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POVZETEK
Tehnologija je napredovala do točke, ko za kupovanje dobrin in storitev ni nujno, da
uporabimo klasična plačilna sredstva. Razcvet na trgu so doživela digitalna sredstva,
imenovana kripto valute. Nove kripto valute nastajajo dnevno, ustvari jih lahko
praktično vsakdo, njihov obstoj je odvisen le od tega, da jih ljudje na trgu sprejmejo.
Poraja se vprašanje, ali bodo klasična plačilna sredstva in fizične denarnice v prihodnosti
nadomestila digitalna sredstva in spletne denarnice.
Kripto valute so od njihovega začetka do danes doživele veliko vzponov in padcev. Brali
smo lahko o mnogih vdorih v sisteme in o ukradenih kripto vrednostih. Spoznali smo se
s pojmom »mining« oziroma rudarjenje za novo nastalimi transakcijami, ki je eden izmed
načinov pridobivanja kripto valut. Vse kar potrebujemo je visoko zmogljiv računalnik z
dobrim procesorjem. Tako so začele nastajati kripto farme, preko katerih so ljudje vložili
denar, da so dobili procesor v kripto farmi, s pomočjo katerega so rudarili za novo
nastalimi Bitcoini – transakcijami. V tem času so se drastično dvignile cene grafičnih
kartic na trgu. Evforija za kripto valutami in množičnim iskanjem novo nastalih vrednosti
se končuje, lahko bi rekli celo, da se je že končala. To pa ne velja za tehnologijo veriženja
blokov, ki še zmeraj prodira na trg in za katero se zanima ogromno podjetij iz različnih
področij. Največje prednosti omenjene tehnologije predstavljajo nizki transakcijski
stroški, bila naj bi kriptografsko varna, največjo prednost pa predstavlja poslovanje brez
tretje strani oziroma brez posrednikov pri prodaji. Predstavili smo tudi novosti, ki jih
prinašajo tovrstne tehnologije, najbolj aktualne so trenutno pametne pogodbe, ki bi
lahko povzročile revolucijo na področju pravnih in ostalih poslov. Trenutno stanje na
trgu kaže, da vrednosti kripto valut padajo, poznavalci trdijo, da bi naj padale tudi v
prihodnje.
Naš namen je bil ugotoviti zakaj se ljudje odločajo za nakup, prodajo, izmenjavo kripto
vrednosti na določenih borzah z vidika uporabniške izkušnje. Za začetek smo predstavili
in opredelili temeljne pojme magistrskega dela, kot so uporabniška izkušnja, tehnologija
veriženja bloka in kripto valuta. Za analizo smo izbrali eno domačo in dve tuji kripto borzi.
Analiza je potekala s pomočjo literature in lastnih izkušenj na posameznih borzah.
Ugotovili smo, da je pri vseh treh borzah največji poudarek na varnosti oziroma na
varovanju podatkov uporabnikov kripto vrednosti, saj se zavedajo, da pri ljudeh še
zmeraj obstajajo dvomi in da je zaupanje ključnega pomena, ko se odločajo za
poslovanje na določeni borzi.
Ključne besede: uporabniška izkušnja, UX, tehnologija veriženja blokov, veriga blokov,
blockchain, kripto valute, Bitcoin.

ABSTRACT
Technology has advanced to this point, it is not necessary to use classic means of
payment for the purchase of goods and services. The market has experienced digital
assets called crypto currencies. Every day, new ones are created, practically everyone
can create them, crypto currencies existence depends only on whether they are
accepted by community on the market or not. The question arises whether classic
payment methods and physical wallets will in future replace digital assets and wallets.
Since the beginning of the crypto currency, many climbs and falls have already been
experienced. We also read about many intrusion into systems, and stolen crypto values.
We also learned about the term mining for new transactions. This is also one of the ways
of obtaining crypto currencies. All we need is a high performance computer with a good
processor. Thus, the crypto farms came to life, through which people invested money,
to get the processor into the crypto farm through which they mined the newly created
Bitcoin - transactions. During this time, the price of graphic cards on the market
drastically increased. The euphoria for crypto currencies and the massive search for
newly created values comes to its end, we could also say that it has already ended. This
does not apply to blockchain technology, which still penetrates the market and is
interested in a huge number of companies from different fields. The biggest advantages
of this technology are low transaction costs, they should be cryptographically secure,
while the greatest advantage should be business without a third party or intermediaries
in the sale. We also presented the novelties that should be brought by such
technologies, the most current ones are smart contracts that could lead to a revolution
in the field of legal and other transactions. The current market situation shows that the
value of crypto currencies is falling, experts say they should fall in the future as well.
Our intention was to find out why people decide on buying, selling, exchanging crypto
values on specific stock exchanges from the point of view of user experience. To begin
with, we introduced and identified the basic concepts of this master's thesis, such as
user experience, blockchain technology, and crypto currency. For the analysis we chose
one domestic, and two foreign crypto stock exchanges. The analysis was carried out with
the help of literature, as well as own experience on individual stock exchanges. We
found that in all three, the greatest emphasis on security and data protection is the
crypto value, since they are aware that there are still doubts in people and trust is crucial
for them to opt for business on a particular stock exchange.
Key words: user experience, UX , blockchain technology, blockchain, crypto currencies,
Bitcoin.
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SEZNAM OKRAJŠAV
UX/UIX

angleška izpeljanka iz User Experience, slovensko uporabniška izkušnja
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Human Computer Interaction, slovensko Interakcija človek-računalnik
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angleška kratica za User Interface, slovensko uporabniški vmesnik
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IoT

