.token, użyjesz pliku eosio.token.hpp, który definiuje klasę, akcje i tabele kontraktu, a 

także eosio.token.cpp, który przechowuje logikę i kodowanie. Możesz znaleźć te pliki i cały projekt 

SmartContract tutaj: https://github.com/Apress/theblockchain-developer/chapter6/eosio.token/. 

Następnie upewnij się, że zmieniłeś instrukcję include w kodzie CPP, aby wskazywała na plik HPP 

pobrany z GitHub za pomocą vima lub ulubiony edytor tekstu.  

> vim eosio.token.cpp 

Zmień plik eosio.token.cpp w wierszu 6, aby wskazywał lokalizację pliku eosio.token.hpp; w tym 

przypadku jest tutaj:  

include "~/Desktop/eosio.token/eosio.token.hpp"  

Wdróż eosio.token 

Wyposażony w eosio.token.hpp i eosio.token.cpp, masz wszystkie potrzebne pliki. Możesz 

skompilować najnowsze pliki HPP i CPP, aby wygenerować kod .was m za pomocą polecenia eosio-cpp, 

tak jak w przykładzie z inteligentnym kontraktem HelloWorld.  

> eosio-cpp -o eosio.token.wasm eosio.token.cpp --abigen 

Następnie wdróż kontrakt eosio.token za pomocą polecenia set contract.  

> cleos wallet unlock --password [DEFAULT_MASTER_KEY]  

> cleos set contract eosio.token ~/Desktop/eosio.token --abi 

eosio.token.abi -p eosio.token@ 

Utwórz token EOS.IO 



Aby utworzyć nowy token, użyj akcji tworzenia. Przekażesz typ symbol_name, który zawiera dwa 

parametry.  

- Maksymalny przepływ podaży: W tym przykładzie ustawisz to na 20 milionów jako swoje maksymalne 

tokeny: 20000000.0000.  

- Symbol: W przypadku symbol_name musisz wybrać nazwę.  

Nazwa musi składać się wyłącznie z wielkich liter; w tym przykładzie wybierz nazwę TOKEN. Konto 

„wydawcy” ma uprawnienia do wykonania akcji związanej z wywołaniem lub innych działań, takich jak 

wycofywanie, zamrażanie i umieszczanie właścicieli na białej liście. Aby utworzyć nową akcję tokena, 

uruchom następujące polecenie.  

> cleos wallet unlock --password [DEFAULT_MASTER_KEY]  

> cleos push action eosio.token create '[ "eosio", 

"20000000.0000 TOKEN"]' -p eosio.token@active 

Możesz potwierdzić, że tokeny zostały wydane, wywołując polecenie statystyki waluty.  

> cleos get currency stats eosio.token TOKEN 

{ 

"TOKEN": { 

"supply": "0.0000 TOKEN",  

"max_supply": "20000000.0000 TOKEN", 

"issuer": "eosio" 

} 

} 

Wydanie tokenów 

Stwórzmy kolejne konto, za pomocą którego możesz wysłać część wydanych przez Ciebie tokenów. 

Nazwiemy to konto Jane.  

> cleos create account eosio jane [public key]  

Następnie wywołaj akcję „wydaj”, aby wydać tokeny. W tym przykładzie wydasz Jane 500 tokenów.  

> cleos push action eosio.token issue '[ "jane", "500.0000  

TOKEN", "move tokens to Jane" ]' -p eosio@active 

Aby zobaczyć saldo TOKENÓW na koncie Jane, możesz użyć polecenia pobierz walutę.  

> cleos get currency balance eosio.token jane TOKEN 

500.0000 TOKEN 

Przenieś tokeny 

Aby przenieść tokeny, uruchamiasz akcję transferu. Jako przykład przenieśmy tokeny z konta Jane na 

konto Jana.  

mailto:eosio.token@active


> cleos push action eosio.token transfer '[ "jane", "john", 

"100.0000 TOKEN", "transfer tokens" ]' -p jane@active 

Możesz potwierdzić, że konto Jana otrzymało tokeny, uruchamiając polecenie salda walutowego na 

obu kontach, aby upewnić się, że matematyka się sumuje.  

> cleos get currency balance eosio.token jane TOKEN 

400.0000 TOKEN 

> cleos get currency balance eosio.token john TOKEN 

100.0000 TOKEN 

Łączenie się z producentem publicznego bloku testnetowego 

W chwili pisania tego tekstu EOS.IO udostępnia dwie publiczne sieci testowe, dzięki czemu można 

testować w bardziej realistycznym środowisku przed zatwierdzeniem kodu w sieci mainnet. 

– Jungle2.0: https://jungletestnet.io/ 

– Kylin: https://www.cryptokylin.io/ 

W tym przykładzie wybrałem Jungle 2.0 jako publiczną sieć testową, ale zachęcam do przetestowania 

obu; to ten sam proces, tylko z różnymi punktami końcowymi. Sieć testowa EOS Jungle jest prawie 

identyczna z twoją lokalną siecią testową. Ty tylko musisz skonfigurować punkt końcowy Jungle API i 

wygenerować tokeny kranu EOS, aby zapłacić za utworzenie konta i wykorzystanie pamięci RAM. 

Uwaga: Zawsze testuj w testnet przed opublikowaniem kodu w sieci mainnet. Tylko we wrześniu 2018 

r. tokeny EOS o wartości 240 000 USD zostały skradzione z kont inteligentnych kontraktów EOSBet, a 

to z powodu błędu programowania inteligentnych kontraktów, który został wykorzystany przez 

hakerów, a nie błędów w samej platformie EOS.IO. 

Aby utworzyć konto, wygenerujesz dwa domyślne uprawnienia: właściciel i aktywny. Możesz to zrobić 

na https://nadejde.github.i/eostoken-sale/ lub uruchamiając ten sam wiersz poleceń, którego użyłeś 

wcześniej dwukrotnie. 

> cleos create key --to-console 

Private key: [key] 

Public key: [key] 

Następnie musisz utworzyć konto. Możesz założyć konto odwiedzając stronę Jungle i korzystając z 

wygenerowanych kluczy publicznych: https://monitor.jungletestnet.io/#account. 

Wybrałem losową nazwę liontestaa11, ale możesz użyć dowolnej nazwy  imię chcesz. Tylko uważaj na 

ścisłe ograniczenia dotyczące nazw (a–z i 1–5 są dozwolone tylko z długością 12). Jeśli nie zastosujesz 

się do tego ścisłego ograniczenia nazwy, Twoje konto nie zostanie utworzone. 



 

Zauważ, że otrzymujesz to samo ostrzeżenie, które otrzymałeś w lokalnej sieci testowej, dotyczące 

wykonywanej transakcji, ale nie jest to potwierdzone. Aby uzyskać informacje o sieci testowej, możesz 

uruchomić to samo polecenie get info, które uruchomiłeś dla lokalnej sieci testowej. Wystarczy dodać 

argument URL punktu końcowego Jungle. 

> cleos --url https://jungle.eosio.cr:443 get info 

Wszystkie polecenia cleos wymagają argumentu punktu końcowego adresu URL; możesz edytować 

swój plik bash, aby wskazywał cleos na żądany adres URL. Edytuj profil bash i wskaż publiczną sieć 

testową producenta bloku, jednocześnie wskazując na swój lokalny komputer dla portfela. 

> vim ~/.bash_profile 

Dodaj następujący wiersz: 

alias cleos-testnet='cleos --url https://jungle.eosio.cr:443 

-wallet-url http://localhost:8888' 

Nie ustawiłeś tutaj pliku config.ini z niestandardowym portem, ale zmieniasz port na 8888. Pamiętaj, 

aby uruchomić profil bash w celu zatwierdzenia zmian, uruchom to: 

> . ~/.bash_profil 

Teraz możesz uruchomić wszystkie polecenia za pomocą cleos-testnet. 

> cleos-testnet get info 

Kup alokację zasobów u producenta publicznego bloku testowego 

Teraz będziesz publikować inteligentną umowę „HelloWorld”, którą utworzyłeś w poprzedniej sekcji. 

Jeśli publikujesz swoją umowę w sieci mainnet, musisz kupić pamięć RAM i zapłacić, aby utworzyć 

konto, aby móc opublikować inteligentną umowę. Tokeny EOS służą do zakupu zasobów. W publicznej 



sieci testowej nie musisz wydawać rzeczywistych pieniędzy na swoje zasoby. Otrzymujesz fałszywe 

żetony do kranu, które mogą być wykorzystane przez producenta klocków Jungle do zakupu twoich 

zasobów. Aby uzyskać te tokeny, potrzebujesz tylko nazwy konta. Wpisz nazwę swojego konta, aby 

otrzymać tokeny z kranu Jungle: http://monitor. jungletestnet.io/#faucet. Zobacz rysunek 

 

Alokację zasobów wyjaśnię bardziej szczegółowo w następnej sekcji, gdy będziesz gotowy do 

opublikowania w sieci mainnet. 

Saldo konta możesz sprawdzić za pomocą polecenia get account; zobacz dane wyjściowe na rysunku  

 

> cleos --url https://jungle.eosio.cr:443 get account liontestaa11 

Teraz, gdy masz tokeny EOS, możesz uruchomić polecenie cleos system buyram, aby kupić pamięć 

RAM, aby opublikować inteligentną umowę. 

> cleos --url https://jungle.eosio.cr:443 system buyram 

liontestaa11 liontestaa11 "10 EOS" 



 

Opublikuj swój kontrakt HelloWorld w publicznej sieci testowej 

Teraz, gdy masz już tokeny, możesz opublikować inteligentną umowę HelloWorld w publicznej sieci 

testowej. Uruchom polecenie set contract. 

> cleos --url https://jungle.eosio.cr:443 set contract 

liontestaa11 ~/Desktop/helloworld 

Możesz potwierdzić, że kod został opublikowany za pomocą polecenia pobierz kod. Cały oczekiwany 

wynik można zobaczyć na rysunku 

 

 

> cleos --url https://jungle.eosio.cr:443 pobierz kod liontestaa1 

Łączenie z siecią Mainnet 

Sieć główna EOS.IO jest prawie taka sama jak sieć testowa; wystarczy użyć innego punktu końcowego 

API i faktycznie zapłacić za konta i pamięć RAM za pomocą prawdziwych tokenów EOS. Istnieją trzy 

główne sposoby zdobycia tokenów EOS: 

• Kopalnia: Tworzy producenta bloku i kopie EOS. 

• Kup tokeny EOS: można je kupić na giełdach kryptowalut. 

• Prezent: To otrzymuje EOS w prezencie od kogoś. 

Jak widzieliśmy w poprzednich rozdziałach, tworzenie producenta bloków i bycie wybranym przez sieć 

EOS.IO nie jest procesem łatwym ani gwarantowanym, a ponieważ potrzebujesz tylko monet, aby kupić 

pamięć RAM do otwarcia konta i uzyskania zasobów, nie potrzebujesz za dużo monet. W tym 

momencie łatwo jest po prostu kupić te tokeny. Musisz najpierw kupić bitcoin, Ethereum lub inne 

monety na giełdzie fiducjarnej, takiej jak Coinbase, CEX.io lub Coinmama. Następnie użyj giełd, takich 

jak Binance lub Changelly, aby zamienić swoje monety na tokeny EOS. Powodem jest to, że w chwili 

pisania tego tekstu nie ma znanej wymiany, która mogłaby bezpośrednio zmienić twój fiat na EOS. 

Następnie potrzebujesz punktu końcowego. 21 wybranych producentów bloków jest w stanie 

zapewnić Ci punkt końcowy. Wszystkich dostępnych producentów bloków i inne dane dotyczące 

wydobywanych bloków można znaleźć tutaj: 



– http://eosnetworkmonitor.io/ 

– https://eostracker.io/producers 

Po znalezieniu producenta bloków, którego chcesz użyć, dołączasz 

/bp.json na końcu adresu URL, aby znaleźć punkt końcowy. Oto przykład: 

https://api.eosnewyork.io/bp.json. 

Wyjście JASON daje informacje o producencie bloku i 

zapewnia gotowość do użycia. Aby ustawić adres URL, po prostu dostosuj flagę --url do producenta 

bloku, z którym chcesz się połączyć; pozostałe polecenia są takie same jak w publicznej sieci testowej. 

> cleos --url https://api.eosnewyork.io:443 uzyskaj informacje 

Tak jak poprzednio, możesz edytować plik profilu bash, tak jak w przypadku publicznej sieci testowej. 

alias cleos-mainnet='cleos --url https://api.eosnewyork.io:443 

--wallet-url http://localhost:8888' 

Twój profil bash powinien wyglądać tak: 

PATH="/usr/local/eosio/bin:${PATH}" 

alias cleos-testnet='cleos --url https://jungle.eosio.cr:443 

--wallet-url http://localhost:8888' 

alias cleos-mainnet='cleos --url https://api.eosnewyork.io:443 

--wallet-url http://localhost:8888'  

 

Potwierdź, że działa, uruchamiając polecenie get info. 

> cleos-mainnet get info 

Oszczędzę Ci powtarzania tych samych kroków, co w sekcji publicznej sieci testowej i wydawania 

rzeczywistych tokenów na przykładowy inteligentny kontrakt „HelloWorld”. Jednak omówię alokację 

zasobów, ponieważ potrzebujesz dobrego zrozumienia tego, aby publikować inteligentne kontrakty w 

sieci mainnet. 

Objaśnienie alokacji zasobów 

Mówiłem trochę o alokacji zasobów, kiedy omawiałem sieci testowe, ponieważ trzeba było zdobyć 

tokeny EOS, aby opublikować inteligentną umowę w publicznej sieci testowej. W przypadku sieci 

mainnet potrzebujesz rzeczywistych tokenów EOS, aby kupić pamięć RAM i utworzyć konto. Istnieją 

trzy rodzaje zasobów zużywanych przez konta EOS.IO. 

– Dysk: przepustowość i przechowywanie dziennika (dysk) 

– CPU: Obliczanie tyczenia i backlog obliczeniowy (CPU) 

– Ram: Przechowywanie stanu tyczenia 

Kup pamięć RAM w Mainnet 

http://localhost:8888/
http://localhost:8888/


Aby zwolnić pamięć RAM, musisz usunąć dane ze stanu konta 

mechanizm, a następnie RAM można sprzedać na rynku RAM po aktualnej cenie RAM. 

Utwórz konto EOS.IO w Mainnet 

Konta EOS.IO są niezbędne, ponieważ są potrzebne do interakcji z siecią EOS.IO i utworzenia konta. Jak 

wyjaśniłem wcześniej, ktoś, kto już ma konto, musi poręczyć za utworzenie nowych kont. Jeśli nie masz 

osoby z kontem EOS, która może utworzyć Twoje konto, możesz uzyskać konto utworzone u 

dostawców zewnętrznych. Dostawcy zewnętrzni zwykle pobierają opłatę. Na przykład możesz pobrać 

EOS Lynx na swój telefon i zapłacić 2 USD, aby utworzyć konto EOS.IO. 

Zmień klucze publiczne i prywatne swojego konta 

Po uzyskaniu konta mainnet nie skończysz. Musisz upewnić się, że zmieniłeś swój klucz prywatny przed 

zasileniem konta, ponieważ usługa, która tworzy Twoje konto, może po prostu przechowywać Twoje 

klucze prywatne i zabrać Twoje środki. Znasz już wszystkie te kroki; jedyne nowe polecenie to 

remove_key, które usuwa stary klucz z portfela. Tworzysz nowy klucz, odblokowujesz portfel, 

resetujesz uprawnienia nowym kluczem i usuwasz stary klucz publiczny, a także importujesz nowy klucz 

prywatny. Wykonaj następujące kroki: 

> cleos create key 

> cleos wallet unlock 

> cleos set account permission [ACCOUNT NAME] active [PUBLIC 

KEY] owner -p [ACCOUNT NAME]@owner 

> cleos set account permission MYACCOUNT owner [PUBLIC KEY] -p 

[ACCOUNT NAME]@owner 

> cleos wallet remove_key [OLD PUBLIC KEY] 

> cleos wallet import [PRIVATE KEY] 

Przydział procesora i przepustowości 

Aby uzyskać przepustowość i procesor, musisz przydzielić tokeny EOS, a zasób będzie dla Ciebie 

dostępny automatycznie proporcjonalnie do kwoty posiadanej w okresie obowiązywania umowy 

tyczenia. Na przykład, w oknie stakowania powiedzmy, że chciałbyś zużyć 1 jednostkę procesora. Aby 

to zrobić, musiałbyś konkurować z innymi kontami, aby mieć na swoim koncie 0,1 procent wszystkich 

tokenów obciążających procesor lub aby ktoś inny przekazał te tokeny na twoje konto. Po okresie 

obstawiania zużyte zasoby zwalniają się i możesz ponownie wykorzystać te same postawione tokeny, 

więc nie ma potrzeby kupowania kolejnych tokenów EOS za każdym razem. Tokeny EOS można cofnąć 

po zakończeniu. 

Dokąd się udać? 

EOS.IO oferuje zasoby online z linkami; zobacz https://developers.eos.io. Zasoby dla programistów 

zawierają cenną dokumentację, a także informacje o innych narzędziach, których nie omówiłem, takich 

jak: 

– Obsługa stanu: demux-js 



– biblioteka JavaScript: eosjs 

Polecam również zapoznanie się z przykładami inteligentnych kontraktów EOS GitHub, które pomogą 

Ci poznać wszystkie funkcjonalności i możliwości EOS.IO. 

Streszczenie 

Tu bardziej szczegółowo omówiłem blockchain EOS.IO. Skonfigurowałeś lokalne środowisko 

testnetowe, instalując biblioteki EOS.IO i EOSIO.CDT i nauczyłeś się konfigurować keosd i nodeos. 

Dowiedziałeś się już o portfelach EOS.IO, w tym o tym, jak tworzyć, usuwać i tworzyć kopie zapasowe 

portfeli, a także jak tworzyć portfel z niestandardowymi nazwami i wykonywać operacje, takie jak 

otwieranie, blokowanie i odblokowywanie portfela. Następnie omówiłem pary kluczy portfela oraz 

sposób obracania i ponownego obracania węzła lokalnego (nodeos), aby uruchomić lokalnego 

producenta bloków. Dowiedziałeś się o uprawnieniach aktywnych i właścicielskich, a także o 

uprawnieniach typu single-signature (single-sig) i multisignature (multisig). Aby zrozumieć inteligentne 

kontrakty EOS.IO, utworzyłeś inteligentny kontrakt i tokeny „HelloWorld”, najpierw tworząc konta, a 

następnie pisząc kod C++. Następnie skompilowałeś i wygenerowałeś pliki WebAssembly i ABI, a także 

kontrakty Ricardian. Następnie nauczyłeś się, jak wdrażać utworzone kontrakty i wchodzić z nimi w 

interakcje. Po wygenerowaniu tokenów można było wydawać i przenosić tokeny między kontami. 

Kontynuowałeś, łącząc się z publicznym producentem bloków testnetowych, aby przetestować swoje 

inteligentne kontrakty w bardziej realistycznym środowisku, a na koniec dowiedziałeś się, jak łączyć się 

i publikować w sieci mainnet i poznałeś alokację zasobów w sieci EOS.IO. W następnym rozdziale 

omówię portfele blockchain NEO i inteligentne kontrakty NEO. 

 



NEO Blockchain i inteligentne kontrakty  

W Części 1 omówiłem mechanizm konsensusu blockchain NEO proof of stake (PoS). W rozdziale 2 

utworzyłeś węzeł księgowy NEO na AWS Ubuntu i nauczyłeś się, jak poprosić o certyfikat urzędu 

konsensusu i zostać wybrany na księgowego. W tej części rozszerzę się o blockchain NEO, i dowiesz się 

jak skonfigurować lokalne środowisko, wykonywać operacje w portfelach NEO, tworzyć inteligentne 

kontrakty (NeoContracts) i publikować. Omówię wysokopoziomową architekturę blockchain NEO oraz 

jak skonfigurować lokalne środowisko, utworzyć lokalny łańcuch testowy, tworzyć projekty „Hello, 

World” zarówno w C#, jak i Pythonie, publikować te inteligentne kontrakty i poznawać kryteria aby 

porównać Ethereum z EOS z NEO. Jak widać, zrozumienie inteligentnych kontraktów, blockchainu i 

procesu publikowania jest podobne między projektami, a pokrycie trzech projektów wystarczy, aby 

zrozumieć, jak pracować z pozostałymi 40 projektami dostępnymi do pisania inteligentnych 

kontraktów, które są obecnie tam. 

Architektura Blockchain wysokiego poziomu NEO 

NEO zostało założone w 2014 roku pod nazwą AntShares przez Da Hongfei i Erika Zhanga, a następnie 

zostało otwarte na GitHub w czerwcu 2015 roku pod nazwą NEO. Mechanizm konsensusu NEO nazywa 

się Byzantine Fault Tolerant (dBFT), co jest zmodyfikowanym PoS. Ten rodzaj mechanizmu sprawia, że 

NEO jest skalowalnym blockchainem. Węzły księgowe są losowo wybierane do walidacji transakcji i 

mogą obsługiwać do 10 000 transakcji na sekundę.  

„NEO to projekt blockchain o charakterze non-profit, oparty na społeczności. Wykorzystuje 

technologię blockchain i tożsamość cyfrową do digitalizacji zasobów i automatyzacji zarządzania 

zasobami cyfrowymi za pomocą inteligentnych kontraktów. Wykorzystując sieć rozproszoną, ma na 

celu stworzenie „inteligentnej gospodarki”. ”-Neo.org 

 

Transakcje NEO to opłaty za pomocą tokenów gazowych NEO. Blok genezy NEO obejmuje 100 

milionów NEO. Połowa została sprzedana wczesnym inwestorom, a połowa została zablokowana w 

tokenach inteligentnych kontraktów NEO. Każdego roku 15 milionów tokenów NEO jest 

odblokowywanych do wykorzystania przez zespół programistów NEO do finansowania celów rozwoju. 

NEO pobiera opłaty za transakcje, a także transakcje związane z inteligentną umową. Jeśli chodzi o 

języki programowania, inteligentne kontrakty NEO obsługują kompilator NeoVM (NEO Universal 

Lightweight Virtual Machine), Microsoft.net, Java, Kotlin, Go i Python. Oto kilka godnych uwagi funkcji 

programistycznych NEO:  

- NEO może tworzyć inteligentne tokeny kontraktowe zbudowane w standardzie komunikacyjnym 

(NEP5). Te tokeny są w stanie komunikować się z innymi tokenami NEO.  

- Inteligentne kontrakty mogą komunikować się z innymi łańcuchami bloków (ta funkcja nazywa się 

NeoX).  

- NEO może przekazywać informacje za pośrednictwem protokołu udostępniania plików (zwanego 

NeoFS).  

- Wykorzystuje mechanizm kryptograficzny oparty na sieci o nazwie Quantum-Safe (NeoQS).  

Infrastruktura „inteligentnej gospodarki” NEO (wyjaśnię tę koncepcję w następnej sekcji) umożliwia 

inteligentnym kontraktom obsługę aplikacji front-endowych i integrację z innymi inteligentnymi 

kontraktami i innymi blockchainami za pośrednictwem otwartego API. Otwarte API NEO pozwala na 

integrację danych ze źródeł zewnętrznych. Rdzeń NeoVM to pole wdrażania (pole przerywane). Jak 



widać, dane zewnętrzne z silnikiem wykonawczym (zielona skrzynka) umożliwiają interakcję 

inteligentnych kontraktów i wykonywanie operacji. Następnie dane mogą być przechowywane w 

księdze rozproszonej NEO.  

 

„Mamy nadzieję, że platforma może być używana w różnych scenariuszach front-end, takich jak portfel 

zasobów cyfrowych, forum, głosowanie, zarządzanie profilami i aplikacje mobilne. Platforma posiada 

również otwarte API, które można wykorzystać do integracji z innymi systemami.” -Da Hongfei, Zhao 

Chen założyciel NEO 

Czym jest inteligentna ekonomia NEO? 

NEO ukuł termin smart economy, który wyjaśnia wizję NEO. Ta wizja polega na zmianie istniejącego 

rynku z tradycyjnej gospodarki na gospodarkę inteligentną z mocą zdecentralizowanego łańcucha 

bloków. Aby osiągnąć ten cel, NEO integruje zasoby cyfrowe, tożsamości cyfrowe i inteligentne 

kontrakty na swojej platformie.  

Uwaga: wizja inteligentnej gospodarki NEO ma na celu zmianę sposobu działania istniejących rynków, 

z tradycyjnej gospodarki na „inteligentną gospodarkę” z mocą zdecentralizowanego łańcucha bloków. 

Osiąga się to poprzez integrację zasobów cyfrowych, tożsamości cyfrowych i inteligentnych 

kontraktów.  

Koncepcja inteligentnej gospodarki NEO składa się z integracji następujących trzech komponentów:  

- Zasoby cyfrowe NEO: Zasoby te zawierają dane elektroniczne i można je programować. Umieszczenie 

zasobów cyfrowych w łańcuchu bloków zapewnia korzyści wynikające z łańcuchów bloków PoS, takie 

jak decentralizacja, zaufanie, identyfikowalność i przejrzystość. Blockchain NEO umożliwia 

użytkownikom rejestrację, handel i transfer różnych rodzajów aktywów. Aktywa fizyczne uzyskują 

cyfryzację poprzez tożsamość cyfrową; następnie te zasoby cyfrowe mogą być chronione prawem 

poprzez walidację. W przypadku ICO rejestracja zasobu cyfrowego kosztuje 5000 gazu. Następnie 

obowiązuje opłata za odnowienie w wysokości 5000 gazu rocznie.  

- Tożsamość cyfrowa NEO: jest to digitalizacja tożsamości osób, organizacji lub innych podmiotów. 

Tożsamość cyfrowa NEO jest oparta na implementacji standardowej infrastruktury klucza publicznego 

(PKI) X.509, która obsługuje również sieć zaufania certyfikatów punktowych 

- Inteligentne kontrakty NEO: Inteligentne kontrakty w NEO nazywane są NeoContracts i obsługują 

języki C#, VB.NET, F#, Java, Kotlin i Python. Obsługa tych języków zapewnia korzyści związane z 

zaawansowanym rozwojem, debugowaniem i kompilacją w środowiskach IDE Visual Studio, Eclipse i 

WebStorm. NeoVM jest zbudowany z myślą o skalowalności. 

Konfigurowanie lokalnego środowiska 

Jak wspomniano, NEO obsługuje języki programowania na poziomie korporacyjnym, takie jak C#, 

VB.NET, F# Java, Kotlin i Python. Ten wybór języków programowania daje NEO przewagę w budowaniu 

NeoContracts, ponieważ możesz korzystać ze środowiska IDE Visual Studio 2017, które oferuje 

narzędzia dla przedsiębiorstw do rozwoju. W tym rozdziale będę korzystał z następujących narzędzi 

.NET:  

- Visual Studio 2017 IDE: Aby kontynuować, zainstaluj Visual Studio (VS) Community Edition for Mac.  

- .NET Core: Aby kontynuować, zainstaluj .NET Core, aby móc publikować pliki bibliotek DLL.  



Oprócz .NET potrzebne są następujące narzędzia:  

- Xcode 10.1: Potrzebujesz Xcode 10.2 dla narzędzi i bibliotek, które będziesz instalować.  

- Docker: Docker to popularne narzędzie do tworzenia kontenerów i integracji oprogramowania. 

Będziesz używać Dockera w swojej prywatnej sieci do uruchomienia całego łańcucha bloków NEO, aby 

symulować cztery węzły konsensusu w jednym, lekkim kontenerze Dockera.  

- neo-kompilator: kompilator NEO jest potrzebny do przekształcenia kodu w plik .avm, który można 

wdrożyć w łańcuchu bloków NEO.  

- neo-cli: zainstalujesz i użyjesz narzędzi wiersza poleceń NEO dla portfeli, operacji i wywołań RPC do 

NEO API.  

Teraz, gdy już wiesz, czego potrzebujesz, zacznijmy. 

Xcode 10.2 

W chwili pisania tego tekstu potrzebujesz Xcode w wersji co najmniej 10.1 dla narzędzi i bibliotek 

potrzebnych dla NEO. Najnowszy Xcode w momencie pisania to Xcode 10.2.1. Możesz sprawdzić, czy 

masz już zainstalowany Xcode za pomocą wiersza poleceń.  

> xcodebuild --version 

Xcode 10.1 

Build version 10B61 

To polecenie wyświetli wersję, jeśli zainstalowano Xcode 

Zainstaluj środowisko IDE programu Visual Studio 2017 

Następnie pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Visual Studio (VS) Wersja Community dla 

komputerów Mac. Na przyszłość, aby odinstalować część lub całość VS, postępuj zgodnie z instrukcjami  

tutaj: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ mac/odinstaluj#net-core-script. Kompletny VS 

2017 zajmuje dużo miejsca na dysku; jednak nie potrzebujesz wszystkich pobranych pakietów. Do 

opracowania NeoContracts potrzebujesz tylko skoroszytów Xamarin, więc pobieraj tylko to, co jest 

potrzebne. Podczas procesu instalacji kreator daje możliwość wyboru platform i narzędzi do 

zainstalowania. Wybierz skoroszyty Xamarin, klikając pole wyboru, a następnie kliknij przycisk Instaluj 

Zainstaluj .NET Core 

Będziesz instalować .NET Core, dzięki czemu będziesz mógł publikować pliki bibliotek DLL za pomocą 

wiersza poleceń. Zostanie to zrobione za pomocą polecenia dotnet publish.  

Będziesz pobierał zarówno: Build apps - SDK v2.2.101, jak i Run aplikacje - Runtime v2.2.0. Aby 

potwierdzić, że instalacja przebiegła prawidłowo, uruchom polecenie dotnet --version.  

> dotnet --version 

2.2.101 

To polecenie wyświetli wersję dotnet, która w czasie pisanie to było 2.2.101. Jeśli zestaw SDK nie jest 

zainstalowany, otrzymasz następujący komunikat o błędzie:  

Did you mean to run dotnet SDK commands? Please install dotnet  SDK from: 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=798306&clcid= 0x409 

https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=798306&clcid


Możesz również wyprowadzić informacje o swojej maszynie za pomocą polecenia info.  

> dotnet –info 

Zainstaluj Docker 

Następnie zainstalujesz Docker. Docker jest potrzebny do utworzenia kontenera, którego będziesz 

używać do tworzenia lokalnego łańcucha bloków.  

- Pobierz Docker stąd: https://download.docker.com/mac/beta/Docker.dmg 

- Instrukcja instalacji: https://runnable.com/docker/install-docker-on-macos 

Po pobraniu i zainstalowaniu Dockera kliknij dwukrotnie Docker z menu Aplikacje, aby uruchomić 

Docker. Zobaczysz ikonę Docker w górnym menu na swoim komputerze. Możesz sprawdzić, czy jest 

poprawnie zainstalowany, wpisując docker w wierszu poleceń; zawiera listę poleceń platformy Docker.  

> docker 

Uruchom docker ps, aby wyświetlić działające kontenery, aby upewnić się, że nie dostaniesz wszelkich 

komunikaty o błędach.  

> docker ps 

Jeśli Docker nie działa, otrzymasz następujący komunikat:  

Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?  

Po prostu otwórz Docker, jeśli otrzymasz tę wiadomość. Dodatkowo, jeśli Twój kontener nie działa, ale 

został już utworzony, możesz użyć opcji flagi -a (wszystkie)  i znajdź identyfikator kontenera.  

> docker ps –a 

List containers 

Następnie, gdy masz identyfikator kontenera, możesz go uruchomić.  

> docker start [CONTAINER ID]  

Na razie nie zobaczysz żadnej listy kontenerów, ponieważ nie utworzyłeś jeszcze swoich kontenerów. 
 

Pobierz NeoCompiler i wygeneruj neon.dll 

Aby utworzyć NeoContract, musisz wygenerować plik .avm. Aby to zrobić, musisz utworzyć plik 

neon.dll, aby móc wygenerować inteligentny kontrakt. Aby rozpocząć, sklonujesz neo-kompilator na 

pulpit, a następnie wygenerujesz plik neon.dll.  

> cd ~/Desktop 

> git clone https://github.com/neo-project/neo-compiler 

> cd ~/Desktop/neo-compiler/neon/ 

Aby opublikować samodzielny plik .avm, musisz ustawić identyfikator środowiska wykonawczego. 

Możesz ustawić identyfikator środowiska uruchomieniowego neon.csproj na poprawny system 

operacyjny. Ponieważ używam tutaj komputera Mac, a nie komputera PC, muszę zmienić plik 

neon.csproj. Aby kontynuować, najpierw zrób kopię oryginału.  



> cp neon.csproj neon.csproj.backup 

Używam vima, ale możesz użyć swojego ulubionego edytora.  

> vim neon.csproj 

Po otwarciu pliku zastąp następującą konfigurację, która ustawia platformę docelową.  

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">  

<PropertyGroup> 

<Copyright>2016-2017 The Neo Project</Copyright> 

<AssemblyTitle>Neo.Compiler.MSIL</AssemblyTitle> 

<Version>2.3.1.1</Version> 

<Authors>The Neo Project</Authors> 

<TargetFramework>netcoreapp2.0</TargetFramework> 

<PlatformTarget>anycpu</PlatformTarget>  

<AssemblyName>neon</AssemblyName> 

<OutputType>Exe</OutputType>  

<PackageId>Neo.Compiler.MSIL</PackageId> 

<RuntimeIdentifiers>osx.10.12-x64</RuntimeIdentifiers> 

<RootNamespace>Neo.Compiler</RootNamespace> 

<Company>The Neo Project</Company>  

<Product>Neo.Compiler.MSIL</Product> 

<Description>Neo.Compiler.MSIL</Description>  

</PropertyGroup> 

<PropertyGroup Condition="'$(Configuration)|$(Platform)'== 

'Release|AnyCPU'">  

<DefineConstants>RELEASE;NETCOREAPP1_0</DefineConstants> 

<DebugType>none</DebugType> 

<DebugSymbols>False</DebugSymbols> 

<AllowUnsafeBlocks>true</AllowUnsafeBlocks> 

</PropertyGroup> 

<PropertyGroup Condition="'$(Configuration)|$(Platform)'== 

'Debug|AnyCPU'"> 

<AllowUnsafeBlocks>true</AllowUnsafeBlocks> 



</PropertyGroup> 

<ItemGroup> 

<PackageReference Include="Mono.Cecil" Version="0.10.0" /> 

<PackageReference Include="Neo.VM" Version="2.3.0" /> 

</ItemGroup> 

</Project> 

Teraz opublikuj wskazując na identyfikator środowiska uruchomieniowego osx.10.11-x64 przez 

przekazanie parametru ustawienia RuntimeIdentifier.  

> dotnet publish -r osx.10.11-x64 

Kompilator utworzył twój plik neon.dll tutaj:  

bin/Debug/netcoreapp2.0/osx.10.11-x64/publish/neon.dll 

neo-cli do generowania węzła NEO 

Następnie chcesz utworzyć węzeł NEO wypełnienia. Aby wygenerować pełny węzeł NEO, istnieją dwie 

opcje pełnego węzła.  

- neo-gui: Może być używane zarówno przez programistów, jak i użytkowników NEO. Może być 

używany do wykonywania podstawowych operacji użytkownik-klient, takich jak zarządzanie 

portfelami, ale także publikowanie inteligentnych kontraktów. Posiada wizualny interfejs użytkownika. 

Jednak w momencie pisania działa tylko w systemie Windows.  

- neo-cli: Zapewnia zewnętrzne API do podstawowych operacji portfela. Pomaga również innym 

węzłom utrzymać konsensus z siecią i generować nowe bloki.  

W tym przypadku instaluję na komputerze Mac, więc będziesz używać neo-cli do zarządzania portfelem 

za pomocą wiersza poleceń. Jednak dobrze jest wiedzieć, że możesz w ten sposób zainstalować neo-

gui i stworzyć wirtualny komputer. 

neo-cli 

W przypadku neo-cli musisz zainstalować pakiet LevelDB, ponieważ jest to zależność. Jak pamiętasz, 

zainstalowałeś już LevelDB w Rozdziale 3 przez Homebrew. Jeśli wcześniej nie instalowałeś LevelDB, 

oto polecenie ponownie:  

> brew install leveldb 

Alternatywnie możesz sprawdzić, czy go masz i zaktualizować.  

> brew upgrade leveldb 

Następnie sklonuj neo-cli na swój pulpit.  

> cd ~/Desktop 

> git clone https://github.com/neo-project/neo-cli 

Teraz możesz użyć dotnet do publikowania neo-cli z kodu źródłowego, którego używasz.  

> cd neo-cli 



> dotnet restore 

> dotnet publish -c Release 

Plik .dll powinien zostać utworzony w folderze Release.  

Aby uruchomić plik .dll, użyj dotnet i lokalizacji pliku DLL, który uruchamia terminal wiersza polecenia 

NEO.  

> cd bin/Release/netcoreapp2.1/ 

> dotnet neo-cli.dll.  

neo-cli obsługuje również wtyczki. Na przykład możesz włączyć dzienniki w neo-cli z dziennikami 

aplikacji lub poprawić bezpieczeństwo w węzłach RPC za pomocą zabezpieczeń RPC 

Utwórz lokalną prywatną sieć testową NEO 

Możesz uruchamiać swoje NeoContracts w publicznych sieciach testowych, tak jak robiłeś to z innymi 

blockchainami; jednak o wiele lepiej jest uruchomić własną prywatną sieć testową, aby mieć nad nią 

pełną kontrolę. Prywatna sieć testowa może znajdować się w chmurze, ale będziesz musiał zapłacić za 

dostawcę usług, więc lepiej, jeśli skonfigurujesz swoją sieć testową na swoim lokalnym urządzeniu. Jak 

wynika z dokumentacji, narzędzia dla NEO zostały stworzone przede wszystkim dla użytkowników 

komputerów PC. Jednak dzięki narzędziom opracowanym przez społeczność Miasta Zion, prowadzenie 

prywatnego łańcucha jest możliwe na dowolnej platformie z Dockerem i Pythonem. Kroki, które należy 

podjąć, aby uruchomić lokalną prywatną sieć testową NEO, są następujące:  

1. Zainstaluj neo-python: Pozwala to na uruchomienie pełnego węzła NEO i interakcję z blockchainem.  

2. Utwórz neo-privatenet-docker: Pozwala to na uruchomienie całego łańcucha bloków NEO z 

czterema węzłami konsensusu w jednym, lekkim kontenerze Docker.  

3. Utwórz portfel NEO: łączy się z prywatną siecią i tworzy portfel.  

4. Twierdzenie: początkowo jest to 100 000 000 NEO.  

5. Bootstrap the testnet: synchronizuje sieć. 

Python 3.6 

neo-python wymaga Pythona 3.6 lub nowszego. Mac wychodzi z pudełka z Pythonem i możesz 

sprawdzić, czy masz zainstalowany python3 za pomocą polecenia --version.  

> python3 --Version 

Python 3.6.x 

Jeśli używasz poprzedniej wersji Pythona i musisz zainstalować/ponownie zainstalować Pythona, 

wykonaj następujące kroki:  

> python3 --version 

Następnie zainstaluj Pythona z Brew.  

> brew install --ignore-dependencies 

https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/homebrew-

core/f2a764ef944b1080be64bd88dca9a1d80130c558/Formuła/python.rb 



Teraz zmień wersje Pythona.  

> brew switch python 3.7.0 

> brew switch python 3.6.5_1 

Jeśli nie masz zainstalowanego pip, uruchom to:  

> curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py 

> sudo python get-pip.py 

> pip 

Zainstaluj neo-pythona 

Następnie sklonuj neopytona z Miasta Syjon i sprawdź gałąź deweloperską.  

> cd ~/Desktop 

> git clone https://github.com/CityOfZion/neo-python.git  

> cd neo-python 

> git checkout development 

Możesz utworzyć środowisko wirtualne za pomocą języka Python 3.6, a następnie uruchomić skrypt 

aktywacji.  

> python3.6 -m venv venv 

> source venv/bin/activate 

Upewnij się, że masz najnowszą wersję pip, uruchamiając to polecenie:  

(venv)> pip install --upgrade pip 

Teraz możesz zainstalować pakiet w formie edytowalnej.  

(venv)> pip install -e.  

Aby potwierdzić, że instalacja przebiegła pomyślnie, uruchom --version dowództwo.  

> np-prompt --version 

neo-python v0.8.3-dev 

Teraz możesz otworzyć bash NEO za pomocą polecenia np-prompt. Aby wyjść z bash, uruchom 

polecenie exit.  

> np-prompt 

neo>exit  

Zainstaluj neo-privatenet-docker 

Zainstalowałeś już Docker, więc teraz możesz stworzyć kontener Docker, który utworzy cztery węzły 

NEO, aby stworzyć prywatną sieć testową. Śmiało i zainstaluj kontener Docker na pulpicie i skompiluj 

pliki, jak pokazano tutaj:  



> cd ~/Desktop 

> git clone https://github.com/CityOfZion/neo-privatenet-docker.  

git 

> cd neo-privatenet-docker 

>./docker_build.sh 

Po zbudowaniu obrazu możesz uruchomić sieć prywatną w następujący sposób:  

>./docker_build.sh 

Pomyślnie zbudowano #numer kompilacji 

Uwaga : Jeśli Docker wymaga ponownego uruchomienia lub nie jest uruchomiony, uruchom 

następujące polecenie:  

> ./docker_run.sh 

Uruchom sieć i zgłoś początkowy NEO i gaz 

Następnie uruchomisz swoją prywatną sieć, utworzysz portfel i odbierzesz początkowy NEO i 40 gazu. 

Odbywa się to poprzez uruchomienie skryptu docker_run_and_create_wallet.sh.  

> ./docker_run_and_create_wallet.sh 

Po zakończeniu procesu możesz uzyskać potwierdzenie dwóch utworzonych plików.  

- neo-privnet.wallet: Ten plik to portfel, którego możesz używać z neo-pythonem.  

- neo-privnet.wif: Ten plik jest kluczem prywatnym WIF, który można zaimportować do innych 

klientów, takich jak neo-gui.  

Pliki te dają dostęp do portfela zawierającego NEO i gaz dla Twojej sieci prywatnej. Skrypt 

automatycznie pobrał dla ciebie NEO i gaz. Możesz sprawdzić Docker i zobaczyć działający kontener 

neo-privnet.  

