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Wstęp 
 

Polkadot cały czas pozostaje jednym z mniej rozumianych projektów na rynku 

kryptowalut. Nie bez powodu… Jest skomplikowany, ma wiele nowinek do których 

użytkownicy innych sieci nie są przyzwyczajeni. Stosuje także wyjątkowe 

i niespotykane podejście do budowania ekosystemu.  
 

Ten tekst ma przybliżyć zasady działania tego projektu i być zbiorem podstawowej 

wiedzy o Polkadot dla osób, które chcą zrozumieć działanie tego projektu pod kątem 

czysto fundamentalnym. Można znaleźć tu wiele kluczowych informacji o tym jak 

system działa, a przy okazji, mam nadzieję, ten dokument rozjaśni kwestie związane 

z tym jak Polkadot różni się od innych projektów na rynku i co tak właściwie oferuje? 

 

Absolutnie nie należy traktować tego tekstu i niczego co zostało w nim opisane jako 

porady inwestycyjnej. Wszystkie informacje zostały zebrane z oficjalnych źródeł oraz 

z własnych doświadczeń i wiedzy. Piszę ten tekst jako entuzjasta kryptowalut i fan 

pewnych rozwiązań, który lubi poznawać, badać i analizować fundamenty projektów 

tego rynku, a także jako ktoś, kto interesuje się Polkadot od dwóch lat. Absolutnie nie 

jestem ekspertem od IT, kryptografii, czy finansów. Wszystko, co jest tu przedstawione 

potraktuj jako subiektywną opinię. Zawsze należy wykonać research i potwierdzić dane 

na własną rękę wyciągając własne wnioski przed ewentualnymi inwestycjami, do 

których ten dokument nie namawia! 

 

Ten tekst jest przeznaczony dla osób, które znają podstawy działania kryptowalut. Nie 

będziemy tu wyjaśniać pojęć takich jak blockchain, hash, czy adres. Jeśli ich nie znasz 

zapraszam najpierw na Twittera @rav_crypto oraz na stronę www.blokpres.pl, 

w szczególności do tego artykułu1.  

 

A teraz, przejdźmy do sedna.

 
1Kryptowaluty - Jak zacząć w 2023 roku? 
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1. Czym jest Polkadot? 
 

Blockchain kojarzy się zazwyczaj z jednym łańcuchem, który działa zgodnie z 

określonymi zasadami i zmienia swój stan z bloku na blok w określonych odstępach 

czasu. Na tym jednym łańcuchu zespoły mogą tworzyć swoje aplikacje walcząc o 

zasoby wymagane do przetwarzania ich transakcji. Ta walka odbywa się poprzez 

oferowanie coraz wyższych opłat węzłom, które zajmują się dodawaniem bloków, co 

przy rosnącej adopcji oznacza wysokie opłaty i dłuższe czasy oczekiwania na 

przetworzenie operacji.  
 

W pewnym sensie Polkadot jest bardzo podobny do innych sieci, z tą różnicą, że w jego 

obrębie nie działa jeden łańcuch a wiele różnych,  które mają pomóc skalować 

ekosystem poprzez równoczesne przetwarzanie transakcji w wielu łańcuchach 

jednocześnie, które posiadają ogromną wolność projektowania swoich rozwiązań. 

 

Polkadot jest projektem, który pozwala na budowę wielołańcuchowego ekosystemu 

dzięki zastosowaniu technologii znanej z baz danych i określanej jako sharding.  

 

Sharding to dzielenie bazy danych, w naszym przypadku łańcucha bloków, na 

fragmenty, które pozwalają odciążyć system poprzez rozdzielenie zadań na wiele 

warstw, zazwyczaj na wiele różnych łańcuchów. Sharding stosowany przez Polkadot 

jest wyjątkowy w porównaniu do tego w innych kryptowalutach ze względu na 

mechanizm aukcji. Każdy shard w tej sieci został nazwany Parachain i aby dołączyć do 

sieci musi wygrać specjalną aukcję. 

 

Polkadot często jest określany jako Layer 0, czyli projekt, którego celem jest 

zapewnianie głównej, bazowej warstwy dla innych łańcuchów. Ta warstwa bazowa ma 

dawać całemu ekosystemowi dwie najważniejsze rzeczy: 

 

● bezpieczeństwo zapewniane przez konsensus głównego łańcucha w sieci 

Polkadot - Relay Chain, 

● komunikację między łańcuchami w sieci dzięki zastosowaniu formatu XCM. 

 

Choć na cały “Polkadot” składa się wiele różnych i w ogromnym stopniu niezależnych 

łańcuchów, tak serce sieci stanowi jeden główny blockchain.

https://blokpres.pl/
https://polkadot.network/
https://blokpres.pl/
https://twitter.com/rav_crypto
https://twitter.com/rav_crypto


  

 
       

 

„Czym jest i jak działa Polkadot?” - (Nie)Pełny Opis Projektu Polkadot 

Relay chain blokpres.pl @rav_crypto 

2. Relay Chain 
 

Relay Chain to główny blockchain całej sieci, który stanowi warstwę bazową 

bezpieczeństwa i interoperacyjności dla wszystkich parachainów. Zajmuje się on 

koordynacją całej sieci i to właśnie na tym łańcuchu działa kryptowaluta DOT. 

 

Schemat działania głównej warstwy systemu Polkadot. 
Źródło: wiki.polkadot.network 

 

Cały czas rozwijany format Cross-Consensus Messaging (XCM) umożliwia Parachainom 

komunikację, które dzięki walidacji zapewnianej przez Relay Chain mogą wysyłać do 

siebie wiadomości w sposób bezpieczny i niewymagający zaufania. 

 

Co istotne dla zrozumienia całego pomysłu na budowę sieci Polkadot, Relay Chain NIE 

obsługuje smart kontraktów. Polkadot nie jest platformą smart kontraktów ogólnego 

przeznaczenia. Cała funkcjonalność głównego łańcucha sprowadza się do zapewnienia 

https://blokpres.pl/
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warstwy konsensusu, dostępności danych, walidacji bloków parachainów i bezpiecznej 

komunikacji. Tak właściwie to Polkadot zapewnia projektom działającym w tej sieci 

poprawne przejścia stanów, ale do tego jak i co dokładnie to oznacza jeszcze 

przejdziemy. 

 

Oczywiście można używać Relay Chain do transferów środków, a nawet mogą pojawiać 

się proste aplikacje takie jak Polkadot Gifts2, ale celem tego łańcucha nie jest obsługa 

aplikacji.  
 

  

 

 
2Polkadot Gifts 

https://blokpres.pl/
https://polkadot.network/
https://blokpres.pl/
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Konta w Polkadot 
 

Aby korzystać z możliwości oferowanych przez ten ekosystem i przykładowo stakować 

swoje DOT, należy “założyć konto”. Konta na Polkadot działają na podobnej zasadzie 

co w innych kryptowalutach i opierają się o frazę seed, która jest kluczem głównym i 

pozwala generować klucze prywatne oraz publiczne, a na samym końcu adresy, na 

które możemy wysyłać tokeny. 

 

Konto utworzone na Polkadot może zostać używane w innych łańcuchach ekosystemu. 

Oznacza to, że jedna fraza seed umożliwia korzystanie z niemal wszystkich Parachainów 

Polkadot, a nawet innych łańcuch budowanych za pomocą Substrate, ponieważ adresy 

generowane w standardowym dla tej sieci formacie SS58, są jedynie inną reprezentacją 

tego samego klucza publicznego.  
 

 

Schemat korzystania z jednego adresu na istniejących parachainach. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Stosowanie formatu MultiAddress ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony nie trzeba 

tworzyć wielu portfeli dla każdej sieci, a dodatkowo taka funkcjonalność jest kluczowa 

przy udziale w crowdloans i odbiorze nagród. Z drugiej jednak strony zmniejsza to 

bezpieczeństwo stwarzając jeden słaby punkt, a także może powodować pewne 

dodatkowe zawiłości. 

 

Jako że Polkadot wspiera wiele ścieżek seed i typów podpisów użytkownicy mogą 

czasem natrafić na komplikacje. Przykładowo, portfel sprzętowy Ledger używa innego 

schematu, co sprawia pewne problemy dla zwykłych użytkowników choćby przy 

odzyskiwaniu konta w różnych portfelach, czy udziale w crowdloans i wymaga 

dodatkowych kroków związanych z UX.  

 

Przygotowano narzędzia, które pozwalają przekształcać adresy3.  

 
3https://polkadot.subscan.io/tools/format_transform 

https://blokpres.pl/
https://polkadot.network/
https://blokpres.pl/
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Konta w Polkadot mogą posiadać różne typy salda, które pozwalają rozróżnić, do czego 

używamy naszych tokenów. Najpopularniejsze typy to vested, który oznacza tokeny 

zablokowane i uwalniane z czasem w związku z określonymi zasadami (np. nagrody za 

udział w crowdloans), bonded, które określa stakowane tokeny, czy democracy, które 

oznacza tokeny zablokowane w głosowaniach. 

 

Poza tym użytkownicy mogą tworzyć tożsamość on-chain, do której mogą dodawać 

informacje o sobie, co jest bardzo przydatne, np. jeśli zostajemy walidatorem i chcemy 

podlinkować informacje o nas takie jak strona www, czy adres kontaktowy. Te dane 

mogą zostać dodatkowo zweryfikowane przez niezależnych rejestratorów, którzy za 

swoje usługi pobierają opłaty. 

https://blokpres.pl/
https://polkadot.network/
https://blokpres.pl/
https://twitter.com/rav_crypto
https://twitter.com/rav_crypto
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Egzystencjalny depozyt 
 

Jedną z ważniejszych rzeczy, jaką należy wiedzieć o kontach w Polkadot, to 

występowanie egzystencjalnego depozytu. Nazwa wydaje się groźna i w sumie ta 

funkcja może taka być, ale chodzi tylko o minimalny balans konta, jaki należy zachować, 

aby uniknąć usunięcia konta z aktualnego stanu Polkadot. 