kratica za angleško besedo Internet of Things
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
V vsakdanjih pogovorih, v novicah in v medijih se danes ne moremo izogniti besedam,
kot so: tehnologija veriženja blokov, t. i. blockchain1, kripto valute in kripto borze.
Nekateri napovedujejo, da bo tehnologija veriženja blokov spremenila svet, saj
predstavlja eno največjih tehnoloških inovacij zadnjih desetletij. Trenutno stanje v svetu
kaže, da se vedno več ljudi odloča za kupovanje digitalnih sredstev, saj to trenutno
predstavlja prihodnost zaslužka. Veliko posameznikov se za to odloči, ker želijo na hitro
zaslužiti. Resnica pa je, da je za preudaren in pameten nakup in prodajo kripto valut
potrebnega ogromno časa, raziskovanja in poglabljanja, saj se vrednosti spreminjajo iz
minute v minuto. Prodaja in kupovanje kripto valut predstavlja tveganje, katerega se
mora uporabnik zavedati. Gre za sistem, ki se ga lahko poslužijo tudi podjetja, če ga želijo
interno uporabljati za varno hranjenje podatkov. Tehnologija veriženja blokov se že
uporablja na različnih področjih, na tovrstni tehnologiji temelji večina zagonskih (ang.
start-up) podjetij. Dnevno nastajajo nove kripto valute, kripto borze in kripto menjalnice.
Tudi v Sloveniji je vedno več podjetij, ki se ukvarjajo s tovrstno tehnologijo, na svetovni
ravni pa je teh podjetij že na pretek. Kateri so faktorji z vidika uporabniške izkušnje, na
podlagi katerih se uporabniki oz. udeleženci odločajo za nakup določene kripto valute
na točno določeni kripto borzi? Mnogi udeleženci sistema tekmujejo v iskanju
(rudarjenju) kripto valut – Bitcoin mining2 in na ta način pridobivajo digitalna sredstva.
To bi lahko primerjali z zlato mrzlico, ko so ljudje množično iskali zlato v rudnikih. Ljudje
so začeli množično vlagat v t .i. kripto farme. Tam se nahajajo strežniki z zmogljivimi
procesorji, ki se ukvarjajo z zahtevnimi računalniškimi operacijami, da bi prišli do novih
kripto valut in kripto kovancev.
V magistrski nalogi smo analizirali različne kripto borze, domače in tuje, ki temeljijo na
tehnologiji veriženja blokov, ki predstavlja prihodnost finančnih storitev in transakcij
brez dodatnih stroškov transakcij. Ta sistem je kriptografsko varen in odporen proti
poneverbam, vendar kljub temu beležimo zlorabe in vdore v tovrstne sisteme, tako da
smo se dotaknili tudi tega področja. V prvem delu magistrskega dela smo preučili
uporabniško izkušnjo, kateri so tisti dejavniki, ki ljudi prepričajo, da se odločijo za
transakcijo na točno določeni kripto borzi oz. menjalnici, kakšna je prihodnost tovrstnih
strani z vidika uporabniške izkušnje. Po teoretični preučitvi tehnologije veriženja blokov,
t. j. kaj dela to tehnologijo podjetjem danes zanimivo in inovativno ter kaj so prednosti
in slabosti te tehnologije, smo skušali razložit delovanje in strukturo tehnologije, saj gre
za sistem, ki je sestavljen iz blokov z zapisom transakcije in zgoščenih algoritmov, ki so
nadvse občutljivi za vsako spremembo. Rezultat tehnologije veriženja blokov so kripto
valute oziroma digitalna sredstva. Tako bomo predstavili trenutno najbolj aktualne
kripto valute in njihove vrednosti. Dotaknili smo se tudi zgodovine nastanka kripto valut,
kako poteka trgovanje in menjava ter vrednosti le-teh. Pri sodobnih tehnologijah in pri
prevzemanju tveganj pa ne moremo mimo varnostnih ukrepov in primerov zlorab. Tako
smo predstavili varnostne mehanizme tovrstnih sistemov in nekaj primerov zlorab na
1
2

Blockchain - ang. veriženje blokov.
Bitcoin mining - ang. rudarjenje kripto kovancev.
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tem področju. V zadnjem delu magistrskega dela smo glede na teoretično podlago
analizirali in primerjali domače in tuje kripto borze z vidika uporabniške izkušnje, za
primerjavo smo vzeli eno domačo in dve tuji kripto borzi in predstavili ugotovitve in
zaključke.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen raziskave je ugotoviti, kateri so tisti faktorji oziroma pogoji z vidika uporabniške
izkušnje, zaradi katerih se ljudje odločijo za trgovanje, prodajo oziroma za nakup
določene kripto valute na točno določeni kripto borzi. Uspešnih kripto borz je na
svetovni ravni veliko, prisotne pa so tudi pri nas, zato smo uspešni svetovni borzi
primerjali z uspešno slovensko kripto borzo, ki je trenutno v razcvetu, ustanovitelja pa
sta ena izmed najbogatejših Slovencev. S pomočjo analize uporabniške izkušnje in
uporabe teh kriterijev za odločanje smo predstavili zaključke in ugotovitve ter
predvidevanja za prihodnost na tem področju.
Cilji raziskave so bili:


















Preučiti trenutno znano literaturo s tega področja,
razložiti delovanje sistema,
preučiti uporabniško izkušnjo na izbranem področju,
predstaviti faktorje odločanja,
prikazati proces načrtovanja,
približati zapleteno delovanje in sestavo tehnologije veriženja blokov,
preučiti zgodovino nastanka tehnologije veriženja blokov,
prikazati prednosti in slabosti tehnologije veriženja blokov,
opredeliti kripto valute, kripto vrednosti,
predstaviti način trgovanja, transakcije in prenos vrednosti,
opisati varnostne mehanizme,
prikazati, kako se zaščititi pred morebitnimi zlorabami in vdori,
predstaviti primere vdorov in zlorab na omenjenem področju,
prikazati trenutno stanje v svetu in napovedi za prihodnost,
predstaviti uspešne svetovne in domače kripto borze ter njihovo delovanje,
primerjati borze z vidika uporabniške izkušnje,
predstaviti zaključke in ugotovitve primerjalne analize domačih in tujih kripto
borz.