> docker ps 

Uruchamianie sieci testowej 

Teraz, gdy masz uruchomioną prywatną sieć testową, musisz załadować bazę danych blockchain 

testnetu. To synchronizuje sieć i odbywa się przez uruchomienie np-bootstrap. Może to chwilę 

potrwać; po zakończeniu otrzymasz potwierdzenie.  

> np-bootstrap -n 

confirm 

Pomyślnie pobrano łańcuch ładowania początkowego! Zwróć uwagę, że używasz flagi –n, aby 

otrzymywać powiadomienia z bazy danych.  

Uruchom NEO Bash 

Teraz, gdy masz już swój prywatny kontener testnet działający z czterema węzłami i załadujesz bazę 

danych testnet, możesz uruchomić bash neo-cli, wywołując polecenie prompt.py.  



> cd ~/Desktop/neo-python/neo/bin 

> python3.6 prompt.py –p 

Po uruchomieniu tego polecenia otworzy się NEO bash i możesz użyć polecenia state, aby wyświetlić 

informacje o łańcuchu bloków 

neo> state 

neo-cli oferuje dostęp do wielu wywołań RPC za pośrednictwem NEO API; jednak portfel musi być 

otwarty, aby uruchomić te polecenia. Możesz otworzyć swój portfel za pomocą polecenia portfela i 

lokalizacji pliku. To polecenie poprosi o hasło do portfela. Jako hasło użyj coz.  

neo> wallet open ~/Desktop/neo-privatenet-docker/neo-privnet.  

wallet 

password: coz  

Następnie odbuduj portfel i wywołaj polecenie portfela. Zobaczysz dostępne fałszywe monety testowe 

NEO i NeoGas.  

neo> wallet rebuild 

neo> wallet 

Aby zamknąć portfel i wyjść z bash, użyj polecenia zamknięcia portfela close i exit.  

neo> wallet close 

neo> exit 

Udało Ci się stworzyć prywatny blockchain NEO działający na testnet ze 100 milionami NEO i 40.0 

NeoGasem twierdził monety, które możesz użyć do rozwoju. 

Potencjalne problemy podczas instalacji 

NEO czasami ma ochotę gonić za ruchomym celem. W rzeczywistości jest prawdopodobne, że zanim 

zaczniesz korzystać z instrukcji zawartych w tej książce, kod nie będzie działał zgodnie z oczekiwaniami 

z powodu zmian w NEO. Ponadto podczas instalacji mogą wystąpić pewne potencjalne problemy 

Czysta baza danych 

Jeśli chcesz wyczyścić bazę danych neo-python w celu ponownego uruchomienia i synchronizacji, 

uruchom następujące polecenie:  

> rm -rf ~/.neopython/Chains/privnet* 

b’Corruption Message 

Jeśli otrzymujesz komunikat „b'Corruption: uszkodzona skompresowana zawartość bloku”, musisz 

ponownie zainstalować LevelDB. 

> brew reinstall leveldb 

Uruchom ponownie Docker 

Warto wiedzieć, jak zrestartować Docker w przypadku konieczności ponownego uruchomienia 

komputera, uaktualnienia wersji Dockera lub uaktualnienia plików kontenera. Aby ponownie 



uruchomić Docker, wybierz Docker z górnego menu i kliknij Uruchom ponownie. Stan zostanie usunięty 

(cały „stary” blockchain zniknie), a także należy usunąć Chains/privnet z neo-pythona i wszelkich 

utworzonych portfeli privnet.  

> rm ~/Desktop/neo-privatenet-docker/*.wallet  

> rm ~/Desktop/neo-privatenet-docker/*.wif  

> rm -rf ~/.neopython/Chains/privnet* 

> docker ps 

NEO „Witaj świecie” 

Masz skonfigurowane lokalne prywatne środowisko testnetowe i narzędzia NEO na swoim 

komputerze, więc teraz jesteś gotowy do rozwoju swojego projektu NeoContract. Możesz 

programować w różnych językach, a proces jest podobny. Pokażę Ci kod w C# jak również w Pythonie. 

Zachowałem kod do prostego, działającego przykładu „Hello, World”, ale kiedy jesteś w stanie dojść 

do tego punktu, możesz eksperymentować z różnymi funkcjami, które oferuje NEO. Wykonaj 

następujące kroki, aby utworzyć i opublikować swój kod:  

1. Budowanie struktury NeoContract: Wygeneruj plik Neo.SmartContract.Framework.dll.  

2. Stwórz projekt NEO „Hello, World”: Stwórz swój projekt kontraktowy #C.  

3. Zakoduj inteligentny kontrakt NEO „Hello, World” w C#: Zakoduj swój minimalistyczny przykład w 

C#. 

4. Zakoduj inteligentny kontrakt NEO „Hello, World” w Pythonie: Zakoduj swój minimalistyczny 

przykład w Pythonie.  

5. Opublikuj: Opublikuj swój kontrakt w prywatnym łańcuchu testnetowym. 

Budowanie ram NeoContract: Neo. SmartContract.Framework.dll 

Pierwszym krokiem jest utworzenie pliku zawierającego kod frameworku NeoContract, który musisz 

dołączyć do swojego NeoContract, aby uzyskać dostęp do funkcji NEO. Aby zbudować NeoKontrakt, 

pobierz i zainstaluj pakiet rozwojowy NEO. Umieścisz te narzędzia na pulpicie, aby mieć do nich łatwy 

dostęp. Pamiętaj, że zawsze możesz przenieść pliki w lepsze miejsce później. Przejdź do pulpitu i sklonuj 

projekt neo-devpack-dotnet.  

> cd ~/Desktop 

> git clone https://github.com/neo-project/neo-devpack-dotnet 

Następnie uruchom plik neo-devpack-dotnet.sln, klikając go dwukrotnie lub uruchom polecenie 

Otwórz terminal.  

> open neo-devpack-dotnet.sln 

VS otwiera się i powinieneś spodziewać się trzech komunikatów o błędach. Kliknij OK, aby odrzucić te 

komunikaty, ponieważ te błędy nie wpłyną na budowanie projektu.W lewym oknie możesz zobaczyć 

kartę Rozwiązanie. Rozwiń „neo-devpack-dotnet (master)”, jeśli nie jest rozwinięty. Następnie kliknij 

prawym przyciskiem myszy Neo.Smartcontract.Framework i wybierz Build Neo. 

Smartcontract.Framework. Po zakończeniu kompilacji w górnym środkowym oknie danych 



wyjściowych programu VS pojawi się komunikat „Konfiguracja pomyślna”. Możesz również znaleźć 

Neo. Plik Smartcontract.Framework.dll tutaj:  

> cat ~/Desktop/neo-devpack-dotnet/Neo.SmartContract.Framework/ 

bin/Debug/netstandard1.6/Neo.SmartContract.Framework.dll 

Plik .dll to plik języka .NET Intermediate Language (IL), który zostanie uwzględniony w bibliotece, aby 

mieć dostęp do kodu platformy NeoContract. Neo.SmartContract.Framework nie obsługuje pełnego 

zestawu funkcji języka C# ze względu na różnice między plikiem NeoVM a plikiem C# IL. 

Utwórz projekt NEO „Hello, World” 

Teraz, gdy plik Neo.Smartcontract.Framework.dll jest gotowy do użycia, możesz utworzyć swój projekt 

i dołączyć framework NEO jako zależność. Aby rozpocząć, otwórz program Visual Studio. Wybierz Plik 

-> Nowe rozwiązanie&helip; -> Otwiera się kreator nowego projektu. W menu po lewej stronie 

wybierz Biblioteka -> Biblioteka standardowa .NET. Następnie wybierz .NET Standard 2,0 dla wersji 

.NET Core, a następnie kliknij przycisk Dalej. Kreator konfiguracji otworzy się z nowym oknem projektu. 

Wywołaj projekt hello_contract, pozostaw ustawienia domyślne i kliknij przycisk Utwórz. Po 

utworzeniu projektu należy dołączyć plik Neo.Smartcontract.Framework.dll jako zależność. Aby to 

zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy folder Zależności w menu Rozwiązanie, a następnie kliknij 

polecenie Edytuj odwołania. W oknie Edytuj odwołania przejdź do karty Zespół .NET. Wybierz 

Przeglądaj i dodaj plik Neo.Smartcontract.Framework.dll znajdujący się tutaj:  

~/Desktop/neo-devpack-dotnet/Neo.SmartContract.Framework/bin/ 

Debug/netstandard1.6/Neo.SmartContract.Framework.dll 

Następnie kliknij Otwórz. Zaznacz pole wyboru Neo.SmartContract.Framework.dll i kliknij przycisk OK. 

Kodowanie inteligentnego kontraktu NEO „Hello, World” w C# 

W tej sekcji będziesz używać C# do tworzenia inteligentnego kontraktu NEO „Hello, World” w .NET. 

NeoVM jest bardziej kompaktowy; możesz skompilować tylko ograniczone funkcje C#/dotnet do pliku 

AVM. W przykładach wykorzystany zostanie przykład „Hello, World” podany w przykładach NEO. 

using Neo.SmartContract.Framework; 

using Neo.SmartContract.Framework.Services.Neo; 

public class Class1: SmartContract 

{ 

public static void Main() 

{ 

Storage.Put(Storage.CurrentContext, "Hello", "World"); 

} 

} 

Po napisaniu kodu wybierz Build z górnego menu, a następnie Build 



Wszystkie (lub Command + B), aby skompilować kod Class1.cs. Plik biblioteki .dll został utworzony w 

folderze bin/Debug/netstandard2.0/. Użyjesz tego pliku .dll z neo-kompilatorem i przekonwertujesz 

plik .dll na plik AVM. Po skompilowaniu pliku DLL tworzony jest plik hello_contract.dll: 

~/Projects/hello_contract/hello_contract/obj/Debug/netstandard2.0/hello_contract.dll 

Uwaga : Framework NeoContract generuje kod bajtowy NeoVM. Kod jest zapisywany w formacie pliku 

AVM. Plik *.avm może być wdrożony na blockchainie NEO. 

Kodowanie inteligentnego kontraktu NEO „Hello, World” w Pythonie 

Podobnie jak w #C, możesz wygenerować minimalistyczny kod Pythona, aby wydrukować „Hello, 

World”. Możesz użyć IDE Eclipse (https://www.eclipse.org/ide/) lub dowolnego edytora. Te instrukcje 

będą używać vima. Utwórz plik o nazwie sample1.py. 

 

> vim ~/Desktop/smartContracts/sample1.py 

Wpisz następujący kod, aby wydrukować „Hello World”. 

def Main(): 

print("Hello World") 

return True 

Aby zamknąć i zapisać plik, wpisz :wq w vim.  

 

Kompilowanie inteligentnych kontraktów do formatu .avm 

Teraz, gdy masz już dwa pliki o nazwach sample1.py i hello_contract.dll, następnym krokiem jest 

skompilowanie tych plików do plików maszyn wirtualnych NEO (.avm), które wdrożysz na łańcuchu 

bloków NEO. Zacznijmy od skompilowania pliku hello_contract.dll. Zmień katalog na plik DLL. 

> cd ~/Desktop/neo-compiler/neon/bin/Debug/netcoreapp2.0/ 

osx.10.11-x64/publish 

Copy Neo.SmartContract.Framework.dll. 

> cp ~/Projects/hello_contract/hello_contract/bin/Debug/ 

netstandard2.0/Neo.SmartContract.Framework.dll ~/Projects/ 

hello_contract/hello_contract/obj/Debug/netstandard2.0 

 

Teraz możesz użyć narzędzia dotnet core, aby opublikować swoją bibliotekę DLL w pliku AVM, 

> dotnet neon.dll ~/Projects/hello_contract/hello_contract/obj/ 

Debug/netstandard2.0/hello_contract.dll 

Możesz zobaczyć plik kodu bajtowego AVM za pomocą polecenia ls. 

> ls ~/Projects/hello_contract/hello_contract/obj/Debug/ 



netstandard2.0/∗.avm 

hello_contract.avm 

Podobnie możesz skompilować plik Python sample1.py do AVM. W NEO bash, użyj polecenia sc build. 

> cd ~/Desktop/neo-python/neo/bin 

> python3.6 prompt.py –p 

neo> sc build ~/Desktop/smartContracts/sample1.py 

Saved output to ~/Desktop/smartContracts/sample1.avm 

 

Opublikuj inteligentny kontrakt w prywatnej sieci testowej 

Następnym krokiem jest wdrożenie plików AVM do prywatnego łańcucha testowego NEO. Nie musisz 

pamiętać wszystkich opcji. Możesz wywołać polecenie z flagą pomocy, aby zobaczyć opcje. 

neo> sc deploy help 

Deploy a smart contract (.avm) file to the blockchain 

Usage: sc deploy {path} {storage} {dynamic_invoke} {payable} 

{params} (returntype) 

path - path to the desired Python (.py) file 

storage - boolean input to determine if smart contract 

requires storage 

dynamic_invoke - boolean input to determine if smart contract 

requires dynamic invoke 

payable - boolean input to determine if smart contract 

is payable 

params - input parameter types of the smart contract 

returntype - (Optional) the return type of the smart 

contract output 

For more information about parameter types see 

https://neo-python.readthedocs.io/en/latest/ 

data-types.html#contractparametertypes 

Następnie ustaw storage, dynamic_invoke i payable jako false oraz ustaw params i returntype jako 01. 

neo> sc deploy ~/Desktop/smartContracts/sample1.avm False False False 01 01 

NEO prosi o nazwę kontraktu; nazwijmy umowę helloWorld. Pozostaw puste pola wersji, autora, 

adresu e-mail i opisu oraz wprowadź hasło do portfela, aby zapłacić za umowę. 



Publikowanie w Mainnet 

Aby opublikować w sieci mainnet, możesz użyć tego samego procesu, co w sieci testowej; po prostu 

załaduj do sieci głównej. 

Bootstrapping do Mainnet 

Aby załadować do blockchaina mainnet, po prostu uruchom np-bootstrap z flagą -m (jest blisko 10 GB). 

Możesz również skorzystać z bazy danych powiadomień w sieci mainnet. 

> np-podpowiedź –m -n 

Instalowanie klienta neo-gui 

Łatwiejszym podejściem jest ustawienie i opublikowanie NeoContract przez neo-gui. Musisz 

skonfigurować maszynę wirtualną na PC, ale wdrażanie plików AVM to pestka. Postępuj zgodnie z tymi 

instrukcjami: 

https://docs.neo.org/en-us/sc/quickstart/deploy-invoke.html 

https://docs.neo.org/en-us/node/gui/install.html 

Ethereum vs. EOS vs. NEO: Smart Contracts Developer Perspective Showdown 

W tym momencie omówiłem trzy główne łańcuchy bloków do tworzenia inteligentnych kontraktów i 

trudno ich nie porównywać. Jest jednak tak wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy 

porównywaniu tych trzech łańcuchów bloków. Ponadto w chwili pisania tego tekstu istnieje ponad 40 

projektów blockchain, z których można wybierać do wdrażania inteligentnych kontraktów. Każdy 

projekt ma zalety i wady, a omówienie ich wszystkich wykracza poza zakres tej książki. Zamiast tego 

skoncentruję się na konkretnych kryteriach, aby pomóc Ci zrozumieć, jakie czynniki należy wziąć pod 

uwagę przy wyborze platformy spośród trzech, które omówiłem do tej pory. Istnieje organizacja, która 

próbuje ocenić te różne łańcuchy bloków; nazywa się to Chińskim Centrum Rozwoju Przemysłu 

Informacyjnego (CCID). CCID wykorzystuje wkład profesorów i badaczy z najbardziej prestiżowych 

instytucji edukacyjnych w Chinach, w tym Tsinghua i Beijing University, aby uwzględnić funkcje, 

wskaźniki adopcji i wiele innych wskaźników w celu uszeregowania każdego łańcucha bloków. Jednak 

te oceny często się zmieniają i powinieneś sprawdzić najnowsze oceny blockchain na stronie 

internetowej: http://special.ccidnet.com/pub-bc-eval/index.shtml. Co więcej, określenie, jakiego 

łańcucha bloków użyć do publikowania inteligentnych kontraktów, powinno uwzględniać więcej 

czynników, takich jak umiejętności zespołu, finansowanie, liczba potrzebnych transakcji, liczba 

potrzebnych kont, portfele, giełdy i wiele innych. Innym ważnym wskaźnikiem, który należy wziąć pod 

uwagę przy określaniu kondycji łańcucha bloków, jest przyjęcie przez użytkowników i programistów. 

Aktualną liczbę dappów dla różnych platform inteligentnych kontraktów można znaleźć, sprawdzając 

te witryny: 

- EOS: https://dappradar.com/eos-dapps 

- Ethereum: https://dappradar.com/dapps 

- NEO: http://ndapp.org/ 

Przeglądając listę dappów, pamiętaj, że chociaż w chwili pisania tego tekstu na Dappradar.com 

znajduje się 6050 dappów, jest tylko 106 938 użytkowników, co wskazuje, że niewiele dappów jest 

używanych i nie ma jeszcze masowej adaptacji. Dodatkowo zauważ, że to porównanie jest prawdziwe 

w momencie pisania i jest oparte na mojej opinii. Powinieneś przeprowadzić własne badania i należytą 



staranność przed wyborem idealnego łańcucha bloków, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom 

inteligentnego kontraktu. 

- Największym plusem Ethereum jest to, że była to pierwsza i najpopularniejsza platforma 

inteligentnych kontraktów i ma najwięcej programistów, narzędzi innych firm, wsparcia, dokumentacji 

i społeczności wsparcia. Największym minusem jest kwestia skalowalności Ethereum przy użyciu PoW; 

tam jest hard fork w czasie pisania, aby zaradzić temu minusowi i przenieść Ethereum do PoS. Kolejną 

wadą jest koszt 200 gazu na bajt kodu źródłowego; jest to kosztowne, jeśli Twój kod nie jest 

zoptymalizowany, zwłaszcza, że musisz stale publikować swój kod. Wreszcie, obsługa mniej 

popularnych języków programowania, takich jak Solidity, nie jest idealna. 

- Zaletą EOS jest jego skalowalność i możliwość wykonywania milionów transakcji na sekundę bez 

zmian, a także szybsze wykonywanie kodu przy użyciu WASM. EOS obsługuje C i C++, a rzeczywisty 

blockchain zakodowany w C++ daje mu przewagę, ponieważ C ma większą bazę programistów niż 

Solidity. Jednak EOS ma przed sobą długą drogę jeśli chodzi o przyjęcie, zapewnienie finansowania w 

wysokości 1 miliarda USD może być przydatne dla firm i osób fizycznych z odpowiednim pomysłem. 

Jego wysokie oceny i świetne funkcje nie wystarczą, aby zastąpić Ethereum w dominacji, za którą się 

podaje. Tylko czas powie. 

- NEO obsługuje główne języki programowania (C#, VB.NET, Java i Python), co daje mu dużą przewagę, 

ponieważ duża liczba programistów może kodować z mniejszą krzywą uczenia się. Dodatkowo sprawna 

i tania obliczeniowo realizacja kontraktów jest zaletą; jednak NEO ma najmniejsze wsparcie 

społeczności spośród trzech platform, a sztywny 5000 NeoGas do rejestracji zasobów cyfrowych 

rocznie może być zabójcą dla wielu potencjalnych projektów. 

Streszczenie 

W tej części omówiłem blockchain NEO i NEOContracts. Przyjrzałeś się wysokopoziomowej 

architekturze blockchain NEO i dowiedziałeś się o inteligentnej ekonomii NEO. Ustawiasz środowisko 

lokalne i uaktualniono Xcode, zainstalowano środowisko IDE programu Visual Studio 2017 i 

zainstalowano .NET Core. Zainstalowałeś Dockera, więc możesz teraz tworzyć kontenery, pobrałeś 

neo-kompilator i wygenerowałeś neon.dll. Wreszcie zbudowałeś neo-cli, dzięki czemu możesz 

zarządzać swoim portfelem i uruchamiać inne operacje RPC. Następnie utworzyłeś lokalną prywatną 

sieć testową NEO, instalując neo-python i neo-privatenet-docker. Załadowałeś sieć testową i 

uruchomiłeś NEO bash, a następnie byłeś w stanie uruchomić swoją sieć i odebrać NEO i gaz. 

Dodatkowo omówiłem potencjalne problemy podczas instalacji narzędzi NEO. Następnie utworzyłeś 

dwa projekty „Hello, World”, jeden w C# i jeden w Pythonie, i byłeś w stanie skompilować te projekty 

do plików kodu bajtowego (AVM) maszyny wirtualnej NEO. Wziąłeś te pliki i nauczyłeś się, jak je 

publikować w blockchainie NEO testnet, a także w sieci głównej NEO. Na koniec porównałem Ethereum 

z EOS i NEO, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć różnice między tymi platformami, a także na jakie kryteria 

należy zwrócić uwagę przy wyborze platformy dla swoich inteligentnych kontraktów. 



Hypeledger 

W poprzednich częściach omówiłem technologie blockchain, które koncentrują się na kryptowalutach, 

i tak naprawdę każdy projekt, który omówiłem do tej pory, zawierał własną walutę. Hyperledger jest 

inna; nie ma dołączonej waluty, chociaż w razie potrzeby możesz stworzyć monetę. Zamiast tego 

Hyperledger został stworzony z myślą o byciu platformą open source ukierunkowaną na wykorzystanie 

blockchain do potrzeb biznesowych. Hyperledger powstał w 2015 roku jako open source blockchain, 

wniesiony przez Digital Asset i IBM w wyniku hackathonu (obecnie blockchain nazywa się Hyperledger 

Fabric) i rozszerzył się na wiele modułów wtykowych, a cały projekt nazywa się Hyperledger, którego 

celem jest ulepszenie wydajność i niezawodność blockchain, dzięki czemu możesz łączyć moduły, aby 

stworzyć własną unikalną platformę, która będzie odpowiadać Twoim potrzebom biznesowym. 

Uwaga: Projekt Hyperledger jest architekturą modułową strategii parasolowej, składającą się ze zbioru 

podłączanych komponentów, które są używane do tworzenia niestandardowych rozwiązań blockchain 

dla firm. Architektura Hyperledger ma na celu zapewnienie skalowalności, wydajności, poufności, 

odporności i elastyczności. Pamiętaj, że jeśli odwiedzisz dokumentację Hyperledger, często zobaczysz 

termin technologia rozproszonej księgi (DLT); termin ten jest synonimem blockchain. 

Omówienie hiperksięgi 

Architektura modułowa umożliwia dostosowywanie takich rzeczy, jak mechanizm konsensusu 

blockchain, a także zarządzanie pamięcią masową, ustawianie usług dla tożsamości, ustawianie 

uprawnień dla ustawionych tożsamości i tworzenie inteligentnych kontraktów (w Hyperledger Fabric 

inteligentne kontrakty są nazywane kodem łańcuchowym). Jeśli chodzi o języki programowania, 

łańcuch kodu Hyperledgera jest napisany w Go (Golang); jednak możesz używać JavaScript z 

narzędziem Hyperledger Composer. Następnie można użyć kodu łańcuchowego do implementacji i 

automatyzacji logiki biznesowej. Zespół zarządzający projektem Hyperledger składa się z dziesięciu 

członków, a dyrektorem wykonawczym w momencie pisania jest Brian Behlendorf. Ponadto, według 

developer.ibm.com, 159 inżynierów z 27 organizacji przyczyniło się do powstania Hyperledger Fabric 

v1.0.  

„Hyperledger to projekt programistyczny typu open source, który ma przynieść korzyści ekosystemowi 

dostawców i użytkowników rozwiązań Hyperledger. Koncentruje się na przypadkach użycia związanych 

z blockchainem, które będą działać w różnych sektorach przemysłu”. -Brian Behlendorf (dyrektor 

wykonawczy Hyperledger)  

Hyperledger jest obsługiwany przez Linux Foundation, a pod względem przyjęcia jest wspierany przez 

duże firmy korporacyjne, takie jak IBM, Intel i SAP, a także wdrażany przez Oracle, Accenture, The 

National Association of Realtors, Deutsche Borse Group, Sony Global Edukacja i wiele innych. 

Mechanizm konsensusu Hyperledger umożliwia sieci węzłów wybór między mechanizmem braku 

operacji (brak konsensusu) a protokołem porozumienia zwanym praktyczną tolerancją błędów 

bizantyjskich (PBFT). Konsensus PBFT umożliwia uzgodnienie co najmniej dwóch węzłów, dając węzłom 

pełną kontrolę. Uniemożliwia to innym węzłom w sieci wymuszanie blokady, co może zapobiec 

potencjalnym atakom z podwójnym wydatkiem, jak widać z 51-procentowym potencjałem PoW do 

ataków kopania. Hyperledger zapewnia kontrolę nad mechanizmem konsensusu i umożliwia 

ograniczenie dostępu do transakcji. Powoduje to lepszą wydajność i skalowalność, ponieważ jest mniej 

węzłów, które muszą uzgodnić blok. Ponadto PBFT zapewnia prywatność w sieci, co lepiej pasuje do 

firm, zamiast zapewniać pełną przejrzystość, jak widzieliście w innych blockchainach. Aby dać 

wyobrażenie o elastyczności Hyperledger, możesz użyć dynamicznego konsensusu i włączyć tak zwaną 

wymianę na gorąco, w której zastępujesz algorytmy konsensusu podczas działania sieci (za pomocą 

Hyperledger Sawtooth). Blockchainy skoncentrowane na kryptowalutach zwykle zapewniają 



przejrzystość transakcji i danych sieciowych, ponieważ mają do czynienia z funduszami i w większości 

niezaufanymi członkami. Ogranicza to jednak również elastyczność i to, jak bardzo możesz 

modyfikować sieć i ile możesz kontrolować, ponieważ jesteś ograniczony przez zestaw reguł. 

Hyperledger nie jest wspierany przez własną walutę i zapewnia bardziej szczegółową kontrolę. Projekt 

Hyperledger został zbudowany z podstawową funkcjonalnością, waniliowym smakiem, z zamiarem 

umożliwienia programistom maksymalnego dostosowania, od mechanizmu konsensusu blockchain po 

uprawnienia tożsamości interfejsu internetowego, które dostarczają ograniczone dane członkom. To 

podejście oparte na architekturze modułowej umożliwia programistom tworzenie specyficznych, 

spersonalizowanych łańcuchów bloków, które będą dokładnie odpowiadać potrzebom biznesowym. 

Hyperledger zawiera następujące główne struktury i narzędzia typu open source.  

- Ramy Hyperledger:  

• Hyperledger Fabric (nadesłany przez IBM): jest to infrastruktura łańcucha bloków uprawnień z 

zestawami SDK dla Node.js, Java i GoLang. Hyperledger Fabric jest sercem Hyperledger i obsługuje kod 

łańcuchowy w GoLang i JavaScript (przy użyciu Hyperledger Composer lub natywnie). Blockchain opiera 

się na architekturze indosora/zleceniodawcy.  

• Hyperledger Burrow: Jest to maszyna wirtualna Ethereum zbudowana zgodnie ze specyfikacją.  

• Hyperledger Indy: Myśl niezależnie. Jest to narzędzie i biblioteka do uruchamiania niezależnych 

tożsamości w księgach rozproszonych.  

• Hyperledger Iroha: koncentruje się na aplikacjach mobilnych; kod oparty jest na Hyperledger Fabric.  

• Hyperledger Grid: Jest to rozwiązanie dla łańcucha dostaw w rozproszonej księdze. Struktura zawiera 

implementacje typów danych, modeli i inteligentnych kontraktów Hyperledger, a także prezentuje 

praktyczne sposoby tworzenia rozwiązania biznesowego łańcucha dostaw.  

• Hyperledger Sawtooth (nadesłany przez firmę Intel): ta struktura obejmuje dynamiczny konsensus i 

umożliwia wymianę na gorąco algorytmów konsensusu w działającej sieci. Jest to bardziej tradycyjna 

architektura blockchain.  

- Narzędzia Hyperledger:  

• Hyperledger: Caliper jest to narzędzie testujące blockchain.  

• Hyperledger Cello: Jest to zestaw narzędzi modułu łańcucha bloków na żądanie do tworzenia, 

zarządzania i kończenia łańcuchów bloków.  

• Hyperledger Composer: To narzędzie zawiera funkcje współpracy używane z Hyperledger Fabric do 

tworzenia łańcuchów bloków przeznaczonych dla firm w aplikacjach wykorzystujących kody 

łańcuchowe i łańcuchy bloków.  

• Hyperledger Explorer: Jest to moduł do przeglądania, wywoływania, wdrażania i odpytywania 

bloków, transakcji i danych sieciowych.  

• Hyperledger URSA: jest to współdzielona biblioteka kryptograficzna; zawiera wspólne projekty, takie 

jak implementacja kilku różnych schematów podpisów (bazowych bibliotek kryptograficznych) i Z-mix, 

dowody z wiedzą zerową (https://github.com/hyperledger-labs/z-mix).  

• Hyperledger Quilt/Interledger.js: Jest to protokół Interledger (ILP), co oznacza atomową wymianę 

między księgami. Protokół płatności umożliwia przenoszenie aktywów (wartości) między księgami 



rozproszonymi i niedystrybuowanymi. Istnieją dwie implementacje: Java nazywa się Quilt, a JavaScript 

nazywa się Interledger.js.  

Projekt Hyperledger można zbudować, aby transakcje były przejrzyste, a także poufne w razie 

potrzeby. Na przykład pomyśl o następującej potrzebie biznesowej: linia lotnicza chce sprzedać miejsca 

innej firmie, powiedzmy Expedia. Potrzeba biznesowa linii lotniczych polega na stworzeniu własnego 

łańcucha bloków, aby śledzić swoje zapasy, tworzyć transakcje, ustalać cenę i zachować poufność 

danych. Linia lotnicza może czerpać korzyści z blockchain, ale nie potrzebuje kryptowaluty ani nie chce 

publicznie udostępniać wszystkich danych. Linia lotnicza może korzystać z Hyperledger i ustawić 

prywatną sieć uprawnień, bez ujawniania danych całemu światu, tak jak w księdze publicznej. Linia 

lotnicza może następnie ustawić specjalne uprawnienia do tożsamości, wydając klucze szyfrowania z 

ograniczonym dostępem, a następnie przekazać te klucze szyfrowania tylko określonym stronom. Na 

przykład tylko jedna organizacja, powiedzmy Expedia, może przeglądać transakcje związane z Expedią, 

ceny miejsc i informacje o lotach, podczas gdy inne tożsamości, takie jak rzeczywisty klient, mogą 

wyświetlać tylko informacje o rezerwacji związane z ich kontem i informacjami o locie. Zespół 

finansowy może przechowywać klucz szyfrowania, który może dostarczyć więcej danych, takich jak 

zyski i straty, koszt paliwa i inne dane potrzebne do użytku wewnętrznego. Może to być korzystne dla 

firm, ponieważ mogą prowadzić swoje dane w księdze, a nie w scentralizowanej bazie danych, która 

jest bardziej podatna na ataki hakerów. Jak widać, Hyperledger to duży projekt, który obejmuje sześć 

frameworków oraz pięć narzędzi. Omówienie tego wszystkiego w jednym rozdziale jest niepraktyczne; 

w rzeczywistości może z łatwością zająć całą książkę. W tym rozdziale dam ci dobre podstawy, które 

pomogą ci zrozumieć podstawy Hyperledger, abyś mógł samodzielnie eksperymentować z innymi 

platformami i narzędziami. W tej części skupisz się na Hyperledger Fabric, ponieważ jest to 

najpopularniejsza platforma Hyperledger. 

Zrozumienie Hyperledger Fabric 

Jak wspomniałem, Hyperledger Fabric to implementacja frameworka open source i jest przeznaczona 

dla prywatnej i opartej na uprawnieniach sieci biznesowej. W tym rozdziale utworzysz tożsamości 

uprawnień sieci prywatnej, a następnie utworzysz kod łańcuchowy, aby zaimplementować określoną 

logikę biznesową. Hyperledger Fabric został zaprojektowany jako podstawa Hyperledger, a następnie 

można użyć modułowej architektury Hyperledger, aby dodać określone moduły w zależności od 

potrzeb biznesowych. Sieć Hyperledger Fabric składa się z następujących składników:  

- Zasoby: Zasoby to pary klucz-wartość, które reprezentują wartość. Wartością może być dowolna 

wartość, na przykład dokument, akcje lub token kryptowaluty. Każdy zasób posiada stan i własność.  

- Wspólna księga: Wspólna księga przechowuje własną kopię księgi ze stanem zasobu. Ta księga 

nazywa się państwem światowym. Wspólna księga zawiera również kopię łańcucha bloków, który 

przechowuje własność aktywów, rejestrując historię transakcji.  

- Inteligentne kontrakty (chaincode): Hyperledger Fabric wywołuje kody łańcuchowe inteligentnych 

kontraktów, które można zaprogramować w Go (GoLang) lub JavaScript (Node.js). Chaincode może 

wchodzić w interakcje z udostępnioną księgą, zasobami i transakcjami. Nie ma tu nic nowego; widziałeś 

to w innych łańcuchach bloków. Chaincode zawiera logikę biznesową i może ustawić politykę 

zatwierdzania.  

 



Uwaga: w Hyperledger Fabric użytkownicy mogą zdefiniować zasady zatwierdzania zasobów w celu 

wykonania kodu łańcucha. Zasady zatwierdzania ustawiają węzły równorzędne, które są potrzebne do 

uzgodnienia, że zaakceptowana transakcja jest ważna i dodawana do księgi współdzielonej 

  

- Dostawca usług członkowskich (MSP): MSP to urząd certyfikacji, który zarządza certyfikatem 

cyfrowym; zarządza identyfikatorami użytkowników i uwierzytelnia wszystkich uczestników w sieci. 

Wszyscy członkowie muszą posiadać znane tożsamości, aby móc dokonywać transakcji w usłudze 

Fabric. Dzieje się tak, ponieważ sieć jest prywatna i oparta na uprawnieniach. Platforma MSP służy do 

uwierzytelniania i walidacji tożsamości tych członków i uprawnienia. MSP korzysta z narzędzia do 

generowania certyfikatów o nazwie cryptogen.  

- Węzły równorzędne: Sieć Hyperledger Fabric jest zbudowana na węzłach równorzędnych, których 

właścicielami i członkami są członkowie sieci. Węzłem może być organizacja lub osoba. Węzły 

przechowują współdzielone księgi i mogą wykonywać kod łańcuchowy. Węzły mogą uzyskać dostęp do 

danych księgowych; mogą zatwierdzić transakcje i współpracują z aplikacjami. Węzły mogą mieć 

uprawnienia do zatwierdzania partnerów lub roli osób zatwierdzających. Węzły równorzędne 

otrzymują uporządkowane aktualizacje stanu księgi jako część bloków, które otrzymują w celu 

prowadzenia księgi lub tego, co Hyperledger nazywa stanem świata.  

- Kanał: Kanały mogą być tworzone przez zbiór węzłów równorzędnych. Grupa węzłów może tworzyć 

osobną księgę transakcji. Kanał jest podobny do kanału P2P, który utworzyłeś podczas tworzenia 

własnego łańcucha bloków w części 3.  

- Organizacje: Każdy węzeł równorzędny wnosi zasoby i razem tworzą zbiorową sieć. Organizacja 

będąca właścicielem może przypisywać węzły równorzędne za pomocą certyfikatu cyfrowego za 

pośrednictwem MSP. Dodatkowo węzły równorzędne z różnych organizacji mogą dołączyć do kanału. 

Organizacje z oddzielnymi węzłami równorzędnymi mogą współdzielić tych samych MSP. Najlepszą 

praktyką jest posiadanie jednego MSP dla każdej organizacji.  

- Usługa zamawiania: Ta usługa grupuje transakcje w bloki. Bloki mogą być następnie rozgłaszane do 

węzłów równorzędnych i klientów na współdzielonym kanale P2P. Kanał wysyła te same komunikaty 

w tej samej kolejności logicznej do wszystkich węzłów równorzędnych. Spójny porządek logiczny 

nazywa się dostarczaniem atomowym.  

Spójrz na rysunek, który jest graficzną reprezentacją komponentów tworzących Hyperledger Fabric. 

 

Przejdźmy przez sieć Fabric, korzystając z graficznego przeglądu 10 000 stóp na rysunku. Sieć 

Hyperledger Fabric działa jako warstwa zaplecza dla aplikacji klienckich. Aplikacja kliencka może być 

dowolną aplikacją, portalem, działalnością biznesową lub witryną internetową; tego typu aplikacje 



stanowią warstwę frontonu i mogą uzyskiwać dostęp do kodów łańcuchowych, transakcji i zdarzeń 

poprzez kodowanie zestawu SDK usługi Hyperledger Fabric SDK lub usługi sieci Web REST. Klient 

dzwoni a węzeł łańcucha kodu, który używa SDK do interakcji z siecią. W przeciwieństwie do 

tradycyjnych blockchainów omówionych do tej pory, Fabric jest inny, ponieważ nie wszystkie węzły 

równorzędne mają takie same uprawnienia. Również w przeciwieństwie do tradycyjnych 

blockchainów, Hyperledger Fabric nie pozwala na dokonywanie transakcji w sieci przez nieznane 

tożsamości. Organizacje, które są nazywane członkami, budują sieć Hyperledger Fabric, a każdy członek 

może skonfigurować swoich węzłów równorzędnych za pośrednictwem MSP. Na rysunku widać, że 

przykład ma ORG1 MSP i ORG 2 MSP. Węzły równorzędne można skonfigurować z różnymi regułami w 

sieci: równorzędny z indosem, równorzędny z kotwicą i równorzędny z zamawiającym.  

- Uczestnik programu Endorser: Odbiera żądanie weryfikacji transakcji i wykonania kodu 

łańcuchowego. Indosant może zatwierdzić lub odrzucić transakcję. Tylko partner zatwierdzający 

wykonuje kod łańcuchowy, więc nie ma potrzeby instalowania kodu łańcuchowego na wszystkich 

węzłach równorzędnych.  

- Zakotwiczony partner: ci użytkownicy odbierają wiadomości i wysyłają wiadomości do innych 

użytkowników w organizacji. Sieć P2P składa się z różnych kanałów, które można skonfigurować z 

uprawnieniami, aby nie były widoczne dla wszystkich w sieci.  

- Element równorzędny zamawiającego: Ten element równorzędny obsługuje współdzieloną księgę i 

jest odpowiedzialny za utrzymywanie stanu w sieci. Element równorzędny zamawiającego generuje 

bloki i rozgłaszanie do wszystkich elementów równorzędnych. Zleceniodawca może być ustawiony jako 

Solo lub Kafka.  

Solo: Służy do programowania z pojedynczym punktem awarii. To właśnie ustawisz dla swojego 

środowiska programistycznego w tej części.  

Kafka: To jest używane do produkcji. Kafka jest zbudowana z cechami odpornymi na błędy.  

Utworzysz kod łańcuchowy i wdrożysz go w sieci Fabric na równorzędnym urządzeniu Solo, a następnie 

uzyskasz dostęp do funkcji i ich uruchamianie. Aby wysłać transakcję, aplikacja kliencka może połączyć 

się z pakietem SDK i utworzyć transakcję. Transakcja jest następnie wysyłana do indosującego partnera 

Solo, który weryfikuje podpis i wysyła podpis indosacyjny. Podpis indosowy wysyłany jest do serwisu 

zamawiającego. W środowisku produkcyjnym usługa zamawiania będzie następnie wysyłać transakcje 

do wszystkich partnerów podłączonych do sieci, które aktualizują swój stan świata w swojej księdze. 

Instalowanie Hyperledger Fabric i Composer 

Dobrym miejscem do rozpoczęcia pracy z siecią Hyperledger jest zainstalowanie Hyperledger Fabric i 

Composer. Będziesz konfigurować środowisko, instalując wszystkie narzędzia i biblioteki, a także 

Hyperledger Fabric i Composer; następnie zweryfikujesz, czy instalacja przebiegła prawidłowo, 

uruchamiając i zatrzymując Hyperledger Fabric oraz sprawdzając, czy biblioteki Composera zostały 

poprawnie zainstalowane. 

Warunki wstępne 

Hyperledger Fabric i Hyperledger Composer opierają się na wielu narzędziach i bibliotekach, a 

ponieważ każdy użytkownik korzysta z innej maszyny, możliwe jest, że proces ten nie będzie szybki i 

łatwy i prawdopodobnie ograniczy adaptację Hyperledger. Podzieliłem proces na następujące kroki:  

1) Sprawdź już zainstalowane wymagania wstępne.  



2) Zaktualizuj Gita.  

3) Zainstaluj Menedżera wersji węzła.  

4) Zaktualizuj Node.js.  

5) Zainstaluj VSCode.  

6) Zainstaluj rozszerzenie Hyperledger Composer.  

7) Zainstaluj narzędzia Hyperledger Composer Essential CLI.  

8) Zainstaluj tkaninę Hyperledger.  

Zaleca się odwiedzenie strony wymagań wstępnych Hyperledger Fabric, ponieważ wersje i wymagania 

mogły się zmienić: https://hyperledger.github.io/composer/v0.19/installing/installing-prereqs.html. 

Przed rozpoczęciem zaleca się aktualizację i aktualizację Brew, jeśli nie robiłeś tego przez jakiś czas. 

> brew update && brew upgrade 

Weryfikacja już zainstalowanych wymagań wstępnych 

Istnieje długa lista wymagań wstępnych dotyczących instalacji Hyperledger Fabric;  jeśli jednak śledziłeś 

tekst, większość wymagań wstępnych powinna już być zainstalowana na twoim komputerze. W 

przypadku systemu operacyjnego (OS) Fabric wymaga co najmniej macOS 10.12. Możesz sprawdzić 

swoją wersję w lewym górnym menu na komputerze. Kliknij ikonę Apple i kliknij Informacje o tym 

Macu. Otworzy się karta Przegląd i wyświetli wersję macOS. Jeśli korzystasz ze starszej wersji, pobierz 

aktualizację 10.12, klikając przycisk Aktualizuj oprogramowanie. Potrzebujesz także Xcode i Dockera. 

