


Blockchain:

Porazdeljena programska baza, ki 
nepokvarljivo hrani naraščajočo listo 

transakcij.



Nekdo zahteva
transakcijo.

Transakcija je predana 
P2P omrežju, ki ga 
sestavljajo računalniki.

Omrežje potrdi transakcijo 
in status uporabnikov s 
poznanim algoritmom.



Potrjena transakcija 
je skupaj z drugimi 
transakcijami 
združena v blok
podatkov.

Novi blok je dodan že 
obstoječi verigi blokov, 
blockchainu, trajno in 
nespremeljivo.

Transakcija je 
zaključena.
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Prvi Cypherpunk manifesto

Plačila brez centralne avtoritete

Kako varno, necetralizirano
POTRJEVATI TRANSAKCIJE:

Proof of work

Predstavljena ideja
PAMETNIH POGODB

KDAJ je bil dokument
narejen: timestamping

Kako več dokumentov združiti v
EN BLOK: Merklova drevesa
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Kriptovalute

Kriptovaluta je blockchain. 
Nima fizične oblike.

Omrežje je povsem 
decentralizirano.

Zaloge ne določa 
centralna banka.



Potrjevanje transakcij

Omrežje potrdi transakcijo 
in status uporabnikov s 
poznanim algoritmom.

• Potrjevanje poteka z uproabo algoritmov
konsenza.

• Eden najbolje poznanih takšnih algoritmov je 
Proof of Work (PoW), ki ga med drugim
uporablja Bitcoin.

• Obstajajo tudi številni drugi: Proof of Stake, Proof 
of Burn, Proof of Authority, Proof of Capacity,...
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Rudarjenje





Altcoin

Kriptovaluta, ki ni Bitcoin.

Ethereum

Bitcoin 
Cash

Ripple

Litecoin

TrumpcoinMonero



Kriptografski

Kako zagotavljati varnost?

Programerski

Kako učinkovito implementirati?

Ekonomski

Kako blockchain dobičkonosno 

uporabiti?

Družbeni

V katero smer gre dolgoročni 

razvoj in kakšen bo njegov 

vpliv?

4 glavni 

aspekti
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Avtentikacija uporabnika Potrjevanje transakcij
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Programiranje

Bitcoin: ~7 transakcij/s
Ethereum: ~20 transakcij/s

• Določanje težavnosti potrditve transakcije

• Kako posodobiti kodo že obstoječega blockchaina?

• Aktualen primer: Bitcoin scalling

Soft fork Hard fork

Strožja pravila Razširitev pravil

Nazaj kompatibilno Nekompatibilno

Stari nodes sprejemajo nove bloke Stari nodes ne sprejemajo novih blokov
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Ekonomija in finance
Vrednost trga kriptovalut 27.11.2019:         $195,301,549,506  
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• Bank of America je vložila preko 50 patentov, vezanih na
blockchain in kriptovalute

• Na Japonskem in v Avstraliji je leta 2017 bitcoin postal uradno
priznano plačilno sredstvo

• November 2018 je Ohio pričel sprejemati bitcoine za plačilo davkov

• Švicarska banka Bank Vontobel AG je leta 2016 prvič ponudila
vlaganje v bitcoin

• February 2016 je bila ustanovljena Enterprise Ethereum Alliance 
https://entethalliance.org/

• Ripple – privatna kriptovaluta namenjena bančnim prenosom

• Leta 2018 s voditelji G20 soglasno sklenili, da je potrebno
vzpostaviti regulacijski okvir za kripto imetja

https://entethalliance.org/




• Amazon Web Services v 
sodelovanju s Kaleido 
ponuja platformo v oblaku
za integracijo blockchain 
rešitev z AWS storitvami.

• Tencent in Huawei vodita 
blockchain konzorcij Fisco, 
nudi uporabo blockchain za 
hitre transakcije in popoln 
pregled regulatorjem in 
avditorjem 

• Walmart, Kroger, Nestle, in 
Unilever v sodelovanju z 
IBM uporabljajo blockchain 
za izboljšanje kakovosti in 
sledljivosti hrane.

• Nemška zavarovalnica 
Allianz je potrdila, da 
preizkušajo tokene za 
hitrejši in cenejši prenos 
denarja med 
podružnicami.

• UN preizkuša uporabo 
blockchaina za sledenje 
vremenskim spremembam. 
Ustanovljena je bila Climate 
Chain Coalition.

• Toyota preizkuša 
blockchain za sledenje 
pametnim 
avtomobobilom.
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Družbeno

• Blockchain je mlad

• Na internet je bil spuščen brez širše razlage ali predstavitve

• 90. – Nikoli ne bo mogoče globalno trgovati z nobeno valuto, za katero 
ne stoji centralna banka.

• Ga zdaj uporabljajo in testirajo vlade, centralne banke, borze, podjetja

KLJUB TEMU