Hipoteze raziskave so:
H1: Vse preučene kripto borze imajo visoko stopnjo varovanja podatkov.
H2: Vse preučene kripto borze so ažurne in poslujejo s podatki v realnem času.
H3: Vse preučene kripto borze zagotavljajo nakup, prodajo in izmenjavo željene kripto
valute v le nekaj klikih.
2

1.3 Predpostavke in omejitve
Predpostavljamo, da so mnenja strokovnjakov s tega področja različna in da nove
ugotovitve in nova spoznanja prihajajo dnevno. Prav tako vedno obstajajo zagovorniki
določenega sistema in pa skeptiki. Predpostavljamo tudi, da ni nujno, da je nakup
oziroma trgovanje s kripto valutami spodbudno in da bi se moralo povečati, predvsem
pri ljudeh, ki nimajo dovolj sredstev, da bi se spuščali v tovrstne posle. Predpostaviti je
treba, da obstaja ogromno virov, ki niso resnični in so namenjeni predvsem temu, da bi
ljudi spodbudili k uporabi njihovih storitev zgolj za pridobivanje sredstev. Obstaja veliko
lažnih strani, predvsem pri rudarjenju oziroma iskanju kripto kovancev, kamor ljudje
vložijo denar z namenom, da bi jim druga stran pomagala pri iskanju kripto kovancev in
novih kripto valut, pa se izkaže, da gre za lažno stran, ki jim pobere vložen denar. Zaradi
hitrega spreminjanja vrednosti in trendov na tem področju so lahko določene
informacije in podatki hitro zastareli.
Omejitve predstavlja pomanjkanje znanstvene literature, saj gre za dokaj nove
tehnologije, o katerih še ni zapisanih dosti monografij in člankov. To pomeni, da je naloga
sestavljena predvsem iz elektronskih virov. Omejitev lahko predstavlja nenehno
spreminjanje vrednosti in do sedaj znanih dejstev, prav tako dnevne novosti in novo
nastale kripto valute, ki še niso popolnoma opredeljene in raziskane ter podkrepljene z
literaturo. Delo je oteževalo tudi to, da so članki in literatura pretežno v tujem jeziku.
Omejitev predstavlja terminologija, saj veliko besed izhaja iz angleškega jezika in še niso
poslovenjene. Ker gre za specifično temo je predstavitev določenih procesov in pojmov
širši javnosti otežena, saj gre za zapletene procese, sisteme in novosti, ki so širši javnosti
zaenkrat še težko predstavljive in razumljive.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
Raziskava je potekala na mednarodni ravni, saj smo primerjali tako domače kot tuje
kripto borze. Raziskava je dinamična, saj smo spremljali dogajanje na kripto borzah
oziroma stanje kripto valut skozi določeno časovno obdobje. Prvi del magistrskega dela
vsebuje deskriptivno raziskavo, saj je sestavljen iz preučevanja do sedaj znanih dejstev
in teorij ter iz predstavitve procesov in sistemov. S pomočjo metode deskripcije smo
opisali pojme in teorije s tega področja. Prav tako je bila uporabljena metoda
kompilacije, saj smo povzemali stališča različnih avtorjev do raziskovalnih problemov in
na njihovi osnovi ustvarili oz. oblikovali nova stališča. Drugi del naloge je sestavljen iz
komparativne metode, saj so primerjani podobni procesi znotraj različnih borz in
ugotovljene podobnosti in razlike med njimi. Povezani so teoretični pogledi in dejstva iz
prakse, tako da je uporabljena tudi metoda analize.
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2 UPORABNIŠKA IZKUŠNJA
Uporabniška izkušnja je pojem, s katerim se trenutno ukvarja ogromno podjetij, ki želijo
popolnoma zadovoljiti potrebe svojih strank oziroma uporabnikov. Na prvi pogled se
pojem »uporabniška izkušnja« sliši precej navadno, vendar je pojem večplasten in
vsebuje veliko pomenov. Da podjetje zagotovi svojim uporabnikom izkušnjo, ki si jo
zaslužijo, je potrebno ogromno dela in načrtovanja. V tem poglavju smo se poglobili v
pomen pojma, kaj vse zajema, kako lahko uporabniška izkušnja vpliva na doseganje
podjetniških ciljev in kaj nas čaka v prihodnosti na tem področju.