Zostały one już zainstalowane w poprzednich rozdziałach, ale musisz potwierdzić, że są zainstalowane 

i są poprawnymi wersjami. Po prostu uruchom polecenie xcode-select --version, aby upewnić się, że 

Xcode działa. Możesz porównać swoje wyniki z moimi, pokazanymi tutaj:  

> xcode-select -v 

xcode-select version 2354.  

> docker –version 

Docker version 19.03.0-beta3, build c55e026 

Potrzebujesz Docker-Compose w wersji 1.8 lub nowszej.  

> docker-compose --version 

docker-compose version 1.24.0, build 0aa59064 

Potrzebujesz npm w wersji 5.x lub nowszej.  

> npm --version 

6.8.0  

Potrzebujesz Pythona 2.7.x lub nowszego.  

> python --version 

Python 2.7.10  

Aktualizowanie Gita 



Instalacja żąda Git 2.2.x lub nowszego. Jednak Mac jest dostarczany ze starszą wersją Git; możesz 

sprawdzić swoją wersję za pomocą tego:  

> git --version 

git version 2.20.1 (Apple Git-117)  

Aby uaktualnić Git, zainstalujesz Git przez Brew i ustawisz komputer tak, aby używał wersji Git w Brew 

zamiast tej, która jest dostarczana z komputerem Mac. Najpierw zainstaluj Git przez Brew.  

> brew install git 

Następnie ustawisz ścieżkę, aby wskazać nową lokalizację Git; użyj vima lub ulubionego edytora tekstu.  

> vim ~/.bash_profile 

Dodaj następujące elementy do PATH:  

#git point to brew 

PATH=/usr/local/bin:$PATH 

Nie zapomnij uruchomić bash_profile po zapisaniu i zamknięciu pliku profilu bash, aby upewnić się, że 

zmiany zaczną obowiązywać.  

> . ~/.bash_profil 

Na koniec możesz zweryfikować wersję Git.  

> git --version 

Wskazujesz teraz lokalizację Gita, którą zainstalowałeś wraz z Brew, a w przypadku przyszłej aktualizacji 

Git możesz po prostu uruchomić:  

> brew upgrade git  

git version 2.21.0 

Instalowanie Menedżera wersji węzła (nvm) 

Potrzebny jest Node Version Manager (nvm). Aby pobrać lub zaktualizować nvm. Uruchom to 

polecenie:  

> curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/  

v0.33.0/install.sh | bash 

Po zakończeniu instalacji możesz potwierdzić, że jest poprawnie zainstalowana. Otwórz nowy terminal 

i wpisz następujące polecenie. Mam zainstalowaną wersję 0.34.0.  

> nvm --version 

0.34.0  

Aktualizowanie Node.js 

Węzeł musi być w wersji 8. Aby sprawdzić, co jest uruchomione, uruchom to polecenie: 

> node –version  



Strona wymagań wstępnych hyperledger.github.io stwierdzała, że należy zainstalować najnowszą 

(długoterminową obsługę) wersję Node; jednak generuje błędy krytyczne i ma zarejestrowany błąd na 

GitHub. Node.js w wersji 9 nie jest również obsługiwana w momencie pisania tego tekstu. Aby 

Hyperledger Composer działał, zainstalujesz węzeł 8 i wskazując nvm na użycie węzła 8. 

> nvm install 8 

> npm config delete prefix 

> nvm use 8 

Możesz potwierdzić, że węzeł 8 jest zainstalowany i ustawiony poprawnie.  

> node --version 

v8.15.0 

Instalowanie programu VSCode z rozszerzeniem Hyperledger Composer 

Zaleca się zainstalowanie Visual Studio Code (VSCode) z rozszerzeniem Hyperledger Composer i 

używanie go jako edytora kodu. Rozszerzenie zapewni podświetlanie kodu i jest profesjonalnym 

darmowym IDE. Aby rozpocząć, pobierz VSCode stąd: https://code.visualstudio.com. Kliknij Pobierz na 

Maca. Po zakończeniu instalacji uruchom VSCode. Aby zainstalować rozszerzenie Hyperledger 

Composer, kliknij lewe menu VSCode, wybierz Rozszerzenia (dwie kwadratowe ikony) z lewego paska 

menu i wpisz Hyperledger Composer w polu wyszukiwania. Wybierz: Kompozytor Hyperledger. 

Następnie kliknij Zainstaluj. Wreszcie, Przeładuj, aby go aktywować. 

Niezbędne narzędzia interfejsu wiersza polecenia Hyperledger Composer 

Zainstalujesz narzędzia Hyperledger Composer Essential CLI, w tym composer-rest-server, Composer 

Playground i generator Yeoman. Aby zainstalować Composer CLI, uruchom następujące polecenie.  

> npm install -g composer-cli @0.19 

Następnie zainstaluj narzędzie Yeoman do generowania aplikacji Hyperledger Composer, które 

wykorzystują generator-hiperledger-composer. Wykonaj następujące polecenie:  

> npm install -g generator-hyperledger-composer@0.19 

Teraz możesz zainstalować Composer Playground globalnie za pomocą npm.  

> npm install -g composer-playground@0.19 

Częścią Composera jest narzędzie o nazwie composer-rest-server, które generuje interfejs REST oparty 

na sprzężeniu zwrotnym, aby móc uzyskać dostęp do tworzonej sieci. Aby zainstalować narzędzie, 

wykonaj to polecenie:  

> npm install -g composer-rest-server@0.19 

> npm install -g Yeoman 

Możesz sprawdzić, czy instalacja przebiegła prawidłowo, uruchamiając flagę --version.  

> composer --version 

v0.19.20 

> composer-rest-server --version 



v0.15.2 

> composer-playground --version 

0,20.6 

Aby upewnić się, że narzędzie generatora zostało zainstalowane, jeśli uruchomisz  polecenie Yeoman , 

powinno wyświetlić generator Hyperledger Composer.  

> Yeoman 

Wygeneruje następujące dane:  

? „Wszystko! Co chciałbyś robić? (Użyj klawiszy strzałek)  

Uruchom generator 

◻ Hyperledger Composerv 

Naciśnij Control+C, aby wyjść z polecenia Yeoman. 

Instalowanie aplikacji Composer Playground za pomocą Docker 

Oprócz globalnego instalowania narzędzi Composer za pomocą npm, możesz uruchomić Hyperledger 

Composer Playground za pomocą platformy Docker; po prostu uruchom kontener i jako nazwę przypisz 

kompozytor-plac zabaw. Będziesz go uruchamiał na porcie 8080.  

> docker run --name composer-playground --publish 8080:8080  

hyperledger/composer-playground 

Polecenie Docker pobiera obraz. Aby anulować kontener, naciśnij klawisze Control+C. Teraz, aby 

uruchomić Playground w przeglądarce na porcie 8080, otwórz nowe okno terminala, naciskając 

Command + T i uruchom polecenie open.  

> open http://localhost:8080 

Możesz zobaczyć stronę powitalną placu zabaw Hyperledger Composer. Pamiętaj, że aby zatrzymać 

Dockera, możesz uruchomić polecenie stop.  

> docker stop composer-playground 

Aby usunąć nazwę composer-playground i móc z niej korzystać ponownie, musisz uruchomić 

następujące polecenie:  

> docker rm --force composer-playground 

Instalowanie serwerów deweloperskich Hyperledger Fabric. Powinieneś odwiedzić stronę GitHub, aby 

znaleźć najnowszą wersję i dokumentację, ponieważ może to ulec zmianie; zobacz 

https://github.com/hyperledger/fabric.  Serwery deweloperskie Hyperledger Fabric mają różne wersje 

do wyboru. Będziesz konfigurować sieć Hyperledger Fabric v1.2 dla swojego rozwoju. Następnie 

możesz wdrożyć swoje sieci biznesowe oparte na łańcuchu bloków zbudowane za pomocą Hyperledger 

Composer i przetestować swoje aplikacje. Utwórz katalog, aby pobrać Fabric; Wybrałem ~/fabric-dev-

servers,ale możesz wybrać dowolny katalog.  

> mkdir ~/fabric-dev-servers && cd ~/fabric-dev-servers 



Użyjesz curl, aby pobrać plik .tar.gz potrzebny do zainstalowania Hyperledger  Fabric, jak pokazano 

tutaj:  

> curl -O https://raw.githubusercontent.com/hyperledger/composer-tools/master/packages/fabric-

dev-servers/fabric-dev-servers.tar.gz 

Użyj tar, aby wyodrębnić pobrane pliki.  

> tar xzf fabric-dev-servers.tar.gz 

Po ich wyodrębnieniu masz pliki skryptów, które pomogą Ci szybko uruchomić instancję Hyperledger 

Fabric.  

Uruchom ls polecenie, a zobaczysz pliki .sh wśród innych przydatnych plików.  

> ls 

startFabric.sh 

teardownAllDocker.sh 

stopFabric.sh 

teardownFabric.sh 

Po uruchomieniu polecenia Composer –v możesz sprawdzić wersję, której używasz. Zauważyłeś, że 

rzeczywiście zainstalowałeś Hyperledger Composer v0.19, więc będziesz musiał użyć Hyperledger 

Fabric v1.1 zgodnie z dokumentacją, a także możesz ustawić początkowy limit czasu Fabric na 30 

sekund; to jest czas oczekiwania po uruchomieniu skryptu, aby upewnić się, że sieć działa.  

> export FABRIC_VERSION=hlfv11 

> export FABRIC_START_TIMEOUT=30 

Porada Jeśli używasz innej wersji programu Hyperledger Composer, sprawdź stronę GitHub, aby 

zobaczyć, którą wersję Fabric należy ustawić: 

https://github.com/hyperledger/composer-tools/tree/master/packages/fabric-dev-servers.  

Aby uruchomić sieć Hyperledger Fabric, musisz najpierw uruchomić skrypt pobierania Fabric; może to 

zająć trochę czasu, w zależności od połączenia internetowego.  

>./downloadFabric.sh 

Po zakończeniu pobierania możesz potwierdzić, że masz pojemniki Dockeri. 

> docker image ls hyperledger/* 

hyperledger/fabric-ca 

hyperledger/fabric-orderer 

hyperledger/fabric-peer 

hyperledger/fabric-ccenv 

hyperledger/fabric-couchdb 

Profil połączenia sieciowego 



Istnieje plik JSON profilu połączenia sieciowego o nazwie DevServer_connection.json. W tej sekcji 

zmodyfikujesz plik, aby pasował do tworzonego kontenera Docker localhost. Zanim zmodyfikujesz plik, 

dobrze jest najpierw zrobić kopię.  

> cd ~/fabric-tools/ 

> cp DevServer_connection.json DevServer_connection-backup.json 

Zmień kolejność, elementy równorzędne i urzędy certyfikacji oryginalnego pliku, aby wskazywały na 

localhost, ponieważ Composer Rest Server będzie używany jako kontener Docker w sieci i uzyskasz 

dostęp do tych nazw hostów w sieci. Edytuj plik DevServer_connection za pomocą maszyny wirtualnej 

lub ulubionego edytora.  

> vim DevServer_connection.json  

Musisz również edytować hosty, aby wskazywały na 127.0.0.1 na serwerze lokalnym.  

> sudo vim /etc/hosts 

# fabric 

127.0.0.1 orderer.example.com peer0.org1.example.com  

ca.org1.example.com 

Wydzielenie lokalnej sieci biznesowej Hyperledger Fabric 

Przy pierwszym uruchomieniu Hyperledger Fabric należy wykonać polecenia, aby uruchomić lokalną 

instancję Hyperledger Fabric i wydać administratorowi kartę identyfikacyjną. Domyślny administrator 

nazywa się PeerAdmin. Aby rozpocząć, uruchom komendę start fabric.  

> ./startFabric.sh   

Oczekiwany wynik to potwierdzenie zmiennych.  

Development only script for Hyperledger Fabric control Running 'startFabric.sh' 

FABRIC_VERSION is set to [version number]  

&hellip;  

Creating network "composer_default" with the default driver 

Creating ca.org1.example.com  

Creating orderer.example.com 

Jako część skryptu startowego możesz zobaczyć wiersze wyjściowe, które potwierdzają, że utworzono 

sieć docker_default i uruchomiono kontenery w utworzonej sieci. Kontenery są w stanie komunikować 

się przy użyciu niestandardowych nazw hostów: ca.org1.example.com i order.example.com. 

Tworzenie karty identyfikacyjnej administratora 

Teraz, gdy masz uruchomioną sieć, ostatnim krokiem konfiguracji jest utworzenie poświadczeń. Za 

pomocą programu Hyperledger Composer można utworzyć plik, który Hyperledger Fabric nazywa 

plikiem .card. Kartę identyfikacyjną administratora można wygenerować, wykonując następujące 

polecenie:  



> ./createPeerAdminCard.sh  

Możesz porównać swoje wyniki z moimi. Aby potwierdzić, że karta została utworzona poprawnie, 

wykonaj następujące polecenie z <card name>: 

> composer card list --card PeerAdmin@hlfv1 

To polecenie wyświetla informacje o karcie identyfikacyjnej.  

Zatrzymywanie Hyperledger Fabric 

Pozostaw na razie uruchomioną usługę Fabric, ale po zakończeniu ćwiczeń możesz zamknąć 

środowisko uruchomieniowe Hyperledger Fabric, wykonując polecenie stop.  

> ./stopFabric.sh  

Ponadto należy wykonać skrypt rozkładania po zakończeniu cyklu programistycznego, aby upewnić się, 

że pamięć jest zwolniona.  

> ./teardownFabric.sh 

Uwaga Jeśli uruchomisz skrypt rozkładania, następnym razem, gdy uruchomisz środowisko 

wykonawcze, będziesz musiał utworzyć nową kartę PeerAdmin, tak jak w przypadku kroków 

pierwszego uruchomienia. Zobacz następujące kroki. 

Ponowne tworzenie karty identyfikacyjnej PeerAdmin 

Po zatrzymaniu się i zniszczeniu za pomocą tych poleceń:  

> ./stopFabric.sh 

> ./teardownFabric.sh 

musisz ponownie utworzyć identyfikator administratora, więc postępuj zgodnie z tym samym 

poleceniem.  

> ./startFabric.sh 

> ./createPeerAdminCard.sh 

> composer card list --card PeerAdmin@hlfv1 

 Hyperledger Composer  

Teraz, gdy masz już zainstalowaną i uruchomioną sieć Hyperledger Fabric, następnym krokiem jest 

napisanie kodu łańcucha. Możesz pisać kod łańcuchowy w Hyperledger Fabric natywnie za pomocą Go; 

jednak możesz również użyć Hyperledger Composer, aby pomóc w tworzeniu aplikacji typu chaincode 

i blockchain za pomocą kodowania w JavaScript zamiast Go. Hyperledger Composer pobiera pliki 

definicji i generuje pliki Business Network Archive (.bna), które można następnie wdrożyć w sieci 

Hyperledger w celu uruchomienia. Composer jest łatwy w użyciu i skierowany nie tylko do 

programistów, ale także do właścicieli firm. Hyperledger Composer składa się z trzech komponentów 

• Archiwum sieci biznesowej (.bna): Składa się z czterech spakowanych razem plików.  

• Hyperledger Composer Playground: służy do konfigurowania i wdrażania sieci oraz testowania kodu 

bez wdrażania łańcucha bloków.  



• Obsługa interfejsu API REST: udostępnia funkcje, które mogą być używane przez klientów frontonu, 

takich jak dapps. 

„Witaj świecie” z placem zabaw  

Będziesz tworzyć aplikację „Hello, World” i wdrażać ją na sieć za pomocą Playground. Aby rozpocząć, 

otwórz Playground za pomocą wiersza poleceń i wykonaj to polecenie:  

> composer-playground 

Alternatywnie możesz użyć Dockera. Po otwarciu zamknij ekran powitalny, klikając „Let’s Blockchain!” 

Wdrażanie sieci biznesowe 

Następnie wybierz „Wdróż nową sieć firmową”. W kreatorze wdrażania wprowadź podstawowe 

informacje, takie jak wpisanie hello-network w polu wejściowym „Nadaj nazwę nowej sieci 

biznesowej”. Wybierz środkową definicję sieci „pusta sieć biznesowa” i kliknij Wdróż. Karta 

identyfikacyjna administratora jest tworzona dla Twojej sieci. Aby połączyć się z siecią, kliknij link 

"Połącz teraz". Jesteś teraz połączony z siecią definicji sieci biznesowej i możesz zdefiniować model i 

pracować z nim. 

Archiwum sieci biznesowej (.bna) 

Model sieci biznesowej obejmuje aktywa i transakcje związane z tymi aktywami. Hyperledger 

Composer wymaga spakowania następujących elementów: plik modelu sieci, plik JavaScript (.js), plik 

kontroli dostępu (.acl) i plik zapytania (.qry). Te pliki są plikami definicji, które generują twoją sieć. 

- Model sieci (.cto): jest to plik definiujący zasoby, transakcje i uczestników, którzy mogą wchodzić w 

interakcje z tymi zasobami. Plik jest tworzony za pomocą języka modelowania o nazwie CTO (nazwa 

pochodzi od oryginalnej nazwy projektu, Concerto). 

- Plik JavaScript (.js): Jest to plik definiujący funkcje procesora transakcji. To jest kod łańcuchowy. 

- Kontrola dostępu (ACL) (.acl): Jest to plik zawierający reguły kontroli dostępu, które definiują prawa 

różnych uczestników. 

- Zapytanie (.qry): Jest to plik definiujący zapytania, które mogą być uruchamiane w sieci. 

Hyperledger Composer bierze te cztery pliki i tworzy biznes 

definicja sieci spakowana jako plik archiwum (.bna). Pliki .bna można wdrożyć w sieci Hyperledger 

Fabric. Można wtedy napisać aplikację kliencką, taką jak dapp, która może używać interfejsów API 

programu Hyperledger Composer do uzyskiwania dostępu do kontraktu inteligentnego (funkcje .bna) 

pisanego za pośrednictwem sieci sieci szkieletowej Hyperledger. 

Dodawanie pliku modelu 

Aby utworzyć plik modelu, możesz dodać pliki, które tworzą rchiwum .bna. Na przykład, aby dodać plik 

modelu. Kliknij „Dodaj plik”, wybierz Plik modelu (.cto) i kliknij Dodaj. Dla pliku .cto zdefiniujesz funkcję 

przetwarzania i transakcję. Jako przestrzeń nazw użyjesz fikcyjnej firmy o nazwie Skynet ze 

zidentyfikowanym identyfikatorem typu String. Utworzysz również ciąg msg i transakcję Hello oraz 

przekażesz zasób Myfunction, który będzie zawierał wiadomość. 

namespace org.skynet.mymodel 

asset Myfunction identified by id { 



o String id 

o String msg 

} 

transaction Hello { 

--> Myfunction check 

} 

Dodawanie kodu łańcuchowego 

Następnie dodasz plik JS, klikając „Dodaj plik”. Napisz kod łańcuchowy jako logikę transakcji, aby 

wydrukować wiadomość na konsoli, jak pokazano tutaj: 

/** 

@param {org.skynet.mymodel.Hello} hello 

@transaction 

*/ 

function hello(hello) { 

console.log("Hello " + hello.check.msg); 

} 

Transakcje reprezentują kod łańcucha, który jest logiką biznesową aplikacji. Zauważ, że komentarze 

wskazują, że kod jest funkcją dla transakcji i przestrzeni nazw. Kliknij „Wdróż zmiany”, aby 

zaktualizować model definicji. 

Tworzenie zasobu 

Następnie, aby przetestować model, utworzysz nowy zasób, rozszerzysz go i zapiszesz. Aby to zrobić, 

kliknij + Utwórz nowy zasób w prawym górnym rogu. Otworzy się kreator tworzenia nowego zasobu. 

Model ma już identyfikator; jednak w tym przykładzie zmienisz go na 001 (ale ciąg może być dowolnym 

ciągiem). Za wiadomość miniesz świat. 

 

Kontrola dostępu 

Zauważ, że istnieje opcja kontroli dostępu z plikiem permissions.acl jako część zakładki Define w lewym 

dolnym rogu ekranu, jak pokazano na rysunku .  



 

Jak widać, reguły przyznają szeroko otwarty dostęp „zezwalaj na wszystko”, który można zmienić. 

Testowanie modelu 

Teraz, gdy instancja modelu została zapisana, możesz przesłać transakcję, aby wywołać transakcję. Po 

lewej stronie kliknij przycisk „Prześlij transakcję”. Zostanie otwarty Kreator przesyłania transakcji. 

Ustaw identyfikator na 001. Przed testowaniem otwórz konsolę programisty, aby zobaczyć komunikaty 

JavaScript. W przypadku Safari postępuj zgodnie z tymi instrukcjami. W górnym menu wybierz Safari 

➤ Preferencje. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie wybierz pole "Pokaż menu rozwijania na 

pasku menu". Po wykonaniu tych kroków zobaczysz w górnym menu Deweloper jako element. Wybierz 

"Pokaż konsolę JavaScript" (lub naciśnij Command + Option + C). Następnie kliknij Prześlij; zobaczysz 

komunikat „Hello world” w konsoli JavaScript. 

Importowanie/eksportowanie modelu 

Aby wyeksportować model, można wygenerować plik archiwum sieci biznesowej (.bna). Plik .bna 

można następnie wdrożyć w środowisku produkcyjnym. Wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć link 

Eksportuj. Playground generuje plik hello-network.bna, który zostanie pobrany na Twój komputer. 

Podobnie możesz zaimportować plik .bna, kliknąć łącze „Dodaj plik” i w sekcji „Prześlij plik z 

komputera...” możesz przeglądać lub przeciągać i upuszczać plik .bna. Import/eksport służy nie tylko 

do publikacji; może być używany do udostępniania modeli innym osobom w celu testowania, rozwoju 

lub z innych powodów. Do kodu tej książki dołączyłem plik hello-network.bna, więc możesz go 

zaimportować; zobacz https://github.com/Apress/the-blockchain-developer/chapter8/hello-network. 

Plik .bna to nic innego jak folder zip o nazwie bna. W rzeczywistości możesz skopiować plik .bna jako 

.zip i rozpakować pliki. 

> cp hello-network.bna hello-network.zip 

> unzip hello-network.zip 

VSCode może być używany jako IDE dla całego projektu Hyperledger. Na przykład po rozpakowaniu 

plików możesz otworzyć program VSCode i przeciągnąć i upuścić plik modelu 

models/org.example.model.cto do programu VSCode. Widać, że kod jest podświetlony. Napisałeś 



swoje pliki w Composer Playground za pomocą interfejsu internetowego. Ten pakiet jest podejściem 

mniej doświadczonym programistom; jednak większy projekt może obejmować złożoną logikę 

biznesową, zdarzenia, wiele transakcji i testowanie, dlatego zaleca się utworzenie projektu i 

zarządzanie plikami za pomocą VSCode, a następnie przesłanie tych plików do programu Playground 

w celu wdrożenia. 

Plac zabaw online 

Hyperledger Composer Playground ma wersję online dostępną pod adresem https://composer-

playground.mybluemix.net/. Możesz wykonać te same czynności, co wcześniej, aby utworzyć sieć i 

pliki. Aby przetestować Playground Online, możesz zaimportować utworzony wcześniej plik hello-

network.bna. Aby to zrobić, najpierw kliknij „Let’s Blockchain!” oraz pod „2. MODEL NETWORK 

STARTER SZABLON” wybierz „Upuść tutaj, aby przesłać lub przeglądać” i prześlij plik hello-network.bna. 

Kliknij przycisk Wdróż w prawym dolnym rogu. Możesz zobaczyć utworzoną sieć. Kliknij link "Połącz 

teraz", aby połączyć się z nową siecią. Możesz powtórzyć te same kroki, aby utworzyć zasób i 

przetestować, tak jak na lokalnym placu zabaw. 

Tworzenie sieci biznesowej z Yeoman 

Wykorzystałeś Hyperledger Playground do wygenerowania sieci biznesowej. Hyperledger Playground 

jest skierowany nie tylko do programistów, ale także do właścicieli firm ze względu na swoją prostotę; 

jednak możesz również utworzyć sieć w Terminalu. Yeoman udostępnia kreatora, którego możesz użyć. 

Jeśli nie znasz Yeoman, zapewnia generator kreatora za pośrednictwem wiersza poleceń. Możesz 

uruchomić Yeoman i wybrać Hyperledger Composer i generator Business Network lub uruchomić 

następujące polecenie: 

> Yeoman hyperledger-composer:businessnetwork 

Pamiętaj, że Hyperledger Composer może być używany po prostu do generowani sieci biznesowej; 

może być również używany do Angular, LoopBack i Model. Folder hello-network jest generowany i 

zawiera plik permissions.acl, modele, funkcje, test i lib. Następnie, aby utworzyć plik .bna, możesz użyć 

programu Hyperledger Composer. 

> cd hello-network 

> composer archive create -t dir -n .1  

Uruchom polecenie ls i potwierdź, że hello-network@0.0.1.bna plik jest generowany. 

> ls *.bna 

hello-network@0.0.1.bna 

Wdrażanie w lokalnej sieci szkieletowej Hyperledger 

Aby wdrożyć plik .bna w lokalnej sieci Hyperledger Fabric, uruchom Composer network install i wskaż 

plik .bna podczas określania dowodu tożsamości. 

> cd ~/fabric-dev-servers/ 

> composer network install --archiveFile ~/Desktop/hello-network. 

bna --card PeerAdmin@hlfv1 

Uruchamianie sieci „hello-network” 

mailto:hello-network@0.0.1.bna
mailto:hello-network@0.0.1.bna


Hyperledger Composer to platforma programistyczna do tworzenia aplikacji blockchain w oparciu o 

Hyperledger Fabric. Hyperledger Composer generuje REST API w oparciu o biznes utworzonej definicji 

sieci. Odbywa się to za pomocą tak zwanego złącza LoopBack. Możesz użyć tych interfejsów API REST 

do a) klient, taki jak dapp, b) integracja z klientami innymi niż blockchain, takimi jak witryna 

internetowa. Pozwala to na korzystanie z księgi blockchain tak samo, jak z każdej innej bazy danych z 

oprogramowaniem pośredniczącym. To jest potężne. Kompozytor Hyperledger może generować 

interfejs REST. Możesz uruchomić Hyperledger Fabric na swoim komputerze i wygenerować GUI, 

którego możesz następnie użyć do interakcji z siecią działającą na twoim komputerze, tak jak na 

prawdziwym serwerze produkcyjnym. 

 

Uruchomienie karty sieci biznesowej i administratora „hello-network” 

Aby uruchomić sieć „hello-network”, uruchom następujące polecenie: 

> composer network start --networkName hello-network --networkVersion 0.0.2-deploy.3 -A admin -

S adminpw –c PeerAdmin@hlfv1 --plik networkadmin.card 

Aby potwierdzić, że to zadziałało, możesz uruchomić docker ps polecenie. Powinieneś zobaczyć dev-

peer0.org1.example.com-hello-network-0.0.2-deploy. Utworzono obraz 3-0. 

> docker ps 

Importowanie wizytówki 

Następnie zaimportuj nową kartę administratora sieci, aby móc używać admin@hello-network w 

uruchomionej sieci biznesowej. 

> composer card import --file networkadmin.card 

To polecenie importuje kartę administratora sieci, która będzie zawierać 

admin@hello-sieć. 

> composer network ping --card admin@hello-network 

Rozwiązywanie problemów 

Hyperledger został zbudowany tak, aby był prosty i pozwalał na łączenie modułów na wielu różnych 

maszynach, ale nie bez problemów. Hyperledger jest skonfigurowany dla bardziej zaawansowanych 

użytkowników i może żądać uprawnień administratora systemu do konfigurowania serwerów. Mogłeś 

napotkać kilka błędów, więc tutaj skompilowałem je w tej sekcji. 

Błąd instalacji programu Composer Runtime lub nie znaleziono karty 

Jeśli pojawią się błędy takie jak te: 

- „Nie znaleziono karty błędu instalacji środowiska wykonawczego kompozytora peerAdmin” 

- „Błąd: nie znaleziono karty: PeerAdmin@hlfv1” dzieje się tak dlatego, że karta identyfikacyjna 

administratora nie została pomyślnie utworzona lub nie przestrzegano prawidłowego procesu; 

wszystko, co musisz zrobić, to wyjąć dowód osobisty i ponownie go utworzyć. Musisz usunąć folder 

kompozytora, utworzyć nowy folder i ponownie uruchomić polecenie. 

> rm -rf ~/.composer 



> mkdir ~/.composer 

> ./createPeerAdminCard.sh 

Błąd wymaganego nieautoryzowanego uwierzytelnienia w Docker 

Podczas pobierania Hyperledger Fabric może pojawić się następujący błąd: 

• „nieautoryzowany: wymagane uwierzytelnienie” 

Występują problemy z uwierzytelnianiem lub proxy do Docker Hub i nie Hyperledger Fabric. Aby 

spróbować rozwiązać ten problem, ustaw czas komputera tak, aby pasował do strefy czasowej UTC: 

https://www.timeanddate.com/worldclock/timezone/utc. 

Utwórz konto w Dockerze pod adresem https://hub.docker.com, a następnie Zaloguj sie. 

> docker login 

Możesz też spróbować ponownie po wylogowaniu. 

> docker logout 

Błędy powodujące konflikty kontenera Docker 

Kiedy używasz kontenera Docker dla projektu, może być konieczne ponowne utworzenie kontenera 

lub zatrzymanie kontenera; w przeciwnym razie możesz otrzymać sprzeczne błędy. Wszystko, co 

musisz zrobić, to zatrzymać się i wyjąć pojemnik. 

> docker stop [container id] 

> docker rm [container id] 

 

Wskazówka: jeśli utworzyłeś już kontener Mongo-Docker lub jakikolwiek inny kontener Docker, który 

powoduje konflikt, podczas próby utworzenia nowego pojawi się następujący błąd konfliktu: „Nazwa 

kontenera jest już używana przez kontener [identyfikator kontenera ]”. Wystarczy, że zatrzymasz 

pojemnik i go wyjmiesz. 

> docker stop [container id] 

> docker rm [container id] 

Niezgodność i czyszczenie 

Jeśli masz niezgodność między wersjami Hyperledger Composer i Hyperledger Fabric, może pojawić się 

następujący błąd: 

• „Rozpoczęcie definicji sieci biznesowej. To może chwilę potrwać... Błąd: Błąd podczas próby 

uruchomienia sieci biznesowej. 

Błąd: nie można połączyć się z dowolnymi centrami zdarzeń równorzędnych. Wymagane jest, aby co 

najmniej 1 centrum zdarzeń było połączone, aby otrzymać zdarzenie zatwierdzenia. Polecenie nie 

powiodło się.” 

Ten błąd jest również generowany w Hyperledger Fabric 1.2 z Hyperledger Composer 0.20.6, ponieważ 

jest otwarty błąd. Aby rozwiązać ten problem, musisz sprawdzić program Hyperledger Composer i 



odinstalować go za pomocą npm, a także ponownie zainstalować Hyperledger Fabric. Dodatkowo, jeśli 

chcesz całkowicie posprzątać, musisz zatrzymać i zniszczyć tkaninę. Aby usunąć obrazy Dockera, usunąć 

serwery fabric-dev, a na koniec usunąć Composer, wykonaj ten proces: 

> cd ~/fabric-tools 

> ./stopFabric.sh 

> ./teardownFabric.sh 

Następnie zatrzymaj kontenery Docker, usuń je, a także usuń wszystkie obrazy Docker, uruchamiając 

te polecenia: 

> docker kill $(docker ps -q) 

> docker rm $(docker ps -a -q) –f 

> docker rmi $(docker images -q) –f 

Możesz teraz całkowicie usunąć serwery Fabric-dev. 

> rm -rf ~/fabric-dev-servers 

Aby usunąć Composer i kartę ID administratora, uruchom następujące polecenia: 

> sudo rm -rf ~/.composer 

> npm uninstall -g composer-cli 

Polecenie npm uninstall zwróci potwierdzenie, że biblioteka została odinstalowana. 

Streszczenie 

W tym rozdziale przedstawiłem Hyperledger, aby pomóc Ci zacząć i zrozumieć jego siłę. Omówiłem 

ekosystem Hyperledger i terminologię oraz dałem dobre zrozumienie elementów tworzących sieć, a 

także głównych dostępnych platform i narzędzi Hyperledger. Zainstalowano Hyperledger Fabric i 

Hyperledger Composer, zapewniając zainstalowanie bibliotek wymagań wstępnych. Stworzyłeś 

aplikację „Hello, World” za pomocą Playground, a także utworzyłeś plik .bna, który wdrożyłeś w sieci 

lokalnej. Wspomniałem o Hyperledger Playground Online i wyjaśniłem, jak wygenerować sieć za 

pomocą generatora Yeoman. Omówiłem różne elementy, które składają się na plik archiwum .bna, w 

tym obsługę kart identyfikacyjnych. Omówiłem również potencjalne błędy i rozwiązywanie 

problemów, aby upewnić się, że instalacja przebiegła prawidłowo. Na koniec omówiłem kilka zaleceń 

dotyczących tego, gdzie się udać, aby kontynuować pracę z Hyperledgerem.  



Buduj Dappy za pomocą Angulara: część I 

W poprzednich częściach omówiłem różne łańcuchy bloków i nauczyłeś się tworzyć inteligentne 

kontrakty, które mogą wchodzić w interakcje z łańcuchem bloków. Utworzyłeś inteligentne kontrakty 

w Ethereum, NEO, EOS i Hyperledger. W części 1 podzieliłem proces na pięć warstw: warstwę 

konsensusu, warstwę górniczą lub rezerwującą, warstwę propagacji, warstwę semantyczną i warstwę 

aplikacji. Inteligentne kontrakty są częścią warstwy aplikacji w cyklu rozwojowym; jednak warstwa 

aplikacji jest niekompletna bez interfejsu front-end, który umożliwia użytkownikowi końcowemu 

interakcję z łańcuchem bloków. 

Wskazówka : Wiele razy usłyszysz zdecentralizowane aplikacje (dapps) nazywane inteligentnymi 

kontraktami. Inteligentne kontrakty to samowykonalne kontrakty. Dapps używają inteligentnych 

kontraktów, ale działają w sieci P2P i nie w jednym systemie.  

Deweloperzy i bardziej doświadczeni użytkownicy mogą wchodzić w interakcję z inteligentnymi 

kontraktami, które utworzyłeś za pomocą interfejsu wiersza poleceń i narzędzi wymienionych w 

poprzednich rozdziałach, ale opracowanie aplikacji front-endowej, która jest w stanie wchodzić w 

interakcje z łańcuchem bloków, jest niezbędne dla wszystkich innych użytkowników. Robisz to, tworząc 

zdecentralizowaną aplikację (dapp). W tym i następnym rozdziale stworzysz zdecentralizowaną 

aplikację za pomocą Angulara, aby użytkownicy mogli wchodzić w interakcje z inteligentną umową za 

pomocą przyjaznego i intuicyjnego interfejsu użytkownika (UI). Podzieliłem ten proces na dwie części. 

Część I, omówiona w tym rozdziale, obejmuje następujące tematy: 

• Opracowanie dappa, w tym jego korzyści i klasyfikacji 

• Korzystanie z Angular, w tym jego architektura, korzyści, wymagania wstępne i tworzenie aplikacji 

szkieletu Angular 

• Tworzenie i stylizowanie niestandardowych komponentów Angular 

Część II zawiera następujące tematy: 

• Tworzenie inteligentnego kontraktu dapp z Truffle 

• Integracja inteligentnego kontraktu z dapp 

• Łączenie i łączenie aplikacji dapp z siecią Ethereum 

Zacznijmy. 

Co to jest Dapp? 

Zdecentralizowana aplikacja (w skrócie ÐApp, dapp, Dapp, dApp lub DApp i wymawiana jako „dee-

app”) to aplikacja internetowa, która może wchodzić w interakcje z inteligentną umową. Dappy działają 

na blockchainie i wykorzystują rozproszoną księgę. Blockchain Ethereum jest obecnie 

najpopularniejszą platformą do uruchamiania dappów; jednak inne technologie rozproszonej księgi 

(DLT), które widziałeś, również zapewniają możliwość tworzenia dappów. W poprzednich rozdziałach 

omówiłem NEO, EOS i Hyperledger; inne to ICON, Cardano i Hashgraph (Hedera). 

„Wszystko, co można zdecentralizować, zostanie zdecentralizowane”. - David Johnston, dyrektor 

generalny DApp Fund 

 



Jeśli kiedykolwiek tworzyłeś standardową aplikację komputerową, internetową lub mobilną, 

przekonasz się, że dapps są podobne, ale także bardzo różne. Dapp jest tworzony przy użyciu tych 

samych narzędzi i języków, których używasz do tworzenia dowolnej innej aplikacji, ale aby aplikacja 

została zaklasyfikowana jako dapp, musi spełniać następujące kryteria: 

- Open source: jego kod jest publikowany jako open source i nie powinien być zarządzany przez jeden 

podmiot (scentralizowany). Należy pamiętać, że aplikacja może dostosować swój własny protokół w 

odpowiedzi na proponowane ulepszenia i informacje zwrotne z rynku; jednak konsensus jego 

użytkowników napędza wszystkie zmiany. 

- Zdecentralizowany: Dapps wykorzystują łańcuch bloków lub sieć P2P. 

- Zachęta: Dapps wykorzystują zasoby cyfrowe do finansowania. 

- Algorytm/protokół: Dappy często generują tokeny i zawierają mechanizm konsensusu, taki jak PoW, 

PoS, a nawet własny.v 

Te kryteria zapewniają, że dapps nie mają przestojów, jak inne aplikacje pobierane z rynków, takich jak 

iTunes lub Google Play; dapps dają również kontrolę społeczności zamiast jednej jednostce. Te kryteria 

mogą być znaczące. Na przykład Apple i Google często odrzucają aplikacje, ponieważ nie spełniają ich 

arbitralnych lub opartych na pieniądzach zasad. Zasady te nie zawsze mają sens i nie zawsze leżą w 

najlepszym interesie użytkownika końcowego; często są po to, aby blokować wykorzystanie 

konkurenta lub dla zysku pieniężnego. Dappy, które są oparte na kodzie open source 

zaimplementowanym na zdecentralizowanych łańcuchach bloków i finansowane z tokenów 

generowanych przy użyciu określonego mechanizmu konsensusu, są uważane przez wielu za przyszłość 

wszystkich firm. Tylko czas powie. Dodatkowo oprogramowanie open source jest zaletą, ponieważ 

umożliwia użytkownikom przeglądanie kodu źródłowego i potencjalny wkład. Decentralizacja przy 

użyciu blockchain wykorzystuje zalety blockchain jako DLT i służy jako zamiennik tradycyjnej 

jednoserwerowej bazy danych. Wreszcie, dodawanie rekordów/transakcji do ksiąg odbywa się zwykle 

za pomocą tokenów, a mechanizm konsensusu tokena jest również umową między wszystkimi 

użytkownikami dappa. 

Klasyfikacja Dappa 

Oprócz poprzednich kryteriów, dapps można kategoryzować. Klasyfikacja opiera się na infrastrukturze 

wykorzystywanej przez dapp i można ją podzielić na trzy kategorie: 

- Dedykowane dappy łańcucha bloków: są to dappy, które bezpośrednio korzystają z dedykowanego 

łańcucha bloków; przykładami są bitcoin, Ethereum, EOS i NEO. 

- Dappy opierające się na innym łańcuchu bloków: Na przykład protokół Omni Layer (wcześniej 

nazywany Mastercoin) to cyfrowa waluta i protokół komunikacyjny, który jest zbudowany na łańcuchu 

bloków bitcoin. 

- Dappy opierające się na innym protokole zbudowanym na innym blockchainie: Te dappy używają 

protokołu zbudowanego na innym blockchainie. Przykładem jest bezpieczna sieć wykorzystująca 

protokół Omni Layer. 

Dobrym przykładem pomagającym zrozumieć koncepcję klasyfikacji jest token USDT (Tether). Token 

ten został wyemitowany dwukrotnie w oparciu o dwa blockchainy: bitcoin i Ethereum. W tym 

przypadku istnieją dwa rodzaje USDT. Oryginał, który jest oparty na bitcoinie, odbywa się za pomocą 

protokołu Omni Layer do generowania tokena, a USDT oparty na Ethereum jest zgodny ze standardem 

Ethereum ERC20. 



Projekty Dapp 

Większość dappów jest budowana bezpośrednio na łańcuchu blokowym Ethereum lub używa łańcucha 

blokowego dla swoich tokenów. Istnieje jednak kilka dappów, które nawet budują własny dedykowany 

blockchain. Spójrz na tabelę, aby zobaczyć próbkę różnych dappów i ich klasyfikacje. 

Dapp : Opis : Klasyfikacja : Token : Blockchain 

Ethlance : Giełda ogłoszeń o pracę i zatrudniania freelancerów. 0 procent opłat. : Używa bezpośrednio 

Ethereum : Brak tokena : Ethereum blockchain 

Golem : Globalny rynek bezczynnej mocy komputerowej. : Token oparty na Ethereum : GNT: Ethereum 

blockchain 

Sieć SAFE : Sieć przechowywania danych i komunikacja. : Implementacja oparta na innym protokole 

(protokół Omni), który jest zbudowany na innym blockchainie (bitcoin) : SFE : Bitcoin 

Jak stworzyć własny Dapp? 

Sukces bitcoina i blockchain przyniósł eksplozję dappów. Deweloperzy i właściciele firm stworzyli 

podstawowy proces tworzenia dappów. Nie musisz tego dokładnie przestrzegać i może się to zmienić 

do czasu pisania; jednak wiele opublikowanych dappów podążyło za tym procesem. Proces składa się 

z tych pięciu kroków: 

1. Napisz białą księgę. 

2. Uruchom pierwszą ofertę monet (ICO). 

3. Opracuj dapp. 

4. Uruchom swój dapp. 

5. Sprzedaj swój dapp. 

Przyjrzyjmy się tym krokom. 

Napisz białą księgę 

Biała księga jest podobna do biznesplanu firmy skierowanego do inwestorów. Jednak jest skierowany 

nie tylko do inwestorów; to plan techniczny. Biała księga jest dokumentem technicznym, a także 

biznesplanem i powinna wyjaśniać rozwiązywany problem oraz koncepcję, funkcje i aspekty techniczne 

dappa. Podobnie jak w biznesplanie, dobrym pomysłem jest dołączenie unikalnej propozycji sprzedaży 

(USP), mapy drogowej, życiorysów członków, możliwości i historii, aby pomóc w ustaleniu 

wiarygodności.  