 

W przypadku Relay Chain minimalny balans jest ustalany (jak niemal wszystko) przez 

zarządzanie i wynosi 1 DOT.  Aby “aktywować” nasze konto należy przesłać właśnie 1 

DOT na adres, który udało się nam stworzyć. Polkadot nie wie, że stworzyliśmy konto, 

ponieważ tylko wygenerowaliśmy klucze. Aby pojawiło się ono na stanie Relay Chain, 

należy je zasilić. 

 

Jeśli balans konta spadnie poniżej tej wartości, zostanie ono usunięte ze stanu a 

pozostałe tam środki spalone! Ma to na celu oszczędzanie zasobów i nie “zaśmiecanie” 

łańcucha kontami, których nikt nie używa.  

 

Posiadając klucze możemy zawsze odzyskać dostęp do konta, natomiast aby go 

używać, musimy wpłacić i utrzymywać co najmniej 1 DOT. To jednak nie przywróci 

spalonych poprzednio tokenów. Dlatego też zawsze należy pamiętać o tym, aby nie 

przesyłać całości środków, o ile zależy nam na utrzymaniu konta, bo np. stakujemy, a 

nagrody dzienne są niższe niż 1 DOT. W takim wypadku byłyby one przesyłane do nas 

i… spalane, ponieważ są niższe niż depozyt egzystencjalny. Jeśli jednak nagrody są 

wyższe, konto zostanie aktywowane, gdyż wpłynęło na nie ponad 1 DOT, a cała nasza 

historia, taka jak udział w crowdloans, czy właśnie staking nadal jest zapisana i aktualna.  

 

Polkadot wprowadza zabezpieczenia, aby przypadkowo nie przesłać więcej, niż jest 

potrzebne do utrzymania konta. 
 

https://blokpres.pl/
https://polkadot.network/
https://blokpres.pl/
https://twitter.com/rav_crypto
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Controller i Stash 
 

Oczywiście możliwe jest także tworzenie portfeli multisig, czyli takich wymagających 

kilku podpisów, aby wysłać transakcję, a także występują konta proxy oraz używane w 

stakingu controller i stash.  

 

Pozwalają one na rozdzielenie obowiązków i praw do wysyłania tokenów lub udziału 

w różnych aktywnościach. Konto Stash jest naszym bezpiecznym, zazwyczaj 

przechowywanym off-line kontem, na którym spoczywają nasze tokeny. 

 

Controller, będący po prostu innym kontrolowanym przez nas adresem, może zostać 

przypisany do korzystania z tokenów w konkretnym zakresie w stakingu, podobnie jak 

nieco potężniejsze konta proxy, czyli pośrednicy, którzy zazwyczaj także nie mają 

bezpośredniego dostępu do możliwości transferu środków, ale mogą wykonywać 

konkretne zadania.  

 

Konto Controller i Stash pozwala oddzielić to gdzie przechowujemy nasze DOT, od 

tego jak ich używamy. Jest to wykorzystywane w stakingu, którym możemy zarządzać 

poprzez takie właśnie dwa konta. Absolutnie nie musimy tworzyć takich kont jeśli nie 

chcemy, a kontem Stash i Controller w stakingu może być jedno i to samo konto.  

 

Ważne jest to, że rozdzielenie obowiązków i praw nie oznacza pełnego bezpieczeństwa 

tokenów, gdyż złe zarządzanie nominacją w stakingu może skończyć się slashingiem, a 

więc utratą części DOT. Chodzi tu o zapewnienie jak największej izolacji głównych 

środków znajdujących się na adresie stash.

https://blokpres.pl/
https://polkadot.network/
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Transakcje i opłaty 
 

Transakcje w Polkadot są opisywane jako "extrinsics". Extrinsics to słowo, które opisuje 

wszystkie operacje, jakie pochodzą “z zewnątrz” łańcucha. Transakcje podpisane przez 

użytkownika takie jak transfer tokenów, czy staking DOT są właśnie "extrinsics". 

 

Extrinsics dzielą się na kilka typów i mogą wywoływać “zdarzenia” (events). Zdarzenia 

pochodzą “z wewnątrz” łańcucha. Np. paleta Stakingu emituje zdarzenie “Nagrody”, 

podczas odbierania nagród, a zdarzenie “Bonded” występuje gdy użytkownik stakuje 

tokeny.  

 

Każda transakcja wymaga uiszczenia opłaty. Opłaty na Relay Chain naliczane są na 

podstawie z góry ustalonej opłaty podstawowej (base fee) oraz równania związanego z 

rozmiarem transakcji. Dodatkowo można dodać napiwek, który trafi do walidatora, a 

ten nada operacji większy priorytet. Przydatne w czasach przeciążenia sieci, do którego 

Relay Chain jeszcze ma daleko. Polkadot przeznacza tylko 75% maksymalnego miejsca 

w blokach na transakcje użytkowników rezerwując resztę na operacje kluczowe dla 

działania systemu.  

 

Jako użytkownik po prostu będziesz podpisywał transakcje, jak w każdym innym 

portfelu dowolnej kryptowaluty i pokrywał niewielkie opłaty za ich wykonanie, 

natomiast znaczenie terminów “Extrinsics” oraz „Events” przyda się np. gdy będziesz 

przeglądał eksplorator Polkadot, Parachainów lub innych projektów budowanych przy 

pomocy Substrate.

https://blokpres.pl/
https://polkadot.network/
https://blokpres.pl/
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Substrate 
 

Substrate to framework, który pomaga budować programistom łańcuchy i za pomocą 

którego zbudowany został Polkadot. Jest to Software Development Kit (SDK), który 

dostarcza podstawowe komponenty, których wymaga łańcuch, a programistom 

pozwala skupić się na tworzeniu logiki, na której powinni się skupić zamiast wymyślania 

i pisania wszystkich podstaw działania od nowa.  

 

W Substrate wykorzystuje się FRAME (Framework for Runtime Aggregation of 

Modularized Entities), który obejmuje sporą liczbę modułów i bibliotek pomocniczych, 

które upraszczają programowanie. W Substrate moduły nazywają się paletami. 

Oferowane są palety, które implementują logikę konsensusu, stakingu, komunikacji 

międzyłańcuchowej czy zarządzania. Oczywiście wszystko można dostosować do 

własnych potrzeb i tworzyć własne palety. 

https://blokpres.pl/
https://polkadot.network/
https://blokpres.pl/
https://twitter.com/rav_crypto
https://twitter.com/rav_crypto


  

 
       

 

„Czym jest i jak działa Polkadot?” - (Nie)Pełny Opis Projektu Polkadot 

Konsensus blokpres.pl @rav_crypto 

3. Konsensus 
 

Jedną z kluczowych usług Polkadot, które ten zapewnia wszystkim projektom 

działającym w jego ekosystemie, jest bezpieczeństwo, więc poznanie, jakie właściwie 

jest to bezpieczeństwo, jest jedną z podstaw w przypadku tego projektu. 

 

Polkadot stosuje hybrydowy konsensus, który oddziela protokół produkcji bloków 

BABE od zapewniającego ostateczność GRANDPA oraz wykorzystuje mechanizm 

Nominated Proof of Stake w celu wyboru aktywnie uczestniczących w tych procesach 

walidatorów. 

https://blokpres.pl/
https://polkadot.network/
https://blokpres.pl/
https://twitter.com/rav_crypto
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BABE 
 

Blind Assignment for Blockchain Extension jest mechanizmem produkcji bloków, który 

działa między walidatorami i określa autorów bloków. Bazuje on na opracowanym na 

potrzeby Cardano Ouroboros Praos, choć różni się od niego w kwestii ostateczności i 

synchronizacji. 

 

BABE rozdziela czas w Polkadot na epoki, które trwają 4h, z których każda składa się z 

6-sekundowych slotów. Slot to czas, w którym walidator proponuje blok, więc 

domyślnym czasem bloku Polkadot jest właśnie 6 sekund, choć po optymalizacjach ten 

czas może zostać skrócony do nawet 2-3 sekund. 
 

 

 

 

Oś rozdzielania bloków na epoki. 
Źródło: https://medium.com/polkadot-network 

 

Na początku każdej epoki aktywni walidatorzy uruchamiają algorytm Block-

Production-Lottery, aby dowiedzieć się, który slot został im przydzielony. Loteria 

odbywa się w każdym slocie, a jako że jest to losowa funkcja (VRF), mogą zdarzać się 

sloty, do których zostało przydzielonych więcej walidatorów, lub żaden.  