2.1 Opredelitev uporabniške izkušnje
Izraz uporabniška izkušnja (ang. User experience, krajše UX) izvira s področja notranje
domene interakcije med ljudmi in računalniki, torej s področja uporabe računalniške
tehnologije. Poenotene in jasne definicije uporabniške izkušnje ni mogoče najti, saj vsak
avtor pojmuje obseg pojma nekoliko drugače. Ena vodilnih strokovnih skupin na
področju kakovostne uporabe spletnih tehnologij, ki se imenuje Nielsen Norman Group,
definira uporabniško izkušnjo kot obseg vseh vidikov interakcije uporabnika s podjetjem
– njegovimi izdelki in storitvami (Broz & Sulčič, 2009).
Danes je to veda, ki raste in se razvija skupaj z aplikacijami in napravami. Uporabniška
izkušnja temelji na raziskavah  tako kot se razvijajo uporabniki se razvija tudi veda
sama. Je področje znanja, ki se razvija s spremembami navad uporabnikov in s pojavi
novih načinov interakcije. Sestavlja jo veliko število področij, kot so: izkušnja,
uporabnost, funkcionalnost, oblikovanje, tehnologija, uporabnik. Uporabniška izkušnja
je najpomembnejši del ustvarjanja projektov in digitalnih komunikacij (Diggital, 2018).
Pri uporabniški izkušnji je zanimanje v uporabniku: kdo je, kaj potrebuje in česa ne. Kaj
točno mu je jasno, kaj mu ni in kaj ga zmoti, njegovo obnašanje in kaj je razlog za njegovo
obnašanje (Mavsar, 2018).
Ključni dejavnik pri uporabniški izkušnji je ugotovitev natančne potrebe uporabnikov
brez napora in skrbi. Temu sledi preprostost in eleganca proizvodov, ki jih je užitek
uporabljati in imeti. Prava uporabniška izkušnja je daleč od ponujanja uporabnikom
tisto, za kar rečejo, da potrebujejo oziroma si želijo ali zagotavljanja funkcij s kontrolnega
seznama. Za doseganje visokokakovostne uporabniške izkušnje podjetja je potrebno
nemoteno združevati različna področja v podjetju, vključno z inženirstvom, trženjemmarketingom, grafičnim in industrijskim oblikovanjem ter z oblikovanjem uporabniških
vmesnikov. Popolno uporabniško izkušnjo je treba ločiti od uporabniškega vmesnika
(ang. User Interface), čeprav je uporabniški vmesnik eden pomembnejših dejavnikov pri
oblikovanju uporabniške izkušnje. To bi lahko primerjali s spletno stranjo, ki ponuja
filmske kritike. Čeprav uporabniški vmesnik deluje brezhibno, bo uporabniška izkušnja
slaba v primeru, da bi uporabnik rad našel filme iz manjših produkcijskih hiš, baza
podatkov pa je sestavljena predvsem iz filmov večjih produkcijskih hiš. Prav tako je
potrebno ločiti uporabniško izkušnjo od uporabnosti (ang. Usability). Po definiciji
uporabnosti atribut pri ustvarjanju kvalitetnega uporabniškega vmesnika pokriva
lastnosti, kot so: ali je sistem enostavno osvojiti, ali je učinkovit za uporabo, prijeten za
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uporabo ipd. Uporabnost je zelo pomemben del, vendar je popolna uporabniška izkušnja
širši koncept (Norman & Jakob, 2018).
Uporabniška izkušnja na primeru spletne strani je izkušnja o tem, kako privlačno se zdi
spletno mesto obiskovalcu, ki pride na spletno stran. Na kakšen način pride obiskovalec
do željenih informacij, kako hitro se mu odpirajo podstrani, kako privlačna se mu zdi
spletna stran, kako hitro najde na njej to, kar išče, kako dobro se znajde med
posameznimi kategorijami na strani. Zaključimo lahko, da dobra uporabniška izkušnja
vodi podjetje do visoke prodaje (Ahačič, 2017).
Uporabniško izkušnjo najlažje definiramo kot interakcijo med storitvami in uporabniki
ter njihova razumevanja in čustva ob njegovi uporabi. Bistvo je, kakšna bo naša naravna
reakcija, ali bomo srečni, jezni in ali bomo morali ob tej aktivnosti delovati s celim
telesom ali le z določenimi deli telesa ipd. Uporabniške izkušnje ne smemo mešati z
uporabnostjo in izgledom produkta, saj ta faktorja predstavljata podskupini uporabniške
izkušnje (Usanto, 2018).
Norman (2016), včasih zaposlen v podjetju Apple, kjer so besedno zvezo uporabniška
izkušnja tudi prvič uporabili kot del poslovne funkcije v podjetju (Usanto, 2018), je v
posnetku za družbo NN group v pojem uporabniške izkušnje zajel vse od izgleda izdelka,
do tega, kako ga lahko kupimo v trgovini, kako je pripravljen na prevoz do želene lokacije,
kako ga vzamemo iz embalaže in začnemo uporabljati. Bistvenega pomena je, kaj
uporabniki drugim povejo o izbranem izdelku. Danes prihaja do napačnih razlag besede
»uporabniška izkušnja«. Mnogi se hvalijo, da so oblikovalci uporabniške izkušnje, ker
oblikujejo spletne strani za uporabnike. Uporabniška izkušnja pa ni le spletna stran in
aplikacije na spletni strani, ampak zajema mnogo več - zaznavanje sveta, zaznavanje
življenja, storitev, tudi spletne strani in programov. Uporabniška izkušnja je sistem,
skupek naštetih sestavin. Govor zaključi s stavkom: »Uporabniška izkušnja je vse«.
Uporabniška izkušnja zajema vse aspekte digitalnih produktov in storitev, ki jih
uporabniki doživijo in zaznavajo neposredno - se jih učijo in jih uporabljajo. To vključuje
tudi obliko, obnašanje in vsebino izdelkov/storitev, pa tudi širše izkušnje blagovne