Uwaga: Unikalna propozycja sprzedaży (USP) to problem, który Twój dapp ma rozwiązać. 

Po opublikowaniu białej księgi dobrze jest uzyskać informacje zwrotne od rówieśników i społeczności 

na wczesnych etapach i przed opracowaniem. Media społecznościowe, formularze i publikacje są 

często wykorzystywane do promowania aplikacji i pomagania w budowaniu wiarygodności. 

Uruchom początkową ofertę monet 

Po opublikowaniu białej księgi następnym krokiem jest uruchomienie ICO i sprzedaż monet lub 

tokenów w celu sfinansowania i wsparcia Twojego dapp. Moneta powinna mieć powód istnienia, a nie 

być taka sama jak inna moneta/token, więc powinieneś wyjaśnić, w jaki sposób i dlaczego twój dapp 



potrzebuje własnego tokena lub monety. Musisz również zdecydować o rodzaju klasyfikacji dla 

swojego dappa, który określi, czy będziesz potrzebować jednego lub wszystkich z poniższych: 1) 

wystawić token 2) ustawić opłaty za użytkowanie. 3) posiadać dedykowany blockchain. 4) posiadać 

mechanizm wydobywczy 5) ustawić alokację opłat 6) nagradzać inwestorów 7) przydzielać opłaty na 

różne działy Twojej firmy: wsparcie, rozwój, marketing i biznes. 

Opracuj Dapp 

Programowanie powinno być open source, a GitHub jest zwykle używany do repozytoriów do prac 

programistycznych. W każdym wydaniu dobrym pomysłem jest poinformowanie inwestorów i innych 

o wydaniu, aby budować użytkowników i społeczność deweloperów wokół swojego projektu. Wiele 

dappów próbowało zdobyć fundusze i nie dostarczyło żadnych użytecznych produktów; wyróżnij się i 

unikaj potencjalnych problemów z regulatorami. 

Uruchom swój Dapp 

Uruchom swój dapp i dołącz informacje o wersji, dokumentację, mapę drogową i plan konserwacji. 

Bardzo ważne jest, aby dotrzymać obiecanej daty premiery. 

Sprzedaj swój Dapp 

Ostatnim krokiem jest marketing. Oprócz tradycyjnego marketingu, dappy często zatrudniają lub 

pracują z suflerami we wczesnych fazach lub po wydaniu, aby przekazać wiadomość. Innym unikalnym 

aspektem marketingowym dappa jest umieszczenie monety/tokenu na giełdach. To jest ostatnia 

pieczęć uznania. Niektóre giełdy mają wdrożony system głosowania, aby wybrać następną 

monetę/żeton do wystawienia. Niektóre giełdy nadużywają tego procesu i pobierają wysokie opłaty za 

wystawienie tokena lub monety. Na przykład lista tokenów użytkowych na giełdzie Binance może 

kosztować od 0,5 miliona do 3 milionów dolarów. Wielu wczesnych inwestorów, w tym właścicieli 

dappów, było w stanie „wypłacić”, jeśli token jest notowany na głównych giełdach, ponieważ jego cena 

często rośnie z powodu notowania; Jednak coraz trudniej jest umieścić dapp na liście i musi zapewniać 

prawdziwą wartość. Oszuści są często ujawniani, a monety/tokeny są usuwane z listy tak szybko, jak są 

wymienione. 

Dlaczego Agular? 

Dzięki dapps, tak jak w przypadku każdej tradycyjnej aplikacji, możesz pisać swoją aplikację natywnie 

na urządzeniu, na którym publikujesz swoją aplikację (w obsługiwanym języku urządzenia, takim jak 

Xcode dla iOS); jednak udowodniono, że korzystanie z frameworka może przyspieszyć rozwój. Na 

przykład, jeśli chcesz wykorzystać ten sam kod i wdrożyć aplikację na wielu urządzeniach o różnych 

rozmiarach ekranu, może to stać się wyzwaniem dla małego zespołu. Angular pomaga tworzyć 

wieloplatformowe nowoczesne aplikacje internetowe, mobilne i pulpit w tym samym czasie. Angular 

CLI i Component Dev Kit (CDK) mogą przyspieszyć tworzenie aplikacji. Korzystanie z Angulara może być 

korzystne ze względu na następujące czynniki: 

- Duże wsparcie społeczności 

- Architektura korporacyjna i skalowanie 

- Obsługa wielu platform 

- Dokumentacja 

Angular jest strukturą strukturalną i umożliwia tworzenie aplikacji front-end po stronie klienta. Kawałki 

są luźno połączone i ustrukturyzowane w sposób modułowy, co skutkuje mniejszą ilością kodu do 



pisania, większą elastycznością, łatwiejszym do odczytania kodem i szybszym czasem programowania. 

Angular pozwala programiście stworzyć zestaw narzędzi do budowania framework, który będzie 

dokładnie pasował do potrzeb Twojej aplikacji. Możesz użyć HTML jako języka szablonu i rozszerzyć 

składnię HTML, aby składniki aplikacji można było łatwo odczytać. Poza HTML, kodowanie odbywa się 

za pomocą TypeScript, który przekształca JavaScript w język programowania obiektowego i zapewnia 

środowisko na poziomie przedsiębiorstwa. Ponadto Angular jest dobrze skonstruowany i zbudowany 

tak, aby był w pełni dostępny, zgodnie z dostępnymi bogatymi aplikacjami internetowymi (ARIA), dzięki 

czemu Twoja aplikacja lub witryna może być poprawnie zbudowana dla osób niepełnosprawnych. 

Angular dobrze dogaduje się również z innymi bibliotekami JavaScript, dzięki czemu można 

zainstalować takie biblioteki, jak Ethereum JavaScript API web3.js z menedżerem npm. Wreszcie, 

funkcje Angulara można łatwo modyfikować lub wymieniać, aby dopasować je do Twoich potrzeb. 

Uwaga: Słowo angular oznacza posiadanie wielu kątów lub mierzone pod kątem. Angular jest strukturą 

strukturalną i umożliwia tworzenie aplikacji front-end po stronie klienta dla sieci Web, urządzeń 

mobilnych i komputerów stacjonarnych. Jest to open source, front-end framework do dynamicznego 

tworzenia aplikacji. 

Najważniejsze cechy Angulara to wiązanie danych i wstrzykiwanie zależności. Mogą one pomóc w 

skróceniu kodu. Ponadto Angular istnieje od lat; jest w siódmym wydaniu. 

Uwaga : Wstrzykiwanie zależności to technika wzorca projektowego. Jak sama nazwa wskazuje, 

oznacza to użycie jednego obiektu jako zależności do innego obiektu poprzez wstrzyknięcie kodu. 

Wskazówka: wybrałem Angular, ale Angular nie jest jedynym frameworkiem, który może przyspieszyć 

rozwój. Możesz skorzystać z innych frameworków, takich jak React i osiągnąć podobne korzyści. Ta 

decyzja jest tak naprawdę kwestią osobistego gustu i umiejętności zespołu. Możesz łatwo 

przekonwertować ten projekt na projekt React, głównie kopiując pliki swojego projektu do projektu 

React. 

Tworzenie Agular Dapp 

W tej sekcji utworzysz rzeczywisty dapp, który połączy się z siecią Ethereum i przeniesie środki z 

jednego konta na drugie. Jest to często podstawowa funkcja każdego dappa. Na przykład możesz 

zbudować dapp, który sprzedaje produkty, świadczy usługi lub płaci użytkownikom za wypełnianie 

quizów, a wszystkie te typy muszą mieć mechanizm przesyłania monet/tokenów. W tej części tego 

rozdziału będziesz tworzyć dapp z wykorzystaniem Angulara. Jeśli chodzi o środowisko i wdrożenie, 

będziesz korzystać z frameworka internetowego Truffle, którego użyłeś w części 5, ponieważ oferuje 

on korzyści w zakresie szybkiego tworzenia inteligentnego kontraktu. Truffle jest w stanie zrobić więcej 

niż tylko pomóc w skompilowaniu inteligentnego kontraktu; robi wszystko, czego potrzebujesz, aby 

wstrzyknąć inteligentną umowę do aplikacji internetowej i może uruchomić zestaw testowy. 

Zamierzasz również ponownie użyć MetaMask, aby uzyskać bezpieczne konto blockchain w 

przeglądarce. Na koniec użyjesz i uruchomisz Ganache, aby utworzyć lokalny serwer RPC blockchain do 

testowania i programowania. 

Warunki wstępne 

Większość tego, czego potrzebujesz, jest już zainstalowana. Angular potrzebuje menedżera węzłów i 

npm, które zainstalowałeś wcześniej. Sprawdź, czy zainstalowana jest poprawna wersja, uruchamiając 

biblioteki z flagą v. 

> node -v 



> npm -v 

Jeśli nie masz npm i węzła, po prostu uruchom następujące polecenie: 

> brew install node 

Przyznaj własność npm swojemu użytkownikowi, aby nie trzeba było używać sudo do instalowania 

bibliotek. 

> sudo chown -R $USER:$GROUP ~/.npm 

> sudo chown -R $USER:$GROUP ~/.config 

Zaleca się uaktualnienie npm, aby upewnić się, że korzystasz z ostatniej wersji. 

> [sudo] npm install -g npm 

+npm@6.9.0 

Angular CLI 

Następnie musisz zainstalować interfejs wiersza poleceń Angular (CLI). W przypadku Angular CLI zaleca 

się (ale nie jest to wymagane) zainstalowanie Angular CLI z sudo i allow-root oraz upewnienie się, że 

Angular CLI będzie miał odpowiednie uprawnienia. Będziesz instalować wersję 14, która jest najnowszą 

stabilną wersją Angulara. 

> sudo npm install -g @angular/cli@14.0.0--unsafe-perm=true 

--allow-root 

+ @angular/cli@14.0.0 

added 363 packages from 197 contributors in 13.691s 

Możesz także zainstalować najnowszą wersję Angulara, ale Twój przykładowy kod może się zepsuć z 

nowszymi wersjami Angulara. 

> sudo npm install -g @angular/cli --unsafe-perm=true --allow-root 

Aby sprawdzić, czy instalacja poszła dobrze, uruchom flagę wersji i powinieneś zobaczyć wersję 7.3.9; 

Rysunek 9-2 przedstawia oczekiwany wynik. 

> ng version 

Utwórz projekt Agular 

Teraz, gdy masz zainstalowane główne narzędzia i biblioteki, możesz kontynuować i tworzyć swój 

projekt od podstaw, pobierając inne potrzebne biblioteki, biblioteki testowe i skrypty kompilacji, a 

także tworząc własną strukturę folderów; jednak, aby przyspieszyć ten proces, możesz użyć projektu 

źródłowego Angular, który zawiera projekt szkieletowy, aby szybko załadować swój projekt. 

Korzystanie z projektu nasion Angulara może pomóc w szybkim i wydajnym rozpoczęciu rozwoju, 

zgodnie z najlepszymi praktykami Angulara. Istnieją plusy i minusy korzystania z kodu szkieletowego. 

Możesz sam zdecydować, czy chcesz użyć tego szkieletu w przyszłych projektach, ale dla tej aplikacji 

demonstracyjnej jest idealny. Istnieje wiele sposobów tworzenia projektu za pomocą szkieletu nasion 

Angulara. Pokażę Ci tutaj dwie opcje: użycie Angular CLI i użycie WebStorm. Nowe polecenie ng 

uruchomi skrypt, który utworzy Twoją aplikację. Możesz uruchomić nowe polecenie CLI i podać nazwę 

ethdapp jako nazwę swojej aplikacji. 



> cd ~/desktop 

> ng new ethdapp 

Would you like to add Angular routing? (y/N) y 

Which stylesheet format would you like to use? CSS 

Zauważ, że dodałem tutaj routing i zdecydowałem się użyć CSS do stylów. Zajmę się nimi w dalszej 

części. Po zakończeniu instalacji wyświetli wszystkie utworzone pliki. 

CREATE ethdapp/README.md (1024 bytes) 

CREATE ethdapp/angular.json (3557 bytes) 

CREATE ethdapp/package.json (1313 bytes) 

&helip; 

Zmień katalogi na nowo utworzony folder i potwierdź, że masz początkowe pliki i katalogi. 

> cd ethdapp 

Uruchomienie następującego polecenia spowoduje przeanalizowanie pliku konfiguracyjnego 

package.json z zaleceniami: 

> ng update 

Możesz uruchomić następujące polecenie, aby postępować zgodnie z zaleceniami: 

> ng update –all 

Następnie zainstaluj Bower globalnie. Bower to menedżer pakietów, który jest często używany z 

Angularem. 

> npm install -g bower 

> bower -v 

1.8.8 

Zróbmy przewodnik po tym, co zostało utworzone w obszarze roboczym i plikach projektu startowego 

- Nowy obszar roboczy: jest to folder główny o nazwie ethdapp. 

- Folder e2e: Zawiera kompleksowy projekt testowy, zlokalizowany tutaj: ethdapp/e2e. Folder testowy 

zawiera plik konfiguracyjny JSON biblioteki Jasmin. 

- src folder: To jest folder twojego projektu, który zawiera wszystkie pliki twojego projektu. 

• Wstępny projekt szkieletowej aplikacji, znajdujący się tutaj: ethdapp/src/app 

• Folder zasobów z plikiem wpisu index.html 

• Inne pliki konfiguracyjne 

- .gitignore: tutaj wymieniasz wszystkie pliki i foldery, które chcesz zignorować podczas przesyłania 

projektu do Git. 

- angular.json: To jest plik konfiguracyjny twojego projektu i zawiera informacje o twoim projekcie. 



- package.json: jest to plik konfiguracyjny menedżera npm i zawiera wszystkie biblioteki, których 

będziesz używać w swoim projekcie. 

- README.MD: To jest dokumentacja dotycząca twojego projektu; będzie to dokument „strony 

głównej” twojego projektu i pierwsi programiści plików przeczytają, aby uzyskać instrukcje, jak 

uruchomić projekt. 

- tsconfig.json: to jest plik konfiguracyjny TypeScript. 

- tslint.json: jest to plik konfiguracyjny Lint używany do ustawienia najlepszego formatowania, 

odstępów i tym podobnych. 

Obsługuj aplikację 

Aby zobaczyć swoje rzeczywiste dapps, będziesz używać polecenia ng serve, które kompiluje aplikację, 

uruchamia serwer deweloperski, obserwuje pliki źródłowe i odbudowuje aplikację podczas 

wprowadzania zmian w tych plikach. Flaga --open otwiera aplikację w przeglądarce na porcie 4200 

tutaj: http://localhost:4200/. Uruchom polecenie ng serve z flagą open. 

> ng serve --open 

Powinieneś zobaczyć działający dapp w przeglądarce. 

Aplikacja szkieletowa zawiera linki do wycieczki, dokumentacji i bloga Angulara. Przechodząc przez 

„Tour of Heroes” i dokumentację CLI, możesz dobrze zrozumieć, jak działa Angular, a dodawanie 

zakładek do bloga Angulara może dać ci aktualizacje dotyczące przyszłych wydań i ogłoszeń. Aby 

zatrzymać udostępnianie aplikacji, naciśnij Command + C w Terminalu. 

Projekt Angular z WebStorm 

Inną opcją uruchomienia projektu Angular seed jest wykorzystanie WebStorm IDE, którego używałeś 

w poprzednich częściach. WebStorm umożliwia zaimportowanie utworzonego projektu źródłowego 

lub utworzenie nowego projektu źródłowego. Aby zaimportować projekt ethdapp utworzony za 

pomocą polecenia Angular CLI ng new, otwórz WebStorm, wybierz Plik -> Otwórz i przejdź do katalogu 

ethdapp. Otóż to; WebStorm automatycznie zaimportuje projekt. Alternatywnie, aby rozpocząć nowy 

projekt Angular seed w WebStorm, wybierz File -> New -> Project z górnego menu. Następnie wybierz 

Angular CLI i nazwij swój projekt ethdapp. Użyj menu rozwijanego, aby wybrać wersję interfejsu 

Angular CLI. Po utworzeniu projektu możesz uruchomić to samo polecenie, zmieniając kartę Terminal 

w dolnym menu WebStorm. 

> ng serve –open 

Po pobraniu kroków upewnij się, że uruchamiasz npm install, ponieważ usunąłem moduł węzła, aby 

zmniejszyć rozmiar projektu. 

> npm install 

Uwaga : Wykluczyłem z projektu node_modules, który zawiera wszystkie zależności projektu. Często 

nie dołącza się go do projektu ze względu na jego wielkość; możesz go zainstalować za pomocą 

polecenia npm install.  

Zapewnij brak niezgodności z wersją Angular CLI 

Możesz utworzyć projekt źródłowy Angular za pomocą WebStorm lub za pomocą polecenia ng i musisz 

sprawdzić, czy nie ma niezgodności globalnego interfejsu Angular CLI z lokalnym interfejsem Angular 



CLI projektu. Może się to zdarzyć podczas ustawiania plików wskazujących na poprzednią wersję lub 

mogłeś używać Angular w przeszłości ze starszą wersją. Dzieje się tak, że twój lokalny projekt Angular 

pokazuje starszą wersję niż globalny Angular zainstalowany na twoim komputerze. Aby upewnić się, że 

tak nie jest, uruchom dowolne polecenie ng, a jeśli ten problem występuje, zobaczysz następujący 

komunikat o błędzie: 

> ng 

Twoja globalna wersja Angular CLI (7.3.9) jest wyższa niż wersja lokalna (6.2.9). Używana jest lokalna 

wersja Angular CLI. Jeśli będziesz kontynuować te ustawienia, będziesz korzystać z wersji 6.x zamiast 

7.x. Aby to naprawić, musisz odinstalować Angular CLI ze środowiska deweloperskiego, a następnie 

zainstalować wersję 7.x. 

> npm uninstall --save-dev angular-cli 

> npm install --save-dev @angular/cli@7.3.9 

Zwróć uwagę, że używasz flagi --save-dev, aby nowa wersja została zapisana w pliku projektu 

package.json. Teraz, jeśli ponownie uruchomisz polecenie version, powinieneś zobaczyć poprawną 

wersję bez komunikatów ostrzegawczych. 

> ng --version 

Angular CLI: 7.3.2 

Teraz, gdy masz pewność, że korzystasz z właściwej wersji Angular CLI, jesteś gotowy do dalszego 

rozwoju i wprowadzania zmian w aplikacji startowej nasion. 

Komponenty Angular 

Najlepszą praktyką Angulara jest użycie architektury w stylu kontrolera widoku modelu (MVC). Angular 

obsługuje kodowanie z oddzieleniem problemów, tak jak każdy inny dojrzały framework. Angular MVC 

zawiera następujące trzy elementy: 

- Model: zawiera dane aplikacji i powiązanie danych Angular, które umożliwia odzwierciedlenie 

danych. 

- Widok: zawiera kod HTML lub szablon i dyrektywy. 

- Kontroler: jest to klej łączący model i widok. Kontroler pobiera dane, stosuje logikę biznesową i wysyła 

wyniki do widoku. 

Uwaga : odbicie w odniesieniu do powiązania danych, elementy powiązane z danymi oraz wszelkie 

zmiany danych są automatycznie odzwierciedlane. Na przykład powiążesz zmianę ceny z wieloma 

elementami widoku, a po zaktualizowaniu danych o zmianie ceny wszystkie elementy widoku zostaną 

zaktualizowane automatycznie. 

Jak zapewne pamiętasz, strona powitalna Angulara otworzyła się, gdy uruchomiłeś komendę 

serwowania. Elementem powitalnym jest powłoka aplikacji. Powłoka jest kontrolowana przez składnik 

Angular o nazwie AppComponent. Komponenty są podstawowymi blokami konstrukcyjnymi aplikacji 

Angular. Wyświetlają dane na ekranie, nasłuchują danych wejściowych użytkownika i podejmują 

działania w oparciu o te dane wejściowe. Stworzysz komponent o nazwie transfer, którego będziesz 

używać do przesyłania monet na inny adres. Aby utworzyć komponent transferu, uruchom polecenie 

ng generate component. 



> ng g c components/transfer 

Zauważ, że użyłeś skrótów g i c, które oznaczają „generowanie” i „komponent”, odpowiednio, ale 

możesz również użyć pełnej nazwy zamiast skrótu. Polecenie ng wygenerowało dla Ciebie cztery 

następujące pliki: 

- transfer.component.css: specyficzne style CSS komponentu- transfer.component.html: Szablon 

komponentu napisany w HTML 

- transfer.component.spec.ts: Plik testowy 

- transfer.component.ts: Kod klasy komponentu napisany w TypeScript 

Te cztery pliki razem działają jako implementacja komponentu transfer. 

Struktura aplikacji jest zwykle tworzona z nagłówkiem, stopką i menu nawigacyjnym, dzięki czemu 

można przechodzić do różnych widoków częściowych. Korzystanie z tej architektury komponentów 

nagłówka i stopki może pomóc w tworzeniu różnych widoków i dzieleniu widoku strony na osobne 

pliki. Pomyśl o każdym kawałku jako samodzielnym module wielokrotnego użytku. Angular Seed 

promuje ten typ architektury i jest dostarczany z już utworzonym komponentem powitalnym. 

Stwórzmy składnik początkowy, nagłówek i stopkę. 

> ng g c components/start 

> ng g c components/header 

> ng g c components/footer 

Możesz zobaczyć w danych wyjściowych, że każdy komponent wygenerował następujące pliki: 

CREATE src/app/components/[component-name]/[component-name].component.css 

CREATE src/app/components/[component-name]/[component-name].component.html 

CREATE src/app/components/[component-name]/[component-name].component.spec.ts 

CREATE src/app/components/[component-name]/[component-name].component.ts 

Oprócz tych plików możesz otworzyć ethdapp/srcapp/app.module.ts i zauważ, że plik app.module.ts 

był modyfikowany za każdym razem, gdy tworzyłeś komponent. Plik app.module.ts jest jednym z 

najważniejszych plików w Angularze; to kontroler aplikacji napisany w TypeScript. Kontroler jest 

plikiem globalnym, który powiąże ze sobą komponenty, więc każdy komponent, którego chcesz użyć 

w swojej aplikacji, musi być zdefiniowany w tym pliku. Jeśli nie używałeś skryptu ng, będziesz musiał 

samodzielnie zmodyfikować app.module.ts, aby połączyć się z nowym komponentem. Ponieważ 

korzystałeś z CLI, te importy są uwzględniane automatycznie: 

import { TransferComponent } from './components/transfer/ 

transfer.component'; 

import { StartComponent } from './components/start/start.component'; 

import { HeaderComponent } from './components/header/header.component'; 

import { FooterComponent } from './components/footer/footer.component'; 

 



Moduł Routing 

Innym ważnym plikiem i dobrą praktyką do tworzenia jest moduł app-routing. Ten plik działa jako 

kontroler, który instruuje Angular, jak nawigować do różnych widoków w Twojej aplikacji. Zwykle, aby 

wygenerować trasę dla swojej aplikacji, nie musisz tego robić ręcznie, ponieważ podczas tworzenia 

aplikacji zdecydowałeś się utworzyć plik routingu o nazwie app-routing. Jeśli chcesz utworzyć plik app-

routing, możesz uruchomić następujące polecenie module:  

> ng generate module app-routing --flat --module=app 

CREATE src/app/app-routing.module.ts 

UPDATE src/app/app.module.ts 

Zauważ, że tym razem w swoim poleceniu używasz modułu generowania pełnych nazw zamiast tylko 

pierwszych liter g i m. Obie opcje działają w ten sam sposób. Polecenie generate module tworzy 

początkowy kod pokazany na listingu  dla src/app/app-routing.module.ts. 

Listing  app-routing Initial Startup Code 

import { NgModule } from '@angular/core'; 

import { Routes, RouterModule } from '@angular/router'; 

const routes: Routes = []; 

@NgModule({ 

imports: [RouterModule.forRoot(routes)], 

exports: [RouterModule] 

}) 

export class AppRoutingModule { } 

Początkowy kod zawiera instrukcję importu do kodu Angular i tag modułu. Następnie zastąp wstępnie 

wypełniony kod app-routing. module.ts  kodem z listingu 2. 

Listing 2. app-routing Code to Route Views 

import { NgModule } from '@angular/core'; 

import { CommonModule } from '@angular/common'; 

import { RouterModule, Routes } from '@angular/router'; 

import { StartComponent } from './components/start/start. 

component'; 

import { TransferComponent } from './components/transfer/ 

transfer.component'; 

const routes: Routes = [ 

{ path: '', redirectTo: '/start', pathMatch: 'full' }, 

{ path: 'start', component: StartComponent }, 



{ path: 'transfer', component: TransferComponent } 

]; 

@NgModule({ 

declarations: [], 

imports: [ RouterModule.forRoot(routes), CommonModule ], 

exports: [ RouterModule ] 

}) 

export class AppRoutingModule { } 

Na listingu 2 zaimportowałeś komponenty widoku, których będziesz używać; są to start i transfer. Będą 

działać jako strony internetowe w witrynie internetowej lub częściowe widoki w aplikacji mobilnej. 

Trasa informuje aplikację, który widok ma pasować do danego słowa kluczowego, a na koniec 

ustawiasz instrukcje importu, aby poinformować Angular, kto może uzyskać dostęp do tego modułu. 

Teraz, gdy trasowanie jest ustawione, możesz wyświetlić stopkę, nagłówek i treść strony. Wszystko, co 

musisz zrobić, to otworzyć src/app/app.component.html i zaktualizuj kod HTML strony powitalnej do 

następujących trzech wierszy: 

< app-header >< /app-header > 

< router-outlet >< /router-outlet > 

< app-footer >< /app-footer > 

Aby przetestować zmiany wprowadzone w aplikacji, nie musisz ponownie opublikuj swoją aplikację lub 

uruchom dowolne skrypty; po prostu zapisz pliki i uruchom to samo polecenie obsługi, które 

uruchomiłeś wcześniej w Terminalu. 

> ng serve 

⌈wdm⌋: Compiled successfully. 

Skrypt udostępniania zawiera skrypty, które kontrolują zmiany w plikach i automatycznie aktualizują 

aplikację, więc po wprowadzeniu zmian w plikach wystarczy wrócić do przeglądarki. W większości 

przypadków nie musisz nawet odświeżać swojej strony internetowej; zmiany pojawią się tam 

automatycznie. Przejdź do http://localhost:4200, aby zobaczyć zmiany. Jeśli chcesz przejść 

bezpośrednio do strony transferu, wystarczy dodać słowo kluczowe wybrane na końcu adresu URL 

podczas konfigurowania mechanizmu routingu: http://localhost:4200/transfer. 

Stylizacja aplikacji Angular 

Twoja aplikacja w tym momencie nie ma stylu i wyświetla tylko tekst z nagłówkiem, stroną i stopką; 

jednak zanim zaczniesz stylizować, pomocne jest zrozumienie architektury stylu Angular, aby upewnić 

się, że nie skończysz z plikiem kaskadowych arkuszy stylów (CSS), który jest zbyt duży, aby można było 

nim zarządzać. Możesz stylizować swoją aplikację na poziomie globalnym, używając stylów, których 

potrzebujesz w całej aplikacji, a także określonego stylu unikalnego tylko dla jednego składnika. 

Dodatkowo fajnie byłoby szybko sprintować od zera do stylizowanej aplikacji. Można to zrobić za 

pomocą materiału kątowego. Angular Material zapewnia skrót do spójnego „wyglądu” aplikacji bez 

konieczności myślenia o programowaniu w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach. 

Spójrzmy. 



Architektura w stylu Angular 

Angular jest skonfigurowany tak, aby mieć globalny plik CSS. Ten plik CSS nazywa się stylem. css i 

możesz go znaleźć w katalogu głównym projektu. src/style.css zawiera style, których chcesz użyć dla 

całej aplikacji, takie jak czcionki, motywy, style dla wszystkich składników i tak dalej. Jak widać, każdy 

składnik zawiera również prywatny plik CSS. Specyficzny plik CSS komponentu to miejsce, w którym 

umieszczasz style, które są unikalne i używane tylko dla tego komponentu. Na przykład 

/src/app/components/footer/footer.component.css zawiera style specyficzne dla komponentu stopki. 

Materiał Angular 

W tej chwili Twoja aplikacja startowa jest szybka, ponieważ zawiera minimalny kod; istnieje jednak 

potencjalny problem z wydajnością w miarę dodawania do aplikacji coraz większej liczby składników, 

zasobów i stylu. Możesz łatwo załadować swoją aplikację, a każda milisekunda się liczy. Innym 

potencjalnym problemem jest testowanie. Wszystkie różne przeglądarki, wersje przeglądarek, 

rozmiary ekranu i urządzenia muszą zostać przetestowane, a tworzenie stron od podstaw będzie 

wymagało rygorystycznych testów i zespołu ds. zapewnienia jakości (QA), aby zapewnić spójność 

działania na różnych urządzeniach. Angular Material rozwiązuje wszystkie te problemy oraz zapewnia 

dostępność i internacjonalizację. Dzieje się tak, ponieważ Angular Material jest zoptymalizowany pod 

kątem Angular i zbudowany przez zespół Angular, więc bezproblemowo integruje się z Angularem. 

Przeszedł już wszystkie te testy kompatybilności. 

Zainstaluj Material Angular 

Material można zainstalować na kilka sposobów. Ponieważ zainstalowałeś Angular DevKit, możesz po 

prostu uruchomić polecenie ng add, aby uzyskać bibliotekę Angular Material. Musisz najpierw 

zainstalować cdk, ponieważ jest to zależność. 

> ng add @angular/cdk 

Następnie zainstaluj materiał. 

> ng add @angular/material 

Zauważ, że dane wyjściowe pytają, jaki kolor motywu chcesz z linkami. Tematy omówię w następnej 

części , ale na razie wybierz pierwszy lub dowolny kolor, który wolisz. 

? Choose a prebuilt theme name, or "custom" for a custom theme: 

(Use arrow keys) 

□ Indigo/Pink [ Preview: https://material.angular. 

io?theme=indigo-pink ] 

Deep Purple/Amber [ Preview: https://material.angular. 

io?theme=deeppurple-amber ] 

Pink/Blue Grey [ Preview: https://material.angular. 

io?theme=pink-bluegrey ] 

Purple/Green [ Preview: https://material.angular. 

io?theme=purple-green ] 



Możesz także skonfigurować rozpoznawanie gestów i animacje. 

? Set up HammerJS for gesture recognition? Yes 

? Set up browser animations for Angular Material? Yes 

Oczekiwany wynik powinien pokazywać pliki, które zostały zaktualizowane: 

UPDATE package.json 

UPDATE angular.json 

UPDATE src/app/app.module.ts 

UPDATE src/index.html 

UPDATE src/styles.css 

Importuj moduły materiałów kątowych 

Następnie chcesz zmodyfikować swoją aplikację, aby Angular Material zawierał animacje, ikony 

materiałów, obsługę gestów i moduły komponentów. 

Importuj moduły Material Angulr 

Następnie chcesz zmodyfikować swoją aplikację, aby Angular Material zawierał animacje, ikony 

materiałów, obsługę gestów i moduły komponentów. W swoim projekcie będziesz używać tylko 

modułów komponentów, a nie wszystkich funkcji, które ma do zaoferowania Angular Material; co 

musisz zrobić, to zaimportować NgModule dla każdego komponentu, którego chcesz użyć. Otwórz 

src/app/app.module.ts i dodaj instrukcje importu. 

import { 

MatButtonModule, 

MatCheckboxModule, 

MatInputModule, 

MatSelectModule, 

MatDatepickerModule, 

MatNativeDateModule 

} from '@angular/material'; 

Następnie zaktualizuj instrukcje importu @NgModule, aby uwzględnić zaimportowane moduły 

materiałów. 

imports: [ 

BrowserModule, 

AppRoutingModule, 

BrowserAnimationsModule, 

MatButtonModule, 



MatInputModule, 

MatDatepickerModule, 

MatNativeDateModule, 

MatCheckboxModule, 

MatSelectModule 

] 

Otóż to. Możesz teraz mieć dostęp do dołączonych komponentów Angular Material. 

Motywuj swoją aplikację do  Angular Material  

Teraz, gdy masz dostęp do komponentów Angular Material, możesz użyć motywów do ich stylizacji. 

Motyw to zestaw kolorów, które będą używane w komponentach Angular Material. W Angular Materi 

– Paleta podstawowa: są to kolory najczęściej używane na wszystkich ekranach i komponentach. 

- Paleta akcentów: są to kolory używane dla przycisku i elementów interaktywnych. 

- Paleta ostrzegania: są to kolory błędów. 

- Paleta pierwszego planu: są to kolory tekstu i ikon. 

- Paleta tła: są to kolory tła elementu. 

W Angular Material wszystkie style motywów są generowane statycznie podczas czasu kompilacji, aby 

uniknąć spowolnienia aplikacji podczas uruchamiania. Angular Material jest dostarczany z kilkoma 

gotowymi plikami CSS z motywami. Jak zapewne pamiętasz, miałeś możliwość wybrania motywu do 

użycia podczas instalacji Materiału. Te pliki motywów zawierają również wszystkie style dla rdzenia 

(style wspólne dla wszystkich komponentów), więc musisz dołączyć tylko jeden plik CSS dla materiału 

Angular w swojej aplikacji. Możesz dołączyć plik motywu bezpośrednio do aplikacji z 

angular/material/prebuilt-themes. Oto dostępne gotowe motywy: 

- ciemnofioletowy-bursztynowy.css 

- indygo-różowy.css 

- różowo-niebieskoszary.css 

- fioletowo-zielony.css 

Używasz tutaj Angular CLI, więc możesz po prostu dołączyć żądany styl do globalnego pliku 

src/styles.css. Pierwotnie ma ten wstępny kod wstępny: 

html, body { height: 100%; } 

body { margin: 0; font-family: 'Roboto', sans-serif; } 

Dodaj następującą instrukcję importu na górze dokumentu: @import "~@angular/material/prebuilt-

themes/indigo-pink.css"; Gdy masz otwarty plik src/style.css, możesz również utworzyć styl dla 

kontenera, akapitu i przycisku, których możesz używać w swojej aplikacji na swoich stronach. 

p { 

padding-left: 20px; 



font-size: 12px; 

} 

.container { 

margin-right: auto; 

margin-left: auto; 

padding: 20px 15px 30px; 

width: 750px; 

} 

button { 

color: #ffffff; 

background-color: #611BBD; 

border-color: #130269; 

display: inline-block; 

margin-bottom: 0; 

font-weight: normal; 

text-align: center;touch-action: manipulation; 

cursor: pointer; 

white-space: nowrap; 

padding: 6px 12px; 

font-size: 12px; 

line-height: 1.42857143; 

border-radius: 4px; 

-webkit-user-select: none; 

-moz-user-select: none; 

-ms-user-select: none; 

user-select: none; 

} 

vertical-align: middle; 

Tworzenie treści 

W tym momencie masz szkielet aplikacji z nagłówkiem, treścią i stopką. Treść można przełączać między 

stroną początkową a stroną transferu, zmieniając adres URL w przeglądarce. Zaimportowałeś również 

i wstrzykiłeś moduły Material oraz skonfigurowałeś globalne style dla swojej aplikacji. Następnym 



krokiem jest utworzenie rzeczywistej treści, która zastąpi tymczasową wiadomość tekstową, którą 

umieściłeś w komponentach nagłówka, stopki i startu. 

Komponent stopki 

W przypadku elementu stopki po prostu zamienisz wiadomość dotyczącą praw autorskich Twojej firmy. 

Aby to zrobić, wystarczy otworzyć src/app /components/footer/footer.component.html i zastąpić 

domyślny kod 

< p > 

footer works! 

< /p > 

Zastąp kod, tworząc kontener div z dodanym stylem do globalnego pliku CSS. 

< div class="ng-scope" > 

< div class="container" > 

< p >Copyright (c) 2019 Company Name. All Rights Reserved.< /p > 

 < /div > 

< /div > 

Zamierzasz również stworzyć określony styl dla komponentu stopki, więc za każdym razem, gdy użyjesz 

tagu p, twoja czcionka będzie miała rozmiar 12 pikseli bez dopełnienia po lewej. Otwórz 

src/app/components/footer/footer.component.css i wstawić, co następuje: 

p { 

padding-left: 0; 

font-size: 11px; 

} 

Zauważ, że znacznik <p> został zdefiniowany dwukrotnie, raz w globalnym pliku CSS i raz na poziomie 

komponentu. To, co się wydarzy, to to, że globalny tag < p > zostanie nadpisany przez komponent <p>, 

więc możesz użyć tagu <p> dla swojej stopki i innego tagu < p > dla innych komponentów, takich jak 

start i transfer strony, zachowując kod HTML wolny od kodu CSS. 

Komponent nagłówka 

W przypadku komponentu nagłówka utworzysz menu nawigacyjne, aby móc przełączać się między 

stroną początkową a stroną transferu. Aby uzyskać style specyficzne dla komponentu nagłówka, 

otwórz src/app/components/header/header. component.css i dodaj style listy nawigacyjnej. 

.nav { 

margin-bottom: 0; 

padding-left: 0; 

list-style: none; 

} 



li { 

display: block; 

float: left; 

width: 100px; 

height: 25px; 

padding: 5px; 

} 

.nav>li>a { 

margin-bottom: 0; 

padding-left: 0; 

font-weight: 500; 

font-size: 12px; 

text-transform: uppercase; 

position: relative; 

} 

Dla src/app/components/header/header.component.html tworzysz kontener i listę dwóch linków do 

stron startowych i transferowych. W tym celu zastąp początkowy kod: 

<p> 

header works! 

</p> 

with the following; 

<div class="ng-scope"> 

<div class="container"> 

<ul class="nav"> 

<li> 

<a routerLink='/start'>home</a> 

</li> 

<li> 

<a routerLink='/transfer'>transfer</a> 

</li> 

</ul> 



</div> 

</div> 

Działający dapp zawiera teraz podstawową stylizację i funkcjonalną nawigację.  

Przenieś komponent 

Komponent transferu będzie zawierał formularz, który prześlesz, aby przelać monety z jednego adresu 

konta na inny. Będziesz korzystać z modułu formularzy, aby przyspieszyć tworzenie formularza. Aby to 

zrobić, musisz uwzględnić moduły formularzy Material FormsModule i ReactiveFormsModule w 

app.module.ts, tak jak w przypadku innych modułów Material. Otwórz src/app/app.module.ts i dodaj 

następującą instrukcję importu: 

import { FormsModule, ReactiveFormsModule } from '@angular/forms'; 

Chcesz również zaktualizować instrukcję importu. 

imports: [ 

FormsModule, 

ReactiveFormsModule, 

.. 

] 

Będziesz używać znacznika <mat-form-field>, który reprezentuje komponent, który otacza kilka 

komponentów Angular Material i stosuje typowe style pól tekstowych, takie jak podkreślenie, 

pływająca etykieta i komunikaty podpowiedzi. Przyspieszy to rozwój, ponieważ nie będziesz musiał ich 

wszystkich implementować i testować na wielu urządzeniach/przeglądarkach. Pole formularza to 

opakowujący komponent o nazwie <mat-form-field>. Możesz użyć dowolnych kontrolek pól 

formularza (takich jak input, textarea, list itp.). Informacje o formach mat znajdziesz tutaj: 

https://material.angular.io/components/form-field/overview. W przypadku 

src/app/components/transferztransfer.component.ts zaktualizujesz początkowy kod. Najpierw musisz 

zaimportować komponenty, których będziesz używać; w takim przypadku musisz zainicjować klasę i 

użyć formularza, kontroli formularza i walidatorów. 

 

import {FormBuilder, FormControl, FormGroup, Validators} from 

'@angular/forms 

Następnie musisz zaktualizować definicję komponentu, aby zaimplementować metodę OnInit. 

export class TransferComponent implements OnInit {  

Będziesz używać flagi, aby wskazać, czy formularz został przesłany i utworzyć instancję grupy 

formularzy, a także obiekt o nazwie user, w celu przechowywania informacji o użytkowniku. 

formSubmitted: Boolean = false; 

userForm: FormGroup; 

user: any; 



Aby zatwierdzić formularz, zdefiniujesz wiadomości w przypadku gdy formularza nie jest poprawnie 

wypełniony. Każda kontrolka formularza musi być zdefiniowana z wymaganymi polami i komunikatami. 

account_validation_messages = { 

'transferAddress': [ 

{ type: 'required', message: 'Transfer Address is required' }, 

{ type: 'minLength', message: 'Transfer Address must be 

42 characters long' }, 

{ type: 'maxLength', message: 'Transfer Address must be 

42 characters long' } 

], 

'amount': [ 

{ type: 'required', message: 'Amount is required' }, 

{ type: 'pattern', message: 'Amount must be a positive 

number' } 

], 

'remarks': [ 

{ type: 'required', message: 'Remarks are required' } 

] 

}; 

Podczas tworzenia konstruktora musisz dołączyć składnik FormBuilder, aby móc wygenerować 

formularz. 

constructor(private fb: FormBuilder) { } 

Kiedy twój komponent otrzyma init, ustawisz flagę formSubmitted na false i ustawisz domyślne 

wartości dla informacji użytkownika. Następnie wywołasz metodę pobierania konta użytkownika i 

salda, którą zaimplementujesz później. Na koniec wywołasz metodę createForms, która wygeneruje 

formularz. 