 

W przypadku więcej niż jednego walidatora odbywa się “wyścig”, o to kto doda blok, 

natomiast aby unikać pustych slotów, mających zły wpływ na wydajność sieci, Polkadot 

stosuje zapasowy algorytm. Walidatorzy wybrani przez ten algorytm zawsze produkują 

blok, ale jest on ignorowany jeśli slot nie jest pusty. 
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https://polkadot.network/
https://blokpres.pl/
https://twitter.com/rav_crypto
https://twitter.com/rav_crypto
https://medium.com/polkadot-network/polkadot-consensus-part-3-babe-dcc2e0dd8878


  

 
       

 

„Czym jest i jak działa Polkadot?” - (Nie)Pełny Opis Projektu Polkadot 

BABE blokpres.pl @rav_crypto 

BABE działa w sposób prywatny. Oznacza to, że producent bloku nie jest znany, dopóki 

sam nie opublikuje bloku, co ma duże znaczenie w zapobieganiu atakom, które mogą 

się odbyć w systemach ze znaną rotacją. 
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„Czym jest i jak działa Polkadot?” - (Nie)Pełny Opis Projektu Polkadot 

GRANDPA blokpres.pl @rav_crypto 

GRANDPA 
 

GHOST (based Recursive ANcestor Deriving Prefix Agreement) jest mechanizmem 

określających ostateczność bloków Polkadot i działa równolegle do BABE. 

 

Funkcją, która poprawia wydajność GRANDPA i wyróżnia go od protokołów BFT jest 

to, że walidatorzy Polkadot osiągają zgodę nie tyle do pojedynczych bloków, ile do serii 

bloków. 
 

Sposób rozdzielania nagród względem walidatorów. 
Źródło: https://polkadot.network/blog/polkadot 

  

Gdy jakiś blok w głosowaniu zostanie uznany za ostateczny, każdy prowadzący do 

niego także osiąga ten status.  

 

GRANDPA działa, dopóki ⅔ walidatorów jest uczciwa. 

 

BABE musi budować bloki na łańcuchu, który został sfinalizowany przez GRANDPA, 

który z kolei finalizuje partie bloków stworzonych poprzez BABE. 

 

Bardzo istotne i wyróżniające Polkadot od innych sieci POS jest to, że walidatorzy mają 

taką samą siłę głosu w konsensusie niezależnie od stawki, jaką posiadają. 

 

To oznacza, że bezpieczeństwo i żywotność sieci zapewnia większość walidatorów, nie 

większość stakowanych tokenów, które w innych sieciach mogą spoczywać w rękach 

kilku węzłów. Co prawda mechanizm POS nadal wybiera aktywnie uczestniczących w 

https://blokpres.pl/
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GRANDPA blokpres.pl @rav_crypto 

konsensusie walidatorów na podstawie stawki, ale nieco dłuższą odpowiedź na to, 

czym jest NPOS i jak działa, poznamy nieco później. 
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„Czym jest i jak działa Polkadot?” - (Nie)Pełny Opis Projektu Polkadot 

Typy węzłów blokpres.pl @rav_crypto 

Typy węzłów 
 

W Polkadot występuje kilka typów węzłów.  

 

Archive Nodes, są pełnymi węzłami, które przechowują pełną historię łańcucha. 

Rozmiar takiego węzła to ponad 560 GB. 

 

Uruchamianie węzła walidatora domyślnie nadaje mu status archive, choć można 

wykonać “przycięcie”. Najpopularniejsze węzły walidatorzy przechowuje ostatnie 1000 

bloków i są nazywane Pruned Nodes. 

 

Full Node, to pełne węzły, które mogą bezpośrednio komunikować się z łańcuchem i 

na własną rękę weryfikować poprawność sieci, ale nie uczestniczą w konsensusie. 

Pełne węzły Polkadot przechowują ostatnie 256 bloków. Pełny węzeł tego typu ma 

rozmiar 145 GB.  

 

Są też lekkie węzły, które synchronizują się szybko, nie wymagają pobierania całego 

stanu Polkadot, ale weryfikują poprawność bloków i pozwalają bezpośrednio 

komunikować się z łańcuchem.
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„Czym jest i jak działa Polkadot?” - (Nie)Pełny Opis Projektu Polkadot 

Lekki klient blokpres.pl @rav_crypto 

Lekki klient 
 

Polkadot oferuje rozwiązanie, które pozwala zweryfikować poprawność blockchaina na 

własną rękę oraz uzyskać bezpośrednią komunikację z siecią, ale bez wymogu 

pobierania i instalacji pełnych węzłów lub korzystania z pośredników, z których 

większość dzisiejszych projektów korzysta (np. Infura + MetaMask). 

 

Dzięki Substrate Connect aplikacje można skonfigurować tak, aby uruchamiały 

lekkiego klienta w przeglądarce działającej lokalnie na komputerze użytkownika. Z 

poziomu przeglądarki użytkownicy mogą bezpośrednio wchodzić w interakcje z 

łańcuchem bloków bez łączenia się z serwerami, które mogą i stanowią punkt 

centralizacji w kryptowalutach. 

 

Lekki klient pobiera wymagane dane z węzła Polkadot wraz z powiązanym dowodem 

w celu sprawdzenia ich poprawności. Jest to sposób na bezpieczną i zdecentralizowaną 

komunikację bezpośrednio z blockchainem, bez korzystania z jednego, często 

predefiniowanego RPC. 
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„Czym jest i jak działa Polkadot?” - (Nie)Pełny Opis Projektu Polkadot 

Walidatorzy blokpres.pl @rav_crypto 

Walidatorzy 
 

Wszyscy walidatorzy zabezpieczają sieć stakując DOT i biorąc udział w konsensusie, 

stale wysyłając do siebie informacje i zgadzając się co do aktualnego stanu sieci. 

 

Tak właściwie poprawną formą byłoby zapewne określenie “Walidatory”, nie “Walidatorzy”, 

ja jednak przywykłem do takiego określenia, więc wybaczcie. 

 

Są kluczowymi postaciami, ponieważ to oni dodają kolejne bloki zawierające wszystkie 

transakcje wykonywane na Relay Chain, a także dowody przejścia stanów, które 

aktualizują i potwierdzają stan wszystkich parachainów (bloki parachainów).  

 

Walidatorzy weryfikują bloki otrzymane od Kolatorów (węzłów Parachaina), pod kątem 

ich poprawności zgodnie z zarejestrowanym kodem danego para-łańcucha, a także pod 

kątem dostępności danych. Oznacza to, że walidatorzy Polkadot odrzucają bloki 

niepoprawne (np. ktoś chce przesłać tokeny na Parachainie, których nie ma), a 

akceptują tylko te, które są poprawne, a także zostały udostępnione i w późniejszym 

etapie dodatkowo zweryfikowane. Jeśli zaakceptują złe dane, grozi im slashing, czyli 

utrata stakowanych tokenów, zarówno ich własnych, jak i nominatorów. 

 

Aby metoda skalowania stosowana przez Polkadot miała w ogóle sens, wszyscy 

walidatorzy sieci nie weryfikują wszystkich bloków od każdego parachaina, bo równie 

dobrze nie potrzebowaliby parachainów, a są przypisywani do poszczególnych 

“shardów” losowo i rotowani, aby zmniejszać możliwość nieuczciwych zagrań. 

 

Przypisani do danego parachaina walidatorzy tworzą “pokwitowanie bloku” dotyczące 

weryfikowanego przez nich para-bloku, które zawiera wszystkie potrzebne dane do 

weryfikacji jego przejścia stanu (takie jak identyfikator Parachaina, podpis kolatora, 

hash bloku i kilka innych hashy) i które umieszczane jest w bloku Relay Chain oraz 

rozsyłają do całej sieci dowody poprawnego przejścia stanu (Proof of Validity, PoV) 

sprawiając, że blok staje się dostępny dla innych, dzięki metodzie znanej jako erasure 

coding, która pozwala odzyskać całość danych z mniejszych części.  

 

Tutaj jest to wykorzystywane w celu późniejszej weryfikacji bloków Parachaina przez 

walidatorów, którzy nie byli do niego przypisani w danym momencie i wykrycia 

ewentualnych prób oszustwa i jest potrzebne gdyż PoV może sporo ważyć (kilka MB). 

W Polkadot wystarczy ⅓+1 wszystkich “części”, aby odzyskać całość, co zmniejsza ilość 

potrzebnych danych do przechowywania. Polkadot nie zaakceptuje bloku Parachaina 

jeśli ten nie został udostępniony, czyli swoich części PoV nie otrzymała ⅔ wszystkich 

walidatorów Relay Chain.  
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„Czym jest i jak działa Polkadot?” - (Nie)Pełny Opis Projektu Polkadot 

Walidatorzy blokpres.pl @rav_crypto 

 

 

Prosty przykład Erasure Coding. Dane podzielone na 9 części można odzyskać 

po uzyskaniu dowolnych 4 części. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Autor bloku Relay Chain umieści w nim wszystkie “pokwitowania” wszystkich 

Parachainów, które są poprawne, czyli te, które posiadają rodzica (innymi słowy 

Parachain buduje bloki na jednym łańcuchu) oraz dla których posiada swoją część 

otrzymaną w procesie erasure coding. 

 

Walidatorzy są najważniejszymi uczestnikami sieci, ponieważ zapewniają 

bezpieczeństwo i uczciwość całej sieci Polkadot, to znaczy zarówno transakcjom na 

Relay Chain, jak i tym na Parachainach. 

 

Rola walidatora jest ogólnie dostępna. Nie są wymagane żadne pozwolenia na 

dołączenie, choć należy spełnić pewne wymagania sprzętowe oraz posiadać sporą ilość 

DOT lub przekonać do siebie dużą liczbę nominatorów, aby aktywnie uczestniczyć w 

całym procesie.
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Slashing blokpres.pl @rav_crypto 

Slashing 
 

Jeśli walidator nie wykonuje swoich zadań w sposób uczciwy i ciągły, on i wszyscy jego 

aktywni nominatorzy wystawieni są na ryzyko slashingu.  

