
CO TO JEST BLOCKCHAIN? 

ROZWIJA SIĘ ŚWIAT TECHNOLOGII. Procesy, których realizacja zajęła dużo czasu, są teraz wykonywane 

w ciągu kilku minut. Ludzie z całego świata mogą wysyłać pieniądze do siebie nawzajem lub pracować 

nad transakcjami bez ponoszenia wysokich opłat. Łatwo ze sobą współpracować bez względu na to, 

gdzie się znajdujesz. Ludzie potrafią się łączyć i robić rzeczy, które były niewyobrażalne w przeszłości. 

Blockchain jest jednym z powodów, dla których jesteśmy w stanie wykonać niektóre z tych 

niesamowitych rzeczy. Aby wszystko było proste, blockchain jest podobny do bazy danych. Jest to 

sposób przechowywania transakcji i zapisów wartości. Jednak samo stwierdzenie, że blockchain jest 

nowym typem bazy danych, nie jest wystarczające. Tak, przechowuje te informacje, ale tak naprawdę 

nie wyjaśnia wszystkich fajnych rzeczy, które blockchain jest w stanie zrobić, oraz unikalnego sposobu, 

w jaki może przechowywać transakcje i inne informacje. Tradycyjnie, gdy transakcja została 

umieszczona w bazie danych, ludzie będą musieli polegać na jakiejś stronie trzeciej, takiej jak rząd, 

bank lub inna firma, w celu zarejestrowania dla nich informacji. Te osoby trzecie stworzyły zaufanie 

między nimi a ogółem ludności, a w niektórych przypadkach, na przykład tak, jak w przypadku banku, 

rząd zapewni, że pieniądze w środku są bezpieczne, nawet jeśli bank napotka na problemy. Kiedy 

przekazujemy pieniądze, aby zapłacić za usługi i towary, nauczyliśmy się, jak ufać bankom i firmom 

obsługującym karty kredytowe, które wybieramy, aby pobrać odpowiednią kwotę z naszych kont 

bankowych i przekazać ją na konto sprzedającego. Z drugiej strony sprzedawca ma nadzieję, że firma 

wydająca karty kredytowe w końcu zapłaci im potrzebne pieniądze, a jeśli dojdzie do sporu, firma 

zajmie się transakcją. Ludzie ufają bankom i firmom obsługującym karty kredytowe, aby chronić swoje 

dane osobowe. Ufają, że bazy danych, z których korzystają te firmy, dokładnie zachowają swoje 

transakcje, tak aby zawsze dysponowały odpowiednią kwotą na koncie dla płatności. Blockchain 

zapewnia pewne zaufanie i bezpieczeństwo w sieci, której czasami trudno zaufać. Kryptowaluta zyskała 

na popularności w ciągu ostatnich kilku lat. Ta waluta pozwala pracować z ludźmi z całego świata, 

przesyłać pieniądze, robić zakupy i więcej. Waluta nie jest wspierana przez bank, firmę wydającą karty 

kredytowe ani żadną inną instytucję finansową, co stanowi pewien urok, ale w jaki sposób użytkownicy 

zaczynają zdobywać zaufanie do systemu? Blockchain to sekret, który pomaga tym kryptowalutom się 

rozwijać. Zdecentralizowana baza danych, która jest blokową, pozwala użytkownikowi zaufać 

systemowi bez potrzeby banków i innych rządów. Każdy, kto korzysta z blockchaina, może przeglądać 

i sprawdzać swoje transakcje, co pomaga stworzyć takie zaufanie i przejrzystość. Blockchain pozwoli 

użytkownikom na przeprowadzanie transakcji między sobą. Obecnie najpopularniejszym 

zastosowaniem blockchain jest Bitcoin i inne kryptowaluty, ale istnieje wiele innych aplikacji blockchain 

i jak można ich używać w przyszłości. W rzeczywistości transakcje, które można wykonać za pomocą 

blockchain, mogą obejmować pliki cyfrowe, pieniądze, akcje, nieruchomości i wiele innych. Jednak 

największą korzyścią płynącą z używania tej technologii jest to, że zapewnia ona poziom zaufania do 

transakcji, które chcemy, bez konieczności polegania na pośredniej osobie wykonującej pracę. 

Jak Bitcoin i Blockchain są różne 

Teraz blockchain został po raz pierwszy wprowadzony w kodzie źródłowym Bitcoin, więc został 

stworzony po utworzeniu Bitcoin. W ten sposób większość ludzi myśli o blockchain i mogą nie zdawać 

sobie sprawy, że blockchain jest w rzeczywistości zupełnie inną technologią od Bitcoin, mimo że jest to 

ważne dla funkcjonowania kryptowalut. Blockchain jest jedną z podstawowych technologii Bitcoin. 

Jednak nie jest to jedyna technologia, która go obsługuje. Blockchain, gdy jest używany w sieci Bitcoin, 

jest w zasadzie księgą, która będzie śledzić wszystkie transakcje, które mają miejsce w sieci. Kiedy 

płacisz komuś za usługę lub przesyłasz pieniądze komuś innemu, możesz sprawdzić księgę blockchain, 

aby zobaczyć, że ta transakcja pojawiła się. Ale nie jest to jedyna rzecz, na której opiera się Bitcoin. 

Systemy oparte na blockchain są wykorzystywane do wielu zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. 



To, co zaczęło się jako sposób na zdobycie zaufania w obszarze krypto-waluty, może teraz przejąć wiele 

innych sektorów, w tym zdecentralizowane aplikacje, przechowywanie w chmurze, głosowanie, sieci 

społecznościowe, tożsamości cyfrowe, a nawet bankowość. W zależności od tego, jak platforma jest 

rozwijana, istnieją pozornie nieskończone możliwości dla tych systemów i wiele firm pracuje nad 

wdrożeniem ich do swojego modelu biznesowego. Z drugiej strony Bitcoin to tylko internetowa waluta. 

Korzystanie z tej usługi jest bardzo korzystne, ale ta waluta może być używana tylko w przypadku 

płatności cyfrowych. Zyskała dużą popularność, a jej wartość ma naprawdę duże rozmiary, została 

zaprojektowana jako metoda płatności teraz. Zasadniczo, podczas gdy blockchain został opracowany, 

aby pomóc Bitcoin stać się bardziej godnym zaufania, nie jest to jedyny sposób, w jaki można 

wykorzystać tę technologię. Ten system księgi jest szybszy niż jakiekolwiek inne, które są obecnie 

używane na rynku (pobieranie transakcji odbywa się w ciągu kilku minut zamiast kilku dni) i zapewnia 

przejrzystość, której klienci muszą zaufać systemowi. Istnieje wiele potencjalnych zastosowań dla tej 

technologii blockchain, co czyni ją doskonałą opcją bez względu na to, w którym miejscu może być 

używana. 

Jak działa Blockchain 

Ponieważ blockchain jest najczęściej kojarzony z Bitcoinem i innymi kryptowalutami, przyjrzymy się 

podstawom tego, aby lepiej zrozumieć, jak funkcjonują kryptowaluty. W łańcuchu blokowym każda 

transakcja, którą ukończysz, będzie pokazywana chronologicznie w bloku, a następnie łączy się razem, 

tworząc łańcuch. Sposób, w jaki to działa, pomoże zachować poufność twoich informacji, a nawet może 

zachować anonimowość, w zależności od sposobu użycia tej technologii. Każdy z tych bloków będzie 

zawierał ważne informacje o twoich transakcjach i możliwe jest, że na każdym z nich będzie 

przechowywanych sporo danych. Możesz znaleźć informacje dotyczące waluty, tożsamości, tytułów 

własności, praw cyfrowych i nie tylko. Ponieważ może zawierać informacje o transakcjach i zapewniać 

bezpieczeństwo informacji, blockchain jest idealny do nawiązywania kontaktów między ludźmi z całego 

świata w celu dokonywania zakupów, a nawet interakcji. Kiedy dołączysz do sieci Bitcoin i zapiszesz 

swój własny adres, otrzymasz nowy blok do pracy. Może to obsłużyć pewną liczbę transakcji, a czas 

potrzebny na jej wypełnienie zależy od liczby transakcji i ich szybkości. Gdy jeden blok się zapełni, stanie 

się częścią trwałego rekordu i będzie przechowywany w bezpiecznym miejscu wraz z resztą sieci 

blockchain w sieci. Użytkownik otrzyma kolejny blok, który może wypełnić, a proces będzie 

kontynuowany. Każdy użytkownik będzie miał własny blok blockchain, który zawiera wszystkie własne 

transakcje osobiste, a ten blockchain zostanie dodany do łańcucha blockchain w sieci Bitcoin, aby 

pomóc w utrzymaniu przejrzystości. Dobry sposób na myślenie o blockchainizmie - to jest jak wyciąg z 

konta bankowego. Każdy blok będzie jak miesięczne wyciągi bankowe, na które możesz spojrzeć i 

zobaczyć, co osiągnąłeś w ciągu miesiąca. Spotkają się wszyscy, aby stworzyć całą historię Twoich 

transakcji, płatności, otrzymanych funduszy i tak dalej. Jedyna różnica polega na tym, że blockchain 

znajduje się online i będzie monitorował tylko transakcje wykonywane w sieci Bitcoin. Jedną z rzeczy, 

które ludzie lubią używać technologii blockchain w sieci Bitcoin, jest to, że jest całkiem bezpieczna. 

Istnieją specjalne kody, które utrudniają hakerom przeglądanie i sprawdzanie, jakie informacje są 

dostępne, ale nadal zapewniają przejrzystość sieci. Sieć Bitcoin polega na tym, że górnicy pomagają 

dbać o bezpieczeństwo tej księgi, zapewniając im nagrodę za każdym razem, gdy odnoszą sukces. 