 

ngOnInit() { 

this.formSubmitted = false; 

this.user = { address: '', transferAddress: '', balance: '', 

amount: '', remarks: ''}; 

this.getAccountAndBalance(); 

this.createForms(); 



} 

The createForms method will generate the form controls by passing 

the validators and data. 

createForms() { 

this.userForm = this.fb.group({ 

transferAddress: new FormControl(this.user.transferAddress, 

Validators.compose([ 

Validators.required, 

Validators.minLength(42), 

Validators.maxLength(42) 

])), 

amount: new FormControl(this.user.amount, Validators. 

compose([ 

Validators.required, 

Validators.pattern('^[+]?([.]\\d+|\\d+[.]?\\d*)$') 

])), 

remarks: new FormControl(this.user.remarks, Validators. 

compose([ 

Validators.required 

])) 

}); 

} 

Metoda getAccountAndBalance ustawi adres i saldo konta użytkownika; na razie używasz fikcyjnych 

danych, ale rzeczywistą usługę zaimplementujesz w dalszej części tej części. 

getAccountAndBalance = () => { 

const that = this; 

that.user.address = '0xd8d0101f83e79fb4e8d21134f5325e64816b 

d6a0'; 

that.user.balance = 0; 

// TODO: fetch data 

} 



Wreszcie, gdy prześlesz formularz, potrzebujesz metody do obsługi danych i zadzwoń do serwisu. 

submitForm zostanie użyty przez sprawdzenie, czy formularz jest poprawny, a następnie wywołasz 

składnik usługi, który utworzysz. 

submitForm() { 

if (this.userForm.invalid) { 

alert('transfer.components :: submitForm :: Form invalid'); 

return; 

} else { 

console.log('transfer.components :: submitForm :: this. 

userForm.value'); 

console.log(this.userForm.value); 

// TODO: service call 

} 

} 

} 

W przypadku transfer.component.html ustawisz tag formularza, aby wywoływał metodę submitForm 

po przesłaniu formularza. 

<form [formGroup]="userForm" (ngSubmit)="submitForm()" novalidate autocomplete="off"> 

Następnie utworzysz wrapping div i użyjesz data binding, aby wyświetlić adres i saldo konta 

użytkownika. 

<div class="container"> 

<div class="transfer-container"> 

<div> 

Address: {{user.address}} <br/> 

Balance: {{user.balance}} Eth 

</div> 

Zauważ, że użyłeś stylu transfer-container, którego jeszcze nie zdefiniowałeś; zdefiniujesz go w pliku 

CSS i będzie on używany do sformatowania formularza. Do kontroli formularzy potrzebne są pola do 

wprowadzania danych dla konta, na które przelewasz środki, kwota i wiadomość. Musisz także 

skonfigurować swoje walidacje. 

<mat-form-field> 

< input matInput placeholder="Transfer Address" 

name="transferAddress" formControlName="transferAddress" 

maxlength="42" minlength="42" required> 



< mat-error *ngFor="let validation of account_ 

validation_messages.transferAddress"> 

<mat-error *ngIf="userForm.get('transferAddress'). 

hasError(validation.type) && (userForm. 

get('transferAddress').dirty || userForm. 

get('transferAddress').touched)">{{validation. 

message}}</mat-error> 

</mat-error> 

</mat-form-field> 

<mat-form-field> 

< input matInput placeholder="Amount" name="amount" 

formControlName="amount" required> 

< mat-error *ngFor="let validation of account_ 

validation_messages.amount"> 

<mat-error *ngIf="userForm.get('amount'). 

hasError(validation.type) && (userForm. 

get('amount').dirty || userForm.get('amount'). 

touched)">{{validation.message}}</mat-error> 

</mat-error> 

</mat-form-field> 

<mat-form-field> 

< input matInput placeholder="Remarks" name="remarks" 

formControlName="remarks" 

maxlength="42" required> 

< mat-error *ngFor="let validation of account_ 

validation_messages.remarks"> 

< mat-error *ngIf="userForm.get('remarks'). 

hasError(validation.type) && (userForm. 

get('remarks').dirty || userForm.get('remarks'). 

touched)">{{validation.message}}</mat-error> 

</mat-error> 



</mat-form-field> 

Na koniec pamiętaj, aby zamknąć elementy div i formularz, a także dołączyć przycisk przesyłania. 

<div style="width: 100px"> 

<button type="submit">Transfer Ether</button> 

</div> 

</div> 

</div> 

</form> 

W przypadku transfer.component.css będziesz używać div transfer-container do sformatowania 

formularza w poziomie. 

.transfer-container { 

display: flex; 

flex-direction: column; 

} 

.transfer-container > * { 

width: 100%; 

} 

Otóż to. Teraz możesz sprawdzić swój dapp w przeglądarce i powinieneś być w stanie zobaczyć 

domyślne dane użytkownika, przetestować formularz, zweryfikować go i przesłać formularz. 

Dyrektywy Angular 

Tworzenie dyrektyw w Angular daje możliwość tworzenia własnych niestandardowych znaczników 

HTML za pomocą zaledwie kilku linijek kodu, tak jak widzieliśmy w formularzu Materiał. Mogłeś 

dołączyć niestandardowe tagi, które otaczają wiele komponentów. Na wysokim poziomie dyrektywy 

są znacznikami na elemencie DOM. Te znaczniki mogą wskazywać na dowolny komponent DOM, od 

atrybutu po nazwę elementu, a nawet komentarz lub klasę CSS. Te znaczniki następnie informują 

kompilator HTML AngularJS o dołączeniu określonego zachowania lub przekształceniu całego 

elementu DOM i jego dzieci w oparciu o określoną logikę. Angular ma wiele wbudowanych dyrektyw. 

Jednak podczas rozwoju jest duża szansa, że będziesz tworzyć własne dyrektywy. Twój dapp jest teraz 

prosty, więc nie musisz tworzyć żadnej dyrektywy, a wyjaśnienie tego wykracza poza zakres tego 

rozdziału. Kiedy musisz wygenerwać dyrektywę szkieletową, użyj Angular CLI tak, jak generowałeś inne 

komponenty. 

> ng generuj dyrektywę {nazwa-dyrektywy} 

Chociaż nie tworzysz dyrektywy w swojej aplikacji, chciałem przedstawić Ci tę koncepcję, ponieważ jest 

to integralna część tworzenia projektu Angular. 

Streszczenie 



W tej części zagłębiłeś się w to, czym jest dapp i przyjrzałeś się klasyfikacji i projektom dappa. Nauczyłeś 

się, jak rozpocząć własny projekt dapp, dzieląc proces na pięć kroków: napisanie białej księgi, 

uruchomienie ICO, opracowanie dappa, uruchomienie go i marketing swojego dappa. Następnie 

zastanawiałeś się, dlaczego warto korzystać z Angulara. Następnie utworzyłeś aplikację Angular, 

najpierw upewniając się, że zainstalowano wymagania wstępne i instalując interfejs CLI Angular. 

Następnie stworzyłeś projekt Angular i obsłużyłeś aplikację. Następnie nauczyłeś się importować swój 

projekt Angular do WebStorm lub tworzyć nowy projekt. Przyjrzałeś się elementom tworzącym 

Angular, takim jak komponenty, moduły i dyrektywy. Nauczyłeś się również, jak stylizować dapp, 

rozumiejąc architekturę w stylu Angular i pracując z materiałem Angular Material. Zacząłeś budować 

komponenty i tworzyć treści; podzieliłeś swoją aplikację na stopkę, nagłówek i treść oraz utworzyłeś 

niestandardowy składnik o nazwie transfer, który zawiera formularz, aby móc później przesyłać tokeny. 

W następnej części utworzysz inteligentną umowę transferu i projekt rozwoju Truffle, a także połączysz 

się z siecią deweloperską Ganache. Dowiesz się, jak pracować z siecią Ethereum za pośrednictwem 

Truffle i przetestujesz swój inteligentny kontrakt. Połączysz również swój dapp z biblioteką web3 sieci 

Ethereum Network i połączysz się przez MetaMask. 



Buduj Dappy za pomocą Angulara: część II 

W poprzedniej części zacząłeś rozwijać swój dapp. W szczególności dowiedziałeś się o klasyfikacjach i 

projektach dapp i że możesz podzielić swój własny projekt dapp na pięć kroków. Następnie 

zastanawiałeś się, dlaczego warto korzystać z Angulara i jego zalet. Następnie utworzyłeś projekt 

Angular, najpierw upewniając się, że zainstalowano wymagania wstępne, a następnie instalując 

Angular CLI. Przyjrzałeś się elementom tworzącym Angular, takim jak komponenty, moduły i 

dyrektywy. Nauczyłeś się również, jak stylizować dapp, rozumiejąc architekturę w stylu Angular i 

pracując z materiałem Angular Material. Zacząłeś budować własne niestandardowe komponenty i 

tworzyć treści; podzieliłeś swoją aplikację na stopkę, nagłówek i treść oraz utworzyłeś niestandardowy 

składnik transferu, którego będziesz używać w tej części. W tej części omówię: 

• Tworzenie inteligentnego kontraktu dapp z Truffle 

• Integracja inteligentnego kontraktu z projektem Angular Twojego dapp 

• Łączenie i łączenie aplikacji dapp z siecią Ethereum 

Będziesz korzystać z narzędzi, które omówiłem do tej pory: Angular CLI, Truffle, ganache-cli i 

MetaMask. Stworzysz inteligentną umowę, której użyjesz do swojego dappa z Truffle, a następnie 

użyjesz biblioteki web3, aby połączyć się z lokalną siecią Ethereum i wywołać funkcje i zdarzenia 

inteligentnej umowy. MetaMask będzie używany do zarządzania Twoim kontem i łączenia się z nim. 

Przenieś inteligentny kontrakt 

Masz już logikę frontonu do przesyłania tokenów w swojej aplikacji z poprzedniej części; jednak nie 

masz inteligentnej umowy na interakcję z blockchainem. Inteligentne kontrakty można tworzyć przed 

częścią front-endową, po lub równolegle (jeśli pracujesz z zespołem programistów). Utworzyłeś już 

inteligentną umowę Ethereum w części 5, więc kroki opisane w tej sekcji powinny być Ci znajome. 

Zapraszam do ponownego odwiedzenia części 5, aby odświeżyć pamięć, ponieważ nie będę wdawać 

się w szczegóły dotyczące narzędzi i poleceń używanych w tej części. Na początek utworzysz nowy 

folder w swoim projekcie ethdapp do przechowywania projektu Truffle. W rzeczywistych projektach z 

wieloma programistami inteligentny kontrakt może być osobnym projektem. Dla uproszczenia 

uwzględnisz go w swoim projekcie, aby móc wykorzystać dolną kartę okna WebStorm Terminal do 

uruchamiania poleceń. Zacznij od utworzenia folderu o nazwie truffle w swoim projekcie i zainicjuj 

Truffle, aby utworzyć projekt. 

> mkdir ethdapp/truffle 

> cd truffle 

> truffle init 

Wskazówka: jeśli pojawią się błędy, takie jak „Error: Truffle Box”, odinstaluj Truffle, a następnie 

zainstaluj go ponownie i spróbuj ponownie. Aby ponownie zainstalować truffle w przypadku 

komunikatów o błędach, usuń ją globalnie i zainstaluj ją ponownie. 

> npm uistall -g truffle 

Jeśli nie masz zainstalowanego Truffle lub musisz ponownie zainstalować Truffle globalnie, uruchom 

polecenie install. 

> npm install -g truffle 



Po ponownej instalacji lub wykonaniu nowej instalacji uruchom ponownie polecenie truffle init i 

upewnij się, że uruchamiasz test w nowym oknie Terminala, aby upewnić się, że zmiany zostały 

zastosowane. 

> truffle compile 

> truffle migrate 

> truffle test 

Utwórz inteligentny kontrakt 

Stworzysz inteligentną umowę i nazwiesz ją Transfer.sol; umieść to tutaj: trufla/kontrakty/Transfer.sol. 

Umowa pozwoli Ci na przeniesienie środków z jednego konta na drugie. Najpierw przejdź do lokalizacji 

kontraktów w Truffle i użyj edytora, aby utworzyć nowy plik. 

> cd ethapp/truffle/contracts 

> vim Transfer.sol 

Pełny kod Transfer.sol znajduje się tutaj: 

pragma solidity ^0.5.0; 

contract Transfer { 

address payable from; 

address payable to; 

constructor() public { 

from = msg.sender; 

} 

event Pay(address _to, address _from, uint amt); 

function pay( address payable _to ) public payable returns 

(bool) { 

to = _to; 

to.transfer(msg.value); 

emit Pay(to, from, msg.value); 

return true; 

} 

} 

Przejdźmy przez kod. Najpierw musisz zdefiniować wersję solidności, której będziesz używać, oraz 

nazwę kontraktu. 

pragma solidity ^0.5.0; 

contract Transfer { 



Następnie zdefiniuj adresy od i do oraz konstruktor. 

address payable from; 

address payable to; 

constructor() public { 

from = msg.sender; 

} 

Będziesz używać zdarzenia Pay, które zostanie wywołane po użyciu funkcji płatności. 

event Pay(adres _to, adres _from, uint amt); 

Funkcja płatności wykorzystuje zdarzenie Pay do interakcji z siecią i wykonania rzeczywistego 

transferu. 

function pay( address payable _to ) public payable returns 

(bool) { 

to = _to; 

to.transfer(msg.value); 

emit Pay(to, from, msg.value); 

return true; 

} 

} 

Otóż to. Zachowałeś prostotę i prostotę z tylko jednym wydarzeniem i jedną funkcją. 

Stwórz sieć rozwoju Truffle 

Następnym krokiem jest zastąpienie pliku truffle/truffle-config.js następującą konfiguracją: 

module.exports = { 

networks: { 

development: { 

host: "127.0.0.1", 

port: 8545, 

network_id: "*", 

gas: 5000000, 

gasPrice: 100000000000 

} 

} 



}; 

Zwróć uwagę, że wskazujesz na port 8545, który pomoże ci podczas uruchamiania MetaMask w dalszej 

części tej części.  

Wdróż inteligentny kontrakt 

Innym potrzebnym plikiem konfiguracyjnym jest plik kontraktu wdrażania. Utwórz plik wdrożenia i 

nazwij go truffle/migrations 2_deploy_contracts.js. W tym pliku konfiguracyjnym wystarczy wskazać 

utworzony przez siebie kod SOL inteligentnego kontraktu Transfer. 

var Transfer = artifacts.require("./Transfer.sol"); 

module.exports = function(deployer) { 

deployer.deploy(Transfer); 

}; 

Teraz jesteś gotowy do stworzenia swojej sieci na porcie 8545 za pomocą Ganache, więc przejdź do 

projektu Truffle i uruchom to polecenie: 

> cd ethdapp/truffrle 

> ganache-cli -p 8545 

Wskazówka: jeśli pojawią się błędy, takie jak „Niezgodność NODE_MODULE_VERSION”, odinstaluj i 

ponownie zainstaluj ganache-cli. Następnie otwórz nowe okno Terminala i upewnij się, że działa 

poprawnie. Aby w razie potrzeby ponownie zainstalować ganache-cli, uruchom to: 

> npm uninstall -g ganache-cli 

> npm install -g ganache-cli 

Aby upewnić się, że działa poprawnie, uruchom to: 

> ganache-cli help 

Następnie w nowym oknie Terminala skompilujmy i wdrożmy Twój kontrakt, gdy ganache jest nadal 

uruchomiony. 

> truffle compile 

Dane wyjściowe kompilacji powinny zapewnić sukces, tworząc kontrakt w folderze Contract. 

Compiling ./contracts/Transfer.sol&hellip; 

Writing artifacts to ./build/contracts 

Utworzony plik to Transfer.json, którego będziesz używać w swoim dappie do interakcji z siecią. 

Następnie wdrożysz swoją umowę za pomocą polecenia migracji. 

> truffle migrate --network development 

Wyniki powinny potwierdzać, że kontrakt został przeniesiony do sieci. Podsumowanie wyników 

powinno również pokazać, że wdrożenie przebiegło dobrze i opłata. 

Summary 



======= 

> Total deployments: 2 

> Final cost: 0.0525573 ETH 

Konsola Truffle 

Teraz, gdy masz już skompilowany i wdrożony kontrakt, aby wejść w interakcję z siecią, uruchom 

konsolę, jak pokazano tutaj: 

> truffle console --network development 

Konta 

Jeśli uruchomisz getAccounts, otrzymasz listę kont powiązanych z Twoim portfelem. 

truffle(development)> web3.eth.getAccounts() 

[ '0x1eFf25A40C82EA65BC88E45d02368897EC922FEf', 

'0xC135058b33d5df78636Cf14b74F281f95c4a407c', 

'0xe682300Ef633F7d4f0d8Cb07c1bAD5d9B4eaE974' 

....] 

Następnie możesz zdefiniować adres1 i adres2 jako pierwsze i drugie konto. 

truffle(development)> web3.eth.getAccounts().then( function(a) 

{address1=a[0]}) 

undefined 

truffle(development)> web3.eth.getAccounts().then( function(a) 

{address2=a[1]}) 

undefined 

Teraz, gdy są zdefiniowane, możesz je wywołać i uzyskać pierwszy i drugi rachunek w wyniku. 

truffle(development)> address1 

'0x1eFf25A40C82EA65BC88E45d02368897EC922FEf' 

truffle(development)> address2 

'0xC135058b33d5df78636Cf14b74F281f95c4a407c' 

Możesz również użyć getBalance, aby uzyskać saldo, które masz pod tymi adresami. 

truffle(development)> web3.eth.getBalance(address1) 

'99942134400000000000' 

truffle(development)> web3.eth.getBalance(address2) 

'100000000000000000000' 



Przetestuj transfer inteligentnego kontraktu 

Teraz, gdy już zdefiniowałeś dwa adresy i znasz saldo na tych rachunkach, możesz zdefiniować swoją 

umowę i przekazywać część środków pomiędzy rachunkami. Aby to zrobić, najpierw zdefiniuj umowę 

i nazwij ją transferSmartContract. 

truffle(development)> Transfer.deployed(). 

then(function(instance){transferSmartContract = instance;}) 

undefined 

Następnie uruchom zmienną transferSmartContract, którą zdefiniowałeś, aby upewnić się, że pracował 

i pokazać wartość obiektu. 

> transferSmartContract 

Teraz możesz przesyłać środki za pomocą inteligentnej umowy między dwoma kontami. Konto 2 

zawiera ładną okrągłą liczbę, więc przeniesiesz 5 eth. 

> transferSmartContract.pay(address2, {from: address1, value: 5}); 

Dane wyjściowe polecenia zawierają informacje o transakcji i wydobywaniu. Teraz możesz zobaczyć 

zaktualizowane saldo. 

> web3.eth.getBalance(adres1); 

'999421343999999999995' 

> web3.eth.getBalance(adres2); 

'1000000000000000000005' 

Jak widzisz saldo się zmieniło i udało Ci się dokonać przelewu token między dwoma adresami. 

Połącz z siecią Ethereum 

Twoja umowa pracuje w Terminalu; następnym krokiem jest interakcja Twojego dappa z umową. 

Odbywa się to za pośrednictwem web3.js, który jest zbiorem bibliotek umożliwiających interakcję z 

lokalnym lub zdalnym węzłem Ethereum przy użyciu połączenia HTTP lub IPC. Najpierw przejdź z 

powrotem do folderu projektu Angular, a następnie zainstaluj web3.js z flagą --save, aby zapisać 

instalowaną bibliotekę. 

> cd ethdapp/ 

> npm install web3 –save 

+ web3@1.0.0-beta.55 

Jeśli instalacja przebiegła pomyślnie, w danych wyjściowych zobaczysz, że wersja została 

zainstalowana. W chwili pisania tego tekstu web3 jest w wersji 1.0.0-beta55. Musisz również 

zainstalować umowę truflową, która zapewnia kod opakowania, który ułatwia interakcję z umową.  

> npm install truffle-contract –save 

+ truffle-contract@4.0.15 

mailto:web3@1.0.0-beta.55


Wskazówka : web3 wersja 1.0.0 beta i wersja kontraktu na trufle 4.0.15 to najnowsze wersje i są 

kompatybilne z Angular 7.3.x. Jednak może się to zmienić, więc obserwuj wersję, którą instalujesz, aby 

upewnić się, że jest kompatybilna i aby uniknąć błędów. Zainstaluj ponownie z dokładną [wersja], na 

przykład @4.0.15, jeśli napotkasz problemy ze zgodnością. 

Usługa transferu 

Teraz, gdy masz już zainstalowane biblioteki, możesz kontynuować. W tej sekcji utworzysz i napiszesz 

klasę usług. Klasa usług będzie twoją środkową warstwą frontonu do interakcji z web3. Aby rozpocząć, 

możesz użyć flagi ng s, co oznacza „usługę”. 

> ng g s services/transfer --module=app.module 

CREATE src/app/services/transfer.service.spec.ts 

CREATE src/app/services/ transfer.service.ts 

Zastąpisz początkowy kod klasy usługi logiką do interakcji z web3. Najpierw zdefiniujesz biblioteki, 

których będziesz używać, czyli rdzeń Angulara oraz zainstalowane biblioteki truffle-contract i web3. 

import { Injectable } from '@angular/core'; 

const Web3 = require('web3'); 

import * as TruffleContract from 'truffle-contract'; 

Następnie zdefiniujesz trzy zmienne, których będziesz później używać: require, window i tokenAbi. 

Zauważ, że tokenAbi wskazuje na plik ABI skompilowany z pliku SOL kontraktu. 

declare let require: any; 

declare let window: any; 

const tokenAbi = require('../../../truffle/build/contracts/ 

Transfer.json'); 

Aby móc współpracować z web3, potrzebujesz dostępu do roota, więc musisz go wstrzyknąć do 

swojego projektu. 

@Injectable({ 

providedIn: 'root' 

}) 

Następnie zdefiniuj definicję klasy, zmienne account i web3 oraz init web3. 

export class TransferService { 

private _account: any = null; 

private readonly _web3: any; 

constructor() { 

if (typeof window.web3 !== 'undefined') { 

this._web3 = window.web3.currentProvider; 



} else { 

this._web3 = new Web3.providers.HttpProvider('http:// 

localhost:8545'); 

} 

window.web3 = new Web3(this._web3); 

console.log('transfer.service :: this._web3'); 

console.log(this._web3); 

} 

Zwróć uwagę, że otoczyłeś komunikaty console.log wokół kodu, dzięki czemu możesz zobaczyć 

komunikaty w sekcji komunikatów konsoli przeglądarki w trybie narzędzia programisty, aby pomóc Ci 

zrozumieć, co się dzieje. Aby to zrobić, otwórz przeglądarkę w trybie narzędzi programistycznych. W 

przeglądarce Chrome wybierz Widok Widok programisty -> Programista -> Narzędzia programistyczne.  

Potrzebujesz metody asynchronicznej, aby uzyskać adres i saldo konta, więc możesz użyć funkcji 

obietnicy. Jeśli Twoje konto nie zostało wcześniej pobrane, wywołasz web3.eth.getAccounts, tak jak w 

Terminalu, aby pobrać dane. Potrzebujesz również kodu błędu, jeśli coś pójdzie nie tak. 

private async getAccount(): Promise<any> { 

console.log('transfer.service :: getAccount :: start'); 

if (this._account == null) { 

this._account = await new Promise((resolve, reject) => { 

console.log('transfer.service :: getAccount :: eth'); 

console.log(window.web3.eth); 

window.web3.eth.getAccounts((err, retAccount) => { 

console.log('transfer.service :: getAccount: retAccount'); 

console.log(retAccount); 

if (retAccount.length > 0) { 

this._account = retAccount[0]; 

resolve(this._account); 

} else { 

alert('transfer.service :: getAccount :: no 

accounts found.'); 

reject('No accounts found.'); 

} 

if (err != null) { 



alert('transfer.service :: getAccount :: error 

retrieving account'); 

reject('Error retrieving account'); 

} 

}); 

}) as Promise< any >; 

} 

return Promise.resolve(this._account); 

} 

Podobnie potrzebujesz metody obsługi do interakcji i uzyskania salda konta. Używasz 

web3.eth.getBalance tak samo, jak w Terminalu i owijasz sprawdzanie błędów. Ty też składasz to jako 

obietnicę. Powodem, dla którego potrzebujesz obietnicy, jest to, że te wywołania są asynchroniczne, a 

JavaScript nie. 

public async getUserBalance(): Promise< any > { 

const account = await this.getAccount(); 

console.log('transfer.service :: getUserBalance :: account'); 

console.log(account); 

return new Promise((resolve, reject) => { 

window.web3.eth.getBalance(account, function(err, balance) { 

console.log('transfer.service :: getUserBalance :: 

getBalance'); 

console.log(balance); 

if (!err) { 

const retVal = {account: account, balance: balance}; 

console.log('transfer.service :: getUserBalance :: 

getBalance :: retVal'); 

console.log(retVal); 

resolve(retVal); 

} else { 

reject({account: 'error', balance: 0}); 

} 

}); 



}) as Promise< any >; 

} 

Na koniec potrzebujesz metody, aby przekazać wartości z formularza i przelać płatność z jednego konta 

na drugie. Użyj metody płatności wynikającej z umowy i zakończ sprawdzanie błędów. 

transferEther(value) { 

const that = this; 

console.log('transfer.service :: transferEther to: ' + 

value.transferAddress + ', from: ' + that._account + ', 

amount: ' + value.amount); 

return new Promise((resolve, reject) => { 

console.log('transfer.service :: transferEther :: tokenAbi'); 

console.log(tokenAbi); 

const transferContract = TruffleContract(tokenAbi); 

transferContract.setProvider(that._web3); 

console.log('transfer.service :: transferEther :: 

transferContract'); 

console.log(transferContract); 

transferContract.deployed().then(function(instance) { 

return instance.pay( 

value.transferAddress, 

{ 

from: that._account, 

value: value.amount 

}); 

}).then(function(status) { 

if (status) { 

return resolve({status: true}); 

} 

}).catch(function(error) { 

console.log(error); 

return reject('transfer.service error'); 



}); 

}); 

} 

} 

Teraz, gdy masz ukończoną usługę transferu, możesz się połączyć transfer.component, aby uzyskać 

adres i saldo konta użytkownika oraz móc przelać środki po wypełnieniu formularza. Najpierw musisz 

zdefiniować komponent usługi, który utworzyłeś. Otwórz 

src/app/component/transfer/transfer.component.ts i dodaj import oświadczenie u góry dokumentu. 

import {TransferService} from '../../services/transfer.service; 

Dla definicji komponentu dodaj TransferService jako dostawcę. 

@Component({ 

.. 

providers: [TransferService] 

}) 

Dodaj także TransferService do konstruktora, aby móc go używać w swojej klasie. 

constructor(private fb: FormBuilder, 

private transferService: TransferService) { } 

 

Następnie zaktualizuj metodę getAccountAndBalance, aby zawierała wywołanie klasę usługi i pobrać 

rzeczywiste konto użytkownika i saldo. 

getAccountAndBalance = () => { 

const that = this; 

this.transferService.getUserBalance(). 

then(function(retAccount: any) { 

that.user.address = retAccount.account; 

that.user.balance = retAccount.balance; 

console.log('transfer.components :: getAccountAndBalance 

:: that.user'); 

console.log(that.user); 

}).catch(function(error) { 

console.log(error); 

}); 



} 

 

Na koniec zaktualizuj submitForm, aby wywołać transferEther, aby przelać i zapłacić. Zastąp 

wyświetlone tutaj komentarze submitForm TODO wywołaniami połączeń serwisowych: 

// TODO: service call 

Następnie przekaż dane przesłane przez użytkownika: 

this.transferService.transferEther(this.userForm.value). 

then(function() { 

}).catch(function(error) { 

console.log(error); 

}); 

}); 

Połącz z MetaMaską 

W tym momencie twój kod dapp jest gotowy. Jeśli jednak przetestujesz teraz swój dapp, web3 nie 

będzie mógł połączyć się z kontem. Musisz połączyć się z MetaMask. Istnieje problem prywatności 

związany z aplikacjami, w których złośliwe witryny internetowe są w stanie wstrzyknąć kod, aby 

wyświetlić działania użytkowników i adresy Ethereum, a następnie znaleźć saldo, historię transakcji i 

dane osobowe. Te złośliwe witryny mogą następnie inicjować niechciane transakcje w imieniu 

użytkownika, a użytkownik może przypadkowo zatwierdzić nieautoryzowaną transakcję i stracić środki. 

Aby uniknąć tych problemów i połączyć się z usługą Angular, połączysz przeglądarkę z siecią przez 

MetaMask. Korzystałeś już z MetaMask, więc powinieneś ją zainstalować. Cofnijmy się na chwilę. Jak 

pamiętasz, założyłeś sieć przez ganache-cli na porcie 8545. 

> ganache-cli -p 8545 

I podłączyłeś Truffle do sieci. 

> truffle migrate --network development 

Następnie mogłeś połączyć się na porcie 8545 i uruchamiać polecenia w Terminalu. Możesz teraz 

połączyć MetaMask w przeglądarce. Aby się połączyć, wybierz MetaMask i wybierz Localhost 8545 z 

menu rozwijanego. Zauważ, że wybrałeś port 8545 wcześniej w tym rozdziale. Jest to domyślny port w 

MetaMask, więc można łatwo połączyć się z siecią prywatną, wybierając pozycję menu rozwijanego 

zamiast wskazywać niestandardowy port. Jednak po sprawdzeniu listy kont nie widać żadnych kont. 

Powodem, dla którego nie widzisz kont, jest to, że za każdym razem, gdy uruchamiasz sieć, musisz 

zaktualizować konta. Istnieją dwa sposoby na zaktualizowanie MetaMask listą kont. 

Opcja 1: Po uruchomieniu Ganache użyj flagi m, aby przekazać mnemonik reprezentujący klucze 

prywatne, które miałeś w Ganache. Na przykład polecenie będzie wyglądać tak: 

> ganache-cli -p 8545 -m 'journey badge medal slender behind junk develop produce spy enemy 

transfer room' 

Opcja 2: Po uruchomieniu ganache-cli zobaczysz listę kont, 



klucze prywatne i mnemoniki. 

> ganache-cli -p 8545 

Poszukaj tego wyjścia i skopiuj mnemonik. 

HD Wallet 

================== 

Mnemonic: journey badge medal slender behind junk develop 

produce spy enemy transfer room 

Base HD Path: m/44'/60'/0'/0/{account_index}HD Wallet 

================== 

Mnemonic: journey badge medal slender behind junk develop 

produce spy enemy transfer room 

Base HD Path: m/44'/60'/0'/0/{account_index} 

 

Następnie wyloguj się z MetaMask i wklej mnemonik ręcznie. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz 

„Wyloguj. 

Po wylogowaniu pojawi się ekran powitalny z linkiem pod nim, który mówi „Importuj za pomocą frazy 

początkowej konta”. Kliknij ten link. Teraz możesz wkleić mnemonik, wybierając hasło i klikając 

Przywróć. 

Przetestuj swoją funkcjonalność Dapp 

Teraz jesteś w końcu gotowy do przetestowania swojego dappa. Po odświeżeniu przeglądarki 

zobaczysz adres i saldo. Następnie wypełnij formularz i zainicjuj przelew. Zauważ, że MetaMask otwiera 

się, aby potwierdzić transfer. Jest to dodatkowa miara bezpieczeństwa zapewniająca, że tylko 

autoryzowane przelewy zostaną zatwierdzone. 

Dokąd się udać? 

Kontynuuj pracę i ulepszanie utworzonego dappa. Na przykład możesz wykonać następujące czynności: 

- Utwórz klasę usług użytkownika i współdzieloną klasę usług, aby przechowywać informacje o 

użytkownikach i współdzielone informacje 

- Utwórz usługę logowania/wylogowania 

- Utwórz opcję przełączania się między kontami 

- Utwórz menu boczne, aby lepiej poruszać się po aplikacji 

- Zaktualizuj inteligentną umowę i dodaj więcej metod i wydarzeń 

Streszczenie 

W tej części utworzyłeś inteligentny kontrakt transferu i projekt rozwoju Truffle, a także połączyłeś się 

z lokalną siecią programistyczną Ganache. Nauczyłeś się, jak pracować z siecią Ethereum za 



pośrednictwem Truffle i jak przetestować swój inteligentny kontrakt. Testujesz transfer środków za 

pomocą inteligentnej umowy za pomocą wiersza poleceń. Na koniec połączyłeś swój dapp z siecią 

Ethereum za pomocą utworzonego przez siebie komponentu Angular TransferService. Korzystając z 

biblioteki web3 wykonałeś kilka połączeń serwisowych. Wreszcie połączyłeś się z MetaMask, aby 

zarządzać swoimi kontami. W następnym rozdziale dowiesz się o bezpieczeństwie i zgodności 

blockchain. 



Bezpieczeństwo i zgodność 

Jak widać, większość łańcuchów bloków jest zdecentralizowana, a tożsamość każdej ze stron jest 

zwykle chroniona; jednak większość kodu związanego z blockchainem wiąże się z przechowywaniem 

pewnych poufnych danych, takich jak dane osobowe użytkownika, hasła, kryptowaluta i portfele. Kod 

związany z blockchainem ma cechy, które sprawiają, że jest magnesem dla hakerów. 

- Kod jest zwykle open source dla przejrzystości i promowania współtwórców. 

- Znaczna część kodu nie jest wystarczająco dojrzała, aby można go było uznać za stopień zwolnienia. 

- W łańcuchach bloków związanych z kryptowalutami utrata danych może oznaczać coś więcej niż 

zwykłe naruszenie prywatności. Po przeniesieniu środków nie jest łatwo je śledzić, a transfer 

prawdopodobnie będzie nieodwracalny. 

Obawy te zostały spotęgowane, ponieważ technologia blockchain stała się bardziej popularna i coraz 

więcej osób inwestuje w blockchain. W rzeczywistości pojawia się coraz więcej doniesień o stratach 

związanych z blockchainem, a nowe ataki są publikowane w serwisach informacyjnych niemal 

codziennie. Na przykład podczas pisania tej książki z giełdy Binance skradziono 40 milionów dolarów. 

Ponadto w ciągu ostatnich 12 miesięcy skradziono około 23 miliony dolarów w wyniku ataków z 

podwójnymi wydatkami. Podobnie z giełd kryptowalut skradziono oszałamiające 1,5 miliarda dolarów. 

Raporty pośmiertne czasami pokazują wyrafinowaną metodę napadu, której trzeba być geniuszem, 

aby zapobiec. Jednak większości ataków można łatwo zapobiec i są one niczym innym jak zwykłym 

przeoczeniem lub wynikiem nieużywania narzędzi zdolnych do ujawnienia luk w zabezpieczeniach. 

„Intelektualiści rozwiązują problemy; geniusze im zapobiegają”. -Albert Einstein 

Jako profesjonaliści, Twoim obowiązkiem wobec klientów, którzy pokładają w Tobie zaufanie, a także 

Twojej reputacji i odpowiedzialności powierniczej, jest złagodzenie tego ryzyka i zapewnienie ochrony 

danych. Środki bezpieczeństwa należy rozważyć na wszystkich etapach cyklu rozwoju; w rzeczywistości 

bezpieczeństwo powinno być najważniejszym aspektem Twojego rozwoju. Jednak nierealistyczne jest 

założenie, że będę w stanie omówić wszystkie aspekty bezpieczeństwa w jednym rozdziale, ponieważ 

znanych jest tysiące konkretnych ataków. Oprócz bezpieczeństwa kolejnym aspektem, którym należy 

się zająć, są regulacje. Organy regulacyjne kształtują technologię ogólnie, a branżę blockchain w 

szczególności, i istnieje wiele przepisów, których należy przestrzegać w każdej lokalizacji geograficznej. 

Ponieważ nowe ataki są wymyślane codziennie, przepisy regulacyjne są często weryfikowane. 

Zrozumienie typowych ataków, zabezpieczeń, prywatności, zgodności i przepisów może być trudnym 

zadaniem. W tej części przedstawię Ci wgląd w sposób myślenia o bezpieczeństwie i pomogę Ci stać 

się bardziej świadomym bezpieczeństwa, prywatności i zgodności. Ta część jest podzielona na trzy 

części. 

• Gotowość w zakresie bezpieczeństwa: omówię obszary, które powinieneś wziąć pod uwagę przed iw 

trakcie rozwijania swojej platformy. 

• Typowe ataki typu blockchain: omówię niektóre z najbardziej znanych i powszechnych ataków typu 

blockchain. 

• Cykl rozwoju: Przekażę Ci zalecany cykl rozwoju, dzięki czemu możesz wziąć pod uwagę 

bezpieczeństwo i zgodność. 

W szczególności omówię wymagania dotyczące testowania bezpieczeństwa, prywatności i zgodności, 

aby upewnić się, że Twój kod uwzględnia jak najwięcej scenariuszy, aby pomóc zabezpieczyć dane 

użytkowników. Omówię typowe cyberataki związane z blockchainem, które spowodowały duże straty, 



a także ataki specyficzne dla sieci blockchain. Omówię, w jaki sposób można było zapobiec tym atakom 

jako użytkownik i jako programista. Na koniec przedstawię zalecany cykl rozwoju, który możesz 

zastosować, aby zmniejszyć ryzyko strat i wyłączenia platformy. 

Gotowość do bezpieczeństwa i zgodności 

W tej sekcji omówię ogólne obszary, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do testowania 

bezpieczeństwa i co to oznacza osiągnięcie gotowości bezpieczeństwa. Dodatkowo zrozumiesz, co to 

znaczy osiągnąć gotowość do zapewnienia zgodności, patrząc na przepisy w Europie i Stanach 

Zjednoczonych jako przykłady. Na koniec zwrócę uwagę na zalecenia, które powinieneś rozważyć 

podczas cyklu rozwoju i przed wydaniem kodu. 

Gotowość do bezpieczeństwa 

W tradycyjnym środowisku kodowania należy wziąć pod uwagę testy bezpieczeństwa, aby znaleźć 

defekty bezpieczeństwa w kodzie, aby upewnić się, że działa on poprawnie, zgodnie z przeznaczeniem, 

a dane są chronione. 

Uwaga : Testowanie bezpieczeństwa to proces mający na celu znalezienie defektów bezpieczeństwa w 

kodzie, aby upewnić się, że zarówno kod, jak i dane działają zgodnie z przeznaczeniem. 

Testy bezpieczeństwa obejmują następujące środki: 

- Poufność: zapewnienie ochrony informacji użytkownika. Przykładem jest implementacja obszaru 

tylko dla członków za połączeniem Secure Sockets Layer (SSL), które wykorzystuje szyfrowanie danych 

przesyłanych przez Internet. 

- Integralność informacji: ochrona informacji przed zmianą. Przykładem jest szyfrowanie i 

odszyfrowywanie danych, które przechodzą między różnymi warstwami systemu. 

- Uwierzytelnianie: Potwierdzenie tożsamości użytkownika oraz zapewnienie zaufania do systemu. 

Przykładem jest system logowania. 

- Dostępność: zapewnienie, że system jest sprawny i działa. Przykładem jest zainstalowanie zapory, aby 

zapobiec atakowi. 

- Autoryzacja: zapewnienie, że zlecający może otrzymać usługę lub wykonać działanie. Przykładem jest 

utworzenie łańcucha bloków z uprawnieniami Hyperledger, który ogranicza dostęp do określonej 

jednostki. 

- Niezaprzeczalność: zapewnienie systemu potwierdzania podczas wysyłania i odbierania wiadomości, 

aby strony nie mogły odmówić otrzymania wiadomości. Przykładem jest powiadomienie e-mail 

wysyłane w celu potwierdzenia przeniesienia zasobów cyfrowych. 

Gotowość do zapewnienia zgodności 

Oprócz tych tradycyjnych rozważań dotyczących testowania bezpieczeństwa, należy również wziąć pod 

uwagę bezpieczeństwo specyficzne dla łańcucha bloków i zgodność lokalną, aby upewnić się, że Twoja 

platforma jest zgodna z wymogami regulacyjnymi. 

Uwaga : Zgodność z zabezpieczeniami jest problemem prawnym dla podmiotów. Jest to norma 

regulacyjna dotycząca udzielania zaleceń dotyczących prywatności, a także poprawy bezpieczeństwa. 

Zgodność nie koncentruje się bezpośrednio na bezpieczeństwie; jednak wiele lokalnych wymagań 

dotyczących zgodności uwzględnia bezpieczeństwo i zapewnienie ochrony zarówno użytkownika, jak i 



danych, więc pośrednio są one ze sobą powiązane. Wiele dużych firm zatrudnia zarówno ekspertów 

ds. bezpieczeństwa, jak i zgodności, aby zapewnić spełnienie obu. Być może zastanawiasz się, dlaczego 

w ogóle muszę brać pod uwagę przepisy? Czy blockchain nie miał być zdecentralizowany? To prawda; 

jednak w ostatnich latach wprowadzono regulacje przeciwko operatorom blockchain z powodu 

ciągłych oszustw i ataków, co skutkowało znacznymi stratami, a w wielu krajach wprowadzono polityki 

prywatności i środki bezpieczeństwa. W rezultacie musisz sprawdzić przepisy dotyczące zgodności i 

bezpieczeństwa, aby upewnić się, że nie naruszasz żadnych przepisów. W rzeczywistości wiele 

instytucji i organów opublikowało prace badawcze w celu przeanalizowania związku między 

blockchainem a przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz przygotowania do osiągnięcia 

„gotowości do zapewnienia zgodności”. 

Uwaga : Gotowość do zapewnienia zgodności zapewnia, że wdrożenie spełnia wymagania dotyczące 

zarządzania. Blockchain nie jest wyłączony z żadnych obowiązujących praw i przepisów w wielu 

lokalizacjach na całym świecie. 

Na przykład w Europie i Stanach Zjednoczonych istnieje zgodność przepisów i polityki związane z oceną 

skutków dla ochrony danych (DPIA) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), które 

szczegółowo opisują, jakie informacje nie mogą być przechowywane w łańcuchu bloków. Nie chodzi 

jednak tylko o to, jakie dane mogą i nie mogą być przechowywane; wiele krajów wdrożyło przepisy 

dotyczące prywatności, które ograniczają rodzaj danych, które mogą być przesyłane poza granice 

geograficzne. W przeciwieństwie do wielu członków społeczności blockchain, którzy uważają, że 

przepisy dotyczące zgodności są wprowadzane wyłącznie w celu ograniczenia i kontrolowania 

technologii blockchain przed zastąpieniem tradycyjnych instytucji, wiele zasad ma na celu ochronę 

inwestorów przed stratami, a także ochronę prywatności użytkownika. Ponadto w niektórych krajach 

obowiązują przepisy ustawowe i wykonawcze wymagające prowadzenia ewidencji i przechowywania 

danych użytkowników w celu zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy i terroryzmowi. Na przykład 

w 2013 r. w Stanach Zjednoczonych ustawa o tajemnicy bankowej z 1970 r. (BSA) i FinCEN wydały 

wytyczne dla giełd i ICO, klasyfikując je jako firmy świadczące usługi pieniężne (MSB), które wymagają 

rejestracji, raportowania i przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji. Oznacza to, że w 

Stanach Zjednoczonych giełdy i ICO muszą zarejestrować się w FinCEN jako MSB. Ignorowanie 

zgodności może prowadzić do wezwania do sądu, kar finansowych, zamknięcia, a nawet oskarżeń 

karnych. Na przykład w Europie RODO określiło termin spełnienia określonych wymogów. Firmy, które 

nie są w stanie tego przestrzegać, ryzykują wysoką grzywną. Dotyczy to urządzeń mobilnych, aplikacji 

telewizyjnych, portali internetowych, witryn internetowych, interfejsów API i przechowywania w 

chmurze. W rzeczywistości w 2019 r. CNIL nałożył na Google grzywnę w wysokości 50 milionów euro. 