znamke in odziv, ki ga izdelek/storitev vzbudi v njih. Ključni dejavniki, ki prispevajo h
kakovosti izkušenj uporabnikov so: učljivost, koristnost, uporabnosti in estetska
privlačnost (Pabini, 2018).
Je torej karakterizacija tega, kar uporabnik čuti ob uporabi določenega izdelka/storitve.
To lahko zajema avto, mobilni aparat, revijo ali otroško igračo. Najpogosteje se nanaša
besedna zveza »uporabniška izkušnja« na kombinacijo programske opreme, spletnih
aplikacij in digitalnih naprav, medtem ko se za splošnejše uporabniško-produktne
izkušnje uporablja izraz »načrtovanje izkušnje« (Paluch, 2009).
Jo Peer (2017) opredeli uporabniško izkušnjo kot posledico notranjega stanja
uporabnika (predispozicije, pričakovanja, potrebe, motivacije, razpoloženja itd.),
karakteristike oblikovanega sistema, kot so kompleksnost, namen, uporabnost,
funkcionalnost in konteksta, odvisno od okolja v katerem se interakcija odvija (npr.
organizacijsko/socialno okolje, smiselnost dejavnosti, prostovoljnost uporabe ipd.).
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2.2 Sestavine uporabniške izkušnje
Že v prejšnjem poglavju smo načeli razpravo o tem, kaj vse bi naj »popolna« uporabniška
izkušnja vsebovala. Ugotovili smo tudi, da je dejavnikov, ki jo sestavljajo, več. Različni
avtorji jo razdelijo v različne podskupine, ki sestavljajo celoto. Vsem je skupno, da
uporabniška izkušnja predstavlja celoto različnih podkategorij.
Razumevanje interaktivnih izkušenj uporabe digitalnih tehnologij je kompleksen proces.
Tradicionalne metode ocenjevanja izhajajo iz uporabnosti, ki se osredotoča na
enostavnost uporabe, enostavnost učenja in uspešnost. Uporabniška izkušnja je nastala
iz spoznanja, da sama uporabnost ne upošteva subjektivnih čustvenih odzivov, do
katerih prihaja pri interakciji z izdelkom. Čeprav je izraz uporabniška izkušnja postal
splošno sprejet na področju interakcije človeškega računalništva (HCI), njegova
opredelitev še zmeraj ostaja nejasna, zaradi česar jo je težko ocenjevati in načrtovati
(Hart, 2014).
Morville (2004) opredeljuje naslednje sestavine uporabniške izkušnje:
 Koristnost – uporaba kreativnosti in razmišljanje izven začrtanih poti, izdelki in
sistemi morejo biti koristni za uporabo.
 Uporabnost – enostavnost uporabe ostaja ključnega pomena, vendar pa
metode in perspektive, ki so usmerjene v uporabniški vmesnik, ne obravnavajo
vseh dimenzij oblikovanja uporabniške izkušnje.
 Zaželenost – prizadevanje za učinkovitost bi moralo biti oblikovano preko moči
in vrednosti znamke, imena podjetja, identitete in drugih elementov
emocionalnega oblikovanja uporabniške izkušnje.
 Razpoložljivost – uporabnikom je potrebno oblikovati uporabniški vmesnik, v
katerem bo navigacija nastavljena tako, da bo lahko uporabnik takoj našel kar
si želi.
 Dostopnost – uporabniški vmesnik bi moral biti dostopen tudi uporabnikom s
posebnimi potrebami.
 Verodostojnost – ponujati moremo izdelke/storitve, katerim uporabniki
zaupajo in verjamejo.
 Vrednost – izdelki/storitve bi morali imeti vrednost, da zadovoljijo potrebe
uporabnikov.
Pri uporabniški izkušnji gre torej za konceptualno oblikovane strategije, ki nas pripelje
do rešitve kot je učinkovit dizajn ali uporabniški vmesnik. Ni pa nujno, da je uporabniški
vmesnik sam po sebi rešitev. Uporabniška izkušnja ni enaka uporabniškemu vmesniku,
je pa zasnova uporabniškega vmesnika velik del strategije uporabniške izkušnje.
Uporabniška izkušnja ima neprecenljivo vlogo pri poslovanju spletne strani, saj vsebuje
skupek razvojnih in načrtovalnih metod za dosego ciljev (Indesignstudies, 2014).
Wroblewski (2009) piše, da če želimo razumeti pojem »uporabniška izkušnja« moremo
najprej poznati opredelitve pojmov, ki sestavljajo uporabniško izkušnjo:
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 informacijska arhitektura – definira strukturo informacij (ki so lahko v več
oblikah),
 oblikovanje interakcij – omogoča ljudem, da prispevajo k ustvarjanju teh
informacij,
 vizualna zasnova – sporoča te možnosti ljudem in ustvarja afiniteto do njih
(privlačnost),
 uporabniška izkušnja – je skupek zgornjih ugotovitev.
Broz in Sulčič (2009) delita dejavnike uporabniške izkušnje po spodaj navedenih
skupinah. S Tabele 1 je razvidno, da avtorja delita dejavnike uporabniške izkušnje na štiri
aspekte, torej na: tehnične dejavnike, ki zajemajo hitrost, varnost, interaktivnost, iskanje
informacij, prilagodljivost, dostopnost in veljavnost povezav; kakovost vsebine, ki
zajema dejavnike, kot so celovitost, jasnost, uporabnost, osveženost informacij,
natančnost in zgoščenost. Temu sledi aspekt ustreznosti vsebine, ki zajema splošne
podatke o organizaciji, podrobnosti o ponudbi, kontaktne podatke in podatke o
zasebnosti. Zadnji aspekt se nanaša na videz, torej na splošno privlačnost strani,
ustrezno izbiro pisave in barv, organiziranost vsebine in na uporabo večpredstavnostnih
dodatkov.
Tabela 1: Dejavniki uporabniške izkušnje po skupinah
Skupine dejavnikov
Tehnični