Zadaniem górników jest wymyślenie unikalnego kodu, który ukryje wszystkie informacje w każdym 

bloku, dzięki czemu jest bezpieczny od innych, którzy chcą na nie patrzeć. Kody te muszą mieć na 

początku pewną liczbę zera i będą kombinacją liter i cyfr. Został tak zaprojektowany, że jeśli zmieni się 

choćby jedna postać łańcucha, wszystkie postacie, które pojawią się po nim, również się zmienią. 

Ułatwia to zauważenie, czy ktoś nie radzi sobie z transakcjami na blockchain, ponieważ szybko 

przestanie się dopasowywać, kiedy to nastąpi. Jak można sobie wyobrazić, proces tworzenia tych 

kodów nie jest łatwy i zasady zostały wprowadzone w taki sposób, aby losowy program komputerowy 



nie był w stanie wykonać całej pracy. Dobrą wiadomością jest to, że gdy górnik odniesie sukces, 

zostanie nagrodzony 25 bitcoinami, z których każdy bitcoin ma obecnie wartość ponad 4000 USD. 

Pomaga to zachęcić ludzi do pracy w górnictwie, zapewniając jednocześnie użytkownikom ochronę i 

bezpieczeństwo, których potrzebują. Blockchain to naprawdę zgrabna technologia, która ma tak wiele 

potencjalnych aplikacji, z których użytkownicy mogą się cieszyć. W tej chwili to wiodąca siła, która 

pomogła Bitcoin stać się tak popularna, ale z pewnością zmieni wiele innych aspektów naszego świata 

w przyszłości. Jest to tak prosty pomysł, po prostu księga rachunkowa do śledzenia transakcji, ale jest 

tak wydajna i łatwa w użyciu, że wiele platform dla różnych aplikacji jest już w użyciu. 

Dlaczego rośnie tak bardzo? 

Ludzie, którzy nie rozumieją, czym jest blockchain, mogą być zdezorientowani, dlaczego rośnie ich 

popularność. Dlaczego taka technologia byłaby tak popularna w tak wielu różnych branżach? W jaki 

sposób można coś, co ma wspierać cyfrową walutę, która może pomóc w branży ubezpieczeniowej, 

branży finansowej i wielu innych? Istnieje wiele powodów, dla których blockchain staje się tak 

popularny i dlaczego tak wiele osób decyduje się na tę technologię. Tak, został zaprojektowany do 

współpracy z Bitcoinem i pomagał rosnąć cyfrowym walutom, ale nie jest to jedyna aplikacja 

blockchain. Branża, która musi dysponować cennymi informacjami, niezależnie od tego, czy ma to 

związek z pieniędzmi, tytułami, czy nawet informacjami, może skorzystać z technologii blockchain. Ten 

system działa, ponieważ jest tak bezpieczny. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod bankowych, 

jest prawie niemożliwe, aby ktoś wszedł do systemu i dokonał zmiany w jednej z transakcji. To w 

zasadzie zniszczy wszystkie bloki, które nastąpiły po tym konkretnym bloku, a nawet początkujący 

będzie mógł zobaczyć, że coś jest wyłączone. Pomaga to utrzymać system w bezpieczeństwie w taki 

sposób, w jaki inne księgi po prostu nie mogą tego zrobić. Mimo że blockchain jest uważany za 

naprawdę bezpieczny, we wszystkich transakcjach występuje element przejrzystości. Jeśli ktoś jest w 

sieci Bitcoin, może zobaczyć wszystkie transakcje, które miały miejsce. Pomaga to pokazać, co dzieje 

się z Bitcoinem i innymi sieciami blockchain, a także zachować je wszystkie bezpieczne. Wielkim 

powodem, dla którego wiele osób lubi pracować z Bitcoinem jest to, że opłaty są minimalne. Jesteś w 

stanie wysyłać pieniądze lub robić zakupy dla wszystkich na całym świecie. Tradycyjnie kosztowało by 

to sporo pieniędzy, a czas potrzebny na to byłby co najmniej kilka dni. Dzięki blockchain możesz 

wykonać te transakcje w ciągu zaledwie kilku minut, a opłaty są praktycznie nieistniejące, co zachęca 

do handlu ponad granicami. Niektórzy ludzie lubią chodzić na blockchain, ponieważ tak naprawdę nie 

jest kontrolowany przez agencję rządową. Chociaż istnieją agencje rządowe, które rozważają dodanie 

do blockchain, aby przyspieszyć to, co robią, obecne blockchain, szczególnie w odniesieniu do Bitcoin, 

nie ma banku ani centralnego rządu, który go obsługuje. Blockchain ma również potencjał do pracy w 

wielu różnych branżach. Nie musisz po prostu używać go z Bitcoinem i innymi cyfrowymi walutami, 

chociaż jest to obecnie największe wykorzystanie blockchain. Blockchain jest już rozwijany do pracy w 

branży finansowej, branży ubezpieczeniowej i wielu innych. Aplikacje dla tego rodzaju technologii są 

prawie nieskończone. I na koniec blockchain pomaga zapewnić element anonimowości. Możesz 

wybrać adres Bitcoin, którego chcesz użyć, i nie musi on zawierać niczego z Twoim imieniem. Ułatwia 

to ukrywanie danych osobowych podczas wykonywania różnych transakcji w trybie online. Jak widać, 

istnieje kilka powodów, dla których warto pracować z technologią blockchain. Jest prosty w użyciu, 

zapewnia bezpieczeństwo i prywatność, których potrzebujesz, aby dokonywać płatności online, a jest 

tak wiele aplikacji do korzystania z tej technologii. Wielu słusznie uważa, że blockchain jest tutaj i że z 

pewnością wiele zmieni w przyszłości wielu branż. 

KORZYŚCI Z TECHNOLOGII BLOCKCHAIN 

BLOCKCHAIN NAJCZĘŚCIEJ BYŁA WYKORZYSTYWANA DO BITCOINU, aby upewnić się, że wszystkie 

transakcje mogą zostać rozliczone oraz że w systemie istnieje element zaufania i bezpieczeństwa. W 



miarę jak Bitcoin zaczął się rozwijać i był coraz szerzej wykorzystywany, ludzie zaczęli zauważać 

blockchain i zaczęli myśleć o innych zastosowaniach tej technologii. Na początku może się wydawać, 

że blockchain jest tylko prostym narzędziem do księgowania, czymś, co utrzymuje wszystkie transakcje 

w sieci Bitcoin, ale nie jest czymś, co można wykorzystać w innych obszarach. Gdy przyjrzeli się bliżej 

temu, co ta technologia jest w stanie zrobić, zaczęli wlewać miliony dolarów w rozwijanie własnych 

blokad. Istnieje wiele pozytywnych zastosowań technologii blockchain na arenie finansowej. 

Blockchain ma możliwość przetwarzania informacji szybciej niż inne aplikacje, ponieważ eliminuje 

pośredników, którzy często spowalniają proces. Może to nie tylko zwiększyć prędkość, ale także 

obniżyć koszty prowadzenia działalności. Technologia ta może być również wykorzystywana w wielu 

różnych obszarach finansów, w tym rozliczeniach, płatnościach, handlu akcjami i transferze walut. 

Przenoszenie wartości jest procesem powolnym w porównaniu do średniej długości transakcji 

finansowych. W zależności od tego, gdzie wysłałeś pieniądze, przeniesienie środków na inne kraje 

może potrwać kilka tygodni, a czasami dokładny kurs wymiany będzie niepewny po zakończeniu 

przelewu. Podczas pracy z księgą, która działa w technologii blockchain, możesz zmniejszyć koszt 

ładowania, wartość transferu, a także przyspieszyć proces, ponieważ usuwasz pośredników. Handel 

akcjami będzie działał w ten sam sposób. Tradycyjne metody pracy w zawodzie mogą być powolne. 

Musisz przyjrzeć się zapasom, porozmawiać z brokerem, a następnie poczekać, aż transakcja przeniesie 

się z twojego konta bankowego na konto handlowe. Czasami możesz przyspieszyć to, mając już 

pieniądze na rezerwie na swoim koncie transakcyjnym, ale to jeszcze trochę potrwa. Blockchains 

można wykorzystać do skrócenia czasu potrzebnego na przeprowadzenie procesu rozliczeniowego i 

zapewnia większą dokładność transakcji. W rzeczywistości ta technologia jest tak wydajna, że NASDAQ 

już ją wykorzystuje, aby pomóc w handlu akcjami. Blockchain, którego używa NASDAQ, to transakcje 

na akcjach pre-IPO, które ułatwiają przekazywanie współwłasności prywatnym firmom pomiędzy 

inwestorami przed ich notowaniem na giełdzie. Ten blockchain jest już działa, co pokazuje, jak łatwe 

byłoby to dla innych firm w regionie również w branży finansowej. Ale czy liczy się obecnie wiele 

korzyści z tego rodzaju technologią, czy większość obecnych instytucji finansowych jest gotowa na 

dodanie tej technologii do swojego modelu biznesowego? Czy są skłonni ufać, że wszystkie pieniądze 

zostaną przetworzone za pomocą tej technologii? Istnieje już wiele firm, które już korzystają z 

technologii blockchain w swojej działalności. Oprócz NASDAQ, niektóre inne firmy, w tym Capital One, 

Citibank i Visa, zainwestowały już w chain.com, aby stworzyć rozproszoną księgę dla transakcji 

pomiędzy instytucjami finansowymi. Ripple jest jednym z przykładów tego, jak to działa. Jest to sieć 

płatnicza, która została wykorzystana do przeniesienia towarów, walut i innych wartościowych rzeczy 

przy użyciu pomysłu na rozproszoną księgę. Jest on już używany przez wiele dużych banków i instytucji 

finansowych na całym świecie, co pozwala bankom przesyłać płatności międzynarodowe w czasie 

rzeczywistym po znacznie niższych kosztach niż niektóre z istniejących metod. Obecnie istnieje 

piętnaście banków z górnej półki, które współpracują z Ripple, aby dalej rozwijać platformę blockchain. 