Innym przykładem jest uwięź monety stabilnej, która w momencie pisania tego tekstu została zlecona 

przez Sąd Najwyższy Nowego Jorku w celu zamrożenia transferów swojej monety na giełdzie Bitfinex. 

Każda lokalizacja geograficzna podlega określonym wymaganiom dotyczącym obsługi technologii 

blockchain, dlatego ważne jest, aby być świadomym przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa i 

prywatności wprowadzonych przed opracowaniem oprogramowania. W rzeczywistości każdy 

regulator granic geograficznych może ustalać własne zasady. Jeśli weźmiesz za przykład Stany 

Zjednoczone i Europę, każde z nich ma inne zasady dotyczące blockchain, a jeśli masz chociaż jednego 

gościa z tych krajów, powinieneś przestrzegać tych przepisów. W tej części przyjrzysz się jako przykład 

Stanom Zjednoczonym i Europie; jednak należy sprawdzić każdą konkretną granicę geograficzną pod 

kątem określonych zasad obowiązujących lokalnie. 

Zgodność ze Stanami Zjednoczonymi 

W Stanach Zjednoczonych obowiązują przepisy bezpieczeństwa i przepisy dotyczące przelewów 

pieniężnych, które wymagają przestrzegania określonych przepisów stanowych, a w przypadku 



przesyłania kryptowalut może być konieczne złożenie wniosku o licencję stanową. Organami 

zajmującymi się technologiami związanymi z blockchain w Stanach Zjednoczonych są Komisja Papierów 

Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Alternatywne Systemy Obrotu (ATS). W chwili pisania tego tekstu SEC 

postrzega zarówno początkowe oferty monet (ICO), jak i oferty tokenów zabezpieczających (STO) jako 

papiery wartościowe. W związku z tym podlegają przepisom ustawy o giełdzie papierów 

wartościowych z 1934 r., która określa sposób przenoszenia papierów wartościowych między 

podmiotami. Na przykład SEC wymaga, aby giełdy rejestrowały się na krajowej giełdzie papierów 

wartościowych i/lub ATS. 

Wskazówka : STO i ICO są uważane za papiery wartościowe w Stanach Zjednoczonych; jednak STO są 

bardziej modne wśród inwestorów niż ICO, ponieważ wiele ICO zostało zmuszonych do zwrotu 

inwestorów w 2018 i 2019 roku. 

Giełdy wiążą się również z określonymi przepisami; na przykład giełdy, które zajmują się instrumentami 

pochodnymi, muszą zarejestrować się w Commodity Futures Trading Commission (CFTC) jako giełda 

CFTC lub wyznaczony rynek towarowy (DCM) ze względu na ustawę o giełdach towarowych z 1936 r. 

(CEA). 

Zgodność z Unią Europejską 

Unia Europejska jest w trakcie wdrażania określonych wymagań dla rynków blockchain i kryptowalut; 

wymagania te będą uwzględniać protokół znany jako Know Your Client (KYC) i przepisy dotyczące 

przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). W odniesieniu do zasobów cyfrowych rozporządzenie Unii 

Europejskiej nie sprzeciwia się obecnie giełdom kryptowalutowym i fiat-kryptograficznym. Większość 

obaw dotyczy upewnienia się, że krypto nie jest wykorzystywane do finansowania nielegalnych działań, 

takich jak pranie pieniędzy i terroryzm. Aby wziąć pod uwagę te obawy, platformy kryptograficzne 

muszą dołożyć należytej staranności wobec klientów i zgłaszać wszelkie podejrzane transakcje zgodnie 

z KYC. 

Wskazówka : przepisy często się zmieniają; wypatruj wiadomości i informacji publikowanych przez SEC, 

EUBOF i inne organizacje, w których publikowana jest Twoja platforma. Jeśli korzystasz z mediów 

społecznościowych, obserwuj konta tych organizacji lub dodawaj aktualizacje wiadomości do swojej 

listy czytelniczej. 

Zalecenia dotyczące gotowości 

Mając świadomość, możesz osiągnąć zarówno zgodność, jak i gotowość do zapewnienia 

bezpieczeństwa, aby upewnić się, że Twoja platforma jest gotowa do produkcji i zapobiec wyłączeniu 

przez napastników lub instytucje rządowe. Nie ma dokładnego zestawu reguł, których można użyć 

globalnie, aby zapewnić gotowość, ponieważ zgodność różni się między granicami geograficznymi; 

istnieją jednak pewne kluczowe elementy, które stanowią dobrą praktykę i mogą pomóc w 

przygotowaniu się do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności. W następnych sekcjach omówię 

konkretne ataki; te ogólne zalecenia to podstawowe zalecenia, które należy wziąć pod uwagę podczas 

tworzenia aplikacji. 

- Lokalizacja geograficzna: jeśli zamierzasz zarejestrować choćby jednego użytkownika na swojej 

platformie, musisz być gotowy w lokalizacji tego użytkownika i znać obowiązujące tam zasady i 

przepisy. 

- Rozwiąż problem: Upewnij się, że faktycznie rozwiązujesz problem. Zadaj sobie pytanie, jaka jest moja 

wyjątkowa propozycja sprzedaży (USP)? Nie korzystaj tylko z blockchaina, aby uzyskać dostęp do 



szumu. Impreza ICOs 2017 dobiegła końca, ponieważ wiele monet zostało usuniętych z giełdy, a ICO 

zostały zmuszone do zwrotu pieniędzy inwestorom. 

- Blockchain oparty na pozwoleniach: Jeśli budujesz pozwolenie-oparte na blockchain, powinieneś 

zdefiniować role członków, takich jak administrator, wydawcy, użytkownicy i tak dalej. 

- Prywatność: Jeśli chodzi o dostarczanie informacji o użytkowniku, im więcej, tym lepiej. Poinformuj 

swoich użytkowników jak najwięcej o sprawach związanych z prywatnością. Kiedy zbierasz dane, im 

mniej tym lepiej; uchwyć tylko to, czego potrzebujesz. Poniżej znajdują się konkretne zalecenia 

dotyczące prywatności. 

Wskazówka : na podstawie raportów z CNIL, NIST i EUBOF zaimplementuj swój kod zgodnie z ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). 

• Polityka prywatności: Ustaw politykę prywatności i poinformuj użytkownika, jakie informacje są 

przechowywane i jakie informacje są udostępniane stronom trzecim. Na przykład poinformuj 

użytkowników o logowaniu danych do narzędzia analitycznego w swojej polityce prywatności. 

• Anuluj subskrypcję: opublikuj formularz lub adres e-mail w celu uzyskania zgody, wycofania i skarg 

związanych z polityką prywatności na swojej platformie. 

• Zmiany polityki: Poinformuj użytkownika o wszelkich zmianach polityki prywatności. 

• Zbieranie danych użytkowników: Przyjmuj minimalistyczne podejście podczas zbierania wszystkich 

informacji o użytkownikach; przechowuj tylko to, co jest potrzebne. 

• Zebrane dane: Podziel dane na dane potrzebne do obsługi platformy i inne zebrane dane. 

• Anonimizacja: Rozważ wdrożenie swojej platformy z pełną anonimizacją. 

• Lokalizacja geograficzna: Podczas przechowywania danych upewnij się, że są one gromadzone 

zgodnie z wytycznymi w tej lokalizacji geograficznej. 

• Pozwolenie: Poproś użytkownika o pozwolenie na przechowywanie dowolnych danych, takich jak 

pliki cookie, lokalna baza danych lub chmura. 

* Wyczyść wszystko: Wyczyść pliki cookie, sesje i inną pamięć po wylogowaniu się użytkownika. 

Zezwalaj użytkownikowi na usuwanie danych z wszelkich narzędzi innych firm używanych na Twojej 

platformie. 

• Wyczyść: Zezwalaj użytkownikowi na usuwanie danych i czyszczenie historii. 

• Eksportuj: Zezwalaj użytkownikowi na eksportowanie danych. 

• Informuj: Poinformuj użytkowników o każdym naruszeniu danych. 

- Oto ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: 

• Secure Sockets Layer (SSL): HTTPS powinien być używany w aplikacjach internetowych, a zwłaszcza 

podczas żądania i eksportowania danych. 

• Dowód wiedzy o zerowej wiedzy (ZKP): W przypadku łańcuchów bloków należy stosować dowód 

wiedzy o zerowej wiedzy (ZKP); 



Uwaga: ZKP to metoda, w której jedna strona udowadnia weryfikatorowi, że zna wartość, powiedzmy, 

x. Prawdziwą analogią byłoby zatrzaśnięcie drzwi i podanie tajnego słowa, aby uzyskać dostęp do 

prywatnego klubu tylko dla członków. 

• Szyfrowanie: Użyj szyfrowania homomorficznego lub bezpiecznych obliczeń wielostronnych. 

• Bezpieczny system uwierzytelniania: używaj bezpiecznego systemu uwierzytelniania, takiego jak 

standardy OAuth 2.0. 

• Limit czasu usługi i ograniczenia: Ustaw mechanizm limitu czasu dla usług dla opóźnionych 

odpowiedzi, aby upewnić się, że usługi nie będą się dławić (spowalniać). Implementuj ograniczanie 

prób logowania. Skonfiguruj bezpieczny uścisk dłoni wszędzie. 

• Powszechne luki w zabezpieczeniach: ochrona przed typowymi lukami w zabezpieczeniach, takimi 

jak rozproszona odmowa usługi (DDoS) i współużytkowanie zasobów między źródłami (CORS). 

Uwaga : CORS używa dodatkowych nagłówków HTTP, aby dać aplikacji działającej w jednej domenie 

dostęp do zasobów na serwerze w innej domenie. 

 

• Informacje poufne: Zapisz hasła i wszelkie inne poufne informacje jako dane zaszyfrowane przy 

użyciu metody zaszyfrowanej. 

• Ograniczenie IP: Ogranicz adresy IP, które mają dostęp do Twoich portów. Na przykład nie masz 

dostępu do roota i FTP do żadnych adresów IP, tylko do swojego adresu IP. 

• Pomiar bezpieczeństwa: Włącz środki bezpieczeństwa do cyklu rozwoju. 

Podsumowując, omówiłem, co to znaczy być gotowym na bezpieczeństwo, co to jest testowanie 

bezpieczeństwa i jak być gotowym na zgodność. Przyjrzałeś się przepisom zgodności w Stanach 

Zjednoczonych i Unii Europejskiej dotyczących technologii blockchain, a na koniec omówiłem zalecenia 

dotyczące gotowości bezpieczeństwa, które powinieneś wziąć pod uwagę na wczesnych etapach cyklu 

rozwoju. W następnej części tego rozdziału przyjrzysz się konkretnym atakom na portfele kryptowalut, 

które mogą spowodować znaczne straty i sposobom ich zapobiegania. 

Typowe ataki Blockchain 

W tej sekcji omówię niektóre z najbardziej znanych i powszechnych ataków blockchain. Podzieliłem te 

ataki na trzy kategorie. 

• Cyberataki na portfele: skierowane na portfele kryptograficzne. 

• Ataki sieciowe typu blockchain: ukierunkowane na sieć blockchain P2P. 

• Ataki platformowe: skierowane na platformy obsługujące blockchain, takie jak giełdy, witryny 

internetowe i platformy pożyczkowe. 

Należy pamiętać, że chociaż podzieliłem ten proces na trzy kategorie, większość z tych ataków 

wykorzystuje różne techniki i różne cele, ale mają ten sam cel, jakim jest przechwytywanie prywatnych 

kluczy kryptograficznych. 

Cyberataki na portfel 

W tej sekcji omówię konkretne cyberataki skierowane na portfele kryptograficzne. Jak podkreśliłem na 

początku tego rozdziału, po transferze środków kryptograficznych nie jest łatwo je wyśledzić, ponieważ 



można je przenieść z jednego portfela do drugiego, a transfer jest nieodwracalny, chyba że większość 

peerów w sieci wyrazi na to zgodę zmienić blok. Zwykłe ataki na portfel mogą przybierać różne kształty 

i formy, powodując utratę kluczy prywatnych przez użytkownika. Atakujący często zaczyna od „ataku 

phishingowego”, w wyniku którego poufne informacje użytkownika zostają naruszone, a następnie 

sprawca jest w stanie przelać środki z konta. 

Uwaga : atak typu phishing (pomyśl o poszukiwaniu informacji) to próba nieuczciwego przechwycenia 

poufnych informacji użytkownika, takich jak nazwy użytkownika, hasła, numery kont itd. Odbywa się 

to za pomocą komunikacji elektronicznej, takiej jak e-mail, w celu ukrycia atakującego jako podmiot 

godny zaufania. 

 

W rzeczywistości, poza oszustwami kryptograficznymi, takimi jak Bitconnect i iFan, kradzież portfela 

spowodowała drugą co do wielkości stratę w aktywach kryptograficznych, wynoszącą blisko 5 

miliardów dolarów. Najlepszym rozwiązaniem przeciwko atakom portfelowym jest całkowite usunięcie 

kryptowaluty z giełd, gdy nie są one używane, i umieszczenie tych kryptowalut we własnym 

scentralizowanym magazynie „zimnego portfela”. Można to osiągnąć za pomocą portfeli sprzętowych, 

takich jak Nano, Trezor, KeepKey i tak dalej. Przeniesienie krypto do zimnego portfela zapewnia 

najwyższy poziom ochrony i pozwala uniknąć strat wynikających z wymiany, takich jak incydenty na 

Mt.Gox, w których hasło administratora zostało złamane, a wielu użytkowników straciło klucze do 

portfela. 

Uwaga: Zimne przechowywanie to metoda przechowywania prywatnych kluczy krypto na dysku USB, 

papierowym portfelu lub innym nośniku danych w bezpiecznym miejscu. Pomyśl o tym jak o swoim 

własnym banku. 

W następnej sekcji przyjrzysz się powszechnym atakom portfelowym. Dostarczę analizę pośmiertną, 

aby upewnić się, że nie powtarzasz tych samych błędów, które popełnili inni, zarówno jako 

programista, jak i użytkownik. 

Ataki phishingowe i złośliwe oprogramowanie do portfela online 

Portfele online są bardziej podatne na ataki niż portfele offline, ponieważ są połączone z Internetem. 

Na przykład niedawno przeprowadzono atak phishingowy na portfel Electrum i spowodował straty w 

wysokości ponad 1 miliona dolarów. 

Uwaga: Złośliwe oprogramowanie pochodzi z połączenia słów złośliwy i oprogramowanie. 

Oprogramowanie ma na celu zakłócanie, uszkadzanie lub uzyskiwanie dostępu do komputera ofiary. 

Dokonał tego haker konfigurujący złośliwe serwery; następnie, gdy portfel użytkownika łączył się z 

jednym z tych serwerów i próbował wysłać transakcję BTC, kod atakującego wyświetlał oficjalnie 

wyglądającą wiadomość informującą użytkownika, że musi zaktualizować swój portfel Electrum, wraz 

z fałszywym adresem URL, aby pobrać fałszywą wersję portfela Electrum ze złośliwym 

oprogramowaniem. Gdy użytkownik użył adresu URL atakującego i pobrał nową fałszywą wersję 

Electrum, portfel zażądał od użytkownika ponownego wprowadzenia hasła, które zostało następnie 

wysłane do hakera. Następnie haker został wyposażony w dane logowania użytkownika i mógł 

zalogować się do prawdziwego portfela Electrum i przenieść klucze prywatne użytkownika do 

własnego portfela. 

Sekcja zwłok 



Jako użytkownik, oprócz całkowitego unikania portfeli online i korzystania z chłodni, możesz zmniejszyć 

ryzyko, wykonując następujące czynności: 

• Pobieraj tylko oficjalne oprogramowanie: nie pobieraj portfeli online ani nie aktualizuj z innego źródła 

niż oficjalna strona internetowa portfela. Sprawdź adresy URL, najeżdżając na linki, ale ich nie klikając. 

W szczególności sprawdź, czy nie ma małych błędów ortograficznych; sprawdź, czy możesz zauważyć 

małe błędy ortograficzne tutaj: paypaI.com, Electrom.com. 

• Chroń swoje informacje: Uważaj na informacje udostępniane przez e-mail. Wiadomości e-mail z 

prośbą o potwierdzenie poświadczeń konta muszą być wysyłane od firmy, którą rozpoznajesz, i przez 

Ciebie, który zainicjował żądanie. 

• Zapewnij uwierzytelnianie: Pobierz oprogramowanie portfela i sprawdź podpis GPG. Nigdy nie 

podawaj kluczy prywatnych swoich aktywów kryptograficznych żadnemu „oficjalnemu” 

przedstawicielowi. 

• Rozpoznaj fałszywy numer telefonu pomocy technicznej: często firmy, które wyłudzają informacje, 

używają fałszywego numeru pomocy technicznej. Wiele osób szuka w Google numeru telefonu firm i 

pada ofiarą tego ataku. 

Jako programista powinieneś wykonać następujące czynności: 

• Użyj weryfikacji podpisu GPG: Implementuj weryfikację podpisu GPG. 

Wskazówka: GPG/GNU to pakiet oprogramowania kryptograficznego używanego do szyfrowania w 

celu zapewnienia autentyczności poprzez porównywanie podpisów z pobranymi plikami. Aby zapobiec 

atakom na portfel, zaimplementuj GPG lub GNU Privacy Guard. Jako użytkownik nie zapomnij również 

sprawdzić, czy sam GPG/GNU jest uwierzytelniony i pochodzi od dewelopera. 

• Edukuj swoich użytkowników: Ustaw strony, samouczki wideo i wpisy na blogach, aby edukować 

użytkowników i zapobiegać popełnianiu typowych błędów. 

Złośliwe oprogramowanie keyloggera 

Większość złośliwego oprogramowania ma na celu uszkodzenie komputera. Popularne złośliwe 

oprogramowanie, które można wykorzystać do wyodrębnienia kryptowalut, to keylogger lub 

skrobaczka ekranu. To oprogramowanie rejestruje wszystko, co wpisujesz, a także wykonuje zrzuty 

ekranu komputera w celu przechwycenia haseł i danych osobowych. Tego typu ataki są mniej 

prawdopodobne w domu, ponieważ osoba atakująca musi podłączyć do komputera rzeczywisty klucz 

uniwersalnej magistrali szeregowej (USB), aby zarejestrować dziennik kluczy; może się to jednak 

zdarzyć, gdy korzystasz z komputera publicznego, na przykład w hotelowym lobby lub bibliotece. 

Sekcja zwłok 

Jak wspomniano, w domu jest mniej prawdopodobne, że zostaniesz zaatakowany przez keyloggera; 

jednak logując się do publicznego komputera, zachowaj ostrożność, sprawdź, czy do tego komputera 

jest podłączony klucz USB i unikaj dostępu do ważnych kont. Na własnym komputerze na komputerze 

Mac sprawdź Monitor aktywności, aby upewnić się, że rozpoznajesz wszystkie usługi działające w tle. 

W razie potrzeby przeszukaj sieć, aby znaleźć usługi, których nie rozpoznajesz, a jeśli coś wygląda 

dziwnie, zatrzymaj i usuń usługę i aplikację. Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe i ponownie 

zainstaluj system operacyjny, jeśli masz wątpliwości. 

Atak Pyłu 



Atak pyłowy jest przeprowadzany przez atakującego, który wysyła maleńką (pyłową) transakcję, której 

hakerzy używają albo do spamowania sieci blockchain i zajęcia miejsca na bloki, albo do oznaczenia 

docelowych adresów w nadziei, że użytkownik dokona transakcji tych kryptowalut, co może pomóc 

osoba atakująca identyfikuje dane osobowe użytkownika, śledząc historię transakcji. 

Sekcja zwłok 

Jako użytkownik nie wydawaj nierozpoznanych transakcji. Jako programista zaimplementuj funkcję 

kontroli monet, aby nierozpoznane transakcje mogły być oznaczone jako „Nie wydawaj” i nie były 

uwzględniane w transakcjach. 

Atak gorącego portfela 

W ataku z użyciem gorącego portfela osoba atakująca pobiera klucze prywatne portfela z „gorącego 

portfela”, w którym klucze prywatne są przechowywane online za pomocą phishingu, łamania haseł 

lub w jakikolwiek inny sposób. Gdy klucze prywatne zostaną wyciągnięte z sieci online, atakujący mogą 

przenieść te klucze do własnego portfela. 

Uwaga : Giełdy przechowują prywatne klucze kryptograficzne użytkownika online w tak zwanych 

portfelach gorących lub portfelach operacyjnych. Powodem, dla którego te klucze prywatne są 

przechowywane online, jest umożliwienie wypłat z portfeli w czasie rzeczywistym. 

Sekcja zwłok 

Jako użytkownik najlepszym sposobem na uniknięcie tych strat jest trzymanie krypto pod własną 

kontrolą w zimnym portfelu, a nie na scentralizowanych giełdach. Jako programista wykonaj 

następujące czynności: 

• Trzymaj zimny portfel: Przechowuj klucze użytkownika w chłodni i unikaj gorących portfeli, jak to 

tylko możliwe. Na przykład Coinbase.com twierdzi, że przechowuje 98 procent środków swoich 

użytkowników na papierowych kopiach zapasowych dystrybuowanych geograficznie do skrytek 

sejfowych. 

• Szyfruj klucze prywatne: Jeśli musisz przechowywać klucze prywatne w magazynie podłączonym do 

sieci online, zaszyfruj klucze przynajmniej silnym kluczem szyfrowania. 

• Uważaj na nietypową aktywność: Na przykład wiele giełd ręcznie zatwierdza duże wypłaty. 

Ataki sieciowe Blockchain 

W tej sekcji omówię typowe ataki wymierzone w sieć blockchain. 

Ataki Sybilli 

Imię Sybil jest synonimem osoby, która ma wiele zaburzeń osobowości. 

Uwaga: Atak blockchain Sybil to podmiot próbujący wpłynąć na sieć P2P poprzez tworzenie wielu 

tożsamości i kontrolowanie wielu węzłów. 

Atak Sybil tworzy wiele fałszywych kont w celu kontrolowania sieci. Podmiot kontrolujący te liczne 

konta może następnie wpływać na sieć, ponieważ ma dodatkową siłę głosu w demokratycznej sieci. 

Łatwym sposobem na zrozumienie tego są wybory w Stanach Zjednoczonych w 2017 r., w których 

jeden podmiot, Rosja, wpłynął na proces wyborczy, tworząc wiele kont w mediach społecznościowych 

i kontrolując ich zawartość. Przykładem blockchain mogą być napastnicy próbujący przegłosować 

uczciwe węzły w sieci P2P, tworząc wiele tożsamości Sybil. Mając większość głosów, atakujący mogą 



odmówić otrzymywania bloków lub przesyłania fałszywych bloków. Jeśli ataki Sybil przeprowadzą 

wystarczająco duży atak, są w stanie kontrolować większość szybkości haszowania sieci P2P i blokować 

zmiany, co jest wtedy atakiem z podwójnym wydawaniem. 

Sekcja zwłok 

Jako programista możesz zniechęcić ataki Sybil, czyniąc je niepraktycznymi. Jeśli istnieje koszt związany 

z uruchomieniem ataku Sybil, taki jak koszty utworzenia konta, uruchomienia serwerów, elektryczności 

itp., może to zniechęcić lub sprawić, że ataki będą niepraktyczne. Upewnij się jednak, że bierzesz pod 

uwagę legalnych użytkowników, którzy muszą tworzyć wiele kont. W rzeczywistości popularne 

blockchainy biorą pod uwagę ataki Sybil. Na przykład algorytm spisu bitcoin PoW wymaga dużej mocy 

obliczeniowej, więc tworzenie bloku jest proporcjonalne do całkowitej mocy obliczeniowej. To 

zniechęca napastników, ponieważ górnicy wolą robić prawdziwe wydobycie, niż ryzykować przegraną 

na nieudanym ataku Sybil. Podobnie algorytm spisu PoS wymaga stakowania monet, więc atakujący 

będą ryzykować tracąc te monety. Ponadto, jak widzieliście w poprzednich rozdziałach, Ethereum, EOS 

i NEO zawierają duże koszty związane z wdrażaniem dappów. Ethereum ma minimalną opłatę 32 000 

gazu i 200 gazu na te, EOS to około 120 monet, a NEO ma stały koszt od 100 do 1000 gazu. Ponadto 

wiele łańcuchów bloków, takich jak bitcoin, Ethereum i NEO, pobiera opłatę transakcyjną, co pomaga 

zniechęcić napastników. Podobnie EOS nie pobiera opłat transakcyjnych, ale wykorzystuje „łańcuch 

zaufania” do zwalczania napastników. 

Uwaga: łańcuch zaufania to sposób na zwalczanie ataków Sybil poprzez wymaganie zaufania przed 

zezwoleniem nowym tożsamościom na dołączenie do sieci. Wersja łańcucha zaufania może 

obejmować umożliwienie użytkownikowi utworzenia nowego konta, ale nie nadanie mu pełnych 

uprawnień przez określony czas. 

EOS pobiera od programistów od 1 do 4 USD za nowe konto; oczywiście programiści będą niechętni do 

tworzenia kont i wprowadzania środków łagodzących, aby uzyskać zatwierdzenie konta. Innym 

sposobem walki z atakiem Sybilli jest zmiana hierarchii z demokracji na merytokrację (rządzoną przez 

wybrane osoby). Użytkownicy, którzy zostali stworzeni dawno temu i mają dobrą reputację, mieliby 

większą wagę niż nowe konta. Pomyśl o systemie reputacji Stackoverflow.com lub Wikipedia.com. 

Podwójne wydatki lub atak51 procent 

Wcześniej mówiłem o potencjalnych atakach z podwójnymi wydatkami na kryptowaluty, w których 

złośliwy węzeł przejmuje kontrolę nad ponad 50 procentami współczynnika haszowania sieci 

blockchain i jest w stanie zmieniać bloki i manipulować nimi. Duże łańcuchy blokowe, takie jak bitcoin 

i Ethereum, nie są łatwe do pokonania przez atak 51 procent ze względu na konkurencję górników, 

która wymaga wysokiego poziomu zasobów. Jednak mniejsze łańcuchy bloków były celem 51-

procentowego ataku. Tak stało się z blockchainem Verge, który w dwóch atakach stracił prawie 3 

miliony dolarów. Złoto Bitcoin poniosło największą stratę 18 milionów dolarów, a Ethereum Classic 

stracił 1,1 miliona dolarów. W rzeczywistości w ciągu niecałego roku w 2018 i 2019 roku straty poniosły 

łącznie 23 miliony dolarów. 

Sekcja zwłok 

Jako inwestor powinieneś sprawdzić koszt ataku na blockchain, w który chcesz zainwestować i czy 

istnieje mechanizm sieci bezpieczeństwa dla blockchain. Deweloperzy Blockchain powinni stworzyć 

jakiś mechanizm sieci bezpieczeństwa, na przykład tworząc hash, który przechowuje migawkę 

wszystkich transakcji i sald każdego z twoich bloków, a następnie przechowując ten hash w większym 

blockchainie. Na przykład możesz wykorzystać bitcoin OP_RETURN, tak jak w części 4, i przechowywać 



skrót jako kopię zapasową na wypadek 51-procentowego ataku. W rzeczywistości, 

http://komodoplatform.com był w stanie rozwiązać problem podwójnego wydatkowania, tworząc 

mechanizm zabezpieczenia opóźnionego dowodu pracy (dPoW). 

 Ransomware Górnika 

Jak wspomniałem, te 51 procent ataków jak dotąd nie miało wpływu na bitcoin; jednak hakerzy znaleźli 

nowy sposób na wpływanie na łańcuchy bloków, atakując górników za pomocą oprogramowania 

ransomware. 

Uwaga: Ransomware to rodzaj złośliwego oprogramowania, którego celem jest blokowanie komputera 

do czasu wypłaty pieniędzy. Nazwa jest połączeniem słów okup i oprogramowanie. 

Hakerzy blokują platformy wydobywcze przy użyciu podobnych technik, które oprogramowanie 

ransomware wykorzystuje na komputerach osobistych. Na komputerach osobistych złośliwe 

oprogramowanie, takie jak oprogramowanie ransomware NotPetya, jest pobierane i instalowane, a 

następnie jest w stanie zablokować komputer użytkownika do momentu wpłacenia okupu na adres 

portfela. Do tej pory ransomware atakowało tylko komputery osobiste; jednak nowe oprogramowanie 

ransomware, takie jak hAnt, atakuje górników. Nie wiadomo, w jaki sposób HAnt jest instalowany, ale 

szacuje się, że jest on prawdopodobnie pobierany z wersją oprogramowania sprzętowego platformy 

wydobywczej. Następnie oprogramowanie ransomware ma dostęp do oprogramowania układowego 

górnika i może nim sterować. Atakujący wyświetla komunikat, gdy login administratora grozi 

przegrzaniem i zniszczeniem górnika. Można to osiągnąć, wyłączając wentylatory, jeśli ofiary nie 

infekują innych urządzeń ani nie płacą okupu w bitcoinach. Do tej pory ucierpiały tylko koparki bitcoin 

i litecoin wyprodukowane przez Antminer i Avalon, ale ten atak może potencjalnie zostać wykonany 

na dowolnym górniku. 

Sekcja zwłok 

Pozbycie się ransomware nie jest łatwe. Oprogramowanie może być zbudowane ze skryptem 

„tripwire”, który może uszkodzić górnika, jeśli górnik odłączy się od Internetu. Aby rozwiązać ten 

problem, musisz najpierw chirurgicznie usunąć oprogramowanie ransomware z kart Secure Digital (SD) 

koparki. Dodatkowo, wyłączenie farmy górniczej na pewien czas jest kosztowne. Najlepszym 

rozwiązaniem jest całkowite uniknięcie tego ataku poprzez nie pobieranie aktualizacji 

oprogramowania z jakiegokolwiek źródła niż z oficjalnej strony internetowej dostawcy. 

Atak Eclipse na sieć P2P 

Atak zaćmienia informacyjnego można przeprowadzić samodzielnie lub jako część innego ataku, na 

przykład ataku 51 procent. Atakujący uzyskują kontrolę nad dostępem peera do informacji w sieci P2P, 

manipulując siecią tak, aby węzły komunikowały się tylko ze złośliwymi węzłami. Atakujący może 

następnie manipulować mechanizmem wydobywania i konsensusu. 

Sekcja zwłok 

Przeprowadzaj analizy, symulacje i eksperymenty, aby znaleźć środki zaradcze, aby uniknąć ataku 

zaćmienia. Dobre badania z potencjalnymi środkami zaradczymi w celu zwiększenia zabezpieczeń 

bitcoinów przed atakiem zaćmienia można znaleźć tutaj (i można je zastosować w wielu innych sieciach 

blockchain): https://hackernoon.com/eclipse-attacks-on-blockchains-peer-topeer- sieć-26a62f85f11. 

Ataki routingu 



Ataki routingu internetowego obejmują przejęcia BGP, a złośliwe ataki na dostawców usług 

internetowych (ISP) mogą być również wykonywane przeciwko łańcuchom bloków. 

Uwaga: przejęcie BGP to złośliwie przekierowany atak na ruch internetowy. Odbywa się to poprzez 

fałszywe ogłaszanie własności grup sukien IP (prefiksów IP). 

Duże farmy wydobywcze są scentralizowane w kilku lokalizacjach geograficznych, co czyni je idealnymi 

do ataku typu ISP. Atakujący mogą popełnić następujące czynności: 

- Atak na partycje: dostawca usług internetowych może podzielić sieć P2P na partycje, przejmując kilka 

prefiksów IP. 

Atak opóźniający: dostawca usług internetowych opóźnia ruch do i z węzła łańcucha bloków, co 

skutkuje opóźnieniem w propagacji bloku, spowalniając transakcje. 

Tego typu ataki mogą zmniejszyć przychody węzła, a także przekształcić się w atak 50%, ponieważ 

mniej węzłów wpływa na sieć. Dodatkowo ataki te mogą również uniemożliwić wysłanie transakcji 

przez duże podmioty, takie jak giełdy. 

Sekcja zwłok 

Utwórz niestandardowy skrypt lub zainstaluj sprzęt do monitorowania sieci. Wielu dostawców usług 

internetowych zapewnia płatne rozwiązanie do monitorowania sieci i zapobiegania atakom. Zapoznaj 

się z sekcją „Ataki DoS i DDoS” po śmierci, aby uzyskać więcej rozwiązań, które mogą pomóc w 

złagodzeniu tego ataku. 

Atak na platformę 

Sieć blockchain Bitcoina jest z założenia bezpieczną siecią i okazała się niezawodna. Bitcoin został 

wydany w 2009 roku, a w chwili pisania tego tekstu nie doszło do udanego ataku na sieć blockchain 

Bitcoina. Powodem, dla którego łańcuch bitcoinów ma wysoki poziom bezpieczeństwa, jest to, że dane 

są rozproszone między węzłami. Ponadto wydobycie bitcoina jest drogie energetycznie, więc 

atakowanie sieci bitcoina może kosztować więcej niż samo wydobycie, a atakujący ryzykują utratę 

pieniędzy po prostu próbując ataku. Jednak to nie jedyny powód; Dużym czynnikiem przyczyniającym 

się do tego, że bitcoin wytrzymuje próbę czasu, jest to, że jest to open source i umożliwia programistom 

szybkie wdrażanie zmian w oparciu o badania i zalecenia ekspertów ds. Bezpieczeństwa. Mając to na 

uwadze, nie zapewnia to bezpieczeństwa innym platformom, które świadczą usługi oparte na 

bezpiecznych łańcuchach bloków, takich jak giełdy, platformy pożyczkowe, usługi oparte na portfelach 

i dappy przechowujące klucze prywatne. Na przykład giełdy przechowują miliardy depozytów i są 

idealnym celem dla hakerów. Jak wspomniano, giełdy przechowują krypto użytkownika w postaci 

kluczy prywatnych, a niektóre z tych kluczy są przechowywane online w gorącym portfelu, aby 

umożliwić wypłaty i handel w czasie rzeczywistym. Nieostrożne obchodzenie się z tymi kluczami 

prywatnymi może spowodować straty. Dobrym przykładem jest naruszenie bezpieczeństwa Mt. Gox w 

2011 roku. Atak ten miał miejsce, ponieważ hakerowi udało się złamać hasło audytora z Mount Gox i 

przenieść do siebie 800 000 bitcoinów. Oprócz Mt. Gox, nieustannie pojawiają się informacje o 

zamykaniu giełd z powodu utraty kryptowaluty. Jak widać na Rysunku 



 

największą stratę w wysokości blisko 1 miliarda dolarów poniósł Mount Gox w dwóch atakach, a 

największą kradzieżą w historii kryptowalut był atak na giełdę Coincheck w 2018 roku. 

W następnej sekcji omówię niektóre z największych ataków i dam Ci zalecenia dotyczące sposobów 

zapobiegania tym atakom. 

Ataki na poświadczenia 

Ataki związane z uwierzytelnianiem, takie jak łamanie haseł, spowodowały milionowe straty. 

-Bezpośredni atak na giełdy: Jak wspomniano, 51-procentowy atak Mt.Gox w 2011 r. spowodował dwie 

oddzielne straty: 2 609 BTC i ponad 750 000 BTC. Hakerzy byli w stanie uzyskać dane uwierzytelniające 

audytora i przetransferować te bitcoiny na adres hakera. 

-Atak na użytkowników: Miliony strat nastąpiły z powodu przejęcia kont użytkowników. Na przykład 

firmy telekomunikacyjne umożliwiły przejęcie numerów telefonów komórkowych, dostarczając proste 

informacje rozliczeniowe. Hakerzy mogą przenieść numer do nowego dostawcy, a następnie 

zatwierdzić resetowanie haseł kont na giełdach za pomocą weryfikacji SMS. 

Sekcja zwłok 

Jako użytkownik najlepszym sposobem uniknięcia tych strat jest trzymanie swoich kryptowalut w 

zimnym portfelu, a nie na scentralizowanych giełdach. Na własnym komputerze: 

-SSL: Nie rejestruj się w witrynach, które nie mają certyfikatu SSL. 

- Silne hasła: używaj unikalnych i silnych haseł o długiej długości i zawierających cyfry, znaki i znaki 

specjalne. 

- Unikalne hasła: nie używaj ponownie tego samego hasła na różnych platformach. 

- Warstwy zabezpieczeń: skonfiguruj wszystkie zalecane warstwy zabezpieczeń, takie jak SMS, 

włączone 2FA, potwierdzenie e-mail i tak dalej. 

- Antywirus: Zainstaluj płatne lub bezpłatne oprogramowanie antywirusowe. Na komputerach 

osobistych Avast Security ma bezpłatną wersję używaną przez 435 milionów osób: 

https://www.avast.com. Zawiera wtyczkę do Chrome, która ostrzega przed witrynami phishingowymi. 



 - VPN: używaj połączenia VPN tak często, jak to możliwe, zwłaszcza w sieci, która jest publiczna i nie 

jest zabezpieczona. 

- Unikaj złośliwego oprogramowania i oprogramowania ransomware: pamiętaj o instalowanym 

oprogramowaniu i upewnij się, że pochodzi ono od renomowanego dostawcy. Przeczytaj wszystkie 

wiadomości podczas instalacji; nie tylko zgadzaj się na wszystkie wiadomości. Zainstaluj 

oprogramowanie, które zapobiega ransomware. 

Wskazówka: trzymaj swoje aktywa kryptograficzne pod własną kontrolą w zimnym portfelu, a nie na 

scentralizowanych giełdach. Skonfiguruj więcej warstw niż tylko weryfikacje SMS-owe na ważnych 

kontach. Warstwy bezpieczeństwa mogą obejmować uwierzytelnianie 2FA, weryfikację poczty e-mail 

i ograniczenie IP. 

Jako programista łamanie haseł jest najczęstszym sposobem uzyskania dostępu do aplikacji 

internetowej. Zaimplementuj tester bezpieczeństwa, który upewni się, że system wymaga silnego 

zaszyfrowanego hasła. Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest łamacz haseł John the Ripper: 

Ponadto zaimplementuj następujące elementy: 

- Chroń poświadczenia: Chroń poświadczenia użytkowników za pomocą wielu warstw. 

• Silne hasło: Wymuszaj stosowanie silnych haseł podczas tworzenia konta i resetowania haseł. 

• Włączono 2FA: skonfiguruj uwierzytelnianie dwuskładnikowe (tzw. włączone 2FA); popularnym 

przykładem jest Google Authenticator. 

• Potwierdzenie: Wymagaj potwierdzenia zarówno SMS-em, jak i e-mailem w przypadku ważnych 

operacji, takich jak przelewy. 

- Przechowywanie: Przechowuj poufne dane użytkowników (takie jak klucze prywatne) zaszyfrowane i 

na serwerach, które są odłączone od Internetu. 

- Szyfrowanie: używaj SSL na wszystkich stronach. Użyj szyfrowania AES-256. Hasła haszujące ze 

współczynnikiem kosztów 12. 

- Zablokuj konto: ogranicz liczbę prób logowania i zablokuj konto po wielu nieudanych próbach. 

 - Na komputerze osobistym do rozwoju: 

• Połączenie zdalne: używaj silnych haseł logowania, zwłaszcza jeśli łączysz się zdalnie z komputerem. 

• Szyfruj dane: zaszyfruj dysk twardy, aby włączyć szyfrowanie. Przejdź do Preferencji systemowych i 

wybierz Prywatność i bezpieczeństwo. Kliknij Włącz FileVault. 

• Blokuj przy nieaktywności: Na karcie Ogólne w obszarze Zaawansowane skonfiguruj wylogowanie po 

pięciu minutach braku aktywności i włącz blokowanie ekranu, wybierając opcję „wymagaj hasła 

administratora w celu uzyskania dostępu do preferencji systemowych”. 

• Zapora: skonfiguruj zaporę na komputerze; na karcie Zapora włącz zaporę. 

• VPN: używaj VPN podczas pracy w niezabezpieczonej sieci. 

• Oprogramowanie: pamiętaj o instalowanym oprogramowaniu i upewnij się, że pochodzi ono od 

renomowanego dostawcy. 

• Biblioteki: Jeśli to możliwe, unikaj instalowania bibliotek kodu z dostępem administratora. 



Wadliwy kod 

Wadliwy kod jest jedną z największych przyczyn strat. Stało się tak znaczące, że wiele dużych firm ustala 

nagrody dla hakerów w białych kapeluszach za wykrycie błędów, co sprawia, że hakerom opłaca się 

wskazywać błędy zamiast kraść. 

Uwaga: haker w białym kapeluszu to osoba moralna, która zdobywa nieautoryzowany dostęp do 

danych w celu wykrycia wad systemu. Na przykład hakerzy wykorzystali wadliwy kod do wypłaty w 

Poloniex w 2014 roku. Dokładna liczba skradzionych bitcoinów nie została ujawniona przez firmę. 

Sekcja zwłok 

Jako programiści: 

- Wstrzyknięcia SQL: unikaj wstrzyknięć SQL, testując i implementując filtry wstrzyknięć SQL. 

- Atak CSRF: haker wykorzystuje żądania usług do modyfikowania i pobierania danych oraz weryfikacji 

autentyczności żądań POST, PUT i DELETE. Aby tego uniknąć, postępuj zgodnie z poniższymi 

zaleceniami: 

• Ogranicz adresy IP: ustawienie, aby usługi odpowiadały tylko na określone adresy IP. 

• Ustaw narzędzia i biblioteki: Znajdź narzędzia do unikania ataków CSRF tutaj: 

https://github.com/0xInfection/XSRFProbe. 