Dejavniki
 Hitrost,
 varnost,
 interaktivnost,
 iskanje informacij,
 prilagodljivost,
 dostopnost,
 veljavnost povezav.
 Celovitost,
 jasnost,
 uporabnost,
 osveženost informacij,
 natančnost,
 zgoščenost.
 Splošni podatki o organizaciji,
 podrobnost o ponudbi,
 kontaktni podatki,
 podatki o zasebnosti.
 Splošna privlačnost strani,
 ustrezna izbira pisave in barv,
 organiziranost vsebine,
 uporaba večpredstavnostnih
dodatkov.

Kakovost vsebine

Ustreznost vsebine

Videz
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Slika 1 predstavlja vidike uporabniške izkušnje, poudarek je na tem, da bi ljudem
pomagali razumeti, zakaj morejo nuditi več kot samo uporabnost izdelka oziroma
storitve.
Slika 1: Grafikon uporabniške izkušnje

Prirejeno po: (Morville, 2004)

Slika 1 je prikazana v obliki satovja bistvenih sestavin celovite uporabniške izkušnje, vse
sestavine so enakovredne, zato so vsa polja enaka - imajo enako vrednost in doprinos k
oblikovanju uporabniške izkušnje.

2.3 Oblikovanje uporabniške izkušnje
Oblikovanje uporabniške izkušnje je spekter širših področij in je definiran kot pristop k
oblikovanju izdelka, storitve in okolja podjetja, na podlagi celovitega upoštevanja
uporabniške izkušnje. Vodilo oblikovanja uporabniške izkušnje so zato trenutki
sodelovanja ljudi in znamk ter spomini, ki jih ti trenutki ustvarijo. Beseda je znana tudi
kot marketing izkušenj, eksperimentalno oblikovanje, izkušnja znamke. Definicija
oblikovanje izkušnje vsebuje interakcijo med uporabniki in izdelki, storitvami in
blagovno znamko podjetja, z namenom optimizacije celotnega vtisa, ki jih ti dejavniki
pustijo. Oblikovanje uporabniške izkušnje ima podoben pristop in se uporablja pri
določeni skupini izdelkov – računalniško povezanih. Na primer, oblikovalec izkušnje
lahko izboljša storitev za uporabnike in ambient hotela, oblikovalec uporabniške izkušnje
pa lahko optimizira interakcijo med strankami že v fazi rezervacije hotela na spletu,
interakcijo s spletnim mestom hotela ali izboljša sisteme osebja za upravljanje hotelskih
operacij. Ključna razlika je v pomenu besede »uporabnik« (Paluch, 2009).
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Oblikovanje uporabniške izkušnje ne smemo zamenjevati z oblikovanjem uporabniškega
vmesnika. Vmesnik je nekaj precej bolj vizualnega, medtem ko je uporabniška izkušnja
pristop posameznika na podlagi izkušenj. Oblikovalci uporabniške izkušnje le-te ne
oblikujejo v enakem smislu kot grafični oblikovalci (Indesignstudies, 2014).
Oba pristopa (holističen in redukcionističen) trdita, da je za najboljše oblikovanje
uporabniške izkušnje potrebna raba teorije, modelov in okvirov. Teoretični raziskovalni
okviri se uporabljajo za zasnovo konceptov uporabniške izkušnje in lahko obsegajo bodisi
instrumentalne (objektivne) ali ne-instrumentalne (subjektivne) elemente in
kombinacijo obojnih. Ker so modeli strukturirani, se uporabljajo za ugotavljanje vzorčnih
razmerij med konstrukti (podobno kot okviri). Merilni modeli pa se uporabljajo kot
sredstvo za merjenje različnih konstruktov, kot pomoč pri vrednotenju in boljšem
razumevanju. Modeli uporabniške izkušnje (UX) po navadi sprejemajo redukcionističen
pogled, s poudarkom na merjenju konstruktov uporabniške izkušnje in ocenjevanju
njihovih odnosov (Hart, 2014).
Hess (2009) v desetih najpogostejših napačnih predstavah o oblikovanju uporabniške
izkušnje izpostavi naslednje napake: pogosto je, da se zamenja oblikovanje uporabniške
izkušnje (UX) z oblikovanjem uporabniškega vmesnika. Je v bistvu velik del pri doživljanju
uporabniške izkušnje (UX) digitalnih izdelkov in storitev, vendar predstavlja samo del
uporabniške izkušnje. Oblikovanje uporabniške izkušnje ni samo korak v procesu, ampak
je proces sam, ni le to, da ustvarimo nekaj, kar bi radi uporabljali, potrebno je
neprestano spremljanje in prilagajanje. Integriran more biti v vse kar počnemo. Proces
nenehnega učenja o uporabnikih, odzivanja na njihovo obnašanje in razvijanja izdelkov
ter storitev. Uporabniška izkušnja ne temelji samo na tehnologiji. Tehnologija je orodje
pri ustvarjanju uporabniške izkušnje in za dosego ciljev. Za uporabniško izkušnjo ni
potrebno imeti zaslona, je interakcija s kakršnim koli izdelkom, sistemom in artefaktom.
Naslednje izpostavi, da ne gre samo za uporabnost nekega izdelka oz. storitve. Izdelava
enostavnih, intuitivnih stvari in storitev je daleč od edinega cilja pri oblikovanju
uporabniške izkušnje. Če želimo, da ljudje spremenijo svoje obnašanje, moremo ustvariti
stvari, ki jih tudi mi želimo uporabljati. Uporabnost je pomembna, vendar zamegli pogled
na ostale pomembne faktorje, kot so: učljivost (ang. learnability), visceralni in
vedenjsko-čustveni odzivi (ang. visceral and behavioral emotional responses) na izdelke
in storitve, ki jih uporabljamo. Uporabnost ni sinonim za uporabniško izkušnjo.
Osredotočenost ni usmerjena samo na uporabnika. Obstaja več poslovnih ciljev, ki jih je
potrebno uresničiti in jih tudi zato oblikujemo. Ni mogoče, da bi vedno delali vse, kar bi
bilo za uporabnika najbolje. Zagotoviti moramo, da izpolnimo čim več ciljev in potreb,
tako za naše podjetje kot tudi za uporabnike. Potrebno je poiskati zlato sredino med
podjetniškimi cilji in uporabniškimi potrebami. Oblikovanje uporabniške izkušnje ni
nujno drago in ne vzame ogromno časa. Res je, da so za vsak projekt potrebna sredstva,
kapacitete, budžet, časovna omejitev, vendar to ne pomeni, da stane dosti in traja dolgo.
Oblikovanje tudi ne pomeni, da je lahko. Samo za to, ker vemo kako vključiti zanimive in
uporabne aktivnosti in dobro poznamo svoje podjetje, ne pomeni, da bo proces
oblikovanja lahek. Pri oblikovanju ni priporočljivo iskati bližnjic in lažjih poti. Potreben je
čas, da resnično spoznamo uporabnike našega izdelka/storitve in zaposlimo primerne
delavce na procesu. Prav tako je napačno razmišljanje, da je oblikovanje uporabniške
izkušnje delo enega oddelka ali osebe. Pri oblikovanju je potrebno sodelovanje celotne
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organizacije. Ni posamezna disciplina, saj lahko v različnih organizacijah pomeni drugo
stvar. Različni ljudje so specializirani za različna področja v procesu, nekateri si pomagajo
z določenimi tehnikami, mentalnimi modeli, posameznimi izzivi, spletnimi obrazci, testi
uporabnosti ali z osredotočenostjo na aktivnost. Nazadnje pa izpostavi, da oblikovanje
uporabniške izkušnje ni izbira. Ugotovljeno je bilo, da je največja napaka ta, da
organizacije mislijo, da je oblikovanje dobre uporabniške izkušnje dodatna dejavnost, ne
pa osnovna zahteva. Organizacije morejo vlagati v oblikovanje uporabniške izkušnje, da
lahko preživijo.
Oblikovanje celovite uporabniške izkušnje lahko prikažemo tudi s Sliko 2, s katere je
razvidno, katere sestavine se prepletajo pri oblikovanju celovite uporabniške izkušnje.
Struktura kaže, da je oblikovanje uporabniške izkušnje sestavljeno iz informacijske
arhitekture, interakcije človek-računalnik in iz oblikovanja uporabniškega vmesnika.
Jasno razvidno je tudi, da predstavlja oblikovanje uporabniškega vmesnika le del
oblikovanja uporabniške izkušnje, kot že prej omenjeno. Oblikovanje uporabniškega
vmesnika in s tem oblikovanje uporabniške izkušnje vsebuje še sestavine, kot so:
oblikovanje interakcije, oblikovanje človeškega faktorja in že prej več krat omenjeno
uporabnost kot pomemben del uporabniške izkušnje.
Slika 2: Grafikon oblikovanja uporabniške izkušnje