 

Slashing oznacza “obcięcie”, czyli utratę części stakowanych tokenów przez danego 

walidatora. Jest kilka poziomów możliwych kar. Są zależne od przewinienia i ilości 

węzłów uczestniczących w szkodliwych praktykach. 

 

Lekkie przewinienie, takie jak zbyt częste przebywanie off-line może oznaczać 

minimalny slashing 0,09% stawki lub w przypadku wielu nieaktywnych walidatorów 

nawet do 7%.  

 

Kolejne poziomy mogą, ale nie muszą świadczyć o złych praktykach, jak np. głosowanie 

w konsensusie na różne łańcuchy (GRANDPA), co może mieć większe konsekwencje. 

Może to być zwykła zła konfiguracja jednego klienta i minimalny slashing poniżej 0.1% 

lub w przypadku wielu walidatorów nawet kilka procent. Są też zdarzenia, które nie 

wyglądają na przypadkowe, ale nadal nie stanowią znaczącego zagrożenia dla 

bezpieczeństwa. Tutaj może skończyć się już bardzo dotkliwą utratą stake (dwucyfrowa 

wartość procentowa). 

 

Ostatni poziom, to stanowienie bezpośredniego zagrożenia dla konsensusu i działania 

Polkadot, które oznaczają zazwyczaj współpracę w złej wierze wielu węzłów. Nie 

polecam. Karą jest 100%, czyli utrata wszystkich tokenów walidatorów oraz ich 

aktywnych nominatorów. Zaakceptowanie i rozesłanie do sieci niepoprawnego bloku 

Parachaina jest atakiem przeciwko Polkadot i za to walidator jest karany utratą 100%. 

 

Kary pochodzące ze slashingu trafiają do skarbca, ale nie są natychmiastowe i mogą 

zostać odwołane przez zarządzanie.
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Nominated Proof of Stake 
 

Siła głosu w konsensusie Polkadot nie zależy od ilości DOT, ale liczba aktywnych 

węzłów biorących w nim udział jest ograniczona i trzeba jakoś wybrać tych, którzy będą 

uczestniczyć w walidacji sieci. W momencie pisania tego tekstu jest to 297 aktywnych 

walidatorów, natomiast w domyśle ma ich być 1000.  

 

Poza 297 aktywnych na Relay Chain działa (aktualnie) 630 oczekujących walidatorów. 

Mogą oni dostać się do sieci w momencie rotacji, która dzieje się co erę, czyli 24 

godziny. Do zestawu aktywnych trafiają najmocniej wspierane przez nominatorów 

węzły.  

 

Nominated Proof of Stake jest mechanizmem, który pozwala wybrać walidatorów, 

którzy mogą brać udział w konsensusie. Jego działanie różni się od znanych systemów 

POS, ponieważ użytkownicy, którzy chcą stakować swoje tokeny (nominatorzy) mogą 

wybrać aż do 16 walidatorów, których wspierają swoim jednym stake. Dodatkowo cały 

mechanizm zachęca do wspierania walidatorów w taki sposób, aby zwiększać 

decentralizację.   

 

Zanim jednak poznamy jak Polkadot stara się naturalnie zwiększać decentralizację, 

sprawdźmy jak są wybierani walidatorzy. 

 

Nominacja w Polkadot oznacza: “Ufam, że walidatorzy, których wybrałem, dobrze spełnią 

swoje obowiązki jeśli zostaną aktywnymi. Jeśli nie wywiążą się z zadań, mogę utracić część 

DOT w ramach kary” 

 

W związku z tym, że każdy nominator może głosować swoim jednym stake na nawet 

16 walidatorów, wyborem tych najbardziej wspieranych, czyli aktywnych, zajmuje się 

algorytm Phragmén, który pozwala wybierać zestaw aktywnych walidatorów w zgodzie 

z aktualnymi preferencjami użytkowników. 

 

Phragmén ma na celu wybór aktywnych walidatorów w sposób, który jak najlepiej 

reprezentuje głosy użytkowników wspierających wielu walidatorów naraz, a 

jednocześnie maksymalizuje cały stake i rozkłada go jak najrówniej się da. 

 

Możemy to wyjaśnić na prostym przykładzie widocznym na poniższej grafice. Algorytm 

wybierze wspieranego przez nas walidatora (lub walidatorów jeśli nasz stake jest duży) 

tak, aby stawka była równa dla wszystkich (o ile to możliwe) oraz jak najwyższa. 
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Sposób wyboru walidatora. 
Źródło: https://research.web3.foundation 

 

To wszystko oznacza, że to właśnie Polkadot (algorytmy, których jest kilka…) wybiera, 

których z nominowanych walidatorów tak naprawdę aktywnie wspieramy w każdej 

erze. Co więcej, zazwyczaj będzie to tylko jeden, ponieważ Phragmen ma 

minimalizować zdarzenie gdy aktywnie nominujemy więcej niż 1 walidatora.
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Nominacja 
 

W Polkadot nominacja pozwala wybrać kilku walidatorów (do 16), których nominator 

wspiera swoimi tokenami DOT, aby Ci trafili do zestawu aktywnych i brali czynny udział 

w konsensusie, co oznacza nie tylko zabezpieczenie całej sieci, ale też nagrody. 

 

Staking w Polkadot nie jest procesem skomplikowanych, choć nie jest to też “stakuj i 

zapomnij” i sam wybór walidatorów oraz zasady, jakie należy mieć w głowie, wymagają 

pewnej uwagi. 

 

Przede wszystkim należy pamiętać o czasie, jaki stake będzie zablokowany. Tokeny 

zawsze należą do właściciela, ale nie zawsze można je przesyłać. Gdy nominator 

decyduje się na staking DOT, blokuje on tokeny na minimum 28 dni. Oznacza to, że od 

momentu, w którym decyduje się zakończyć staking, do momentu, w którym znów 

może używać tych tokenów mija 28 dni. Jest to jeden z najdłuższych okresów 

unbondingu w kryptowalutach i ma związek z bezpieczeństwem i stabilnością systemu. 

 

W Polkadot mamy też do czynienia z wymaganą minimalną nominacją. Jest to 

określona przez zarządzanie zmienna kwota, jaką należy nominować, aby w ogóle 

otrzymywać nagrody. W momencie pisania jest to 100 DOT.  

 

Dodatkowo istnieje możliwość nadsubskrypcji. Każdy walidator dzieli się nagrodami z 

256 swoimi największymi nominatorami. To oznacza, że jeśli nominator nie mieści się 

w top 256 pod względem stawki u aktywnie wspieranego podczas danej ery walidatora, 

nie otrzyma on nagrody! 

 

Dlatego też należy wspierać mniej popularnych walidatorów, ale jednocześnie 

posiadających wystarczająco duży stake, aby pozostać w gronie aktywnych. To 

pierwsza z wcześniej wspomnianych zachęt do zwiększania decentralizacji. 

 

Drugą, już bezpośrednio, są nagrody. 

 

Każdy aktywny walidator otrzymuje niemal identyczne wynagrodzenie za swoją 

uczciwą pracę. Na wynagrodzenie walidatora oprócz schematu inflacji DOT, wpływają 

“punkty ery” oraz napiwki z danego bloku. 

 

Jest tu więc element szczęścia (np. wysoki napiwek z jakiegoś bloku) oraz element 

związany z wydajnością za punkty ery, które przyznawane są w największej liczbie za 

wydawanie oświadczeń o ważności bloków Parachainów oraz wytwarzanie bloku “non-

uncle”, za co walidatorzy otrzymują 20 pkt.  
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Blok “wujek” (uncle) to poprawny blok, któremu nie udało się zostać kanonicznym. 

 

Mimo tej losowości zazwyczaj wszyscy walidatorzy Polkadot zarabiają bardzo podobne 

nagrody. To oznacza, że znów nominatorom bardziej opłaca się wspierać mniejszych 

walidatorów. 

 

Jeśli nagroda dla walidatora A i B wynosi 800 DOT, ale A wspiera 2 mln DOT, a B 1.5 

mln DOT, to średnia nagroda dla nominatorów tego drugiego będzie wyższa, ponieważ 

rozdzielamy taką samą nagrodę na mniejszy stake. Dlatego też zyski za nominację 

konkretnych walidatorów mogą być kilka, a nawet kilkanaście procent wyższe niż u 

tych, który wspiera najwyższy stake.  

 

Taki system, wraz z algorytmem Phragmen i możliwością nadsubskrypcji tworzy system 

naturalnych zachęt do równego wspierania wielu walidatorów, oczywiście z 

uwzględnieniem ich aktywności, stabilności, historii, czy pobieranej prowizji od nagród.  

 

Z kolei dość wysoka minimalna nominacja, ograniczanie liczby aktywnych nominatorów 

w każdej erze i poznanie tych wszystkich zawiłości, co przekłada się na średni UX, ma 

negatywny wpływ na decentralizację co zauważono i stworzono specjalny dashboard4, 

który pomaga nowym użytkownikom stakować DOT w specjalnych pulach, które 

zajmują się nominacją za użytkowników i zmniejszają próg wejścia do 1 DOT. 

 

Liczba pul została aktualnie ograniczona do 64 i tyle też działa. Należy pamiętać, że 

choć cały proces jest zdecentralizowany, a pula jest kontrolowana tylko przez jej logikę, 

działa to podobnie do stakingu, gdzie nasze tokeny są zablokowane i wystawione na 

slashing. Tutaj także należy wykonać research, ponieważ nominacjami zarządzają 

użytkownicy posiadający rolę nominatora i to oni wybierają walidatorów, których pula 

wspiera. 