- Cross-site scripting (XSS): Unikaj XSS, używając narzędzi i bibliotek 

Uwaga : wstrzyknięcie SQL to atak polegający na tym, że haker przekazuje niedozwolone instrukcje SQL 

przez pole wprowadzania tekstu, aby uzyskać dostęp do treści. Hakerzy mogą następnie wykorzystać 

tę lukę, aby dodać, zmienić, lub usuń dane z bazy danych SQL. 

Uwaga : ataki XSS są wykonywane przez wstrzyknięcie złośliwego kodu do zaufanej witryny 

internetowej. 

Sekcja zwłok 

Jako użytkownik, zgodnie z zaleceniami w tym rozdziale, umieść krypto w zimnym portfelu. Jako 

programista zachowaj ostrożność podczas obsługi bibliotek open source. Model open source opiera 

się na wielu pakietach, ale niewielu programistów obsługuje biblioteki, co może umożliwić złośliwe 

przejęcie. Aby tego uniknąć, uruchom audyt npm, aby wykryć każdą podatną na zagrożenia zależność. 

> npm audit 

Sprawdź i przetestuj swój kod pod kątem wszelkich zgłoszonych luk w zabezpieczeniach w bazie danych 

o lukach, takiej jak strona snyk.io: https://snyk.io/vuln. 

Nie ustawiaj pliku package.json tak, aby zawierał automatyczną aktualizację biblioteki. 

"dependencies": { "some-library": "latest" } 

Zamiast tego sprawdź żądania ściągnięcia w bibliotekach, które chcesz zaktualizować, i ręcznie sprawdź 

zmiany pod kątem używanych zależności. Użyj wersji specyficznej dla biblioteki. 

"dependencies": { "some-library": "1.0.0" } 

Tak samo jest z instalacją npm. Zainstaluj określone biblioteki, szczególnie w mniej znanych 

bibliotekach. 



> npm install -g some-library@1.0.0 

Ataki DoS i DDoS 

Atak typu „odmowa usługi” (DoS) jest powszechnym atakiem mającym na celu uniemożliwienie 

użytkownikom dostępu do usługi. Atak typu rozproszona odmowa usługi (DDoS) jest podobny do DoS, 

ale zamiast atakującego wykorzystującego pojedynczą maszynę, atakujący używa wielu maszyn, które 

atakują jednocześnie. Ze względu na użycie wielu maszyn wzrastają szanse na udany atak i trudniej jest 

określić dokładną lokalizację atakującego. Giełdy i witryny internetowe są popularnymi celami ataków 

DoS i DDoS. Na przykład, kiedy oficjalnie pojawił się bitcoin gold, był on celem ataku 

Atak DDoS, który zakończył się awarią witryny na wiele godzin. Popularne sieci blockchain mają prosty 

wbudowany mechanizm zapobiegania DoS; jednak wiele sieci nie jest chronionych przed bardziej 

wyrafinowanymi atakami. Najczęstsze rodzaje ataków to: 

- Przepełnienie bufora: ten atak wysyła do usługi docelowej więcej ruchu, niż jest w stanie obsłużyć. 

Atak ten może dać atakującemu możliwość awarii, a nawet kontrolowania docelowej usługi. 

-Powódź ICMP: znany również jako „ping of death” lub „atak smurf”, ten atak ma na celu przeciążenie 

sieci poprzez wymuszenie na węźle dystrybucji fałszywych pakietów do wszystkich węzłów, co 

powoduje przeciążenie sieci. 

- SYN flood: wysyłane jest żądanie połączenia, ale nigdy nie zostaje ono w pełni uwierzytelnione. 

Następnie requester atakuje wszystkie otwarte porty na serwerze, aż serwer ulegnie awarii. 

- Wzmocnienie NTP/DNS: Jest to atak na serwery NTP, w którym atakujący wysyła dużą liczbę pakietów 

UDP i fałszuje źródłowy adres IP, sprawiając, że serwer NTP sądzi, że te pakiety są legalnym ruchem z 

zamierzonego celu. Przeciążenie powoduje awarię serwera NTP. 

Sekcja zwłok 

Jako programista musisz wziąć pod uwagę ataki Dos/DDoS i wdrożyć przeciwko nim środki zaradcze. 

Zobacz następujące przykłady: 

- Filtruj zły ruch: 

• Skrypt: Jednym ze sposobów zapobiegania jest zaimplementowanie skryptu sprawdzającego ataki 

DOS/DDOS. Sprawdź biblioteki ochrony GitHub DDOS: 

https://github.com/topics/ddos-protection. 

Popularny jest http://vddos.voduy.com/. 

• Zapora: użyj zapory do blokowania złego ruchu 



 

- Dedykowany sprzęt: Kup i wdróż dedykowany sprzęt do obsługi łagodzenia ataków DDoS. Sprzęt 

znajduje się w centrum danych przed serwerami i routerami i może wykrywać i filtrować złośliwy ruch. 

Przykładem takiego sprzętu jest FortiDDoS firmy www.fortinet.com. 

- ISP: dostawcy usług internetowych zapewniają klientom rozwiązania łagodzące ataki DDoS. Na 

przykład Amazon zapewnia tarczę, w której wszyscy klienci AWS korzystają z automatycznych 

zabezpieczeń i zapewnia wyższy poziom ochrony przed atakami; zobacz . 

- Łagodzenie skutków w chmurze: Niektóre usługi w chmurze zapewniają łagodzenie skutków ataków 

DoS/DDoS. Usługi te oczyszczają ruch, aby wyeliminować złośliwy ruch. Popularnym dostawcą jest 

cloudflare.com, który zapewnia bezpłatną wersję standardową i płatne rozwiązanie dla 

przedsiębiorstw. 

Jeśli chodzi o atak DoS/DDoS w sieci blockchain, przeanalizuj istniejące implementacje zapobiegania 

blockchain, takie jak ochrona klienta bitcoin satoshi, która została zaimplementowana w wersji 0.7.0; 

zobacz https://en.bitcoin.it/wiki/Słabe strony. Podsumowując, omówiłem typowe ataki na platformy. 

Przyjrzałeś się atakom na poświadczenia, błędnym kodzie, atakom backdoorem zależności i atakom 

DoS/DDoS. Dodatkowo przeanalizowałem sposoby, które pomogą Ci zmniejszyć ryzyko i zapobiec tym 

atakom. W następnej sekcji przedstawię sugerowany cykl rozwoju, który możesz zastosować, aby 

zmniejszyć ryzyko i zastosować podejście metodologiczne do zapobiegania atakom. 

Cykl rozwoju 

Jak widzieliśmy w tym rozdziale, Twoja platforma musi być bezpieczna i chroniona przed potencjalnymi 

atakami. Nie możesz polegać na szczęściu i musisz upewnić się, że korzystasz ze wszystkich dostępnych 

środków, aby zmniejszyć ryzyko ataku na Twoją platformę, a także upewnić się, że wdrażasz wszystkie 

najnowsze przepisy dotyczące Twojej lokalizacji. Proces można podzielić na następujące fazy: 

- Projektowanie i kodowanie 

- Odkrywaj, audytuj i testuj 

- Ocena gotowości 



- Wydanie 

Jak widać na rysunku 11-7, każda faza może skutkować powrotem do fazy projektowania i kodowania, 

ponieważ wyniki mogą skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa lub przeszkodą. 

 

Wskazówka : ten rozwój jest podstawowym podejściem do cyklu rozwojowego. Zachęcamy do 

zastosowania własnego lub innego podejścia, które lepiej pasuje do Twojej platformy i potrzeb. 

Projektowanie i kodowanie 

Przed iw trakcie fazy projektowania i kodowania należy uwzględnić wszystkie elementy 

bezpieczeństwa, prywatności i zgodności omówione na początku tego rozdziału. Powinny one być 

brane pod uwagę przy wszystkich elementach Twojej platformy, w tym stronach, systemie logowania, 

stronie prywatności, integracji z wtyczkami stron trzecich, tworzeniu usług, konfigurowaniu serwerów 

i tak dalej. Dobrym pomysłem jest stworzenie własnej listy kontrolnej wszystkiego, co należy 

uwzględnić i wziąć pod uwagę, co dotyczy konkretnie Twojej unikalnej platformy. Nie da się uzyskać 

jednej listy, która pasuje do wszystkiego. Każda platforma powinna mieć unikalną listę kontrolną. 

Ponadto po rozpoczęciu nowego cyklu programistycznego może być konieczne zaktualizowanie 

wymagań. Załóżmy na przykład, że chcesz, aby Twoja platforma była obsługiwana w nowej lokalizacji; 

będzie to wymagało nowej listy kontrolnej. 

Odkrywanie, audyt i testowanie 

Ten krok można podzielić na trzy kroki. Kroki są ze sobą powiązane i polegają na sobie, dlatego należy 

traktować je jako jedną fazę. Te kroki są następujące: 

- Odkrywanie: znajdź wersje używane na Twoich platformach, takie jak wersje bibliotek, 

oprogramowanie układowe, oprogramowanie, zestawy SDK innych firm i tak dalej. 

- Audyt: audytuj swój kod i platformę, aby znaleźć typowe problemy, dostępność usług i problemy z 

wydajnością, które mogą pogorszyć się i sprawić, że Twoja platforma stanie się niedostępna. 

- Test: To jest, gdy przeprowadzasz rzeczywiste testy na swojej platformie. Celem jest zidentyfikowanie 

systemów i usług, z których korzysta Twoja platforma, oraz potencjalnych luk w zabezpieczeniach. 

Odkrycie 

Odkrycie polega na odkryciu, jakie wersje są używane na Twojej platformie. Na przykład musisz 

uruchomić fazę wykrywania, aby dowiedzieć się, jakiego oprogramowania używasz. Znajomość wersji 

dostarcza cennych informacji w przypadku, gdy coś zostało oznaczone jako luka w zabezpieczeniach 

lub zostało uznane za przestarzałe. Faza wykrywania może być następnie wykorzystana do audytu i 

testowania oraz wskazania potencjalnych luk w zabezpieczeniach Twojej platformy. Możesz 

dowiedzieć się podczas sprawdzania wykrywania, że musisz wrócić do fazy kodowania i projektowania 

z powodu problemów z wersjonowaniem. Na przykład po zmianie wersji biblioteki lub 

oprogramowania układowego Twój kod może się zepsuć i może być konieczna refaktoryzacja kodu. 

Rewizja 



W fazie audytu należy przeprowadzać systematyczny przegląd określonych potencjalnych problemów. 

Podobnie jak księgowy audyt finansowy w firmie, a nawet ta książka została skontrolowana przez 

zespół, Twoja platforma wymaga audytu i testów, aby upewnić się, że Twój kod jest zgodny z 

najlepszymi praktykami w celu poprawy wydajności, dostępności i zgodności z wymogami 

bezpieczeństwa i przepisami. Inspekcję audytową może przeprowadzić Twój własny zespół platformy, 

ale często przeprowadza ją niezależny podmiot. Należy pamiętać, że nie można oczekiwać, że audyty 

wykryją wszystkie problemy, które należy rozwiązać. Platforma oparta na blockchain powinna również 

uwzględniać audyty bezpieczeństwa i zgodności. 

Audyt bezpieczeństwa 

Audyt bezpieczeństwa może wykorzystywać całkowicie ręczne podejście lub wykorzystywać 

zautomatyzowane narzędzia do oceny podatności, oceny bezpieczeństwa i testów penetracyjnych w 

celu określenia, czym należy się zająć. Istnieje ponad 1500 exploitów, więc dobrym pomysłem jest 

poleganie przynajmniej do pewnego stopnia na automatycznych narzędziach audytowych jako 

integralnej części cyklu rozwoju i upewnieniu się, że Twoja platforma przechodzi typowe problemy. 

Nawet zatrudniając zewnętrznego audytora, lepiej najpierw sprawdzić typowe problemy przed 

rozpoczęciem bardziej energicznego audytu. 

Audyt zgodności 

W blockchain musisz sprawdzić nie tylko aspekty bezpieczeństwa; musisz również przeprowadzić audyt 

zgodności, aby zapewnić, że prywatność i przepisy są wdrażane zgodnie z prawem. Podobnie jak audyt 

bezpieczeństwa, audyt zgodności może być wykonany przez zewnętrznego audytora lub we własnym 

zakresie. Jak widzieliście wcześniej w tym rozdziale, wiele z problemów, które dotyczą prawodawców 

w różnych lokalizacjach, dotyczą luk w zabezpieczeniach. Jak już wspomniałem, przepisy dotyczące 

zgodności mogą się często zmieniać w zależności od lokalizacji, dlatego ocenę zgodności często lepiej 

przeprowadza się ręcznie niż automatycznie. 

Test 

Odkrywanie i audyt polegają na testowaniu w celu uzyskania zaleceń dotyczących rozwiązywania 

problemów na Twojej platformie. Jeśli chodzi o testowanie, istnieją trzy rodzaje. 

- Testy dynamiczne: Testuj luki, które atakujący może cel. Osoba atakująca próbująca wykorzystać 

Twoją platformę nie miałaby dostępu do Twojego kodu i platformy, więc testy są uruchamiane bez 

dostępu do Twojego kodu źródłowego. 

- Testowanie statyczne: jest to podejście od wewnątrz, testujące pod kątem luk w kodzie źródłowym 

platformy. Te testy oferują bardziej dogłębną migawkę Twojej platformy w czasie rzeczywistym i 

bibliotek, które tworzą Twoją platformę. 

- Test penetracji: symuluje rzeczywisty złośliwy atak. Test penetracyjny może polegać na znalezionych 

lukach, aby uzyskać dalszy dostęp do Twojej platformy. Może to pomóc w zrozumieniu, jaki dostęp 

może uzyskać osoba atakująca do informacji poufnych. Testy mogą być przeprowadzane za pomocą 

zautomatyzowanych narzędzi, ale zaleca się również uwzględnienie testu ręcznego przez 

rzeczywistego testera, który może polegać na swoim doświadczeniu i wiedzy, aby znaleźć luki, których 

nie znajdują narzędzia automatyczne. 

Zautomatyzowane narzędzia 



Istnieje wiele narzędzi testowych, które mogą pomóc w przeprowadzeniu trzech rodzajów testów. Na 

przykład w przypadku statycznego testowania bibliotek wspomniałem już o audycie npm, który 

pomaga wykryć wszelkie luki w wersji zależności. 

> npm audit 

W przypadku aplikacji internetowej narzędzia programistyczne Google Chrome zapewniają 

wbudowane narzędzia audytu, jak pokazano na rysunku . 

 

Narzędzia programistyczne przeglądarki zapewniają proste narzędzie sieciowe proxy; jednak narzędzia 

te nie mają wielu funkcji, których możesz potrzebować, takich jak eksportowanie danych, 

przeprowadzanie symulacji i filtrowanie danych. W fazie audytu przydatne może być skorzystanie z 

narzędzia internetowego proxy innej firmy. Internetowe narzędzie proxy to głównie analizator 

protokołów sieciowych, który może dostarczać szczegółowe informacje o protokołach sieciowych, 

informacjach o pakietach, deszyfrowaniu i tak dalej. Dwa popularne narzędzia to Charlesproxy i 

Wireshark. 

Jeśli chodzi o zautomatyzowane narzędzia penetracyjne, istnieje wiele narzędzi. Oto przykłady kilku 

popularnych: 

1. Narzędzia do automatyzacji bezpieczeństwa 

a. OWASP Zed Attack Proxy (ZAP): Obejmuje popularne bezpłatne narzędzia bezpieczeństwa. 

b. Burp Suite: To narzędzie do automatyzacji zawiera bezpłatną wersję społecznościową i płatną.  

2. Metasploit: To narzędzie jest oparte na exploitie, który próbuje prześcignąć zabezpieczenia Twojej 

platformy. Możesz go uruchomić z GUI lub wiersza poleceń.  

3. CORE Impact: Core Impact Pro testuje penetrację urządzeń mobilnych, identyfikację haseł, łamanie 

haseł i tak dalej. Ma również GUI i interfejs wiersza poleceń, ale ma wysoką cenę. 

4. Netsparker: Obejmuje skaner aplikacji internetowych, który może pomóc zidentyfikować luki w 

zabezpieczeniach, takie jak dostęp do poufnych danych i sugerowanie rozwiązań. Obejmuje 



wstrzykiwanie SQL i indukcję plików lokalnych (LFI). Test penetracyjny fabrykuje wewnętrzny lub 

zewnętrzny nieautoryzowany atak.  

5. Darmowe narzędzie bezpieczeństwa od Google (ratproxy) 

6. System operacyjny Kali Linux (OS): To narzędzie jest przeznaczone dla hakerów, a wiele wstępnie 

zainstalowanych narzędzi hakerskich jest już zainstalowanych. System operacyjny działa jako maszyna 

wirtualna na komputerze Mac/PC. 

7. Wstrzyknięcia SQL: 

a. Sqlmap: Jest to zautomatyzowane narzędzie do testowania penetracji typu open source do 

wykrywania i wykorzystywania wstrzyknięć SQL.  

b. SQLNinja: To narzędzie sprawdza pod kątem wstrzyknięć SQL wymierzonych w Microsoft SQL Server.  

c. Dodatek do przeglądarki Firefox o nazwie Hackbar: Ten test pomaga przetestować bezpieczeństwo 

witryny, w tym wstrzyknięcia SQL i dziury XSS.  

Uwaga: Włączenie pliku umożliwia atakującemu wstawienie pliku, wykorzystując dynamiczne 

dołączanie plików (takie jak $.getScript jQuery), które jest zaimplementowane w aplikacji w celu 

dołączenia innego pliku. Plik jest następnie przesyłany przez dane wejściowe użytkownika i tam, gdzie 

nie ma odpowiedniej walidacji, aby sprawdzić plik. Rozwiązaniem jest zaimplementowanie walidacji 

dla dynamicznego włączania plików, aby zapewnić pochodzenie i zawartość. 

Podczas faz wykrywania, audytu i testowania najprawdopodobniej znajdziesz małe lub poważne luki, 

które mogą wymagać powrotu do fazy kodowania, płukania i powtarzania tego procesu, aż Twoja 

platforma przejdzie wszystkie testy 

Ocena gotowości 

Gdy Twoja platforma przejdzie fazy wykrywania, audytu i testowania, jesteś gotowy do szczegółowego 

przyjrzenia się technicznym aspektom aplikacji blockchain, aby zapewnić wdrożenie bezpieczeństwa i 

zgodności. Odbywa się to poprzez ręczne przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa i zgodności. 

Ocena bezpieczeństwa i zgodności 

Ta ocena opiera się na ocenach podatności wykonanych w poprzednich fazach. Przed wydaniem zaleca 

się dodanie etapu ręcznej weryfikacji, aby potwierdzić, że na Twojej platformie zastosowano branżowe 

i/lub wewnętrzne standardy bezpieczeństwa oraz ocenić ryzyko i ekspozycję. Ta faza powinna również 

obejmować obawy dotyczące gotowości bezpieczeństwa, które omówiłem w pierwszej części tego 

rozdziału. 

Ponadto weryfikacja może obejmować: 

- Sprawdzanie autoryzowanego dostępu do Twojej platformy i potwierdzanie ustawień systemowych 

- Badanie logów platformy i serwera 

- Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami 

- Sprawdzanie i śledzenie kodów i komunikatów o błędach 

- Badanie najnowszych przepisów dotyczących prywatności i przepisów 



- Badanie dokumentacji projektowej i architektonicznej w celu upewnienia się, że kod spełnia te 

wymagania 

- Przeprowadzanie przeglądu kodu 

Pamiętaj, że ocena bezpieczeństwa i zgodności to szerszy obraz i nie powinieneś patrzeć na konkretne 

ujawnienie tylko jednej luki w zabezpieczeniach. Zamiast tego spójrz na platformę jako całość. Oceny 

mogą znaleźć dodatkowe zagrożenia i narażenia, które są nie do przyjęcia, co będzie wymagało 

powrotu do fazy projektowania i kodowania i ponownego rozpoczęcia tego procesu. 

Wydanie 

Gdy Twoja platforma przejdzie fazę oceny gotowości, opublikuj swoją platformę. Zaleca się 

przeprowadzenie tych samych testów i ponowne sprawdzenie rzeczywistego kodu produkcyjnego, aby 

upewnić się, że platforma nadal przechodzi testy i oceny. Po zakończeniu tego cyklu możesz przepłukać 

i powtórzyć ten proces dla nowego cyklu rozwoju. 

Streszczenie 

Podzieliłem bezpieczeństwo i zgodność procesu blockchain na trzy części: gotowość bezpieczeństwa, 

typowe ataki blockchain i zalecany cykl rozwoju. Pierwsza część służyła jako wprowadzenie, dzięki 

któremu można lepiej zrozumieć warunki i sposób myślenia o budowaniu bezpiecznej platformy. 

Omówiłem testowanie bezpieczeństwa i gotowość do zapewnienia zgodności, przyglądając się 

konkretnie wymaganiom zgodności ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską jako przykładami. 

Omówiłem zalecenia dotyczące gotowości bezpieczeństwa, które należy wziąć pod uwagę na etapie 

projektowania i kodowania. Następnie omówiłem typowe ataki blockchain, które skutkowały 

miliardowymi stratami. Ataki te były wymierzone głównie w portfele kryptograficzne, ale także sieci 

blockchain i platformy oparte na blockchain. Na koniec przedstawiłem zalecany cykl rozwoju, aby 

zapewnić uwzględnienie wszystkich potrzebnych problemów związanych z bezpieczeństwem i 

zgodnością. W następnym i ostatnim rozdziale poznasz blockchain nie tylko krypto. Omówię moc 

blockchain i sposób, w jaki można ją wykorzystać, a także decentralizację konkretnych branż, analizując 

kilka branż zakłócanych przez blockchain i konkretne studia przypadków. 

 



Blockchain poza krypto 

Kiedy zbliżasz się do końca, chciałem Cię zainspirować i pomóc Ci zobaczyć, co jest możliwe w 

nadchodzących latach dzięki technologii blockchain. Krypto utorowało drogę, zapewniając alternatywę 

dla waluty fiducjarnej wraz z wprowadzeniem bitcoina. Chociaż wynalezienie bitcoina nastąpiło ponad 

dekadę temu (wprowadzono go w 2008 roku), blockchain wciąż jest w powijakach. Jednak może stać 

się jedną z najbardziej użytecznych innowacji technologicznych XXI wieku. Mając to na uwadze, droga 

do integracji technologicznej i przyjęcia przez masy jest wciąż długa i wyboista, a blockchain 

doświadczył już wielu wzlotów i upadków, napędzanych spekulacjami finansowymi, bezpieczeństwem, 

wydajnością, zaufaniem, skalowalnością i regulacjami (nie wspominając o kryptowalutach ataki 

szarlatanów i hakerów). Te obawy spowodowały, że wielu stało się sceptykami. Mimo to blockchain 

nie może zostać zignorowany. Ma potencjał, by usprawnić wszystkie branże i stać się tak wielką 

globalną innowacją technologiczną, jak Internet czy faks. Potencjał blockchain został dostrzeżony przez 

wielu i w rzeczywistości tylko w 2019 roku oczekuje się, że firmy zainwestują ponad 3 miliardy dolarów 

w technologie blockchain. Analizując obecne projekty w fazie rozwoju, szerszy obraz pokazuje, że 

kryptowaluta nie jest ostateczną granicą, ale dopiero początkiem, ponieważ wiele projektów 

blockchain wykracza poza samą kryptowalutę i zakłóca coś więcej niż tylko waluty fiducjarne. W 

rzeczywistości wiele dużych korporacji w taki czy inny sposób włącza technologie blockchain do swoich 

systemów. Setki startupów powoli wchodzą do głównego nurtu, potencjalne wykorzystanie technologii 

blockchain wydaje się nieograniczone, a w wielu przypadkach blockchain otwiera nowe potencjalne 

strumienie przychodów i nowe modele biznesowe. Ta część jest podzielona na dwie części. Najpierw 

omówię, w jaki sposób można wykorzystać blockchain i poszerzyć możliwości wykorzystania 

elementów technologii blockchain. Następnie omówię decentralizację branż, omawiając kilka branż 

zakłóconych przez blockchain i pokazując konkretne studia przypadków. Zrozumienie mocy i 

możliwości technologii blockchain oraz innowacji technologicznych może dać ci wgląd w to, w jaki 

sposób możesz wykorzystać innowacje technologiczne blockchain do własnego nowego projektu 

greenfield lub istniejącego projektu i branży. 

Wykorzystanie łańcucha bloków 

Zanim omówimy decentralizację branż, przyjrzyjmy się szybko konkretnym elementom łańcucha 

bloków, które są teraz łatwo dostępne do wdrożenia. Chociaż omówiłem już wszystko w tej sekcji w 

poprzednich rozdziałach, tutaj rozwinę te elementy w kontekście tego, jak można je wykorzystać w 

projekcie. Omówię następujące kwestie: 

- Monety 

- Tokeny 

- Księgi rachunkowe 

- Inteligentne kontrakty i aplikacje 

Te elementy łańcucha bloków mogą być następnie używane samodzielnie, łączone ze sobą lub 

używane jako hybryda projektu opartego na łańcuchu bloków i bez łańcucha blokowego w celu 

zaimplementowania unikalnej aplikacji. 

Monety 

Technologia Blockchain rozpoczęła się od bitcoina i rozszerzyła się na ponad 2000 notowanych 

kryptowalut z kapitalizacją rynkową sięgającą miliardów dolarów. Wiele z tych monet wymienionych 

za pośrednictwem ICO nie zapewnia dużej wartości poza próbą wzbogacenia wydawców i inwestorów 



tych monet. Jednak możliwości tworzenia monet i używania blockchain jako kryptowaluty do 

dokonywania płatności na całym świecie szybko i po niskich kosztach zainspirowały wielu. Przypadki 

użycia kryptowalut podkreślają niezawodność blockchain, ponieważ jest w stanie zastąpić walutę 

fiducjarną. W chwili pisania tego tekstu duża część populacji w niektórych krajach słyszała o krypto, ale 

nie jest to jeszcze uważane za główny nurt. Ale w tej sekcji zobaczysz, że istnieją projekty, które mogą 

wprowadzić użycie monet do głównego nurtu. Na przykład w grudniu 2018 r. media poinformowały, 

że Facebook opracowuje „stablecoina” dla swoich użytkowników WhatsApp i prowadzi rozmowy z 

giełdami na temat notowania swojego stablecoina, który będzie powiązany „z koszykiem różnych walut 

obcych, a nie tylko dolar." Przyjęcie przez Facebooka, z którego korzysta duża część populacji, zwiększy 

świadomość kryptowalut. Ponadto widziałeś przykłady tego, jak same monety mogą oferować większą 

wartość niż tylko wartość nominalna monety. 

- Kolorowe monety Bitcoin Cash (BCH): Używają one protokołu BCH do tworzenia tokenizowanych 

aktywów, co pozwala na dodawanie tokenów do BCH. 

- Bitcoin: wykorzystuje parametr OP_RETURN bitcoina, aby umożliwić przechowywanie danych z 

transakcją. 

Te przykłady podkreślają potencjał monet, ponieważ mogą one służyć do przekazywania wartości nie 

tylko w postaci cyfrowej waluty. 

Uwaga: Stablecoins to kryptowaluty zaprojektowane w celu zminimalizowania zmienności ceny, 

ponieważ są powiązane z bardziej „stabilnymi” aktywami (lub koszykiem stabilnych aktywów), takimi 

jak waluta lub towary giełdowe, takie jak złoto. 

Tokeny 

Tokeny kryptograficzne to jednostki rozliczeniowe, których można używać do reprezentowania 

cyfrowego bilansu określonego zasobu. Na przykład bitcoin jest tokenem kryptograficznym, ponieważ 

używa podpisu cyfrowego w połączeniu z własnością; jednak nie wszystkie tokeny kryptograficzne są 

kryptowalutami. Tokeny mogą być tworzone z unikalnymi danymi i są nazywane tokenami 

niepodlegającymi wymianie (NFT), aby reprezentować coś całkowicie unikalnego. Te NFT nie są 

wymienne, ponieważ istnieje tylko jeden token z tymi dokładnymi danymi. 

Uwaga : W przeciwieństwie do kryptowalutowych monet aktywów cyfrowych lub wielu tokenów 

użytkowych które mają charakter wymienny, NFT to specjalny token kryptograficzny, który 

reprezentuje coś wyjątkowego. Te tokeny nie są wymienne ponieważ nie można ich wymienić. 

Zarówno tokeny NFT, jak i tokeny użytkowe wykorzystują proces tokenizacji, który pozwala na 

stworzenie zabezpieczenia. Zabezpieczenie przejmuje zasób cyfrowy i dzieli jego własność, tworząc 

cyfrowe tokeny. Każdy token reprezentuje następnie procent własności zasobu. Zastosowanie 

blockchain sprawia, że łańcuch dowodowy i dowód własności są niezmienne, co daje przewagę 

niektórym aplikacjom, ponieważ informacji nie można zmienić jak w zwykłej bazie danych. 

Uwaga: Łańcuch dowodowy w tym kontekście to „ścieżka papierowa”, która rejestruje kolejność 

przesyłania lub analizy danych. 

W praktyce można to zrobić zarówno z zasobami cyfrowymi, jak i fizycznymi. Na przykład aplikacja do 

przesyłania wiadomości Kik (https://www.kik.com) zmieniła swoją firmę w zasób cyfrowy i zaczęła 

sprzedawać tokeny, które stanowią ułamek własności w jej firmie. Kik był w stanie zebrać 100 milionów 

dolarów, które można teraz wykorzystać do rozwoju swojej platformy. To, co zrobił, to odwrotne ICO; 



zamiast zebrać fundusze przed założeniem firmy, sprzedaje część firmy po jej uruchomieniu, tak jak 

firma może „upublicznić” na giełdzie. 

Wskazówka: pamiętaj, że istnieje wiele innych branż, nie wymienionych w tym rozdziale, które mają 

potencjał do zyskania dzięki wykorzystaniu technologii blockchain. Wybrałem kilka, aby cię 

zainspirować; jednak powinieneś przeprowadzić własne badania, aby zbadać i znaleźć więcej branż. 

Dodatkowo tokeny mogą zabierać stare pomysły i ożywiać je. Na przykład niektóre automaty 

telefoniczne i pociągi używały tokenów; tokeny te nie mają żadnej wartości poza kontekstem użycia 

ich w budce telefonicznej lub na dworcu kolejowym, ale nigdzie indziej. Dolar był również powiązany z 

ilością złota, które rząd trzymał w skarbcach, więc kiedy trzymałeś dolary przed 1971 r., posiadałeś 

token w złocie, który rząd USA przechowywał w swoich skarbcach. Podobnie dzisiaj tokeny stablecoin 

reprezentują waluty fiat, takie jak tokeny DAI, GUSD, TUSD, USDC i USDT utworzone za pomocą 

Ethereum. Te tokeny są oparte na firmach umieszczających walutę fiducjarną w depozycie konta i 

rejestrację firmy u organów regulacyjnych. Tokeny mogą wówczas reprezentować dowolną wartość 

cyfrową lub fizyczną, taką jak: 

- Akcje 

- Opcje 

- Obowiązki cyfrowe 

- Waluty Fiata 

- Prawa własności 

- Prawa do usługi 

Tokeny mogą również łączyć kilka aktywów. Na przykład token może reprezentować koszyk różnych 

akcji lub koszyk różnych walut fiducjarnych. Możliwości są nieograniczone, a jak widzieliście w 

poprzednich rozdziałach, istnieje wiele łańcuchów bloków, takich jak Ethereum, EOS, Hyperledger i 

NEO, które mogą zapewnić łatwy mechanizm tworzenia tokenów. 

Księgi rachunkowe 

Księga blockchain może być używana jako zdecentralizowane przechowywanie danych dla czegoś 

więcej niż tylko krypto. Tradycyjne usługi przechowywania w chmurze są scentralizowane i musisz 

zaufać jednej jednostce dysponującej cennymi informacjami lub zasobami cyfrowymi. Dzięki 

blockchain, samo przechowywanie danych może stać się zdecentralizowane. Sieci P2P, takie jak 

PirateBay, Limelight i inne, okazały się zdolne do łączenia fragmentów danych z różnych komputerów 

na całym świecie w celu przechowywania zasobów cyfrowych, takich jak wideo, muzyka, obrazy i 

oprogramowanie. Chociaż wiele z tych sieci P2P narusza prawa autorskie i jest uważane za nielegalne 

w wielu krajach, sieć blockchain P2P może udostępniać pliki legalnym wydawcom, jednocześnie 

ograniczając dostęp do autoryzowanych klientów. Blockchain działa w podobny sposób do tych sieci 

P2P i może być używany do przechowywania dowolnych danych. W rzeczywistości Storj 

(https://storj.io/) i Sai (https://sia.tech) to przykłady przechowywania w chmurze opartych na 

blockchain, których celem jest poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów i zmniejszenie 

zależności. Użytkownicy mogą wydzierżawić swoją pojemność pamięci, gdy nie jest używana, tworząc 

zupełnie nowy rynek, który nigdy nie istniał. Wykorzystanie blockchain jako zdecentralizowanego 

przechowywania danych w połączeniu z innymi elementami blockchain, takimi jak monety i tokeny, 

może stworzyć ciekawe nowe możliwości. 



Inteligentne kontrakty i Dappy 

Jak widzieliście, inteligentne kontrakty to programowanie chmury; pozwalają na kodowanie w 

łańcuchu bloków. Inteligentne kontrakty są tworzone jako prawnie wiążące, programowalne, cyfrowe 

dokumenty. Podobnie jak tradycyjne umowy, inteligentne kontrakty tworzą zestaw reguł, na które 

zgadzają się co najmniej dwie strony. Po spełnieniu zobowiązań umownych środki mogą zostać 

automatycznie uwolnione, eliminując potrzebę zaangażowania strony trzeciej w porozumienie. 

Wykorzystanie inteligentnych kontraktów w kwestiach prawnych może potencjalnie stać się lepszą 

alternatywą dla papieru, ponieważ są one stabilne, uczciwe i mniej podatne na błędy ludzkie. 

Korzystając z inteligentnej umowy, pośrednik nie jest potrzebny (pośrednikami mogą być prawnicy, 

agenci depozytowi, notariusze, bankierzy, urzędnicy ds. kredytów itd.). W tej książce stworzyłeś 

inteligentne kontrakty na wielu platformach blockchain. Korzystając z tych inteligentnych kontraktów, 

można było stworzyć interfejs front-end dappa, aby wykorzystać inteligentną umowę i opublikować 

dapp. W rzeczywistości firmy wykorzystują inteligentne kontrakty do automatyzacji wielu usług. Na 

przykład Slock.it stworzył płatności za wynajem urządzeń użytkowych; tymi urządzeniami mogą być 

dowolne przedmioty, takie jak rowery, samochody, a nawet skrzynki narzędziowe. Podobnie Fizzy 

(https://fizzy.axa/) śledzi opóźnienia lotów i automatycznie zwraca pieniądze pasażerom, gdy loty są 

opóźnione. Usługi te są wykonywane automatycznie; nie musisz stać w kolejkach ani być przekazywany 

przez przedstawicieli telefonicznych z jednego działu do drugiego. Dodatkowo te zwroty mogą nastąpić 

automatycznie. Umowy te oszczędzają czas, wysiłek i pieniądze użytkownika i firmy. Ponadto 

poprawiono obsługę klienta, a ponieważ usługi te są zautomatyzowane, może to zmniejszyć liczbę 

potrzebnych pracowników. Podsumowując, w tej sekcji omówiłem to, co jest łatwo dostępne z 

biznesowego punktu widzenia, a które można wdrożyć za pomocą technologii blockchain. Omówiłem, 

co można zrobić z monetami poza kryptowalutami, w tym używanie tokenów do reprezentowania 

dowolnej wartości, używanie księgi blockchain jako zdecentralizowanej bazy danych i pisanie kodu w 

chmurze przy użyciu inteligentnych kontraktów i dappów. Łącząc te elementy, otrzymujesz 

przyspieszone usługi, które są bardziej niezawodne i eliminują pośredników. 

Decentralizacja branż 

W tej sekcji pokażę przykłady z kilku branż i pokażę, jak blockchain jest lub może być wykorzystywany 

w pionie i poziomie w różnych branżach. Branże, które omawiam, mogą służyć jako inspiracja podczas 

wdrażania blockchain do istniejącej branży lub nowego projektu greenfield. 

Uwaga : W tym kontekście wertykalne oznacza konkretnie w określonej dziedzinie, a poziome mogą 

być przyjęte przez wszystkich lub dowolne pole. 

Zajmę się następującymi branżami: 

- Finansowe 

- Bezpieczeństwo cybernetyczne 

- Nieruchomość 

- Mobilny 

- Poprawa łańcucha dostaw 

- Szyfrowane platformy wiadomości 

- Wybory i głosowanie 

- Marketing 



- Opieka zdrowotna 

- Gry 

W dzisiejszym świecie wiele branż opiera się na sobie nawzajem, a branża technologiczna i biznesowa 

często przenikają się. Na przykład nieruchomości opierają się na branży finansowej. Branża finansowa 

stawia na bezpieczeństwo, ponieważ istnieje potrzeba weryfikacji dokumentów i tożsamości. 

Marketing polega na zbieraniu danych i prognozowaniu. Te skrzyżowania i połączenie usług mają 

potencjał, aby stworzyć bezproblemowe środowisko użytkownika, które przyspiesza bezpieczeństwo, 

niezawodność i globalizację blockchain; zwiększa szybkość wykonywania transakcji; i oferuje niższe 

koszty wszystkim zaangażowanym. 

Budżet 

Jeśli chodzi o branżę finansową, aktorów można podzielić na dwie grupy: małe grupy finansowe i duże 

instytucje finansowe. Małe grupy finansowe mogą być start-upami, sprzedawcami detalicznymi, 

małymi bankami i indywidualnymi firmami. Główne instytucje to grupy inwestycyjne, duże banki i firmy 

z listy Fortune 500. Małe grupy finansowe od lat eksperymentują z kryptowalutami i blockchainem. W 

odniesieniu do głównych instytucji finansowych był to związek miłości i nienawiści w odniesieniu do 

krypto; wielu finansowych dyrektorów generalnych i guru krytykowało kryptowaluty, z J.P. Morganem 

na czele, nazywając każdego pracownika przyłapanego na handlu bitcoinem „głupim”, a finansowy 

guru Warren Buffett nazywał bitcoin „złudzeniem” i „przyciąga szarlatanów”. Jednak jeśli chodzi o 

samą technologię blockchain, to zupełnie inna historia. J.P. Morgan ogłosił w tym roku stworzenie 

własnego blockchaina o nazwie Quorum oraz własnej monety o nazwie JPM Coin. Wiele innych dużych 

firm finansowych również zaczyna powoli rozgrzewać się do technologii blockchain. Giełdy 

kryptograficzne przeszły już proces weryfikacji Nasdaq. NASDAQ, Citi i Visa zainwestowały 30 milionów 

dolarów w oparty na blockchain startup Chain.com. NASDAQ docenił również pełne wsparcie 

Overstock.com opcji płatności bitcoin, a także nieopublikowanej jeszcze platformy Roobee 

(https://roobee.io), platformy inwestycyjnej opracowanej dla inwestorów detalicznych. Ogólnie rzecz 

biorąc, istnieje wiele obszarów, w których zarówno małe, jak i duże grupy finansowe mogą czerpać 

korzyści z blockchain. Zajmę się trzema: walutą, infrastrukturą i zasobami cyfrowymi. 

• Waluta: Zastępuje to walutę fiducjarną kryptografią jako elektronicznym systemem gotówkowym. 

Każdy może trzymać monety i płacić szybko i niedrogo, odcinając pośredników (takich jak banki i karty 

kredytowe). Obecne obawy dotyczące zastępowania kryptowalut walutą fiducjarną to zmienność ceny 

(ze względu na wahania wielu monet), zaufanie oraz wiedza na temat tworzenia i akceptowania 

przelewów oraz zarządzania portfelem. Obawy te mogą niepokoić wiele osób, zwłaszcza tych, którzy 

nie znają się na technologii. Duże instytucje finansowe mogą czerpać korzyści z kryptowaluty, 

formalizując transfer środków kryptograficznych do głównego nurtu, tworząc własną kryptowalutę 

i/lub akceptując transfery istniejących kryptowalut. Jasne, prawdopodobnie będzie to związane z 

opłatą, ponieważ pośrednik ponownie się zaangażuje; jednak krypto może być potencjalnie 

wykorzystywane przez główny nurt jako metoda płatności, podobnie jak inne metody, takie jak Visa, 

waluta fiducjarna, automatyczne izby rozliczeniowe (ACH), fundusze notowane na giełdzie (ETF) i tak 

dalej. Użytkownicy mogą następnie wysyłać środki na cały świat, kontaktując się z zaufaną stroną. Oto 

kilka studiów przypadku: 

• Coinpayments (https://www.coinpayments.net), BitPay (https://bitpay.com/) i Abra 

(https://www.abra.com/) to tylko kilka przykładów sprzedawców akceptujących kryptowaluty 

płatności. 



• Innym przykładem są monety zabezpieczone przez bank. J.P. Morgan ogłosił, że bank rozpoczyna 

proces polegający na przekształceniu biliona dolarów, które bank pożycza korporacjom, na rzecz JPM 

Coin. To pierwsza moneta z dużego banku. 

• Infrastruktura: Firmy mogą zastąpić istniejącą infrastrukturę, taką jak scentralizowaną bazę danych, 

łańcuchem bloków, aby uzyskać lepsze bezpieczeństwo i obniżyć koszty. Jednym z problemów 

związanych z transferem kryptowalut jest to, że użytkownik musi zrozumieć, co robi, lub ryzykować 

utratę środków. Oto kilka studiów przypadku: 

• Transfer środków: Western Union testuje Ripple (XRP), aby sprawdzić, czy może zoptymalizować 

istniejący system rozliczeniowy, aby przyspieszyć transfer środków za pomocą blockchain. Na razie 

Western 

Unia twierdzi, że nie udowodniła, że korzystanie z XRP może przyspieszyć transfery. „Przetestowaliśmy 

z Meksykiem, jednym z naszych największych korytarzy… i przy wydajności, którą mamy obecnie, nie 

znaleźliśmy jeszcze wydajności w Ripple” – powiedział dyrektor generalny Western Union, Hikmet 

Ersek. 