Ponadto firma technologiczna R3 współpracuje z dwudziestoma pięcioma dużymi bankami, w tym 

Citibank, JP Morgan i Wells Fargo. Firmy, które są w tym projekcie, znane są jako konsorcjum R3. Ten 

jest podobny do Ripple, ponieważ jest rozwijany jako technologia rozproszonej bazy danych. R3 ma za 

sobą wiele wsparcia, z niektórymi programistami z rdzeniem Bitcoin, technologią i kryptografią. 

Rozproszona księga, którą rozwija R3, jest nieco inna niż technologia blockchain, ale mają pewne 

podobieństwa. Oferuje wiele korzyści, które już posiada blockchain. Jedenaście banków należących do 

konsorcjum R3 jest już podłączonych do tej księgi i korzysta z nich, aby zapewnić im lepszą obsługę 

klienta. Bank of England pracuje również nad rozwojem technologii blockchain. Ten bank zobowiązuje 

się do zmiany bazy danych, aby mogły wdrożyć technologię blockchain w ich działalności. Oni już 

poświęcili zespół  dla stworzenie tego typu technologii, aby pomóc im lepiej służyć swoim klientom. 

Bank of England ma nadzieję wykorzystać tę technologię, aby pomóc im w obronie w rosnącej liczbie 

cyberataków. Innymi sposobami, z których mogą skorzystać, jest ułatwienie rozliczania transakcji i 



upewnienie się, że ich system jest kompatybilny z innymi zmieniającymi się systemami. Blockchain jest 

już przyjmowany przez wiele różnych sektorów branży finansowej. Nawet duże banki pracują nad 

dodaniem tego typu technologii do ich baz danych, ponieważ pomaga im zapewnić lepszą obsługę 

klienta, a jednocześnie oszczędzać pieniądze w tym procesie. Podczas gdy wiele z tej technologii wciąż 

jest rozwijanych, istnieje duży potencjał w tej technologii i wiele dużych firm jest gotowych do jej 

przyjęcia. Jest tak wiele sposobów, że technologia blockchain może być wykorzystywana w branży 

finansowej. Bez względu na to, czy ma to na celu przyspieszenie obsługi klienta, zaoszczędzenie 

kosztów związanych z próbą naprawienia transakcji, czy coś innego, na pewno okaże się przydatne dla 

tej nowej technologii. 

INNE PRZEMYSŁY, KTÓRE MOGĄ UŻYWAĆ BLOCKCHAIN 

PRZEMYSŁ FINANSOWY WYGLĄDA wielkiego postępu z wykorzystaniem technologii blockchain, ale nie 

jest to jedyna branża, która będzie mogła korzystać z tej technologii. Chociaż blockchain jest silnie 

związany z transakcjami i płatnościami, głównie dlatego, że był pierwotnie używany z Bitcoin, 

potencjał, który pochodzi z tej technologii jest o wiele większy niż tylko w sektorze finansowym i 

płatności. W rzeczywistości istnieje duży potencjał związany z używaniem blockchain i prawie każda 

branża może odnieść z tego korzyści. Projekty, które są już opracowywane, pokazują wpływ tej 

technologii na wszystkie branże. Ta część zajmie trochę czasu, aby przejść do niektórych innych branż, 

które mogą korzystać z blockchain, aby przyspieszyć obsługę, zaoszczędzić pieniądze i pomóc swoim 

klientom cieszyć się. 

Cyfrowe tożsamości 

Jeśli chodzi o przemysł bezpieczeństwa, zarządzanie tożsamością za pomocą blockchain może być 

kluczem do udzielenia pomocy. Jeśli możesz zaufać komuś, kiedy powie, kim są, wtedy możesz połączyć 

tę osobę z aplikacjami, z których mogą korzystać. Cyfrowe tożsamości to świetny pomysł, ale teraz 

mają wiele problemów. Łatwo jest ustawić tożsamość, która jest fałszywa, a nawet ukraść czyjąś 

tożsamość. Hasła są powszechnie używane, ale nie są tak bezpieczne, a bazy danych przechowujące 

hasła są często atakowane przez hakerów. Nieraz jedna z tych baz danych jest atakowana, haker może 

uzyskać dostęp do wszystkich danych klienta, które są w systemie. Blockchain może zająć się 

niektórymi problemami związanymi z tożsamością cyfrową. Te systemy identyfikacji są bezpieczne, 

niepodważalne, niepowtarzalne i prawie niemożliwe, aby zewnętrzne źródło uzyskało dostęp bez 

odpowiedniej autoryzacji. Istnieją już firmy, takie jak ShoCard, które budują tego typu systemy. Jest tak 

wiele aplikacji wykorzystujących blockchain, takich jak akty urodzenia, rezydencje, certyfikaty 

małżeństwa, prawa jazdy, tożsamości cyfrowe, paszporty i wiele innych. 

Cyfrowe głosowanie 

Po zbudowaniu technologii, która pozwala na podpisy elektroniczne i cyfrową tożsamość, łatwo jest 

uwierzytelnić tożsamość użytkownika za pomocą innych działań i transakcji online. Można to 

wykorzystać w przypadku głosowania cyfrowego z kilkoma zmianami na platformie blockchain w 

przyszłości. Głównym powodem, dla którego głosowanie cyfrowe nie stało się rzeczywistością na całym 

świecie, jest obawa o prywatność i bezpieczeństwo. Wiele firm próbowało przeprowadzić głosowanie 

cyfrowe na dużą skalę, ale jak dotąd tylko Estonia odniosła sukces. W 2014 r. Dania wykorzystała 

technologię blockchain do głosowania na małą skalę, ale nie została ona jeszcze rozszerzona na cały 

kraj. Za pomocą systemu głosowania opartego na blockchain, wyborca jest w stanie sprawdzić, czy jego 

głos jest wysyłany, jednocześnie upewniając się, że ich prywatność jest zachowana, a tożsamość ukryta. 

Ponadto głosowanie cyfrowe ułatwiłoby głosowanie większej liczbie osób, zwłaszcza tych, którzy 

mieszkają zbyt daleko od lokalu wyborczego lub nie są w stanie uzyskać wystarczającej ilości wolnego 

czasu. 



Dokumentacja medyczna 

Technologia blockchain może być nawet używana z dokumentacją medyczną. Fakt, że blockchain jest 

rozproszoną księgą, w której zmiany w jednej części mają zostać zaktualizowane we wszystkich 

pozostałych częściach w tym samym czasie, może naprawdę pomóc w opiece nad pacjentem. Pacjenci 

nie będą już musieli śledzić wszystkich informacji we własnym zakresie, a lekarze nie będą musieli 

czekać, aby dowiedzieć się o tych informacjach, jeśli pacjent się przeniesie. Ta księga ma duży potencjał 

w branży opieki zdrowotnej. Jeśli kiedykolwiek odwiedziłeś więcej niż jednego lekarza w swoim życiu, 

wiesz, że za każdym razem, gdy jedziesz, musisz wypełnić wiele dokumentów. Za każdym razem, gdy 

zaczynasz z nowym szpitalem, chcą zadać wiele pytań medycznych, o swoje alergie i wiele więcej. Im 

więcej razy musisz udać się do nowego lekarza, np. Gdy potrzebujesz specjalisty, tym więcej razy musisz 

podać te informacje. Przy pomocy blockchain twój lekarz będzie mógł przechowywać wszystkie te 

informacje w udostępnionej bazie danych. Ta baza danych zawierałaby wszystkie zapisy dotyczące 

zdrowia wszystkich osób, które kiedykolwiek odwiedzały lekarza lub szpital, a wszyscy pracownicy 

służby zdrowia, pielęgniarki, lekarze, szpitale i inni mogliby uzyskać dostęp do tych danych, kiedy tego 

potrzebują. Mogli po prostu przejrzeć dokumentację medyczną pacjenta, oszczędzając wiele czasu i 

kłopotów oraz ułatwiając mu właściwe leczenie pacjenta. W niektórych przypadkach może to 

ostatecznie uratować życie pacjenta. Jeśli popadną w operację, lekarz będzie mógł spojrzeć na 

informacje i sprawdzić, czy pacjent ma jakąkolwiek historię choroby lub alergie, zamiast mieć nadzieję, 

że wszystko się ułoży. Warunki, których nie można złapać, jeśli pacjent odwiedza kilku lekarzy w czasie, 

mogą być łatwiejsze do znalezienia, jeśli drugi lekarz był w stanie uzyskać dostęp do wcześniejszej 

dokumentacji medycznej. Nawet firmy ubezpieczeniowe mogły zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy, 

gdyby mogły uzyskać dostęp do tej bazy danych. Ubieganie się o ubezpieczenie zdrowotne może zająć 

dużo czasu, ponieważ zadadzą wiele pytań, które będą niewygodne, a czasami inwazyjne. Pacjenci 

mogliby zezwolić ubezpieczeniu zdrowotnemu na dostęp do swoich kart zdrowia, oszczędzając im 

trochę czasu i upewniając się, że firma ubezpieczeniowa ma właściwe informacje.  

Certyfikaty akademickie 

Nawet blockchain może przechowywać informacje o akademickich certyfikatach. Jest to coś, co Szkoła 

Holbertson w Kalifornii już planuje wykorzystać za pomocą technologii blockchain. Wiele uczelni miało 

problemy z uczniami fałszującymi ich informacje i zgłaszającymi roszczenia do kwalifikacji, których nie 

zdobyli, i tego rodzaju technologia byłaby w stanie położyć temu kres. Księgi rachunkowe Blockchain 

pomogłyby stworzyć większą przejrzystość wokół akademickich zapisów dla studentów. Byłaby w 

stanie zweryfikować informacje, które uczeń dostarcza w ciągu zaledwie kilku minut, co pomaga 

wyeliminować oszustwa. System ten może pomóc zaoszczędzić pieniądze i czas, ponieważ szkoła nie 

będzie już musiała przechodzić i ręcznie sprawdzać kwalifikacje. 