 
4https://staking.polkadot.network 
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4. Zarządzanie v2 
 

Wszystkie podane do tej pory wartości związane z nominacją, liczbą walidatorów, a 

nawet znacznie dalej idące działanie Polkadot może zostać zmienione przez 

zarządzanie. 

 

Polkadot jest projektem, który może ulepszać się/zmieniać bez hard forków. To 

oznacza, że zarządzanie głosuje na zmianę, a następnie jeśli propozycja jest 

zaakceptowana, aktualizacja jest wprowadzana. 

 

Polkadot kieruje się jedną kluczową zasadą: Wszystkie zmiany w protokole muszą być 

uzgodnione w drodze referendum, a większość stake zawsze może sterować siecią. 

 

W  momencie pisania tego tekstu Polkadot opracowuje zarządzanie v2. Jako że prace 

są już na końcowych etapach a wersja v2 działa na Kusama, krótko przedstawię już 

nowy schemat.  

 

Do tej pory zarządzanie opierało się o wybieraną przez posiadaczy DOT Radę, specjalny 

Komitet techniczny i Referenda. 

 

W nowym schemacie Rada, która postrzegana była jako jeden z elementów 

centralizacji, zostaje rozwiązana, a wszystkie decyzje, które podejmowała, jak np. 

zarządzanie przydzielaniem funduszy skarbca, przechodzą pod decyzję społeczności. 

 

Każdy może w zarządzaniu Polkadot stworzyć referendum i głosować na te stworzone 

przez innych, także zwiększając moc swojego głosu dzięki możliwości dodania wagi 

głosu w zamian za dłuższą blokadę tokenów. Dodatkowa blokada oznacza brak 

możliwości przesyłania tokenów przez określony czas, ale nadal uprawnia do 

głosowania i stakowania. Siła zaczyna się od 0.1, czyli każdy nasz głos jest wart 

zaledwie 10% nominalnej wagi, ale nie występuje tu żadna blokada. Siła 1 oznacza 28-

dniową blokadę, a każdy kolejny poziom aż do maksymalnie 6 podwaja ten czas. Np. na 

poziomie 4 jest to 112 dni blokady. 

 

Ponadto można oddelegować swój głos do innych osób, którym ufamy, że podejmują 

dobre decyzje co jest zastępstwem dla znanej z v1 Rady.  

 

W v2 propozycja zostaje zatwierdzona, jeśli spełnia wymagania dotyczące 

Zatwierdzenia i Poparcia. 
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● Zatwierdzenie definiuje się jako stosunek głosów za przyjęciem uwzględniający 

ich wagę, w stosunku do całkowitej wagi głosów. 

● Poparcie to stosunek liczby głosów pomijających mnożnik wagi, do całkowitej 

liczby głosów możliwych do oddania. 

 

Graficzne ujęcie powyższej myśli. 
Źródło: https://polkadot.network/blog/gov2 

 

Dla różnych propozycji ustalone są różne progi akceptacji. Są te ważniejsze dla 

systemu, które wymagają większej uwagi, jak i te zmieniające mniej istotne rzeczy lub 

zarządzające małymi środkami ze skarbca.  

 

Komitet techniczny zostaje zastąpiony przez Polkadot Fellowship, który będzie składał 

się z wielu znających technikalia członków ekosystemów Polkadot oraz Kusama, 

których siła przebicia będzie bazowała na rankingach, ale w taki sposób, aby nie mogła 

być kontrolowana przez małą grupę osób. 

 

“Drużyna Polkadot” nie może zmieniać parametrów sieci, a ich jedyna władza w 

zarządzaniu polega na możliwości skrócenia harmonogramu, w którym odbywa się 

referendum co pozwala skracać czas potrzebny na akceptację danej zmiany, co jest 

kluczowe przy naprawie ważnych dla działania sieci problemów lub wprowadzania 

kluczowych zmian. 

 

Zarządzanie w Polkadot jest dość rozbudowanym i bardzo potężnym narzędziem, które 

może zmienić bardzo wiele funkcji i możliwości oferowanych przez Polkadot, od 

prostego przydzielania funduszy, przez zarządzanie Parachainami, aż po modyfikacje 

sald kont.
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Skarbiec 
 

W aktualnie jeszcze działającym zarządzaniu v1 skarbcem zarządza wybierana przez 

posiadaczy DOT Rada, natomiast w krótko opisywanej powyżej wersji v2 zajmą się tym 

wszyscy użytkownicy. 

 

Skarbiec jest zasilany z kilku źródeł:  

 

● Część opłat transakcyjnych: Do skarbca trafia 80% opłat pokrywanych przez 

użytkowników w transakcjach (wykluczając napiwki, które trafiają do walidatora 

w całości) 

● Slashing: Tokeny, które stracili walidatorzy w ramach kar za niewykonywanie 

swoich obowiązków. Całość oprócz nagrody dla zgłaszającego slashing 

walidatora trafiają do skarbca 

● Inflacja: Część inflacji zależna od tego jak bardzo ilość stakowanych DOT 

odbiega od idealnego wskaźnika  

● Parathreads: Parachainy, z których mogą korzystać projekty w modelu, w 

którym zamiast wynajmu poprzez aukcję płacą za wykorzystanie. Część z opłaty 

za umieszczenie bloku danej sieci w tym modelu trafi do walidatora, a część do 

skarbca. 

 

Każdy może złożyć ofertę wykorzystania środków znajdujących się w skarbcu. 

Proponujący musi założyć 5% od proponowanej kwoty, którą chce uzyskać (minimum 

100, maksimum 500 DOT), które w razie odrzucenia oferty zostaną spalone, a w razie 

akceptacji, oddane proponującemu.  

 

Skarbiec, oprócz tego, że aktualnie stale rośnie, ma jedyny znaczący dla sieci 

mechanizm spalania. Co każdą turę między wydatkami trwającą 24 dni, skarbiec spala 

1% posiadanych DOT. Ma to na celu zachęcanie użytkowników do wydawania środków 

na propozycje mające zwiększać adopcję ekosystemu Polkadot i przy okazji uniknięcie 

sytuacji gdy skarbiec zgromadzi zbyt dużą kwotę. 
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Wzrost tokenów DOT w skarbcu w 2021 r. 

Źródło: https://polkadot.subscan.io/tools
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5. Kryptowaluta DOT 
 

Czytając ten tekst poznałeś już niemal wszystkie wykorzystania DOT, oprócz dwóch, 

bardzo ważnych, o których więcej w sekcji Parachain. 

 

DOT jest natywnym tokenem Relay Chain, głównego łańcucha sieci. Każdy DOT 

podzielny jest do 10 miejsc po przecinku, a jego najmniejsza część, 0.0000000001 

DOT, nazwana została Planck. 

 

Jego wykorzystaniem są: 

 

● zabezpieczenie całej sieci w stakingu NPOS, 

● pokrywanie opłat transakcyjnych na Relay Chain, 

● udział w zarządzaniu, który przekłada się na siłę głosu, 

● bonding, który występuje w tworzeniu propozycji zarządzania i wykorzystania 

skarbca, 

● bonding związany z aukcjami Parachian,  

● opłata za korzystanie z Parathread. 

 

Poza tym DOT może być używany jak każda inna kryptowaluta, do transferu wartości, 

transakcji on-chain, dostarczania płynności w aplikacjach Parachainów, do których 

może być bez problemu przesyłana, a także pokrywania opłat na para-łańcuchach, o ile 

jest taka opcja.  

 

DOT jest kryptowalutą inflacyjną bez ustalonego limitu maksymalnej podaży, a inflacja 

została określona na 10% rocznie. Przy idealnym wskaźniku stakowanej podaży, 

którym ma być 50%, nagrody powinny wynosić 20% rocznie. 
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Stosunek rocznej stawki nagród do rocznej stawki inflacji. 
Źródło: https://wiki.polkadot.network/docs 

 

oś x: proporcja stakowanych DOT, 

oś y: inflacja, 

Niebieska linia: Roczna stopa inflacji, 

Zielona linia: Roczna stawka nagród. 

 

Aktualnie DOT działa jeszcze przy alternatywnym wskaźniku nieuwzględniającym 

parachainów, który wynosi 75%. 

 

Odchylenia od idealnej wartości sprawiają, że odpowiednia część inflacji trafia do 

skarbca, a nagrody dla użytkowników, zgodnie z powyższym schematem przyjmującym 

docelową wartość 50%, rosną lub maleją, aby zachęcać lub zniechęcać do 

zabezpieczania sieci w stakingu. 
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Jak już wiemy skarbiec spala co 24 dni 1% swojej wartości i jest to jedyny znaczący 

system ograniczania podaży DOT. Istnieją także dodatkowe mechanizmy jak spalanie 

DOT z nieudanych propozycji skarbca oraz oczywiście z nieprzestrzegania 

egzystencjalnego depozytu. 
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6. Parachain 
 

Wielokrotnie wspomniany już Parachain to struktura danych, która może być 

weryfikowana przez walidatorów działających na Relay Chain. Najczęściej przybieraną 

formą będzie oczywiście łańcuch bloków z własnym tokenem, ale co ciekawe nie jest 

to wymagane i mogą one przybierać różne formy. 

 

Każdy z Parachainów zapewnia swoim twórcom dużą wolność w projektowaniu. 

W domyśle mają być łańcuchami wyspecjalizowanymi w konkretnych dziedzinach 

rynku, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby były platformami smart kontraktów 

ogólnego przeznaczenia, podobnymi w działaniu do Ethereum.  