• Księgowość: łańcuch bloków Quorum firmy J.P. Morgan 

(https://www.jpmorgan.com/global/Quorum) jest wykorzystywany przez instytucje do śledzenia 

danych finansowych. 

• Zasoby cyfrowe: Jak wspomniałem, blockchain może być używany do tworzenia zasobów cyfrowych 

za pomocą tokenów. Te aktywa mogą być dowolnym narzędziem finansowym. Oto kilka studiów 

przypadku: 

• Łańcuch (https://chain.com/): oferuje tak zwaną sekwencję. Wykorzystuje infrastrukturę blockchain, 

aby umożliwić organizacjom tworzenie usług finansowych od podstaw za pomocą kodu open source 

na GitHub; 

• Openchain (https://www.openchain.org): jest to startup skupiający się na wydawaniu i zarządzaniu 

zasobami cyfrowymi. 

• Symbiont.io (https://symbiont.io/solutions): Powoduje to masową adopcję blockchainu do usług 

finansowych. Dodatkowo NASDAQ zainwestował w Symbiont.io. 

Bezpieczeństwo cybernetyczne 

Jak widzieliście w poprzednim rozdziale, kiedy omawiałem bezpieczeństwo, phishing-malware i inne 

ataki hakerów mające na celu kradzież tożsamości stały się powszechną praktyką. Wiele kradzieży 

tożsamości jest spowodowanych przez hakera łamiącego hasło użytkownika. Zamiast polegać na haśle 

w celu uwierzytelnienia użytkownika, blockchain może zrewolucjonizować tożsamości cyfrowe, 

wykorzystując do ich zabezpieczenia kryptografię. Odbywa się to poprzez przypisanie każdemu 

użytkownikowi kluczy prywatnych w ten sam sposób, w jaki blockchain dołącza klucze 

prywatne/publiczne, a następnie używa tych kluczy do uwierzytelnienia użytkownika i znalezienia 

transakcji, które należą do użytkownika. Ponadto weryfikacja danych może być bolesnym procesem i 

poważnym punktem bólu dla wielu osób. Zastanów się, kiedy musisz uzyskać paszport, poświadczyć 

dokument notarialnie lub odnowić prawo jazdy. Procesy te wymagają dużo wysiłku i czasu. Blockchain 

może pomóc w zapewnieniu i zweryfikowaniu własności i autentyczności dokumentu, jednocześnie 

skracając czas, a wszystko to możesz zrobić w zaciszu swojego domu, zamiast czekać w kolejce lub 

wypełniać skomplikowany formularz. Techniki te można zastosować do: 

- Paszporty 



- Tożsamość cyfrowa 

- Prawo jazdy i dowód osobisty 

- E-rezydencja 

-- Akty urodzenia 

- Certyfikaty ślubu/rozwodu 

- Notariusz dokumentów 

- Logowanie do konta online 

Niektóre przypadki użycia obejmują: 

- Weryfikacja tożsamości: firmy oferujące identyfikatory łańcucha bloków mogą być używane do 

logowania się w aplikacjach i witrynach internetowych, cyfrowego podpisywania dokumentów itp., co 

zmniejsza ryzyko kradzieży tożsamości. Oto kilka studiów przypadku: 

• Guardtime (https://guardtime.com): jest to firma typu blockchain, która udoskonaliła protokoły 

uwierzytelniania danych za pomocą transakcji Keyless Signature Infrastructure (KSI). Kod przyznaje lub 

odmawia dostępu do sieci na podstawie otrzymanego polecenia zamiast hasła. Wybitnym klientem 

Guardtime jest Verizon. 

• Keybase (https://keybase.io): Keybase przechowuje katalog kluczy szyfrowania do mapowania 

tożsamości w mediach społecznościowych. Użytkownicy mogą następnie korzystać z szyfrowania czatu 

i przechowywania w chmurze. 

• Onename (https://onename.com): Ta firma udostępnia przestrzeń nazw .id w swojej sieci Blockstack. 

• ShoCard (https://shocard.com): Ta usługa tożsamości ma na celu zapewnienie bankom i instytucjom 

finansowym możliwości uwierzytelniania użytkowników. 

- Weryfikowanie danych: Możesz użyć łańcucha bloków, aby utworzyć weryfikowalny zapis dowolnych 

danych, plików, procesów biznesowych lub prawie wszystkiego w łańcuchu bloków. Oto kilka studiów 

przypadku: 

• Factom (https://www.factom.com): Zapewnia interfejs API REST do odczytu, zapisu i wyszukiwania 

wpisów i platformy łańcucha bloków Factom, który obejmuje pakiety SDK, dokumentację i eksplorator 

łańcucha bloków do weryfikacji i debugowania wpisów. 

• Dowód istnienia (https://proofofexistence.com): Ta firma weryfikuje istnienie plików za pomocą 

właściwości oznaczonej znacznikiem czasu transakcji. 

• Tierion (https://tierion.com): Jest to podobne do dowodu istnienia. Tierion oferuje dowód i łańcuch. 

Chainpoint chroni dane, zakotwiczając je w łańcuchu bloków bitcoina, a dowodem jest wykorzystanie 

właściwości timestamp blockchaina jako notariusza. Z tej usługi korzystają takie firmy jak Dell i Xero. 

Posiada również portal deweloperski: https://chainpoint.org. 

Nieruchomości 

Branża nieruchomości może potencjalnie skorzystać na wykorzystaniu technologii blockchain w pionie 

i poziomie. Jeśli kiedykolwiek byłeś zaangażowany w transakcję dotyczącą nieruchomości, wiesz, że są 

one często skomplikowane i nieprzejrzyste i zawierają dużo papierkowej roboty i trudnych do śledzenia 

elementów ruchomych, takich jak kontakty z agentami, kontrole nieruchomości, akty prawne, 



finansowanie, notariusze i w wielu przypadkach adwokaci. W tym procesie jest wiele problemów. 

Blockchain może pomóc w obniżeniu kosztów, zwiększeniu bezpieczeństwa, zwiększeniu prywatności 

i przyspieszeniu procesu. W połączeniu z niektórymi z omówionych wcześniej elementów, rozwiązania 

te mogą zapewnić wartość, taką jak tożsamość, weryfikacja dokumentów i finanse: 

- Potwierdzenie tożsamości 

• Bezpieczna identyfikacja zarówno kupującego, jak i sprzedającego 

• Zapewnienie własności 

• Zachowanie prywatności informacji i na podstawie konieczności ich poznania 

-Weryfikacja dokumentów 

• Należyta staranność w zakresie nieruchomości 

- Przeprowadzanie transakcji finansowych 

• Przekazywanie środków 

• Dystrybucja środków między stronami, takimi jak agenci i sprzedawcy 

• Płacić rachunki 

Usługi blockchain zajmujące się tymi elementami mogą przyspieszyć proces, a jednocześnie zmniejszyć 

formalności i obniżyć koszty. 

Oto kilka studiów przypadku: 

- Port (https://goharbor.io): Zapewnia token Ethereum ERC-20, który umożliwia odsprzedaż waluty 

jako zabezpieczenia. To platforma dla cyfrowych papierów wartościowych, takich jak fundusze, private 

equity i nieruchomości komercyjne. 

- Ubitquity (https://www.ubitquity.io): Oferuje platformę SaaS dla nieruchomości wykorzystującą 

platformę blockchain skierowaną do firm hipotecznych, tytułowych i finansowych. Współpracuje z 

podmiotami na całym świecie w celu gromadzenia informacji i dokumentów dotyczących 

nieruchomości. Ubitquity oferuje API do integracji z platformą blockchain (https://www.ubitquity.io/). 

- Propy (https://propy.com/browse/): Ta firma zebrała ICO w wysokości ponad 15 milionów dolarów i 

twierdzi, że może zaoszczędzić ludziom do 25 procent opłat przy zakupie nieruchomości, a także 

uniknąć przelewów i oszustw. Propy przetwarza płatności w dowolnej walucie, w tym krypto. 

- Silentnotary (https://silentnotary.com), Dnote (www.dnote.online) i Blocknotary 

(https://www.blocknotary.com) 

To tylko kilka przykładów firm, które oferują zdecentralizowanego notariusza. Koncepcja jest podobna 

do Proof of Existence. Firma weryfikuje tożsamość, a korzystając z właściwości timestamp w blockchain 

może weryfikować dokumenty. Blockchain przechwytuje hash w określonym momencie, który można 

następnie wykorzystać do potwierdzenia istnienia czegoś w tym czasie. Znacznik czasu może być 

używany w sądzie i tak samo jak tradycyjny notariusz. Usługi te mogą wyeliminować potrzebę 

posiadania fizycznego notariusza. W rzeczywistości wiele stanów, takich jak Arizona, Floryda, Kentucky, 

Luizjana, Nebraska i Nevada, już przyjmuje e-notariuszy aktów prawnych. 

- ShelterZoom (https://www.shelterzoom.com): Ta firma jest skierowana do kupujących, 

sprzedających i najemców. Sprzedaż odbywa się za pomocą inteligentnych kontraktów Ethereum. 



- StreetWire (http://www.streetwire.net/): Ta firma tokenizuje fizyczne aktywa nieruchomości, a także 

świadczy usługi zarządzania danymi mobilnymi 

Usługi oparte na blockchain mogą przynieść korzyści użytkownikom i pomóc w problemach związanych 

z urządzeniami mobilnymi. Oto kilka przykładów: 

- Prywatność: Użytkownicy na całym świecie mają dość braku prywatności, ponieważ media 

społecznościowe, telekomunikacja i firmy internetowe wykorzystują je, przechowując dane 

użytkowników i udostępniając je dla zysku. 

-  Dapps: Obsługa Dapps może zapewnić dostęp do dużej liczby nowych usług bez cenzurowania przez 

sklep z aplikacjami mobilnymi. 

- Dochód: telefony komórkowe mogą generować dochód poprzez wydobycie, wystawianie recenzji 

monet itp., zmniejszając miesięczne rachunki dla użytkownika. 

W rzeczywistości branża mobilna dostrzegła potencjał i wykorzystuje blockchain, aby zapewnić 

użytkownikowi większą kontrolę, wartość i prywatność, a wiele znanych nazwisk pojawia się w tym 

roku na pierwszych stronach gazet. 

Oto kilka studiów przypadku: 

- Electroneum (https://electroneum.com/m1/): to nowy telefon firmy Electroneum. Posiada 

następujące cechy: 

• ETN cloud mining: użytkownicy mogą wydobywać ETN o wartości do 3 USD miesięcznie, uruchamiając 

aplikację cloud mining. 

• Niska cena: ma niską cenę 80 USD. 

• Sprzęt/oprogramowanie: Jest to urządzenie z systemem Android w wersji 8.1 Go, wyposażone w 

czterordzeniowy procesor 1,3 GHz i obsługujące technologię szerokopasmowej sieci komórkowej 4G 

oraz dwie karty SIM. 

- HTC (https://www.htc.com/): Obsługuje wiele aplikacji. 

- Pundi X (https://pundix.com): Ta firma przeprojektowała swój XPhone, którego premiera szacuje się 

na koniec 2019 r. Będzie zawierała następujące elementy: 

• Tryb Blockchain: Usługi mogą działać niezależnie od scentralizowanych operatorów. Użytkownicy 

mogą kierować połączenia telefoniczne, wiadomości i dane przez węzły blockchain bez 

scentralizowanego dostawcy usług. 

• Przycisk X: Pozwala użytkownikom przełączyć się w tryb łańcucha bloków. 

- Samsung Galaxy S10 (https://www.samsung.com/us/mobile/galaxy-s10/): Obejmuje to: 

• Wbudowany portfel kryptograficzny: posiada prywatne przechowywanie kluczy z obsługą bitcoin, 

Ethereum, Cosmo Coin i Enjin Coin, kryptowaluty do gier. 

• Dapps: ma gotową obsługę Dapps. 

• Cosmo coin (COSM): Obsługuje token cosmo, który zasila południowokoreański blockchain. 

• Zarabiaj monety: Użytkownicy mogą zarabiać tokeny kosmosu w zamian za pozostawienie recenzji w 

aplikacji. 



• Płatność: obsługuje płatności zbliżeniowe za pomocą krypto. 

Łańcuch dostaw 

Firmy mogą odnieść znaczne korzyści, wykorzystując blockchain jako prywatną zdecentralizowaną 

księgę, aby lepiej przechowywać i wykorzystywać własne dane na całym świecie. Jak widać, blockchain 

może przechowywać, monitorować i optymalizować dane w niezmienny i uczciwy sposób, który można 

zastosować w łańcuchach dostaw. Łańcuch dostaw można podzielić na następujące elementy: 

- Łańcuch dowodowy: Możesz prześledzić łańcuch własności zasobów. 

- Tożsamość produktu: Możesz przechowywać numery seryjne lub inne informacje identyfikujące 

produkt w łańcuchu bloków, umożliwiając wszystkim stronom (producentom, dystrybutorom, 

sprzedawcom detalicznym i konsumentom) weryfikację autentyczności produktu. Śledzenie 

łańcuchów dostaw może pomóc na wiele sposobów, takich jak eliminacja podrabianych produktów. 

- Monitor: Możesz śledzić w czasie rzeczywistym łańcuchy dostaw, od surowców do gotowego towaru. 

Oto kilka studiów przypadku: 

- Blockverify (www.blockverify.io): Ta firma wykorzystuje blockchain do środków zapobiegających 

fałszerstwom, identyfikując podróbki, zapobiegając duplikowaniu produktów i umożliwiając firmom 

weryfikację swoich produktów i monitorowanie ich łańcuchów dostaw. 

- British Airways (https://www.britishairways.com): Ta firma wykorzystuje blockchain, aby zapewnić 

poprawność informacji o locie. Testuje również VChain (https://www.vchain.tech), system weryfikacji 

zastępujący kontrole bezpieczeństwa. 

- Inxeption (https://www.inxeption.com): UPS połączył siły z platformą Inxeption, aby usprawnić 

łańcuchy dostaw sprzedawców. 

- Maersk (https://maersk.com/): Największa na świecie firma żeglugowa połączyła siły z IBM, aby 

stworzyć blockchain Hyperledger do monitorowania ładunku statków. 

- Tracr (https://www.tracr.com): Jest używany przez De Beers, największego producenta diamentów 

wykorzystującego technologię blockchain, do stworzenia niezmiennego i trwałego cyfrowego zapisu 

dla zarejestrowanych diamentów, aby ograniczyć konflikt („krew” ) diamenty. 

- Walmart: Ta firma korzysta z blockchain, aby umożliwić swoim pracownikom skanowanie towarów w 

aplikacji sklepu i monitorowanie produktu od produkcji do podłogi sklepu. 

Szyfrowane wiadomości 

W rozdziale 1 omówiłem kryptografię i sposób, w jaki maszyny Enigma były używane do szyfrowania i 

deszyfrowania wiadomości w komunikacji wojskowej. Blockchain wywodzi się z przesyłania 

wiadomości i może być używany do wysyłania niezawodnych zaszyfrowanych wiadomości. Blockchain 

można wykorzystać do aktualizacji tradycyjnych rozwiązań do kompleksowego szyfrowania 

wiadomości, wykorzystując księgę decentralizacji do anonimowego wysyłania wiadomości i bez 

wysyłania prywatnych danych użytkownika, nawet maskując adres IP użytkownika. Oto kilka studiów 

przypadku: 

- ADAMANT (https://adamant.im): Jest to prywatny komunikator typu open source z opcją płatności 

kryptograficznych. Zobacz https://github.com/adamant-im. 

- Crypviser (https://crypviser.network): To jest platforma prywatnych wiadomości. 



- Matrix (https://matrix.org/blog/home/): To ekosystem czatu z otwartym kodem źródłowym; zobacz 

https://github.com/matrix-org/matrix.org. 

Wybory i głosowanie 

Manipulacja głosowaniem i uczciwość wyborcza to prawdziwe problemy; napastnicy są znani z 

wykorzystywania technik, takich jak atak Sybil, do manipulowania wyborami. Nic dziwnego, że wiele 

razy pojawiają się opowieści, oskarżenia o oszustwo i nieufność, ponieważ cały proces jest często 

niejasny. Głosowanie wymaga uwierzytelnienia tożsamości wyborców oraz bezpiecznego prowadzenia 

dokumentacji, śledzenia i podliczania głosów. Blockchain może zrewolucjonizować sposób, w jaki 

wyborcy oddają swoje głosy i może przyspieszyć tempo zakończenia tego procesu w uczciwy i otwarty 

sposób. Narzędzia Blockchain mogą być używane razem jako infrastruktura od początku do końca. 

Mogłoby to potencjalnie wyeliminować potrzebę ponownego przeliczania głosów i zbudować zaufanie 

publiczne do wyborów. Voatz i Votem wskazują na kilka potencjalnych zalet wykorzystania blockchain 

do głosowania. 

- Weryfikacja: wyborcy mogą sprawdzić, czy głos został oddany zgodnie z przeznaczeniem i wykryć 

fałszywe wyniki. 

- Przejrzystość: rządy i niezależne strony zewnętrzne mogą potwierdzić wyniki głosowania, ponieważ 

są one przejrzyste, gdy są przechowywane w publicznym łańcuchu bloków. 

- Bezpieczeństwo: Zamiast jednego scentralizowanego komputera w tradycyjnym systemie 

serwerowym, dane głosowania w łańcuchu bloków są rozproszone na wielu węzłach, co utrudnia 

zmianę wyników, jak podczas włamywania się do jednego systemu. 

Oto kilka studiów przypadku: 

- FollowMyVote (https://followmyvote.com): To jest platforma wyborcza w wersji beta. 

- Voatz (https://voatz.com/): Ta firma chce sprawić, by głosowanie było bezpieczniejsze i bardziej 

dostępne. Nawiązała już współpracę z miastem Denver i Wirginia Zachodnia, aby zaoferować pilota 

głosowania mobilnego. 

- Votem (https://votem.com): Ta platforma do głosowania koncentruje się na urządzeniach mobilnych, 

aby zabezpieczyć głosy w wyborach na całym świecie. 

Marketing 

Tradycyjni analitycy łączą dane z różnych źródeł w nieprzejrzysty sposób, a następnie wykorzystują je 

na wiele sposobów, takich jak monetyzacja danych, prognozowanie, podejmowanie decyzji 

biznesowych i tak dalej. Jeśli jednak dane są fałszywe, koszt jest wysoki. Szacuje się, że co roku zbieranie 

fałszywych danych kosztuje ponad 1 miliard dolarów. Jak zauważyłeś, księga blockchain może zawierać 

inne dane z transakcjami w sposób precyzyjny i niezmienny. Dane można następnie wykorzystać do 

wsparcia planowania, analizy i prognozowania, a także śledzenia łańcuchów dostaw. Dane mogą być 

przechwytywane dokładniej dzięki zdecentralizowanej księdze opartej na technologii blockchain, 

ponieważ ogranicza ona błędy ludzkie i zmiany danych. Zebrane dane marketingowe mogą być 

analizowane przez wiele branż, takich jak rozrywka, sport, muzyka i finanse, a także przez algorytmy 

uczenia maszynowego. Używanie blockchain jako niezmiennej bazy danych, w której możesz śledzić 

łańcuch dowodowy, jest już używane w wielu branżach blockchain omówionych w tym rozdziale. W tej 

sekcji wyróżnię firmy, które skupiają się tylko na aspekcie danych. Dane mogą być następnie 

wykorzystywane do prognozowania, naprowadzania i podejmowania decyzji. Reklamodawcy 

internetowi polegają na stawkach pay-per-click, obserwujących w mediach społecznościowych i 



analizach. Weryfikacja dokładności statystyk i upewnianie się, że firmy są prawidłowo rozliczane za 

reklamy, może stać się trudnym zadaniem. Było wiele śledzenia i pomiaru błędne obliczenia, 

powodujące przepłacanie przez firmy. Powód błędnego obliczenia polega na tym, że wysyłany ruch 

może pochodzić od botów, sztucznie wzmacniających statystyki lub fałszywych obserwujących w 

atakach bezpieczeństwa, takich jak atak Sybil. Te błędne obliczenia spowodowały miliardowe straty w 

branży reklamowej. Blockchain może rejestrować zaszyfrowany i przejrzysty łańcuch ruchu (np. 

łańcuch dowodowy), aby w przejrzysty sposób określić, czy kliknięte reklamy i obserwujący pochodzą 

od prawdziwych odbiorców. Dodatkowo blockchain może pomóc łączyć marki z influencerami i łatwiej 

docierać do konsumentów, oferując umowę opartą na inteligentnej umowie i natychmiastowej 

płatności kryptograficznej. 

Oto kilka studiów przypadku: 

- AdChain (https://metax.io/en/products/adchain_registry/): Jest to wyselekcjonowana przez 

społeczność lista witryn internetowych z reklamami, aby zapewnić reklamodawcom pieczęć 

zatwierdzenia na stronach internetowych, które najlepiej nadają się do obsługi ich reklamy. 

- Augur (https://www.augur.net): Jest to protokół prognozowania rynku oparty na Ethereum, 

umożliwiający użytkownikom prognozowanie zdarzeń. Platforma zawiera system nagród dla 

dokładnych prognoz, umożliwiając użytkownikom obstawianie wszystkiego, w tym akcji, sportu, 

prognoz prezydenckich i innych. 

- BOOSTO (https://boosto.io/): Jest to zdecentralizowany sklep z aplikacjami, w którym marki mogą 

zapewnić, że partnerzy docierają do konsumentów, o których prosi marka. Inteligentne kontrakty są 

wykorzystywane do umów, a płatności są dokonywane po spełnieniu warunków określonych przez 

zaangażowane strony przy użyciu własnego krypto. 

-  SWIPECrypto (https://www.swipecrypto.com/): Ta platforma monetyzacji danych obejmuje protokół 

prywatności i udostępniania danych, a także warstwy zarządzania, które nagradzają wprowadzanie 

danych. 

- Wilbson (https://wibson.org): Pozwala użytkownikom sprzedawać swoje prywatne informacje dla 

zysku, jednocześnie chroniąc prywatność. 

Opieka zdrowotna 

W branży opieki zdrowotnej istnieje wiele konkretnych problemów, które blockchain może rozwiązać. 

Na przykład, podobnie jak w przypadku marek z wyższej półki, podrabianie leków stanowi poważny 

problem w przemyśle farmaceutycznym, ponieważ od 10 do 30 procent wszystkich leków 

sprzedawanych w krajach rozwijających się jest podrabianych. Te podróbki przynoszą firmom opieki 

zdrowotnej straty rzędu miliardów dolarów. Większość podrabianych leków jest produkowana w 

Indiach lub Chinach. Ponadto wiele podrabianych leków zawiera niewłaściwe składniki lub niewłaściwą 

dawkę, co zagraża zdrowiu pacjentów. Prywatne blockchainy kontrolowane przez firmę 

farmaceutyczną mogą rejestrować leki i zapewniać, że fałszywe leki zostaną odkryte, ponieważ nie 

zostaną zarejestrowane w ich księdze. Według Bisresearch oczekuje się, że rynek blockchain do 2025 

r. wzrośnie i osiągnie ponad 5 miliardów dolarów. Ponadto branża opieki zdrowotnej może 

wykorzystać blockchain, aby czerpać korzyści z przechowywania wszelkiego rodzaju ważnych 

informacji o lekach, a także lepszego analizowania i przetwarzania informacji. 

- Identyfikacja pacjentów: Organizacje takie jak CHIME i HIMSS od prawie dwóch dekad naciskają na 

tworzenie dowodów tożsamości pacjentów. Utworzenie unikalnego identyfikatora pacjenta można 



łatwo rozwiązać za pomocą blockchain i zapewnić, że nie ma niedopasowanych elektronicznych kart 

zdrowia pacjenta (EHR), co prowadzi do błędów w opiece nad pacjentem. 

- Śledzenie leków: Jak wspomniałem, podróbki mogą zawierać niewłaściwe składniki i szkodzić 

pacjentom. Sprzedaż podrabianych leków przez Internet stanowi 75 miliardów dolarów całego rynku. 

Blockchain można wykorzystać do zarejestrowania wszystkich numerów seryjnych autentycznych 

leków. 

- Śledzenie wyników leków: Blockchain może umożliwić utworzenie publicznej księgi pacjentów w celu 

zgłaszania wyników konkretnego leku. System może zweryfikować, czy użytkownik faktycznie zakupił 

lek i stan pacjenta. Wykorzystanie tych danych może dostarczyć cennych informacji firmie 

farmaceutycznej lub dowolnemu podmiotowi powiązanemu. 

Oto kilka studiów przypadku: 

- Ambrosus (https://ambrosus.com/#mission): Ten system blockchain ma na celu śledzenie łańcucha 

dostaw badań klinicznych i farmaceutyków. Przedsiębiorstwa spożywcze i farmaceutyczne mogą 

korzystać z platformy, aby zoptymalizować widoczność łańcucha dostaw i kontrolę jakości. 

- ConnectingCare (https://www.simplyvitalhealth.com/): Tutaj pacjenci i dostawcy mogą udostępniać 

dane dotyczące zdrowia. Pozwala na wszelkiego rodzaju unikalne aplikacje, od obliczania kosztów po 

zdolność pacjenta do kontrolowania swojej prywatności, a nawet umożliwianie użytkownikom 

sprzedaży danych do badań. 

- FarmaTrust (https://www.farmatrust.com): Ma to na celu powstrzymanie podrabianych leków z 

wykorzystaniem blockchain jako księgi. 

- Hashed Health (https://hashedhealth.com): Ma to na celu rozwiązanie problemu z poświadczeniami 

poprzez uczynienie danych bardziej przejrzystymi i łatwiej dostępnymi. Platforma ma profesjonalną 

giełdę 0, w której członkowie mogą weryfikować poświadczenia i śledzić historię różnych pracowników 

służby zdrowia. Może to przyspieszyć proces zatrudniania i zapewnić niezmienną historię kariery 

zawodowej pracownika służby zdrowia. 

- MedicalChain (https://medicalchain.com/en/): Umożliwia interakcje pacjent-lekarz poprzez 

wykorzystanie blockchain. Projekt jest finansowany za pośrednictwem MedTokens. Pacjenci mają 

pełny dostęp i kontrolę nad swoimi osobistymi danymi dotyczącymi zdrowia i mogą udzielać lekarzom 

dostępu do swojej dokumentacji medycznej za pośrednictwem urządzeń mobilnych, podczas gdy dane 

są bezpieczne w łańcuchu bloków lub za pomocą opasek na rękę pacjentów, które lekarze mogą 

skanować, aby uzyskać dostęp do historii medycznej danej osoby jeśli są nieprzytomni. 

- MedRec (https://medrec.media.mit.edu/): Zapewnia EHR w łańcuchu bloków za pośrednictwem 

inteligentnej umowy Ethereum. 

- MTBC (https://www.mtbc.com): To duży gracz mający na celu poprawę EHR za pomocą blockchain. 

Pacjent będzie miał możliwość przeniesienia danych od jednego lekarza do drugiego. API blockchain 

działa na platformie Hyperledger. 

- Phros (https://phros.io/#home): Taipei Medical University Hospital i Digital Treasury Corporation 

(DTCO) udostępniają dane dotyczące zdrowia przy jednoczesnym zapewnieniu prywatności danych. 

Celem jest umieszczenie wszystkich informacji medycznych pacjenta w łańcuchu bloków. 

- Departament Obrony USA, Agencja Logistyki Obrony USA: Organizacje te eksperymentują z systemem 

opartym na blockchain, który umożliwiałby dodawanie danych i śledzenie ich za pomocą księgi 



blockchain, dostarczając na żywo informacje o działaniach pomocowych wielu agencji, aby pomóc 

zaoszczędzić żyje i obniża koszty 

Hazard 

Gry mogą czerpać korzyści z blockchain, wykorzystując księgę blockchain do przechowywania 

informacji, a także wdrażając gry hybrydowe, które wykorzystują rynek kryptograficzny do transakcji 

NFT w celu zakupu przedmiotów związanych z grą. To wykorzystanie blockchain jest już w ruchu. Sony 

wykorzystuje blockchain do rejestrowania, kto jest właścicielem czego w PlayStation Network. Twórca 

Fortnite Epic Games nawiązał współpracę z firmą blockchain, Microsoft używa blockchain do obsługi 

płatności licencyjnych Xbox Live dla programistów, a wiele innych firm eksperymentuje z 

wykorzystaniem blockchain. Ponadto istnieje Blockchain Game Alliance (BGA), w skład którego 

wchodzą takie firmy, jak Ubisoft, ConsenSys, Everdreamsoft i Enjin. Celem BGA jest łączenie blockchain 

i gier w celu opracowywania rozwiązań oraz opracowywania standardów i najlepszych praktyk. Oto 

studia przypadków: 

- Poza pustką (https://beyond-the-void.net/): To to gra, która wykorzystuje blockchain Ethereum, aby 

umożliwić graczom kupowanie, sprzedawanie i handel „kosmetycznymi przedmiotami w grze” za 

pomocą transakcji NFT. 

- Kryptowalutowe gry karciane: są podobne do tradycyjnych gier karcianych, ale zamiast być fizycznymi 

kartami, są one niewymienne. Karty tworzone są przy użyciu tokenów ERC-721 Ethereum. Karty 

kolekcjonerskie można wymieniać lub grać w stylu arcade-bitwa. Te karty mogą być drogie. Na przykład 

w 2018 roku CryptoKitties sprzedało jednego kota za 111 000 $, a Gods Unchained sprzedał jedną kartę 

za 60 000 $. Przykładami są CryptoKitties (https://www.cryptokitties.co), Gods Unchained 

(https://godsunchained.com) i Spells of Genesis (https://spellsofgenesis.com). 

- HashCraft firmy Ubisoft: został zbudowany jako niewydany prototyp, który zawiera blockchain jako 

podstawową rozgrywkę, umożliwiając graczom budowanie gry dzięki wykorzystaniu księgi blockchain 

jako bazy danych. 

- Łowcy zarazy (https://store.steampowered.com/app/746530/Plague_hunter/): Jest to darmowa gra 

strategiczna z wbudowanym rynkiem Ethereum wykorzystującym transakcje NFT do kupowania i 

sprzedawania broni oraz „łowcy”. Plague Hunters przeszło proces recenzji Sony i ma zostać wydane na 

PlayStation 4. Jest to pierwsza gra obsługująca blockchain, która umożliwia handel tokenami NFT na 

dużej konsoli. 

Muzyka 

Na obecnym rynku wielu artystów, producentów, fanów i konsumentów z branży muzycznej jest 

sfrustrowanych, a blockchain wydaje się być dla nich powiewem świeżego powietrza, ponieważ ma 

potencjał, aby rozwiązać wiele problemów. Na przykład wielu artystów i producentów poświęca dużo 

czasu i zasobów na infiltrację rynku, publikowanie prac i dostęp do najlepszych platform do 

strumieniowego przesyłania muzyki. Gdy artysta dotrze do dużych platform streamingowych, takich 

jak Pandora, Spotify itd., może uzyskać dostęp do 250 milionów klientów; jednak wielu artystów jest 

niezadowolonych ze struktury płatności i czasu potrzebnego na otrzymanie zapłaty. Na przykład utwór 

w Spotify wymagałby ponad 152 000 odtworzeń od użytkowników premium, aby móc wygenerować 

dla artysty zaledwie 100 USD. Większość pieniędzy trafia do długiej listy pośredników. Artyści nie tylko 

zarabiają bardzo mało, ale czasami uzyskanie takich wypłat zajmuje lata. Korzystając z blockchain, 

artyści mogą skorzystać na następujące sposoby: 



- Zwiększ przychody artysty: Blockchain może oferować przejrzyste i uczciwe wypłaty. Udział dostawcy 

treści w przychodach można podzielić w uczciwy i przejrzysty sposób. 

- Usprawnij przychody: Blockchain może zapewnić szybszy sposób wypłacania tantiem dla artystów od 

razu za pomocą krypto na całym świecie. 

- Automatycznie dziel dochody: inteligentne kontrakty mogą służyć do konfigurowania struktury 

płatności dla każdej osoby zaangażowanej w tworzenie treści, takiej jak autor piosenek. 

- Lepsze połączenie z klientami: fani mogą inwestować i bezpośrednio kontaktować się z artystami. 

- Przechowuj dane: Blockchain może być używany do przechowywania informacji w księdze publicznej 

na potrzeby zarządzania prawami cyfrowymi (DRM), artystów, zasobów, wydarzeń, artystów, miejsc i 

tak dalej. 

- Zapewnij usługę przesyłania strumieniowego: sieć P2P łańcucha bloków może być używana do 

przesyłania strumieniowego muzyki. Obecne usługi strumieniowego przesyłania muzyki dużo kosztują 

lub zawierają zbyt wiele reklam. 

Integracja platform muzycznych musi uwzględniać formaty muzyczne i standardy branżowe, takie jak: 

- Common Works Registration (CWR) (www.cmrra.ca/): Jest to standardowy format rejestracji i 

poprawiania utworów muzycznych. 

- DDEX (http://ddex.net): Zapewnienie konsorcjum cyfrowego łańcucha dostaw poprzez odbieranie 

danych od wiodących firm medialnych, organizacji licencjonujących muzykę, dostawców usług 

cyfrowych i pośredników technicznych oraz tworzenie standardu. 

Podobnie jak gamingowy sojusz BGA, branża muzyczna stworzyła organizację, która nadąża za 

rozwojem technologii blockchain. Open Music Initiative (open-music.org) bada wykorzystanie 

blockchain do pomocy w identyfikacji prawowitych posiadaczy praw do muzyki i twórców, aby mogli 

unowocześnić i usprawnić płatności tantiem, a artyści mogli otrzymywać uczciwe tantiemy. Można to 

zrobić, wykorzystując blockchain do przejrzystości i lepszej analizy danych. Wybitni członkowie to 

Soundcloud, Red Bull Media i Netflix, Sony, YouTube i Spotify. 

Podobnie jak w przypadku konkursów hackathon, Smackathon (https://www.smackathon.co) to 

coroczny konkurs na interesujące pomysły w branży muzycznej oparte na blockchain. Na przykład w 

2018 roku wynaleziono platformę blockchain, aby płacić słuchaczom za każdą sekundę odsłuchania 

utworu, a także zapewniać narzędzia do angażowania fanów. Patrząc na niektóre z bardziej znanych 

projektów, zobaczysz, że istnieją powielenia podobnych pomysłów. To potwierdza, że istnieją 

prawdziwe problemy, które należy rozwiązać w przemyśle muzycznym. Oto kilka studiów przypadku: 

- Audius (https://audius.co/): Używa sieci blockchain P2P jako usługi przesyłania strumieniowego. 

Audius wykorzystuje również blockchain do płatności za pośrednictwem inteligentnych kontraktów, 

aby natychmiast wysyłać artystom ich płatności. 

- BitSong (https://bitsong.io/en): Ta firma twierdzi, że jest pierwszą, która używa sieci P2P blockchain 

do strumieniowego przesyłania muzyki. Artyści mogą przesyłać utwory i dołączać reklamy. Za każdą 

odsłuchiwaną reklamę artysta i słuchacze otrzymują do 90% zysków, które zainwestował 

reklamodawca. Platforma zawiera token o nazwie $BTSG do przekazywania darowizn niezależnym 

artystom i kupowania muzyki. 

- Blokur (https://www.blokur.com): Platforma Blokur łączy sztuczną inteligencję i blockchain. 

Blockchain służy jako baza danych, aby umożliwić wydawcom katalogowanie ich muzyki, a następnie 



społeczność może ją zatwierdzić lub odrzucić. Algorytm AI automatycznie rozwiązuje konflikty danych, 

takie jak spory dotyczące praw, aby zapewnić wynagrodzenie oryginalnym artystom. Istnieje już 50 000 

autorów piosenek i 7 000 wydawców, którzy opublikowali swoje prace. 

-  Choon (https://choon.co): Wykorzystuje blockchain do strumieniowego przesyłania muzyki, a także 

płatności cyfrowych, aby przyspieszyć płatności artystów. Artyści mogą używać inteligentnych 

kontraktów Ethereum z każdą piosenką, aby podzielić dochody twórców. Inne funkcje to crowdfunding 

dla nowych artystów i nagrody dla użytkowników, którzy tworzą playlisty. 

- eMusic (https://www.emusic.com): Wykorzystuje inteligentne kontrakty blockchain i Ethereum do 

dystrybucji muzyki i wypłat tantiem za pomocą tokena kryptograficznego o nazwie eMusic. 

- Inmusik (https://inmusik.co): Zawiera token krypto o nazwie $OUND. Dźwięki są klasyfikowane jako 

„muzyka zabezpieczona”, a fani mogą „zainwestować” w wykonawcę, aby dzielić się zarobkami. Fani 

mogą również zdobywać żetony za znajdowanie nowych piosenek, głosowanie na najlepszych 

wykonawców i wspieranie społeczności. Artyści mogą stworzyć „armię”, pozyskać inwestorów i zarobić 

ponad 20 000 dolarów na milion strumieni. 

- MediaChain (www.mediachain.io): Przejęty przez Spotify, MediaChain wykorzystuje księgę 

blockchain do udostępniania informacji w różnych aplikacjach i organizacjach, wydając unikalne 

identyfikatory dla każdej informacji. MediaChain współpracuje również z artystami, aby uczciwie 

zarabiać za pomocą inteligentnych kontraktów. 

- Mycelia (myceliaformusic.org): Wykorzystuje księgę blockchain do przechowywania „paszportu 

twórczości”, który zawiera informacje o utworze, w tym identyfikatory, potwierdzenia, partnerzy 

biznesowi i mechanizmy płatności. Artyści mogą stworzyć inteligentny system płatności 

kontraktowych, aby podzielić wynagrodzenie między wszystkich współtwórców. 

 - MusicLife (https://www.musiclife.io): MusicLife stworzył aplikację multimedialną o nazwie Echo 

(www.app-echo.com/index/download) z milionami użytkowników. Platforma wykorzystuje blockchain 

do szybkiego przetwarzania transakcji i prowadzenia księgowości. Stworzyła własny ekosystem i 

wydała token o nazwie $MITC. Algorytm pozwala artyście ubiegać się o prawa do muzyki i otrzymywać 

zapłatę. Użytkownicy mogą zdobywać tokeny, a także dokonywać zakupów. 

- Musicoin (https://musicoin.org): To platforma do strumieniowego przesyłania muzyki w ramach 

łańcucha bloków. Musicoin stworzył monetę o nazwie $MUSIC, aby handlować zakupami związanymi 

z muzyką. Dochody z tantiem i napiwki trafiają natychmiast do artystów. 

- Ujo Music (https://www.ujomusic.com): Ten łańcuch bloków służy jako baza danych do 

przechowywania praw własności do muzyki artysty. Inteligentne kontrakty i kryptowaluty służą do 

automatyzacji płatności tantiem na rzecz artysty i umożliwiają fanom bezpośrednie napiwki dla 

artystów. Artyści mogą bezpłatnie przesyłać utwory, kontrolować licencjonowanie i zarządzać 

dystrybucjami. Fani są obciążani niewielką opłatą w wysokości 1 USD za każde 100 strumieni. 

- Viberate (https://www.viberate.com/fan): Używa księgi blockchain. Viberate twierdzi, że jest 

największą na świecie bazą danych muzyki na żywo, która w chwili pisania zawiera 460 000 artystów i 

500 000 wydarzeń w 100 000 miejscach w 230 krajach. Zamiast zatrudniać osoby zajmujące się 

wprowadzaniem danych do umieszczania i aktualizowania artystów, wydarzeń i miejsc, Viberate płaci 

współtwórcom tokenem kryptograficznym $VIB. 



- VOISE (https://www.voise.com): Jest to zpp oparty na blockchain z tokenem Ethereum o nazwie 

$VOISE. Artyści mogą przesyłać treści. Honorarium za tantiemy użytkowników trafia prawie w całości 

do artystów, z pominięciem pośredników. 

Dokąd się udać? 

Blockchain jest już używany w wielu branżach, a także ma potencjał do zmiany i ulepszenia wielu branż 

w pionie i poziomie. W tym rozdziale omówiłem tylko kilka; inne branże to hazard, ubezpieczenia, 

rozrywka i wiele innych. Zachęcam do przeprowadzenia własnych badań dotyczących interesującej Cię 

branży, a także do sprawdzenia najnowszych wiadomości, trendów i aktualizacji dotyczących bieżących 

projektów blockchain. 

Streszczenie 

Była podróżą do zrozumienia technologii blockchain. Ta Część posłużyła jako dziesięciometrowy obraz 

tego, co jest możliwe i mam nadzieję, że zainspirował Cię do sposobów wykorzystania technologii 

blockchain. Jak wspomniałem, jest wiele przypadków użycia, w których zastąpienie scentralizowanej 

usługi blockchainem nie przyniosłoby dużej wartości; istnieje jednak wiele konkretnych zastosowań, w 

których platformy blockchain już przynoszą korzyści branżom. Blockchain pomaga usunąć długą listę 

pośredników, wypełnia lukę między użytkownikami a podmiotami, automatyzuje płatności, poprawia 

integralność danych, przyspiesza usługi, globalizuje transakcje, poprawia bezpieczeństwo, obniża 

koszty i zwiększa niezawodność. W pierwszej części  omówiłem, jak wykorzystać blockchain, badając, 

co jest dla ciebie łatwo dostępne w tej chwili. Zidentyfikowałem monety, tokeny, księgi rachunkowe, 

inteligentne kontrakty i dappy jako główne elementy, które mogą być wykorzystane do szybkiego 

wykorzystania blockchain, aby potencjalnie ulepszyć istniejącą platformę. W drugiej części  omówiłem 

wiele konkretnych branż, które mogą i skorzystały z technologii blockchain, a także wymieniłem studia 

przypadków konkretnych pomysłów związanych z blockchain, które są rozwijane lub zostały już 

opublikowane. Technologia Blockchain jest bardzo obiecująca, a przypadki użycia, a także 

funkcjonalności wciąż się rozwijają. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat użycie blockchaina 

wzrośnie, co zaowocuje bardziej powszechnymi eksperymentami w wielu branżach i branżach. Uważa 

się, że znający się na rzeczy programiści blockchain są cennym towarem.  