Prirejeno po: (Paluch, 2009)

Oblikovanje uporabniške izkušnje je zapleteno področje, ki ni popolnoma ločeno od
ostalih omenjenih. V bistvu se uporabniška izkušnja zgleduje po vsakem od teh področij,
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z namenom, da bi se obravnavali različni vidiki uporabniške izkušnje. Uporabniška
izkušnja je namenjena opisovanju zadovoljstva uporabnika z izdelkom oz. storitvijo, zato
je nekaj ključnih elementov, ki jih je potrebno obravnavati. Nekateri od teh elementov
vključujejo (Paluch, 2009):






pretok interakcij – zmožnost enostavnega vnosa informacij, hitri odzivni čas
sistema, intuitivni potek dela,
razumljivost informacij in funkcij,
hitra in enostavna osvojitev sistema – počutiti se udobno s sistemom (kratka
učna krivulja),
točnost predstavljenih informacij,
prijeten videz uporabniškega vmesnika.

Vsak od teh elementov je učinkovit z oblikovalskimi prispevki z naslednjih področij:







oblikovanje interakcije,
informacijska arhitektura,
uporabnost,
interakcija človek-računalnik,
oblikovanje človeškega faktorja,
oblikovanje uporabniškega vmesnika.

Opisi elementov v nadaljevanju so povzeti po Paluch (2009).
Oblikovanje interakcije (ang. Interaction Design) preučuje vedenje v fizičnih in virtualnih
prostorih. Načrtovanje interakcij se osredotoča na oblikovanje vedenja, v katerem
sodelujeta dva subjekta. Ti subjekti niso omejeni na par človek-računalnik, tako kot pri
oblikovanju uporabniške izkušnje. Oblikovanje interakcij je ključnega pomena za
uspešno in zadovoljivo uporabniško izkušnjo, vendar ne vključuje splošne strukturne
zasnove, trženja podjetja in nekaterih drugih vidikov predstavitve informacij, ki vplivajo
na izkušnje uporabnika s sistemom. Področja, ki jih pokriva oblikovanje interakcij so:
pretok interakcij – intuitiven potek dela, razumljivost informacij in funkcij, hitra in
enostavna osvojitev sistema.
Informacijska arhitektura (ang. Information Architecture) je umetnost in znanost
strukturiranja znanja (tehničnih podatkov) in uporabniških interakcij. Številni vidiki
informacijske arhitekture ne sodijo v tehnološki prostor. Taksonomija in organizacija
podatkov v sistemu izboljšujejo dostopnost podatkov in s tem povečujejo splošno
uporabnost, kar se pozitivno odraža v uporabniški izkušnji. Iz definicije lahko razberemo
tudi, da se informacijska arhitektura prepleta z interakcijo. Sistem bo bolj intuitiven in
prijeten uporabnikom, če bo organizacija informacij logična in razumljiva. Področja, ki
jih pokriva informacijska arhitektura so: razumljivost informacij in funkcij, hitra in
enostavna osvojitev sistema, točnost predstavljenih informacij.
Uporabnost (ang. Usability) je merilo enostavnosti, s katero ljudje uporabljajo določeno
orodje ali drug predmet, ki ga človek ustvari z namenom, da doseže določen cilj.
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Uporabnost se lahko nanaša tudi na metode merjenja uporabnosti in preučevanje načel,
ki napovejo, ali je predmet mogoče uporabiti v praksi. Uporabnost je podskupina
uporabniške izkušnje, vendar je ne pokriva v celoti. Kot je definirano zgoraj, se
uporabnost nanaša na vsa orodja, ki jih izdela človek, zato se lahko razširi na vilice,
kladivo in druge ne-digitalne naprave. Odsek uporabnosti, ki ga vsebuje uporabniška
izkušnja je tisti, ki govori o sposobnosti človeka za uporabo sistema ali aplikacije.
Uporabnost ima velik vpliv pri oblikovanju pozitivne uporabniške izkušnje, vendar je
potrebno izpostaviti, da je lahko sistem uporaben in ustvari slabo uporabniško izkušnjo.
Področja, ki jih pokriva uporabnost so: pretok interakcij, zmožnost enostavnega vnosa
informacij, intuitiven potek dela, razumljivost informacij in funkcij, hitra in enostavna
osvojitev sistema.
Dostopnost (ang. Accessibility) je splošni izraz, ki se uporablja za opisovanje, kako
enostavno ljudje pridejo do uporabe in razumevanja želenih stvari. Ne sme se zamenjati