 

Oferują one dużą wolność w projektowaniu, mają własne tokeny, logikę opłat 

i działania, zarządzanie, skarbce oraz utrzymują własny stan, ale są zabezpieczone przez 

główny łańcuch w sieci, a do tego korzystają z całego ekosystemu mogąc 

współpracować z innymi Parachainami dzięki komunikacji międzyłańcuchowej. 

Użytkownicy końcowi w ogóle nie muszą posiadać konta na Relay Chain, ani tokenów 

DOT, aby korzystać z ich usług. 

 

Jako że Relay Chain nie obsługuje smart kontraktów, to właśnie na Parachainach 

spoczywa obowiązek tworzenia aplikacji DeFi, czy NFT, z których będą korzystać 

użytkownicy. 

 

Parachainy możemy podzielić na kilka grup: 

 

● Common Good Parachain: Są to łańcuchy służące dobru całego ekosystemu. Nie 

wygrywają swojego miejsca w sieci, ale otrzymują je w drodze zarządzania. 

● Parathread: Jest to Parachain, który pozwala wynajmować każdy kolejny blok 

innemu projektowi, który z różnych powodów nie chce zostać stałym 

elementem sieci.  

● Parachain aukcyjny: Wygrywają swoje miejsce na Polkadot w drodze licytacji na 

specjalnych aukcjach. To najpopularniejsza z form dołączenia do sieci.
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Common Good 
 

Ja sama nazwa wskazuje, te łańcuchy są dobre dla całego systemu i nie muszą 

rywalizować o slot, a otrzymują go w drodze zarządzania. Dzielą się na dwie główne 

kategorie: systemowe i publiczne.  

 

Systemowe mogą dodatkowo pomóc odciążać Relay Chain poprzez przeniesienie 

różnych funkcji właśnie na nie. Jednym z przykładów może być zarządzanie, które 

mogłoby odbywać się na takim właśnie łańcuchu.  

 

Publiczne Parachainy mają dodawać różne potrzebne funkcjonalności. Mogą to być 

mosty łączące Polkadot z innymi ekosystemami, czy platformy smart kontraktów, na 

których będzie można tworzyć dowolne rozwiązania. Jednym z takich łańcuchów jest 

Statemint, na którym użytkownicy tanio mogą tworzyć dowolne tokeny. Oczywiście 

natywnym tokenem służącym do pokrywania opłat jest tutaj DOT, a depozyt 

egzystencjalny został zmniejszony do 0.1 DOT.
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Parathread 
 

Łańcuchy lub aplikacje, które nie chcą lub z jakichś powodów nie mogą wygrać 

Parachaina aukcyjnego mogą wykorzystać do swojego działania Parathread. 

 

Parathready to wydzielone Parachainy, na których projekty rywalizują o dodanie 

swojego bloku poprzez zaoferowanie jak największej opłaty (w DOT). Jest to system 

podobny do transakcji znanych z platform smart kontraktów, tyle że zamiast 

oferowania opłaty za daną transakcję, płacimy za umieszczenie całego bloku. 

 

Kolatorzy (węzły parchainów, o których za chwilę) korzystający z takiego rozwiązania 

będą brać udział w licytacji. Najwyższa oferta zostanie zaakceptowana przez walidatora 

Relay Chain, który umieści taki blok w łańcuchu. Przewiduje się, że 80% z tych opłat 

trafi do skarbca, a 20% do autora bloku.  

 

Ogólne zasady działania łańcuchów wybierających ten model są bardzo podobne do 

Parachainów. Różnice dotyczą głównie aspektów ekonomicznych. Każdy, kto będzie 

chciał zarejestrować się by działać w takim systemie, będzie musiał zablokować 

niewielką ilość DOT, które, podobnie jak w przypadku Parachainów, wrócą po 

określonym czasie. Będzie to rozwiązanie znacznie łatwiej dostępne, ale wymagające 

stałych opłat w DOT, za umieszczenie każdego bloku. 

 

Poza tym ten system nie gwarantuje w ogóle dostania się do bloku, gdyż zawsze może 

znaleźć się projekt oferujący więcej. Jest to więc rozwiązanie potrzebne, ale tylko 

w konkretnych przypadkach, np. projektom, które chcą korzystać z bezpieczeństwa 

Polkadot i komunikacji z ekosystemem, ale nie zależy im na szybkości i akceptują, że 

blok potwierdzony zostanie znacznie wolniej. 

 

Parathreads mają zaliczyć debiut w pierwszej połowie 2023 roku, dzięki czemu 

z Polkadot będzie mogła korzystać ogromna, niemal “nieograniczona” liczba aplikacji.
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Parachainy Aukcyjne 
 

Jest to najpopularniejszy rodzaj parachainów, o które licytacje toczą się już od listopada 

2021 roku. 

 

Projekty, które chcą być pewne miejsca w każdym bloku Relay Chain, muszą wygrać 

aukcje i zablokować na określony przez nie czas, zadeklarowaną ilość DOT. Oczywiście 

nie muszą robić tego sami. Dzięki funkcji Crowdloan to społeczność projektu może 

zrzucić się na wynajem, a w zamian, zwycięzca zaoferuje wszystkim wspierającym 

nagrody w postaci, najczęściej, natywnych tokenów swojej sieci, choć nie ma tu 

żadnego z góry narzuconego systemu nagradzania.  

 

Każdy parachain ma własne węzły nazwane Kolatorami, które łączą się z walidatorami 

przypisanymi w danym momencie do ich łańcucha i przekazują im informacje.
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Kolatorzy 
 

Kolatorzy to węzły Parachaina, które zajmują się przekazywaniem informacji do 

walidatorów Relay Chain. To pełne węzły para-łańcucha, które posiadają także węzeł 

Relay Chain i są podobne w swojej roli do walidatorów znanych z innych sieci, z jedną 

ważną różnicą. Nie zapewniają oni bezpieczeństwa, a zajmują się tworzeniem i 

przekazywaniem informacji do walidatorów Relay Chain. 

 

Zmiana stanu oznacza przejście łańcucha z punktu A do B, poprzez nowe bloki, czyli 

wszystkie operacje wykonywane przez użytkowników i smart kontrakty oraz upływ czasu. 

Wysyłając transakcję 5 DOT z adresu A do B, zmieniasz stan łańcucha, (- 5 DOT adres A, + 

5 DOT adres B). 

 

Tymi informacjami są bloki oraz dowody na poprawność (Proof of Validity). PoV 

zawiera wszystkie informacje potrzebne do weryfikacji przejścia stanu Parachaina. Jeśli 

blok jest niepoprawny, czyli zmienia swój stan niezgodnie z tym jakie informacje 

posiadają walidatorzy na Relay Chain, Ci go odrzucą. Co ważne, bloki wszystkich 

Parachainów są potwierdzane właśnie na Relay Chain. Aktualnie są one wolniejsze 

i pojawiają się co 12 sekund, ale już wkrótce ma zostać to poprawione dzięki aktualizacji 

“Asynchronous Backing”, która poprawi skalowalność i sprawi, że bloki Parachainów 

będą pojawiać się w takich samych odstępach czasu, jak bloki Relay Chain. 

 

Oprócz tego kolatorzy umieszczają też w bloku wiadomości wysyłane do z innych 

Parachainów, o których więcej w sekcji XCM. 

 

Wystarczy jeden uczciwy kolator, aby poprawne bloki Parachainów mogły być 

finalizowane na Polkadot, ale można używać dodatkowych mechanizmów, np. stakingu, 

aby wybierać kolatorów, którzy będą przekazywać bloki do walidatorów na Relay 

Chain. 

 

Aby blok przesłany przez kolatora mógł zostać potwierdzony na Polkadot musi zostać 

zatwierdzony przez przypisany w danym momencie do niego zestaw walidatorów, 

następnie udostępniony przez nich sieci poprzez rozesłanie części PoV do wszystkich 

walidatorów. Gdy dane są dostępne, blok jest już w pewnym sensie dodany do 

Parachaina, natomiast musi przejść kolejną fazę weryfikacji. 

 

Polkadot zakłada, że nawet ⅓ walidatorów Relay Chain jest nieuczciwa, więc może 

zdarzyć się sytuacja, że wszyscy lub większość przypisanych do danego Parachaina taka 

będzie. W drugim procesie weryfikacji znanym jako “approval”, losowi walidatorzy 

weryfikują bloki parachainów głosując, że są one poprawne. Jeśli jednak odkryją, że coś 
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było nie tak, poddają je pod proces “Disputes”. Wtedy ⅔ sieci musi zgodzić się co do 

tego, czy dany blok był nieprawidłowy. Jeśli tak, złośliwi walidatorzy tracą cały swój 

stake, jeśli nie, zgłaszający utraci część swojego. 

 

Kolatorzy, choć bardzo ważni i też mają pewne możliwości, np. mogą cenzurować 

pewne transakcje po prostu je ignorując (przejście stanu będzie poprawne, bo transakcji 

“nie było”), nie odpowiadają za bezpieczeństwo Polkadot, ani Parachainów. Karami za 

złe zachowanie walidatorów Polkadot, jest utrata nawet całości stake, dlatego też 

raczej nie będą oni chętni do kombinowania, chyba że sami nie zdeponowali znacznej 

liczby DOT i nie mają wiele do stracenia. 

