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Izziv

1. Plačilo tako, da ne bo 
puščalo podatkov.

2. Ne želimo, da nas 
prodajalec spozna 
(zasebnost).

3. Morda pocenimo.

Medsebojno zagotovilo, 
da bo izdelek tako plačan 
kot izdan – pogodba.



Rešitev 1: plačevanje z gotovino

• zagotovilo 
plačila:
bankovec ima 
potrdilo o svoji 
veljavnosti 

• zagotovilo 
izdaje izdelka:
stranka dobi 
račun, izdelek, 
dobavnico

Medsebojno zagotovilo, da bo izdelek
tako plačan kot izdan – pogodba.

Ne gre preko spleta.



Rešitev 2: plačevanje s kartico

• deluje preko spleta
• zagotovilo plačila:

banka zagotavlja 
plačilo

• zagotovilo izdaje 
izdelka: e-račun, e-
potrdilo

Medsebojno zagotovilo, da bo izdelek
tako plačan kot izdan – pogodba.

a) Prodajalec lahko pomni kdo smo.
b) Banka ve kje in kaj kupujemo.
c) Kako verjeti e-računu, e-potrdilu?



Veljavnost pogodbe

Asimetrična kriptografija:

• Peter ima javni ključ JP in zasebni ključ ZP ter 
tudi Špela ima svoj javni ključ JŠ in zasebni 
ključ ZŠ.

• Oba svoja javna ključa pokažeta vsem in še 
posebej Peter JP Špeli ter Špela JŠ Petru.

• Oba svoja zasebna ključa hranita pri sebi in ju 
nikomur ne kažeta.

Kako verjeti e-računu, e-potrdilu?



Veljavnost pogodbe

Asimetrična kriptografija:

• Ključa Jx in Zx imata posebno lastnost:

AK(Zx, AK(Jx, bes)) = AK(Jx, AK(Zx, bes)) = bes

• Posledici:

1. iz AK(Jx, bes) lahko samo X dobi besedilo –
šifriranje

2. če bes = AK(Jx, AK(Zx, bes)), potem je samo X 
lahko naredil AK(Zx, bes) – podpisovanje

Kako verjeti e-računu, e-potrdilu?



Veljavnost pogodbe

Kriptografska razpršilna funkcija KRF(bes):

• Iz KRF(bes) ne moremo dobiti bes.

• Velikost KRF(bes) je bistveno manjša od bes.

• Vsaka sprememba v parametru ima (veliko) 
spremembo v rezultatu (npr. MD5, SHA-1, …).

Podpisovanje besedila bes

podpis(bes) = AK(ZX, KRF(bes))

Kako verjeti e-računu, e-potrdilu?



Rešitev 2: plačevanje s kartico

• deluje preko spleta
• zagotovilo plačila:

banka zagotavlja 
plačilo

• zagotovilo izdaje 
izdelka: e-račun, e-
potrdilo

Medsebojno zagotovilo, da bo izdelek
tako plačan kot izdan – pogodba.

a) Prodajalec lahko pomni kdo smo.
b) Banka ve kje in kaj kupujemo.
c) Kako verjeti e-računu, e-potrdilu?



Prodajalec

Gotovina – vsak 
bankovec drugačna 
številka =>
• vsakič plačamo z 

drugo kartico =>
• drugo številko, iz 

katere nas ne more 
prepoznati.

Prodajalec lahko pomni kdo smo.

Kako do druge številke?



Rešitev 2: plačevanje s kartico

• deluje preko spleta
• zagotovilo plačila:

banka zagotavlja 
plačilo

• zagotovilo izdaje 
izdelka: e-račun, e-
potrdilo

Medsebojno zagotovilo, da bo izdelek
tako plačan kot izdan – pogodba.

a) Prodajalec lahko pomni kdo smo.
b) Banka ve kje in kaj kupujemo.
c) Kako verjeti e-računu, e-potrdilu?



Banka

• Potrjuje plačila => 
mora imeti stanje 
naših sredstev => 
mora vedeti kdo 
smo.

• Stanje naših 
sredstev je vsem na 
voljo => ne 
potrebujemo banke.

Banka ve kje in kaj kupujemo.

Vsi vedo koliko sredstev imamo.



Potrjevanje sredstev

• Moramo plačati 12 EUR. Prej smo dobili 7 EUR in 8 EUR, ...
• Plačamo »s« 7 EUR in 8 EUR ter dobimo nazaj 3 EUR.
• Transakcija ==

– porabimo plačili (transakciji) 7 in 8 EUR;
– 12 EUR dobi prodajalec in 3 EUR dobimo mi;
– ostali podatki o transakciji.

• Transakcijo podpišeta prodajalec in kupec – pogodba.

• Javna glavna knjiga (JGK, ledger) s popisom vseh transakcij.

Vsi vedo koliko sredstev imamo.

Še vedno vsi vedo koliko sredstev imamo.