Ubezpieczenie 

Przy pomocy inteligentnych kontraktów wiele firm ubezpieczeniowych może również korzystać z 

blockchain. Wiele osób denerwuje się, gdy korzystają ze swojego zwykłego ubezpieczenia, ponieważ 

muszą się martwić o kontakt z firmą ubezpieczeniową, dostarczając potrzebnych informacji i czekając 

przez długi czas. Inteligentne kontrakty na platformie blockchain mogą mieć duże znaczenie. Wszystkie 

warunki mogą być zapisane w umowie, a gdy pewne warunki zostaną spełnione, umowa zostanie 

wypłacona stronie właściwej. Może to przyspieszyć transakcje, trochę wyjąć środkową osobę i nieco 

ułatwić otrzymywanie pieniędzy z ubezpieczenia. 

Muzyka 



Nawet świat muzyki chce rozwinąć platformę blockchain, którą mogliby wykorzystać na wiele 

sposobów. Niektóre firmy pracują nad tworzeniem aplikacji, aby zmienić sposób, w jaki muzyka jest 

rozpowszechniana, udostępniana, kupowana, a nawet w jaki sposób opłaty licencyjne będą wypłacane 

artystom. Na przykład, Spotify zakupiło niedawno platformę znaną jako Mediachain, która jest 

odpowiedzialna za stworzenie systemu, który pozwala artystom tworzyć cyfrowe zapisy utworów na 

blockchainie Bitcoin. Według serwisu Spotify, planują użyć Platformya, którą otrzymują od Mediachain, 

aby tworzyć płatności bardziej przejrzyste dla artystów. 

BLOCKCHAIN I KRYPTOWALUTA 
 
Spędzimy trochę czasu na dyskusję o tym, jak działa blockchain i kryptowaluta. Chociaż istnieje wiele 
różnych aplikacji do blockchain i można je opracować tak, aby działały niemal w każdej branży, 
pierwotnie zaprojektowano je do pracy z siecią Bitcoin, aby zapewnić bezpieczeństwo tej cyfrowej 
waluty, jednocześnie umożliwiając jej transparentność. Z tego powodu większość ludzi kojarzy 
kryptowaluty z blockchain. Bitcoin to rodzaj cyfrowej waluty. Użytkownicy mogą dołączyć do sieci swój 
wybór (Bitcoin jest jedną z najpopularniejszych opcji, ale jest wiele innych), a następnie może używać 
monet do robienia zakupów, wysyłania pieniędzy do innych osób i wielu innych. Ta waluta działa 
całkowicie online, co oznacza, że nie możesz drukować żadnej z walut, jak to możliwe, za pomocą 
tradycyjnych pieniędzy. Jest to korzystne dla niektórych, o ile upewnisz się, że masz odpowiedni sklep 
i kopię zapasową swoich monet, na wypadek gdyby coś się wydarzyło. Nie ma władzy rządowej ani 
banku prowadzącego monety, ponieważ działa całkowicie na równaniu matematycznym z ustalonymi 
z góry wynikami. Z drugiej strony blockchain jest rozproszoną księgą. Będzie śledzić wszystkie 
transakcje, które się zdarzają i może zawierać niemal wszystko, co ma jakąkolwiek wartość. Kiedy 
informacje są wprowadzane w łańcuchu bloków, nie można ich zmienić, jeśli na ponad połowie 
komputerów w sieci zgodzi się na to. Pomaga to utrzymać bezpieczeństwo sieci. Kiedy pracujesz w 
cokolwiek, co używa walut lub finansów, zauważysz, że ta księga będzie nadal rosła wraz z każdym 
zakupem i ostatecznie dołączy do stałej sieci z wszystkimi transakcjami od wszystkich innych 
użytkowników, którzy również się łączą. Teraz blockchain jest w stanie pomóc kryptowalutom. 
Ponieważ nie istnieje agencja rządowa ani duży bank prowadzący walutę (co jest jednym z powodów, 
że ludzie tak bardzo lubią te waluty), Bitcoin i inne cyfrowe waluty muszą mieć pewną metodę, która 
pomoże zbudować zaufanie w sieć. Blockchain jest w stanie pomóc, aby tak się stało, bezpiecznie 
przechowując wszystkie transakcje, które mają miejsce w sieci. Po zakończeniu każdego bloku przez 
użytkownika, zostanie on dodany do stałego rekordu, sieci blockchain, i każdy będzie mógł sprawdzić, 
czy transakcja się wydarzyła i że jest zgodna z prawem. Bez blockchain jest mało prawdopodobne, aby 
te kryptowaluty działały tak dobrze, jak są. Wiele osób martwiłoby się o transakcje, które ukończyły, 
ponieważ nie byłyby w stanie zapewnić, że przeszedł. Nie mieliby też łatwej metody sprawdzenia, czy 
transakcje zostały naruszone, ale blockchain jest w stanie pomóc w tym wszystkim. Istnieje wiele 
aplikacji wykorzystujących blockchain i na pewno przejmuje wiele różnych branż na całym świecie, ale 
ma specjalne miejsce, dzięki któremu kryptowaluty stają się tak rozpowszechnione. 
 
Jak Blockchain działa, aby pomagać cyfrowym walutom 
 
Aby zrozumieć, w jaki sposób blockchain ma pomóc tym cyfrowym walutom, ważne jest, aby przyjrzeć 
się całemu systemowi uruchamiania blockchain. Omówiliśmy to nieco i pojawią się te same pomysły, 
gdy mówimy o tym, jak blockchain działa w innych aplikacjach, ale ponowne przeanalizowanie może 
pomóc nam zrozumieć, dlaczego blockchain został opracowany w tym samym czasie co bitcoin i inne 
cyfrowe waluty. Blockchain to w zasadzie baza danych wszystkich transakcji, które występują w sieci. 
Pełna kopia bloku blockchain (takiego jak blockchain, który można znaleźć na Bitcoin) będzie zawierała 
wszystkie transakcje, które miały miejsce od momentu powstania waluty. Dzięki tym informacjom (jeśli 
użytkownik sobie tego życzy), ktoś mógłby uzyskać wiele informacji o wszystkich transakcjach, które 
każdy użytkownik mógł kiedykolwiek wykonać. Teraz jest trochę bezpieczeństwa, które towarzyszy 



temu systemowi. Każdy blok będzie zawierać hasz, który pochodzi z poprzedniego bloku. W ten sposób 
utworzysz łańcuch bloków, które wszystkie łączą się z blokiem genesis, jeśli przejdziesz przez łańcuch. 
Każdy blok jest gwarantowany, za pomocą tej metody, aby przejść po poprzednim bloku we właściwej 
kolejności, w przeciwnym razie wystąpiłyby problemy ze znajomością skrótu z poprzedniego bloku. 
Po dodaniu bloku do łańcucha niemożliwe jest zmodyfikowanie łańcucha. Aby w ogóle zmienić blok, 
należy również zregenerować kod każdego bloku występującego po nim. W zależności od tego, jak 
daleko w łańcuchu się to zdarza, może stać się niezłym bałaganem. Te właściwości są jednak świetne, 
ponieważ uniemożliwiają komuś wejście do systemu i rozpoczęcie pracy. Uczciwi generatorzy będą 
budować tylko na nowym bloku, jeśli jest to najnowszy blok w najdłuższym ważnym łańcuchu. Długość 
będzie obliczana jako łączna łączna trudność tego łańcucha, a nie liczba bloków, chociaż to rozróżnienie 
nie jest tak ważne, z wyjątkiem kilku rodzajów ataków. Łańcuch zostanie uznany za poprawny, jeśli 
wszystkie transakcje i bloki znajdujące się w nim są poprawne i tylko wtedy, gdy istnieje odpowiedni 
blok genezowy. Jeśli łańcuch jest ustawiony prawidłowo, wszystkie bloki powinny mieć tylko jedną 
ścieżkę z powrotem do jej bloku genezy. Jednak blok geneza może mieć widelce, które biegną w 
różnych kierunkach. Widły jednoblokowe zostaną utworzone, gdy w tym samym czasie powstały dwa 
bloki. Kiedy tak się stanie, węzły generujące zaczną budować na podstawie bloków, które otrzymały 
jako pierwsze. Czasami większy widelec ma nastąpić po tym, jak program próbował naprawić błąd, 
który wymagał pewnych zmian, które były niezgodne z systemem. Bloki, które ostatecznie znajdują się 
w dłuższych łańcuchach, będą zazwyczaj dodawane do łańcucha blokowego, ponieważ są bardziej 
wartościowe. Z drugiej strony, bloki, które są na krótszych łańcuchach, które są czasami nazywane 
błędnymi łańcuchami, nie będą używane do niczego. Jeśli użytkownik w Bitcoin przełącza się na dłuższy 
łańcuch, który jest uważany za prawidłowy, wszystkie transakcje, które były w krótszym łańcuchu, 
zostaną umieszczone w kolejce, aby mogły zostać dodane również do dłuższego łańcucha. Jak widać, 
istnieje wiele sposobów, które ten blockchain może przynieść korzyści różnym użytkownikom Bitcoin. 
Ten proces zasadniczo opisuje co trwa po zakończeniu transakcji w sieci. Ma to na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa informacji w sieci, dlatego jest częścią technologii dostarczanej przez Bitcoin. Kiedy 
zdecydujesz się dołączyć do sieci Bitcoin lub jednej z innych cyfrowych sieci walutowych, otrzymasz 
adres Bitcoin i zostaniesz zaproszony do sieci. Otrzymasz swój pierwszy blok, który wypełnisz. Pomyśl 
o tym jak o miesięcznym wyciągu bankowym, który wypełniasz transakcjami. W zależności od tego, ile 
transakcji wykonasz każdego dnia, Twój blok może się szybko uzupełnić lub może to zająć trochę czasu. 
Zwykle istnieje pewna liczba transakcji, które są w stanie zmieścić się w bloku, a nie w określonym 
przedziale czasowym. Po wypełnieniu bloku, nadszedł czas, aby blok dołączył do reszty łańcucha. 
Niektórzy użytkownicy będą mieć dłuższy łańcuch, a niektórzy będą mieć mniejszy łańcuch w oparciu 
o szereg transakcji, które wykonują w sieci. Z biegiem czasu ich osobiste łańcuchy zostaną dodane do 
dużego łańcucha blokowego dla sieci, aby zachować bezpieczeństwo. Aby zapewnić bezpieczeństwo 
informacji, górnicy w sieci Bitcoin stworzą unikalne kody, które ukryją transakcje, a także dodadzą blok 
do reszty łańcucha. Nowy blok będzie musiał połączyć się z blokiem przed nim, i istnieje kilka innych 
wymagań dla kodu, aby upewnić się, że informacje o bloku pozostają bezpieczne. Trudno jest stworzyć 
jeden z tych kodów, ale kiedy górnik się powiedzie, zapewni to, że sieć pozostanie bezpieczna i ułatwi 
dostrzeżenie, czy ktoś próbuje zepsuć transakcję. Ponadto, górnicy są nagradzani 25 bitcoinami (każdy 
z nich jest wart więcej niż 4000 $) za ciężką pracę. Pomaga to górnikom mieć motywację do 
wykonywania pracy i zapewnia bezpieczeństwo sieci. Gdy blok ma nowy kod, może dołączyć do 
głównego łańcucha blokowego i staje się częścią stałego rekordu. Użytkownicy mogą sprawdzić 
informacje, upewniając się, że wszystkie ich transakcje są na miejscu i że nic nie wydaje się być 
normalne. W ten sposób blockchain może zapewnić, że waluty cyfrowe, takie jak Bitcoin, są zarówno 
bezpieczne, jak i transparentne, budując zaufanie, jakiego użytkownicy potrzebują w sieci. Blockchain 
naprawdę zrobił różnicę w działaniu Bitcoina i innych cyfrowych walut. Blockchain ma wiele różnych 
aplikacji i jest już opracowywany do użytku w różnych branżach na całym świecie, ale bez niego Bitcoin 
zakończyłby się niepowodzeniem, ponieważ nie miałby sposobu na zbudowanie zaufania do 
użytkowników. 
 