 

W momencie pisania na Polkadot miejsce jako Parachain zapewniło sobie już 35 

projektów. Jak? Oczywiście we wspomnianej wcześniej już aukcji. 
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Aukcje 
 

Aby zachować odpowiednią stabilność i szybkość sieci, Polkadot może wspierać 

ograniczoną liczbę Parachainów, z których każdy zajmuje “slot”. Aktualnie szacuje się, 

że będzie ich około 100, ale wbrew ogólnemu przekonaniu nie jest to żaden z góry 

narzucony limit, co nie zmienia faktu, że liczba slotów jest ograniczona. Dodatkowo 

wlicza się w to Parachainy działające jako Parathreads oraz Common good, więc pula 

dla projektów, które chcą być pewne swojego miejsca, jest ograniczona. 

 

Polkadot stosuje niespotykany nigdzie mechanizm aukcji wzorujący się na aukcjach 

świecowych. Popularne w XVI w. wyznaczały koniec licytacji wraz z gasnącym 

płomieniem. Nikt nie wiedział kiedy dokładnie zgaśnie świeca, a więc kiedy skończy się 

możliwość składania ofert, co skłaniało do szybszego okrycia kart i zaoferowania 

docelowej kwoty. Podobny system stosuje Polkadot. 

 

Aukcje Polkadot dzielą się na dwa etapy: początkowy i końcowy. Podczas każdego 

bloku w etapie początkowym można już składać oferty, ale służy to bardziej jak 

“rozgrzewka”. Zwycięzca wyłaniany jest podczas losowego bloku z fazy końcowej.  

 

Aukcja na Polkadot trwa tydzień. Początkowa faza ma to 1 dzień i 18 godzin, a końcowa 

5 dni. Pozostałe 6 godzin przeznaczone jest na wyłonienie zwycięzcy. 

 

Zwycięzca jest wyłaniany przez funkcję VRF, która wybiera losowy blok z fazy 

końcowej, z której największa oferta jest akceptowana. Prawdopodobieństwo 

wygranej jest więc liczone jako ilość bloków z fazy końcowej, w których projekt złożył 

najwyższą ofertę. 

 

Zwycięzca aukcji blokuje DOT, które zaoferował na czas trwania wynajmu. Co ważnie 

DOT nie są wydawane/tracone, a właśnie zablokowane i wrócą do zwycięzcy po 

zakończeniu okresu najmu.
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Sloty 

 
W Polkadot będzie występowała ograniczona liczba miejsc, slotów, o które toczy się 

walka. Same sloty są zamienne, co pozwala bez problemów przedłużać wynajem bez 

żadnych kłopotliwych dla użytkownika procesów, a nawet zamieniać sloty pomiędzy 

Parachainami. 

 

Każdy slot podzielony jest na 8 okresów, z których każdy trwa 12 tygodni. Zespół może 

zdecydować się na wynajem zgodny z tymi ramami czasowymi, a więc na 12 tygodni, 

24 tygodnie, 48 lub 96 tygodni. Najdłuższy możliwy okres najmu wynosi więc niecałe 

2 lata i zazwyczaj każdy Parachain tyle właśnie wynajmuje.  

 

Projekty mogą licytować np. okres 1-4, 2-6 lub 5-8. Algorytm wyboru zwycięzcy 

wybierze najkorzystniejszą ofertę pod kątem blokady DOT, która się nie pokrywa, tzn. 

nie mogą wygrać oferty 1-4 i 2-6, ale 1-4 i 5-8 już tak. 

 

Najkorzystniejsza oferta nie zawsze oznacza najwyższą. Przykładowo: 

 

A oferuje 75 DOT za okres 1 - 8. 

 

B oferuje 100 DOT za okres 5 - 8. 

 

C oferuje 40 DOT za okres 1 - 4. 

 

Obliczmy wycenę każdej oferty poprzez mnożenie oferowanej kwoty przez liczbę 

okresów. 

 

A: 75 * 8 = 600  

 

B: 100 * 4 = 400 

 

C: 40 * 4 = 160  

 

B zaoferował najwięcej DOT, ale za krótszy okres i wraz z C (ich oferty się nie 

pokrywają) oferują tylko 560. A wygrywa więc slot na 2 lata i blokuje 75 DOT na ten 

czas.
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Crowdloan 
 

Pierwsi zwycięzcy aukcji zablokowali na pełny okres odpowiednio 32,515,980 DOT i 

35,759,931 DOT. Nawet przy dzisiejszej, znacznie niższej, wartości DOT są to kwoty 

ogromne, przekraczające 140 mln USD. 

 

Ostatnie aukcje nie cieszą się już takim powodzeniem, ale nadal wymagają blokowania 

DOT wartych setki tysięcy dolarów. Dlatego właśnie Polkadot wprowadził możliwość 

otwierania Crowdloans. 

 

Crowdloans to “zbiórki społecznościowe”, które polegają na pożyczeniu potrzebnych 

do wygrania miejsca DOT od inwestorów, którym zaoferuje się w zamian nagrodę, 

zazwyczaj w postaci tokenów swojego projektu.  

 

Te ogromne kwoty DOT blokowane w początkowych etapach są właśnie efektem nie 

inwestycji zespołów stojących za projektami Acala, czy Moonbeam, a crowdloans, 

które cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem w związku z chęcią otrzymania 

tokenów tych właśnie sieci. 

 

Oczywiście każdy projekt może sam sfinansować slot, a cenę każdego slotu wyznacza 

wolny rynek i konkurencja, ale także popularność projektu, który może zaoferować 

sporą część podaży swojego obiecującego tokena w zamian za zablokowanie, nie 

“wydanie”, DOT na około 2 lata. 

 

Co istotne dla każdego chcącego brać udział w crowdloans, tokeny, którymi wspieramy 

dany zespół mogą być użyte tylko i wyłącznie do licytacji, o ile bierzemy udział w 

sposób zdecentralizowany, np. za pośrednictwem Polkadot JS, który korzysta z  

crowdloan.contribute extrinsic gwarantującego otrzymanie z powrotem tokenów po 

zakończeniu zbiórki. Oczywiście w razie wygranej, czas powrotu tokenów wydłuża się 

o okres wynajmu. 

 

Zespoły mogą proponować różne formy nagród lub w ogóle ich nie proponować. 

Wszystko zależy od kampanii, jaką obiorą. Weryfikacja nagród, opłacalności blokady, 

czy uczciwości (!) zespołów chcących wygrać slot, to zadanie każdego z inwestorów.
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Co daje Parachain? 
 

Po co budować projekt wykorzystujący ten model? Odpowiedzi może być wiele, ale 

patrząc na to pod kątem najczęściej wymienianych zalet dla projektów możemy 

wyróżnić:  

 

● Bezpieczeństwo Polkadot od pierwszego dnia 

● Komunikacja międzyłańcuchowa z całym ekosystemem 

● Skupienie się na swojej specjalizacji 

● Gotowe narzędzia pomagające w budowie własnych rozwiązań - Parachain 

Development Kit (PDK) 

● Ogromne możliwości w porównaniu z działaniem jako aplikacja na platformie 

smart kontraktów, takie jak: własny token ze znacznie większymi możliwościami 

wykorzystania, własny mechanizm opłat, czy ulepszanie bez forków poprzez 

zarządzanie 

 

Przy jednym, najważniejszym punkcie warto się zatrzymać dłużej. 
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Bezpieczeństwo? 
 

Parachainy Polkadot korzystają z walidatorów Relay Chain, którzy zapewniają im 

bezpieczeństwo, ale co to w ogóle znaczy? 

 

Prześledziliśmy już bardzo krótko drogę para-bloku w sekcjach walidatorzy i kolatorzy, 

ale przypomnijmy, że bloki Parachainów nie są potwierdzane przez kolatorów, a 

właśnie przez walidatorów Relay Chain, którzy są odpowiedzialni za akceptacje i 

umieszczenie w bloku Polkadot przejścia stanów wszystkich Parachainów.  

 

Polkadot zapewnia właśnie poprawne przejścia stanów, czyli aktualizacje stanu 

każdego łańcucha w sieci w związku z transakcjami, jakie są tam wykonywane i całą 

logiką jaka jest związana z jego działaniem, zarówno przez ingerencję użytkowników 

poprzez transakcje, jak i bez niej, np. upływ czasu.  

 

To nie oznacza, że Polkadot magicznie chroni wszystkich od jakichkolwiek zagrożeń. 

Parachainem mogą zostać dowolne projekty, a ich działaniem, podobnie jak Polkadot, 

można zarządzać. 

 

Zarządzać można w sposób scentralizowany, gdzie łańcuch służy jakiejś zgodnej z 

prawem i regulacjami usługi, ale można też pozwolić posiadaczom tokenów brać udział 

w głosowaniach i zmieniać jego działanie.  

 

Świetny przykład, choć niestety związany z exploitem, zaprezentowała nam Acala, która 

w drodze zarządzania, głównie kontrolowanego przez siebie, wyłączyła możliwość 

działania pewnych funkcji parachaina i zmieniła stany kont użytkowników, którzy 

wykorzystali błąd związany z USD. 

 

Bardzo ważne jest zrozumienie, że Polkadot nie chroni od błędów w protokołach, 

ataków na zarządzanie, czy scentralizowanych rozwiązań, które także mogą korzystać 

z tego ekosystemu.  

 

Polkadot zapewnia ochronę przed atakami na konsensus, takimi jak 51%, ponieważ 

wszystkie projekty dzielą stan z całym systemem oraz sprawia, że jeśli przejście ze stanu 

A do B jest poprawne, to zostanie wykonane. Tym, czym jest “poprawne” przejście 

zajmują się już Parachainy podczas projektowania swoich aplikacji.  