Javna glavna knjiga

• V transakciji ni potrebno 
navajati identitete 
prejemnikov.

• Dovolj, da prejemnik 
dokaže, da je prejemnik.

• Lastništvo dokazuje s 
tem, da dokaže, da je 
podpisnik transakcije => 
ima sredstva.

Še vedno vsi vedo koliko sredstev imamo.



Javno plačevanje

• deluje preko spleta

• zagotovilo plačila:
kupec v JGK dokaže 
last transakcije

• zagotovilo izdaje 
izdelka: pogodba

Medsebojno zagotovilo, da bo izdelek
tako plačan kot izdan – pogodba.

a) Prodajalec lahko pomni kdo smo.
b) Banka ve kje in kaj kupujemo.
c) Kako verjeti e-računu, e-potrdilu?



Vzporednost izvajanja

• na začetku: v = 0

• P1 in P2 hkrati izvedeta
v= v+1

• Kakšna je vrednost v:

a) ?

b) 2

c) 1

P1

P2

POM:
v

Neprekinljivost (atomičnost).



Javno plačevanje

• Cefizelj hkrati 
porabi sredstva pri 
dveh nakupih –
dvakratna poraba.

• Nimamo banke za 
onemogočanje 
dvakratne porabe.

Potrjevanje pravilnosti transakcije.



Bizantinski generali

• odločitev o 
napadu

• po soglasju (51%), 
napadejo

• razsojevalci in 
odločitev o 
pravilnosti 
transakcije

Potrjevanje pravilnosti transakcije.



Javno plačevanje

• zagotovilo plačila:
kupec v JGK dokaže 
last transakcije, kar 
potrdijo 
razsojevalci s 
podpisom

• zagotovilo izdaje 
izdelka: pogodba

Potrjevanje pravilnosti transakcije.

Nespremenljivost transakcije.



Varovanje transakcij
Nespremenljivost transakcije.

Nemogoče (težko) je preštevilčenje.

id transakcija

1 Sol

2 Mlada sol

3 Hrana za uš

4 Sladoled

• transakcijev JGK oštevilčimo:

a) številka del opisa transakcije 
in jo ščiti podpis

b) nemogoče (težko) je 
preštevilčenje

• dovolj samo ohranjati vrstni 
red transakcij => katera je 
bila zadnja transakcija



Zaporedenje transakcij

• Naj bo izvlT = KRF(<zadnja transakcija>)

• Transakcija = (<opis transakcije>, izvlT)

• Potrditev transakcije:
– težko izračunljiva

– potrjevalec naj odgovarja za svoj podpis

– ...

Nemogoče (težko) je preštevilčenje.

BitCoin rešitev: težka potrditev.



BitCoin
Težka potrditev.

• T = (<opis transakcije>, izvlT)

• T = (<opis transakcije>, izvlT, polnilo)
tako, da ima KRF(T) posebno lastnost
– npr: 30 bitov je 0

• Za vrednostjo polnila se rudari.

• Ker težko težko najti, združujemo 
transakcije v bloke

• Dobili smo zaporedje ali verigo blokov 
(transakcij) – veriga blokov, blockchain



Veriga blokov

• Transakcija:

– kupec navede vire (transakcije)

– podpišeta jo kupec in prodajalec

– doda se podatek o zadnji prejšnji transakciji

– potrdijo jo razsojevalci z doseženim kvorumom

• Namesto posameznih transakcij potrjujemo 
več (blok) transakcij, ki sedaj tvorijo verigo 
blokov.



Uporaba

• Praktičnosti:
– če na potrditev čakaš 10 minut, ni ravno uporabno za hitra 

plačila
– odvisna od: a) načina vzdrževanja zaporednosti in b) načina 

vzpostavitve soglasja

• Transakcija je lahko karkoli – pogodba o čemerkoli
– preverjanje veljavnosti postane v tem primeru zapletenejše
– zato pogodbo lahko popišemo s programom za potrjevanje 

veljavnost pogodbe => pametne pogodbe (smart contract)

• Veriga blokov hrani podatke v času, ki jih ni mogoče 
spreminjati => časovna podatkovna baza
– sledenje izdelku, npr. hrani od njive do krožnika 



Zaključek
• Viri: splet, Satoshi 

Nakamoto, Nick Szabo

Kaj imajo skupnega kolo, kovanec in zdrava prehrana? Vse tri poganja 
uporaba verige. Če kolo poganja veriga kot je na sliki, kovanec in zdravo 
prehrano poganja veriga podatkov oziroma veriga blokov podatkov. 
Pogledali si bomo ne samo kako, ampak tudi zakaj deluje takšna veriga ter 
presenečeni ugotovili, da je vse skupaj zelo preprost. V lonec streseš 
nekaj računovodstva, računalništva in informatike ter matematike in 
seveda zvrhano mero zvedavosti. Dobiš pa izdelek, o katerem govori 
takorekoč cel svet.
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