KORZYSTANIE Z BLOCKCHAIN, ABY BYĆ ANONIMOWYM 



JEDNYM Z NAJLEPSZYCH KORZYŚCI z używania technologii blockchain jest to, że pozwala pozostać 
anonimowy przy transakcjach, które wypełniasz. W naszym nowoczesnym świecie wiele rzeczy 
przechodzi przez Internet. Robimy bankowość online, rozmawiamy z przyjaciółmi online, a nawet 
robimy zakupy online. Wszystkie te rzeczy pozostawiają za sobą nasze dane osobowe, zwłaszcza te, 
które robimy, i te informacje są właśnie dla hakerów, których możemy się pozbyć. Może to być 
przerażające, a wraz z ostatnimi wiadomościami o atakach na duże firmy w Internecie, nic dziwnego, 
że większość ludzi szuka bezpieczniejszej metody zachowania bezpieczeństwa swoich danych 
osobowych w Internecie. Kiedy pracujesz z technologią blockchain, zauważysz, że pseudonimy mogą 
być używane, gdy robisz to w sieci Bitcoin. Oznacza to, że kiedy wysyłasz i odbierasz Bitcoiny, robisz to 
pod inną nazwą. Nie zawsze jest to bezpieczna metoda, możliwe jest, że ktoś w końcu utworzy link do 
konta, jeśli nie będziesz ostrożny, ale jest lepszy niż niektóre metody, z których obecnie korzystamy. 
Wybrany pseudonim zostanie wysłany do Ciebie w formie adresu Bitcoin, który pojawi się na 
blockchain, jak tylko skończymy jakąkolwiek transakcję. Może to obejmować odbiór pieniędzy lub 
dokonanie zakupu. Podczas wykonywania tych transakcji użyty adres Bitcoin będzie przechowywany 
w osobistym bloku blokującym. Jest to znacznie lepsze niż konieczność polegania na haśle lub innym 
środku bezpieczeństwa, z którego korzysta obecnie większość sklepów internetowych. 
 
Dlaczego chcę być anonimowy w Internecie? 
Wiele osób spędzało czas na robieniu zakupów i robieniu innych transakcji online. Większość nie myśli 
o tym, jak te działania wpłyną na nich, dopóki nie jest za późno, a haker lub ktoś inny może ukraść dane 
osobowe i używać ich samodzielnie. Każdy, kto chce chronić te dane osobowe i upewnić się, że nikt 
inny nie jest w stanie wykraść ich tożsamości, zrozumie znaczenie ukrywania się w Internecie. Biorąc 
to pod uwagę, istnieje wiele powodów, dla których ludzie wybierają pozostanie ukrytym w Internecie. 
Niektóre z nich obejmują: 
* Ukrywanie transakcji: blockchain, poprzez proces wyszukiwania, jest w stanie pomóc ukryć 
transakcje użytkowników, gdy są online. Jeśli użytkownik chce mieć pewność, że ich dane osobowe i 
informacje o płatnościach nie zostaną łatwo znalezione w Internecie, technologia blockchain pomoże 
to osiągnąć. 
* Ochrona danych osobowych: podczas zakupów online może być świetnym sposobem na uzyskanie 
produktów, których potrzebujesz, bez konieczności uruchamiania ze sklepu do sklepu. Ale za każdym 
razem, gdy dokonujesz jednego z tych zakupów online, umieszczasz tam swoje informacje, aby ktoś 
inny mógł je zdobyć. Praca z blockchainem pomoże zachować bezpieczeństwo Twoich informacji. 
Odbywa się to poprzez proces wydobywania w sieci Bitcoin, ponieważ ci pracownicy zapewnią unikalny 
kod dla wszystkich transakcji, co znacznie utrudni komuś odgadnięcie, co znajduje się w każdym bloku. 
Pomaga to zachować bezpieczeństwo informacji, jak nigdy dotąd. 
* Bezpieczeństwo: wiele osób zdecyduje się na anonimowość w blockchain, ponieważ obawia się, że 
ich informacje są bezpieczne przed hakerami. Technologia Blockchain ułatwia dokonywanie płatności 
i zakupów bez konieczności sprawdzania, kim jesteś. 
* Nielegalne działania: ta część dała blockchain trochę złej reputacji na przestrzeni lat, mimo że 
większość ludzi, którzy korzystają z tych systemów, nigdy nie robi nic, co jest uznane za przestępstwo 
z natury. Są ludzie, którzy decydują się na współpracę z cyfrowymi walutami, aby mogli pozostać w 
ukryciu podczas sprzedaży nielegalnych przedmiotów lub innych nielegalnych działań. Ponieważ są w 
stanie ukryć swoje dane osobowe, o wiele trudniej jest je złapać. 
* Unikanie rządu: niektórzy ludzie lubią trzymać rząd z dala od swojej działalności. Wiele rządów na 
całym świecie lubi wiedzieć, jak wydawane są wszystkie pieniądze. Nawet te, które nie są takie, będą 
kontrolować wszystkie aspekty pieniądza w tym kraju, od produkcji większej do inflacji i tak dalej. Praca 
z technologią blockchain zabiera część centralnego rządu, pozwalając użytkownikom na większą 
swobodę, gdy używają waluty. 
 
Każda osoba, która korzysta z sieci wykorzystującej blockchain, będzie miała inny powód, dla którego 
chce ukryć swoje informacje. Niektórzy ludzie chcą wykonywać pewne nielegalne działania z tym 
zabezpieczeniem, ale w przeważającej części ludzie chcą takiej prywatności, aby mogli robić zakupy i 



prowadzić działalność bez obawy, że ktoś ukradnie ich dane osobowe. Bez względu na przyczynę 
ukrywania Twoich informacji, technologia blockchain to najlepszy sposób na zrobienie tego. 
 