 

Projekty korzystające z Polkadot mają więc zapewnione bezpieczeństwo na 

najważniejszym poziomie, ponieważ aby zaatakować konsensus Parachaina, należy 

zaatakować Relay Chain. Dodatkowo, jako że kolatorzy nie odpowiadają za 
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bezpieczeństwo, wystarczy jeden uczciwy węzeł, który zadba o przesłanie bloków i 

mamy pewność, że walidatorzy Polkadot poprawnie zmienią stan para-łańcucha, gdyż 

w innym wypadku stracą swój stake. Poprawia to także żywotność, ale jak 

wspomniałem wyżej nie wyklucza błędów! 

 

Poza tym Polkadot może zabezpieczać też komunikację pomiędzy Parachainami dzięki 

formatowi XCM, protokołowi XCMP i modułowi SPREE, która odbywa się za 

pośrednictwem Relay Chain, który każdy Parachain wykorzystuje jako źródło 

bezpieczeństwa i dostępności danych. 
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7. XCM 
 

Oprócz bezpieczeństwa na poziomie konsensusu Polkadot zapewnia też możliwości 

komunikacji między wszystkimi uczestnikami sieci. 

 

XCM, czyli Cross-Consensus Message Format, to format przesyłania wiadomości, czyli 

język, w jakim mogą porozumiewać się różne sieci działające na różnych konsensusach, 

nie tylko różnych łańcuchach.  

 

XCM nie służy do przesyłania wiadomości, a zawiera instrukcje dotyczące ich 

tworzenia, wysyłania i interpretowania. Te “wiadomości” są programami działającymi 

na maszynie wirtualnej XCVM, które są wysyłane z jednego miejsca, aby wykonać je 

gdzie indziej. 

 

Możliwości XCM pozwalają na: 

 

● przesyłanie tokenów pomiędzy Parachainami, 

● wywoływanie transakcji na innych para-łańcuchach takich jak głosowania, 

przesyłanie środków itp. 

● pokrywanie opłat na docelowym łańcuchu,  

● i wiele więcej. 

 

Oprócz standardowego przesyłania tokenów z A do B umożliwia to także tworzenie 

wielołańcuchowych smart kontraktów pozwalających na budowę zaawansowanych 

rozwiązań DeFi, NFT i DAO, międzyłańcuchowe weryfikacje danych, czy tworzenie 

tożsamości opartych o systemy reputacji z wielu sieci. 

 

Najważniejszą funkcją będzie zapewne przesyłanie tokenów pomiędzy łańcuchami 

ekosystemu. Polkadot umożliwia kilka rodzajów takich transferów. “Teleportacja” 

polega na spaleniu tokenów X na łańcuchu A i wybiciu ich na łańcuchu B. Można też 

wykorzystać pośrednika w metodzie Reserve Asset Transfer, gdzie łańcuch C może 

przechowywać środki przesyłane pomiędzy sieciami A i B.
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XCMP 
 

Jako że XCM nie pozwala na przesyłanie wiadomości, potrzebny jest protokół, który 

się tym zajmie.  

 

Polkadot opracowuje protokół XCMP, który pozwala przesyłać wiadomości i 

gwarantuje ich dostarczenie do odbiorcy w odpowiedniej kolejności.  

 

Parachainy wysyłają do siebie wiadomości poprzez otwarte kanały. Każdy może 

otworzyć z każdym jeden kanał, którym będą się komunikować. Kolatorzy w 

tworzonych blokach umieszczają także informacje o wiadomościach 

międzyłańuchowych, a kolatorzy innych Parachainów “wypytują” sieć czy jakieś 

informacje do nich zostały wysłane. 

 

Jako że w całym procesie biorą udział walidatorzy Relay Chain, dostarczanie wszystkich 

wiadomości jest zabezpieczone przez Polkadot, ponieważ jak już wiemy, to walidatorzy 

Polkadot weryfikują i potwierdzają ostatecznie blok każdego z Parachainów. 

 

Jednak samo wysłanie i dostarczenie wiadomości nie musi oznaczać poprawnej 

interpretacji przez odbiorcę. Tutaj do gry wchodzi SPREE. 

 

Podczas gdy XCMP przekazuje wiadomości bez zaufania, SPREE zapewnia 

odpowiednią interpretację tych informacji oraz ich wykonanie. 

 

Moduły SPREE są dzielonym kodem przechowywanym na Relay Chain, do którego 

mogą podpiąć się Parachainy. Zapewnia, że ta sama logika jest współdzielona między 

uczestnikami sieci, a więc operacje, które dany moduł określa, są wykonywane tak, jak 

powinny. 

 

SPREE uzupełnia XCMP, dzięki czemu Polkadot zapewnia prawdziwie niewymagającą 

zaufania komunikację między Parachainami gwarantowaną przez konsensus Relay 

Chain. 

 

W momencie pisania XCMP nie jest gotowy, a Polkadot wykorzystuje do komunikacji 

znacznie gorzej zoptymalizowany, ale podobny w działaniu HRMP, nazywany “XCMP-

Lite”.
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8.Kusama 
 

Jako sieć eksperymentalna Kusama jest właściwie kopią Polkadot. Wszystkie zmiany 

są najpierw wdrażane na Kusama, która, choć służy do testów w środowisku gdzie 

użytkownicy obracają prawdziwą wartością, jest osobną pełnoprawną siecią, nie 

testnetem. Projekty mogą budować rozwiązania, których na Polkadot nie ma i 

zarządzać tym ekosystem dowolnie dzięki tokenom KSM. 

 

Poza tym, jako że Polkadot może obsługiwać ograniczoną liczbę Parachainów, w 

przyszłości Kusama może służyć jako sieć, gdzie startować będą projekty, które chcą 

być częścią tego ekosystemu, ale nie mogą lub nie chcą działać na Polkadot. Obie sieci 

będą połączone dzięki XCM.  

 

Z technicznego punktu widzenia Kusama jest po prostu szybsza, a więc i nieco mniej 

bezpieczna, również przez niższą wartość tokenów KSM, które zabezpieczają sieć w 

mechanizmie NPOS. Stworzona do bardziej ryzykownych i odważnych rozwiązań niesie 

większe ryzyko. 

 

Różnice w szybkości nie dotyczą czasu bloku, ten jest taki sam, a krótszego czasu epoki 

i ery, a także zarządzania. Poza tym Kusama ma znacznie niższy depozyt egzystencjalny 

oraz więcej walidatorów z niższymi wymaganiami co do nominacji. No i oczywiście 

KSM ma 100x mniejszą podaż w porównaniu do DOT.
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9.Zakończenie 
 

Do 30.12.2022 roku swoją aukcję wygrało 35 projektów, które łącznie zablokowały w 

nich ponad 132 mln DOT. W ekosystemie Polkadot działa wiele świetnych projektów, 

ale i takich, które już dziś w taki czy inny sposób zawiodły. 

 

Sam Polkadot cały czas się rozwija i choć często jest pomijany, a krytyka tego podejścia 

często jest zrozumiała, nie należy lekceważyć DOT. Taki poziom skomplikowania, 

aukcje i wiele innych kwestii, o które można mieć wątpliwości, a nawet pretensje do 

tego projektu są zauważalnymi wadami, ale kierunek, w jaki zmierza rozwój wielu 

innych projektów przypomina właśnie Polkadot, ilość programistów według wielu 

danych i raportów jest jedną z najwyższych w kryptowalutach, a ciągła praca nad tym 

projektem stale rozwija i optymalizuje jego możliwości.  

 

O Polkadot można pisać długo, ale większość informacji jest absolutnie nieprzydatna 

dla użytkowników, do których przeznaczony jest ten tekst i do których sam się 

zaliczam. Zapewne większość informacji umieszczonych w tym tekście także wielu nie 

będzie interesować, co nie zmienia faktu, że (mam nadzieję) przybliża on propozycję 

Polkadot do budowy ekosystemu i tego jak zapewnia on bezpieczeństwo Parachainom 

gwarantując komunikację oraz poprawne przejścia stanów. Ponadto wiele z terminów 

przyda się w zwykłej analizie Polkadot w eksploratorach (np. extrinsics), przy generacji 

adresów, a inne są kluczowe, aby w ogóle używać DOT, jak choćby depozyt 

egzystencjalny. 

 

Analizę zalet, wad, wnioski i opinie zostawiam sobie na Twittera i Blokpres, gdzie 

zapraszam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blokpres.pl/
https://polkadot.network/
https://blokpres.pl/
https://twitter.com/rav_crypto
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„Czym jest i jak działa Polkadot?” - (Nie)Pełny Opis Projektu Polkadot 

Główne źródła: 

 

https://wiki.polkadot.netw

blokpres.pl @rav_crypto 

Główne źródła:  

 

https://wiki.polkadot.network 

https://spec.polkadot.network/ 

https://docs.substrate.io/ 

https://research.web3.foundation/ 

https://paritytech.github.io/polkadot/book/ 

https://medium.com/polkadot-network/polkadot-consensus-part-1-introduction-3e3cd6237243 

https://polkadot.network/blog/polkadot-v1-0-sharding-and-economic-security/ 

https://polkadot.network/blog/xcm-the-cross-consensus-message-format/ 

https://polkadot.network/blog/the-path-of-a-parachain-block/ 

https://www.parity.io/blog/introducing-substrate-connect 

https://guide.kusama.network/docs/learn-gov2/ 

https://github.com/w3f/research/blob/master/docs/papers/OverviewPaper-V1.pdf 

https://paranodes.io/ 

https://www.subscan.io/ 
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