Jak Blockchain może pomóc ci pozostać anonimowym 
Teraz, pomimo tego, co wielu ludzi myśli o technologii blockchain, nie jest to w stanie zapewnić ci 
całkowitego bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach haker może uzyskać dostęp do tych sieci i 
dowiedzieć się, kto dokonał każdej transakcji. Proces ten zajmuje im trochę czasu i jest o wiele 
trudniejsze dla hakerów niż w przypadku systemów innych firm internetowych, ale wciąż jest to 
możliwe. Ci, którzy przeprowadzają wiele transakcji za pośrednictwem blockchain, są bardziej podatni 
na złapanie przez hakerów w porównaniu do tych, którzy użyli ich adresów kilka razy. Utrzymywanie 
ukrytych informacji nawet w tych sieciach może być nieco trudne. Hakerzy zawsze starają się 
wyprzedzić grę. A ponieważ sieci wykorzystujące blockchain wciąż rosną, tak jak w Bitcoin, hakerzy 
zdecydowanie chcą uzyskać wszystkie te pieniądze. Nie oznacza to, że nie można zatrzymać niektórych 
z nich anonimowość podczas korzystania z tych cyfrowych walut lub technologii blockchain, oznacza 
to po prostu konieczność podjęcia dodatkowych środków ostrożności, a nie tylko założenie, że 
wszystko jest już wystarczająco bezpieczne. System jest skonfigurowany tak, aby chronić twoją 
tożsamość osobistą i może być trudnym dla outsidera połączenie adresu z powrotem do jednej 
osobistej tożsamości, chyba że użytkownik wykonuje kilka transakcji lub są nieostrożni w sieci w jakiś 
inny sposób. Jedną z najlepszych rzeczy, które możesz zrobić, aby chronić swoją tożsamość, bez 
względu na to, ile transakcji dokonasz, jest zawsze zamiana adresu. Zgodnie z białą księgą Satoshi, która 
została wydana po pierwszym wydaniu Bitcoin i blockchain, zaleca się, aby zawsze używać nowego 
adresu za każdym razem, gdy chcesz ukończyć nową transakcję. To może wydawać się przesadą, ale 
trudno jest hakerom uzyskać informacje, jeśli nigdy nie będziesz trzymać tego samego adresu więcej 
niż jeden raz. Większość użytkowników decyduje się nie zmieniać adresu za każdym razem, ale jeśli 
planujesz zrobić sporo transakcji na Bitcoin, zmiana go z okazji może zrobić dużą różnicę. Jeśli chodzi o 
zachowanie anonimowości w Bitcoin, jednym ze sposobów, w jaki możesz to zrobić, jest upewnienie 
się, że nie włożyłeś wszystkich swoich pieniędzy do jednego portfela. Portfel to w zasadzie miejsce, w 
którym zatrzymasz wszystkie nieużywane monety i wykonasz wszystkie transakcje, które chcesz 
wykonać. Jeśli używasz dwóch lub więcej portfeli do przechowywania monet, trudniej jest znaleźć 
Twoje dane, jeśli ich szukają. Dostępnych jest kilka opcji, które pomogą Ci zarządzać wszystkimi 
portfelami, których chcesz używać. Usługa mieszania to kolejna opcja, która pomaga chronić Twoją 
tożsamość, gdy korzystasz z Bitcoin i innej waluty cyfrowej. Ta usługa pomaga zmienić historię monet, 
aby nikt nie był w stanie wyśledzić monet z powrotem do ciebie. Działa to, ponieważ dostarczysz usługę 
mieszania z posiadanymi monetami, wrzucą je do puli z innymi użytkownikami, a następnie otrzymasz 
losowe monety z powrotem. Będzie to ta sama kwota, którą pierwotnie wprowadziłeś, ale te monety 
będą miały nową historię, z którą możesz pracować. Musisz mieć zaufanie do usługi miksowania lub 
portfela, z którego chcesz korzystać. Jeśli przechowują dokumentację monet, które otrzymują i 
wypłacają, może to być podatne na ataki, a twoje dane są zagrożone. Musisz wierzyć, że firma 
potraktuje twoją prywatność poważnie. Ale jeśli chodzi o dobre usługi miksowania, które zachowują 
się tak, jak powinny, twoje dane będą bezpieczne, a otrzymasz monety z nową historią, które nie są do 
ciebie przywiązane. Zachowanie anonimowości podczas dokonywania transakcji online, nawet przy 
pomocy technologii blockchain, jest tak ważne, jeśli chcesz być bezpieczny, gdy jesteś online. Postępuj 
zgodnie z niektórymi wskazówkami zawartymi w tej części i korzystaj z blockchaina, a na pewno 
uzyskasz wyniki, które ci się spodobają, bawiąc się w tych sieciach. 
 
JAK UZYSKAĆ ZYSK Z BLOCKCHAIN 
 
W miarę jak firma BLOCKCHAIN KONTYNUUJE ROZWÓJ, a coraz więcej firm decyduje się na dodanie 
jednej z tych platform do swojego modelu biznesowego, wielu inwestorów przygląda się 
blockchainowi, aby zarobić trochę pieniędzy. Dobrą wiadomością jest to, że jest to idealny czas, aby 
zainwestować w technologię blockchain i zarobić trochę pieniędzy i istnieje wiele opcji, z których 



można wybierać. Rzućmy okiem na niektóre rzeczy, które możesz zrobić, aby osiągnąć zysk dzięki 
technologii blockchain. 
 
Zainwestuj w platformę Blockchain 
W większości przypadków prawdopodobnie nie jesteś w stanie wyjść i stworzyć jednej z własnych 
platform dla blockchain. Chociaż jest to jeden z najbardziej dochodowych sposobów pracy z blockchain, 
większość ludzi nie ma wiedzy komputerowej, aby to zrobić. Nie oznacza to, że nie możesz dołączyć do 
rynku i zarobić trochę dobrych pieniędzy. Osoby i firmy, które opracowują nowe platformy, potrzebują 
finansowania. Potrzebują środków finansowych na ich wsparcie, podczas gdy pracują nad platformą i 
finansują zasoby, których potrzebują. Jeśli masz trochę pieniędzy na zainwestowanie i zainwestujesz je 
w inne, możesz dołączyć. Po opracowaniu i sprzedaży platformy osiągniesz zysk (czasami w postaci 
dywidendy co kwartał, jeśli jest to firma stała i czasami jako ryczałt). Musisz tylko zainwestować 
pieniądze i poczekać, kiedy  jesteś gotowy. 
 
Stwórz własną platformę Blockchain 
Wiele firm zaczyna zauważać, że blockchain jest drogą przyszłości. Zauważają, że są duże zmiany w 
innych branżach, które go używają i mogą być ciekawi, jak ta technologia wpłynie na ich działalność. 
Niezależnie od tego, czy istnieje już dostępna dla nich platforma blockchain, istnieje wiele firm, które 
są zainteresowane rozwijaniem własnej. Ze względu na wysoki popyt można zarobić trochę pieniędzy, 
jeśli jesteś w stanie stworzyć własną platformę blockchain, a następnie sprzedać ją tym firmom. Jest to 
opcja inwestycyjna zarezerwowana dla tych, którzy mają dobrą wiedzę komputerową w swoim 
arsenale, ale są duże pieniądze dla tych, którzy są w stanie to zrobić. 
 
Zainwestuj w Bitcoin lub inną kryptowalutę 
Jedną z metod, którą ludzie wykorzystują do inwestowania w blockchain, jest zainwestowanie w 
Bitcoin lub inną cyfrową walutę według własnego wyboru. W tej chwili rynek Bitcoin oszalał. Jest tak 
wiele osób, które chcą wejść na rynek, wykorzystywać go do kupowania swoich ulubionych produktów, 
mieć sposób na przechowywanie swoich pieniędzy bez pomocy rządu lub innych osób, a inne będą 
kupować te waluty w celu inwestować i zarabiać pieniądze. Istnieje kilka różnych metod, które można 
wykorzystać, jeśli chodzi o inwestowanie w te kryptowaluty. Jedną z powszechnych metod, głównie 
dlatego, że obecnie tak naprawdę nie trzeba wiele pracy, jest wymiana monet. Aby to zadziałało, 
musisz założyć konto (Coinbase jest naprawdę dobre dla tego), a następnie zakupić kilka monet 
cyfrowych, których chcesz użyć. Reszta tego procesu to tylko gra oczekująca. Zamierzasz poczekać kilka 
miesięcy lub inną określoną ilość czasu, aby zobaczyć, gdzie idzie wartość monet. Przy całej 
popularności tych monet prawdopodobne jest, że trend ten będzie się utrzymywał. Po pewnym czasie 
wycofasz swoje monety za tradycyjną walutę do wyboru. Jeśli wartość monet wzrośnie, osiągniesz 
zysk. Z drugiej strony, jeśli wartość monet spadnie, stracisz pieniądze. Obecnie proces ten jest prosty, 
ponieważ wartość Bitcoin i innych kryptowalut rośnie tak bardzo. Sam Bitcoin odnotował ogromny 
wzrost z około 2500 USD w lutym do 4300 USD. Trzymanie monet przez zaledwie sześć miesięcy może 
pomóc w uzyskaniu tak dużego zwrotu. Oczywiście nie jest pewne, jak długo trend się utrzyma, ani 
nawet jak duży będzie wzrost z dnia na dzień na rynku, więc istnieje pewne ryzyko związane z tą 
metodą. Mając to na uwadze, wydaje się, że trend rośnie w górę dla tych, którzy inwestują w Bitcoin i 
inne cyfrowe waluty, więc może to być właściwa odpowiedź dla ciebie. 
 
Twórz inteligentne kontrakty 
Przez jakiś czas rozmawialiśmy o inteligentnych kontraktach. Umowy te mają na celu zawarcie umów 
między dwiema stronami, bez konieczności korzystania z usług pośrednika. Obie strony uzgodnią 
warunki, dodadzą swoje informacje, a następnie umowa sama się wykona, gdy tylko wszystkie 
informacje przebiegną prawidłowo. Chociaż te inteligentne kontrakty mogą zaoszczędzić mnóstwo 
czasu i pieniędzy, trzeba być kimś, kto jest gotów je zaprojektować. Jeśli masz trochę wiedzy z 
programowania komputera, możesz być tym, który to zrobi. Za pomocą blockchain możesz stworzyć 
własną inteligentną umowę, a następnie udostępnić szablon wszystkim potrzebującym. Za niewielką 



opłatą, która jest o wiele niższa niż to, co mogliby zapłacić za pośrednika będącego stroną trzecią, obie 
strony mogą zakupić szablon i mieć inteligentną umowę, której chcą, podczas gdy ty zarabiasz trochę 
pieniędzy. 
 
Utwórz niektóre dodatki 
Możesz być programistą komputerowym, ale stworzenie własnej platformy dla blockchain może być 
trudne. Technologia ta ma pomóc wielu ludziom i może sprawić, że transakcje będą bardziej opłacalne 
i łatwiejsze w użyciu, ale dla programisty potrzeba wielu umiejętności, aby załatwić sprawy. Jeśli nadal 
chciałbyś uzyskać dobre dochody z rozwoju blockchain, ale nie sądzisz, że twoje umiejętności są 
całkiem podobne do tworzenia całej platformy, możesz rozważyć stworzenie własnych dodatków. 
Mogą być pomocne dla klientów, ponieważ pomagają stworzyć istniejące platformy dla blockchaina 
bardziej efektywne. Możesz zbudować jeden z tych dodatków dla innego blockchain, zanim sprzedasz 
tę aplikację jako część swoich usług. 
 
Bądź sprzedawcą 
Jak wspomniano w tym przewodniku, istnieje wiele nowych platform, które są rozwijane dla 
blockchain. Każda branża może czerpać korzyści z tej technologii i istnieje niezliczona ilość platform, 
które są już w fazie rozwoju. Ale właśnie dlatego, że te platformy są tworzone, nie oznacza, że firmy 
wiedzą o nich. Jeśli masz doświadczenie w sprzedaży, może to być dla Ciebie korzystne. Jako 
sprzedawca chciałbyś dołączyć do firmy, która opracowuje nową platformę blockchain, a następnie 
dowiedzieć się, kto kupi i będzie korzystać z tej platformy. Oznacza to, że musisz dobrze zrozumieć, jak 
działa platforma (abyś mógł wyjaśnić to potencjalnym klientom) i musisz wiedzieć, kim są potencjalni 
klienci (dzięki czemu sprzedajesz platformę odpowiednim klientom). Ale dla ludzi, którzy są dobrzy w 
sprzedaży rzeczy, może to być właściwa odpowiedź, której szukasz. 
 
Naucz innych o Blockchain 
W miarę jak popularność blockchain zyskuje na popularności, jest wiele osób, które są zainteresowane 
poznaniem tej wspaniałej technologii. Jeśli wiesz już trochę o blockchain lub chcesz wziąć udział w 
zajęciach i nauczyć się, możesz być nauczycielem, którego potrzebują. Możesz zaoferować swoje usługi 
jako konsultant firmom, które rozważają wdrożenie jednej z tych platform w swoim biznesplanie lub 
możesz napisać kurs online, z którego każdy może skorzystać, kiedy zechce. Może to być prosta praca, 
która zapewni ci dochód w pełnym wymiarze godzin, o ile będziesz gotowy poświęcić czas na naukę 
wszystkiego, co możesz. 
 
Uruchom swoją działalność za pomocą cyfrowej waluty 
Ta metoda może być trochę pośrednia, ale jest to sposób na zarabianie pieniędzy przy pomocy 
blockchain. Za pomocą tej metody możesz rozpocząć nową działalność lub przenieść bieżący biznes do 
sieci Bitcoin lub innej cyfrowej sieci walutowej. To pozwala ci akceptować te kryptowaluty jako formę 
płatności, chociaż niektóre firmy decydują się tylko na akceptację kryptowalut i nic więcej. Te cyfrowe 
waluty szybko zyskują na popularności i na pewno znajdziesz bardzo dużą grupę odbiorców swoich 
produktów. Możesz akceptować płatności od kogokolwiek na całym świecie, bez konieczności 
inwestowania własnego kapitału w zakup odpowiedniej kryptowaluty. 
 
W JAKI SPOSÓB RZĄD  ODPOWIADA NA BLOKCHAIN 
 
JEDNA RZECZ, KTÓRA BYŁA naprawdę interesująca, jeśli chodzi o rozwój platform blockchain, to w jaki 
sposób rząd reaguje na nią. W niektórych obszarach rządy są bardzo zadowolone z działania 
blockchainu, a niektóre z nich zaczęły go wykorzystywać do rozwijania własnej krypto-waluty. Niektóre 
z nich pozwoliły swoim bankom i innym instytucjom korzystać z tej technologii, aby transakcje były o 
wiele łatwiejsze. I oczywiście niektórzy próbują zamknąć niektóre kryptowaluty, które działają na 
blockchain, ponieważ czują, że użytkownicy próbują uniknąć podatków lub wykonują inne przestępcze 
działania. Jest tak wiele korzyści z używania technologii blockchain, a kraje, które ją przyjęły, będą 



napędzać przyszłość szybciej niż ktokolwiek inny. Ci, którzy zaciągają się nogami i próbują powstrzymać 
tę technologię, pozostaną w tyle. Wydaje się, że większość napięć między rządami i tą technologią 
wynika z możliwości, jakie dają użytkownikom kryptowalut, więc przyjrzymy się temu aspektowi 
blockchain. Rzućmy okiem na to, jak różne rządy na całym świecie reagują na kryptowaluty i blockchain 
i widzą, co czyni wielką różnicę. 
 
Stany Zjednoczone 
Pierwszym krajem, który przyjrzymy się, są Stany Zjednoczone. Istnieje kilka sposobów, na które Stany 
Zjednoczone zdecydowały się zareagować, jeśli chodzi o wzrost kryptowalut, a żadne z nich nie zachęca 
do tego, aby ta cyfrowa waluta stała się większa. Pierwszy numer pochodzi z niedawnej ustawy o 
sankcjach zagranicznych w 2017 r. Ustawa ta stanowi, że niektóre zagraniczne rządy, takie jak Rosja, 
Korea Północna i Iran, powinny monitorować obieg kryptowalut w swoich krajach. Chodzi o mierzenie 
nielegalnych trendów finansowych. Martwi nas to, że w tych krajach (lub przynajmniej w tych krajach) 
odbywa się wiele nielegalnych transakcji w celu sfinansowania terroryzmu, a Stany Zjednoczone chcą, 
aby to się skończyło. Może to spowodować kilka problemów dla innych krajów. Dzięki pomocy 
blockchain bardzo trudno jest tym krajom monitorować transakcje dokonywane za pomocą cyfrowych 
walut. Oprócz próby ich wyłączenia użytkownicy tych systemów mogą pozostać anonimowi. Nie jest 
to jedyne ustawodawstwo stosowane przez Stany Zjednoczone, aby utrudnić trzymanie się Bitcoin i 
innych kryptowalut. Coinbase, jedno z największych centrów wymiany kryptowalut, takich jak 
Ethereum i Bitcoin w Stanach Zjednoczonych, obecnie walczy z IRS. IRS stwierdza, że Coinbase nie 
przestrzega krajowych przepisów podatkowych. Wiele osób przyciąga Bitcoin i inne kryptowaluty ze 
względu na bezpieczeństwo, które im zapewnia, a fakt, że nie jest prowadzony przez agencję rządową, 
czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym. Rząd i wielkie banki w Ameryce nie lubią pomysłów na 
zdecentralizowane kryptowaluty. Chcą się do nich odeprzeć w nadziei, że użytkownicy otrzymają od 
nich i będą nadal korzystać z banków. W rezultacie IRS zaczął twierdzić, że Coinbase jest sprzeczne z 
prawem podatkowym, ponieważ pomaga ludziom uniknąć podatków. IRS zasadniczo idzie w parze z 
anonimowością, która przychodzi z Bitcoinem i chce giełdy takie jak Coinbase, aby zacząć przekazywać 
im te informacje. Jeśli się powiedzie, odbije się to na korzyściach płynących z Bitcoin i innych cyfrowych 
walut. Jeśli coś się stanie Coinbase, może to oznaczać wielką katastrofę dla Bitcoin i Ethereum. 
Coinbase jest jedną z największych giełd tych walut w Stanach Zjednoczonych i jeśli użytkownicy nie 
będą w stanie korzystać z tych usług, może to oznaczać katastrofę. 
 
Chiny 
Podczas gdy Stany Zjednoczone pracują nad zamknięciem kryptowalut i technologią blockchain, która 
jest z nią związana, Chiny podążają nieco inną ścieżką. Wielu zwolenników, którzy od początku 
popierają waluty cyfrowe, oszacowało, że bank narodowy w pewnym momencie wejdzie na rynek i 
zacznie rozwijać własną krypto-walutę. Bank Ludowy Chin może być jednym z pierwszych banków 
krajowych, które to zrobią. Ten bank przeprowadził nawet kilka transakcji testowych swojej waluty, 
aby sprawdzić, jaka będzie efektywna. W czerwcu 2017 r. Chiński rząd wciąż milczy na temat pracy nad 
tą kryptowalutą i nie wydał jeszcze żadnych oświadczeń. Oznacza to, że harmonogram nie został 
wydany w celu omówienia sposobu, w jaki rozwijany jest ten blockchain. Istnieją jednak inne kraje, 
które rozważają waluty cyfrowe, w tym Rosję i Palestynę. Palestyna jest szczególnie zainteresowana 
robieniem tego, ponieważ może naprawdę pomóc im w kilku kluczowych sprawach, które toczą się w 
ich kraju. Obecnie mają do czynienia z zbyt małą liczbą urządzeń drukujących, aby stworzyć pieniądze. 
Waluta internetowa mogłaby również pomóc, ponieważ pomogłaby zmniejszyć ich potrzebę 
importowania waluty za pośrednictwem Izraela tylko po to, aby z niej skorzystać. Chiny i inne kraje 
mogą być zainteresowane walutami cyfrowymi z wielu powodów. Na początek wielu obywateli tych 
krajów nie ma dostępu do regularnych usług bankowych w całym kraju. Kiedy chcą robić płatności do 
innych krajów, opłaty są niezwykle wysokie i może pomóc zaoszczędzić dużo pieniędzy, gdyby istniała 
cyfrowa waluta. Rząd jest za tą walutą, ponieważ pomogłoby to zwiększyć siłę Partii Komunistycznej w 
Chinach. Dodajmy, że cyfrowa waluta, którą tworzą Chiny, może być identyfikowalna, ograniczając 
korupcję do granic możliwości. Podczas gdy Stany Zjednoczone próbują wyłączyć kryptowaluty, 



ponieważ mogą nie otrzymywać podatków, które ich zdaniem powinny, rząd Chin uznaje, jak bardzo 
te waluty cyfrowe mogą im pomóc. Obejmują tę walutę i pracują nad stworzeniem własnej waluty, aby 
rozwijać swój kraj. 
 
Szwajcaria 
Jeden z największych prywatnych banków w Szwajcarii, znany jako Falcon, również przyjął ten trend. 
Ten bank pozwala niektórym klientom przechowywać i handlować Bitcoinem bezpośrednio z ich 
własnych zasobów handlowych. Pokazuje to, jak firmy zmieniają swoją uwagę na Bitcoin, a nawet, jak 
niektóre rządy zmieniają regulacje, aby zwiększyć dostępność Bitcoin. Falcon jest jednym z pierwszych 
dużych banków oferujących Bitcoin bezpośrednio swoim klientom. Ta decyzja jest kontynuacją, która 
wniosła pewną wartość dodaną do klientów i sprawiła, że Bitcoin stał się jeszcze bardziej popularny w 
Szwajcarii. A rząd otworzył regulacje, aby tak się stało. Chociaż jest to krok we właściwym kierunku, 
ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że ta metoda ma jeszcze więcej opłat i problemów niż bezpośrednia 
współpraca z Bitcoinem, ponieważ nadal masz w tym procesie pośrednika. To tylko kilka przykładów 
tego, jak rządy reagują na całym świecie na krypto-walutę i technologię blockchain. Niektórzy go 
akceptują i pomagają swoim klientom uzyskać więcej korzyści, niektórzy tworzą własne wersje 
cyfrowej waluty, a inni aktywnie pracują nad ich wyłączeniem. Ponieważ Bitcoin i blockchain będą 
nadal rosnąć w przyszłości, prawdopodobnie więcej reakcji zacznie się pojawiać. Wiele krajów zdaje 
sobie sprawę z tego, że korzystanie z technologii blockchain i walut cyfrowych ma wiele zalet, a sposób, 
w jaki objąć te technologie w przyszłości, będzie miał ogromne znaczenie dla ich rozwoju. 
 
PRZYSZŁOŚĆ BLOCKCHAIN 
 
W szerokim zakresie zastosowań istnieje wiele możliwości wykorzystania technologii blockchain, więc 
jest prawdopodobne, że ta technologia pozostanie na długo. Blockchain może technicznie dotrzeć do 
każdego kraju i każdej branży, jeśli zaprojektowana zostanie odpowiednia platforma, chociaż nie 
wszystkie firmy natychmiast zaakceptują tę koncepcję. Jednak prognozy dotyczące rozwoju tej 
technologii w przyszłości opierają się na założeniach. Dobrą wiadomością jest to, że wiele systemów 
jest już opracowywanych, co dobrze wróży przyszłości branży. Tempo, jakie ta technologia mogła 
osiągnąć w ciągu ostatnich kilku lat pod względem dostępnych projektów, zwiększa 
prawdopodobieństwo, że ta technologia będzie nadal rosła. Spędziliśmy trochę czasu na rozmowach o 
różnych aplikacjach, które mogą korzystać z blockchain i tak wiele z nich jest już w użyciu. Ma to sens, 
ponieważ w miarę, jak coraz więcej firm i agencji rządowych zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, jak 
wydajne i szybkie są te platformy, tym bardziej będą one chciały same je wdrożyć. Mając to na uwadze, 
istnieje kilka problemów, które pojawią się w blockchain, a sposób, w jaki zostaną rozwiązane, określi 
sposób użycia blockchain w przyszłości. Rzućmy okiem na niektóre z tych problemów i jak będą 
kształtować przyszłość blockchain i jak będzie on używany. 
 
Scentralizowane Zamknięty Kod vs Zdecentralizowane Otwarty Kod 
 
Jednym z tematów, który dzieli rozwój blockchaina, jest to, czy blockchain powinien mieć publicznie 
dostępny kod źródłowy (znany również jako open source) lub zamknięty kod źródłowy. Pierwotnie 
twórcy, którzy stworzyli technologię blockchain, uważali, że kod powinien być zdecentralizowany i 
open source. Dzięki temu łatwiej jest każdemu spojrzeć na kod i wprowadzić zmiany, aby poprawić go 
w razie potrzeby. Ale są pewne problemy z tym. Po pierwsze, odbiera część motywacji do tworzenia 
nowych platform blockchain, ponieważ nie można czerpać zysków, gdy technologia jest otwarta. 
Niektórzy ludzie chcą, aby blockchain pozostawał otwarty, twierdząc, że jest to najlepszy sposób na 
zapewnienie, że technologia będzie się rozwijać. Firmy takie jak Ripple otrzymują wiele krytyki, 
ponieważ tworzą platformę blockchain, która jest zamkniętym źródłem, dzięki czemu mogą zarabiać 
na nich. Podczas gdy Bitcoin i Ethereum mają open-source blockchain, który wydaje się działać dobrze, 
wiele nowszych platform, które wychodzą zaczynają iść do opcji zamkniętego źródła. Wydaje się, że 
nie ma wyraźnego zwycięzcy, jeśli chodzi o sposób, w jaki systemy te będą się rozwijać w przyszłości. 



Istnieje wiele finansowania i prac rozwojowych dla obu metod i oba mają pewne zalety w zależności 
od sposobu ich użycia i wymagań, które się zdarzają. Jest prawdopodobne, że technologia blockchain 
będzie rosnąć w obu kierunkach, podczas gdy więcej firm się dołączy. Jest prawdopodobne, że duże 
korporacje i rządy będą ciągnąć rzeczy w jedną stronę, a mniejsze projekty i indywidualni programiści 
będą je wyciągać. 
 
Rozproszone rejestry 
Konsorcjum R3 dużych instytucji finansowych to kolejny kierunek, który wybierają niektóre firmy. 
Konsorcjum to pierwotnie pracowało nad stworzeniem nowego blockchaina, jednak teraz przeniosło 
się do pracy nad rozproszoną księgą. Podczas gdy to konsorcjum rozprowadza księgę ma wiele zalet 
dla blockchain, nie jest to uważane za rzeczywisty blockchain. Rozproszone księgi są naprawdę 
kojarzone z blockchainem i wiele osób zakłada, że wszystkie rozproszone księgi są oparte na 
blockchain. Jednakże jedna z tych ksiąg może działać bez potrzeby używania czegokolwiek z łańcucha 
blokowego. Większość startupów i prac rozwojowych będzie opierać się na blockchain, ale rozproszone 
księgi nie są. Może to być nowy trend, który pojawi się w przyszłości. 
 
Mniej kryptowalut 
Kiedy powstaje nowa branża, często pojawia się wiele firm, które próbują osiągnąć zysk z nowego 
trendu. Jednak wraz z rozwojem rynku liczba firm zacznie się zmniejszać, dopóki nie pozostanie tylko 
kilka wielkich nazwisk. Na przykład, kiedy samochody zostały opracowane po raz pierwszy w 1900 roku, 
w Stanach Zjednoczonych pracowało tysiące producentów samochodów, ale teraz, gdy przemysł nieco 
się zmniejszył, tak naprawdę pozostało już tylko kilka firm. Jest to powszechny trend we wszystkich 
branżach i jest prawdopodobne, że przemysł kryptowalut będzie widział to samo. Istnieją tysiące 
kryptowalut, jeśli spojrzysz na nie, a wiele z nich powstaje codziennie. W przyszłości prawdopodobnie 
większość z nich wymrze i tylko kilku dużych graczy pozostanie w pobliżu. Jakie kryptowaluty będą się 
kłaniać, pomogą ukształtować przyszłość tej technologii. 
 
Więcej tokenów z Blockchainem 
O ile w przyszłości będzie mniej kryptowalut, to jednak żetony, które można wykorzystać na 
platformach blockchain, prawdopodobnie wzrosną. Tokeny są podobne do kryptowalut, ponieważ są 
wymieniane na blockchain w celu robienia zakupów. Będą one jednak działać na istniejącym już 
blockchainie, a token reprezentujący problemy wartościowe nad walutą innego blockchaina. Te tokeny 
pozwolą organizacjom i programistom tworzyć aplikacje, które mogą działać w technologii blockchain, 
bez potrzeby utrzymywania, a nawet tworzenia własnej osobistej krypto-waluty. Ułatwia to 
uruchamianie ich aplikacji w przyszłości. 
 
Więcej akceptacji, ale więcej regulacji 
Nadal istnieją pewne obawy, a nawet krytyczne uwagi dotyczące technologii blockchain. Bitcoin jest 
dobrym przykładem tego, co się z tym dzieje. Rządy twierdzą, że transakcje dokonywane w tych 
sieciach są zbyt prywatne, co ułatwia uchylanie się od opodatkowania, pranie pieniędzy i inne 
przestępcze działania. Z drugiej strony, użytkownicy twierdzą, że zdecentralizowana baza danych, którą 
można znaleźć na Bitcoin, fakt, że można zobaczyć pieniądze znajdujące się w portfelu innej osoby, a 
także ich transakcje i bieżące saldo, powoduje, że system jest zbyt otwarty i mało prywatny. Większość 
krytyki blockchainu pochodzi z Bitcoin, ponieważ jest to najpopularniejszy z kryptowalut i był jednym 
z pierwszych, który wprowadził blockchain. Niektóre z tych problemów są opracowywane na 
niektórych nowszych platformach blockchain, ale ponieważ jest on wciąż nowy i jak dotąd kojarzony 
jest z Bitcoinem, część krytyki pojawi się na razie. 
 
Korzystanie z Blockchain w życiu codziennym 
Przewodnik ten poświęcił trochę czasu na omówienie różnych sposobów rozwijania blockchain w celu 
zmiany branż na całym świecie. To tylko kwestia czasu, zanim technologia ta zmieni sposób, w jaki 
podchodzimy do codziennego życia. Od pomagania nam w zdobywaniu polis ubezpieczeniowych, 



zamawiania przejazdów, wyjeżdżania na wakacje, a nawet wysyłania pieniędzy do osób w innych 
krajach, blockchain ma możliwość ułatwienia życia. Wszystko, na co czekamy, to odpowiednia 
platforma, która sprawi, że stanie się to rzeczywistością. Podczas gdy technologia blockchain jest wciąż 
całkiem nowa i wiele osób nie jest pewna, jak to się w przyszłości wyda, na pewno wywrze ogromny 
wpływ. Niezależnie od tego, czy mówimy o sposobie, w jaki bank lub sposób, w jaki inne firmy lepiej 
nam służą, jest tak wielki potencjał, jeśli chodzi o korzystanie z technologii blockchain. 
 
 