z uporabnostjo, ki opisuje, kako zlahka se lahko stvar uporabi ne glede na vrsto
uporabnika. Eden od pomenov dostopnosti se posebej osredotoča na ljudi s posebnimi
potrebami, vendar obstajajo tudi drugi pomeni. Čeprav to ni posamezno področje pri
uporabniški izkušnji, prispeva k temu, da je le-ta zadovoljiva. Dostopnost je v celoti
vključena v uporabnost in je pomembna na vseh ravneh oblikovanja izdelka/storitve.
Področja, ki jih dostopnost pokriva so: pretok interakcij, zmožnost enostavnega vnosa
informacij, razumljivost informacij in funkcij, hitra in enostavna osvojitev sistema.
Interakcija človek-računalnik (ang. Human-Computer Interaction) je študija interakcije
med ljudmi (uporabniki) in računalniki. Interakcija človeka in računalnika je velik
prispevek k oblikovanju uporabniške izkušnje z zagotavljanjem ključnih ugotovitev
raziskav, ki lahko izboljšajo sisteme za ljudi. HCI3 zajema integrirane interakcije med
ljudmi in računalniki, ki niso vključeni v prakso uporabniške izkušnje, kot so interakcije s
fizičnimi napravami. Področja, ki jih zajema interakcija človek-računalnik so: pretok
interakcij, zmožnost enostavnega vnosa informacij, hitri odzivni čas sistema, hitra in
enostavna osvojitev sistema, točnost predstavljenih informacij.
Oblikovanje človeškega faktorja (ang. Human Factors Engineering) vpliva na
oblikovanje uporabniške izkušnje na podoben način kot interakcija med človekom in
računalnikom. Zagotavlja vpogled v druge naprave in vhodne modele, ki lahko vplivajo
na interakcijo uporabnika in na splošno uporabniško izkušnjo. Oblikovalci uporabniške
izkušnje in oblikovalci človeškega faktorja pogosto sodelujejo pri združevanju
strokovnega znanja in ustvarjanju celovitega virtualnega in fizičnega sistema. Področja,
ki jih oblikovanje človeškega faktorja zajema so: pretok interakcij, zmožnost
enostavnega vnosa informacij, intuitivni potek dela, hitra in enostavna osvojitev
sistema.
Oblikovanje uporabniškega vmesnika (ang. User Interface Design); načrtovanje
uporabniškega vmesnika je celoten proces načrtovanja interakcije med človekom
(uporabnikom) in napravo (računalnikom). Vključuje grafično oblikovanje, oblikovanje
informacij in široko paleto uporabnih metod. Zasnova uporabniškega vmesnika je v
središču vseh področij. Je končni cilj za vse: ustvariti optimiziran mehanizem za
3

HCI – Kratica za angleško besedo Human Computer Interaction.
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povezovanje uporabnika s sistemom. Področja, ki ga oblikovanje vmesnika pokriva so:
pretok interakcij, intuitiven potek dela, razumljivost informacij in funkcij, prijeten videz
vmesnika.

2.4 Evalvacija uporabniške izkušnje
V prejšnjih poglavjih smo našteli kar nekaj dejavnikov in področij, ki so bistveni za
celovito uporabniško izkušnjo. Na podlagi teh sledi evalvacija oziroma ocenitev
uporabniške izkušnje, ki jo prinese določen izdelek oz. storitev. V nadaljevanju bo
predstavljenih nekaj okvirov za konkretno ocenitev uporabniške izkušnje in modeli, s
katerimi si lahko pomagamo.
Hladnik (2013) opiše uporabniško izkušnjo kot vključevanje vseh vidikov uporabnikove
interakcije s proizvodom - kako ga občuti, spoznava in uporablja. Za ocenjevanje uporabi
štiri vidike uporabniške izkušnje: blagovno znamko, funkcionalnost, uporabnost in
vsebino. Morae (2018) uporablja za ocenjevanje uporabniške izkušnje naslednje vidike
uporabniške izkušnje: testiranje uporabniškega vmesnika, raziskava trga in ciljne
skupine, uporaba na mobilnem telefonu in testiranje programske opreme. Na začetku
se je za ocenjevanje uporabniške izkušnje uporabljal predvsem funkcionalni vidik, torej
kako hitro se spletno mesto odziva, kasneje se je začel uporabljati tudi emocionalni vidik
oblikovanja, to so občutki, ki jih dobro oblikovan izdelek ali storitev vzbudi. Na odziv
tranzicije od funkcionalne do emocionalne izkušnje so morale organizacije razviti
izkušnjo, ki jo povzroči blagovna znamka in izdelek, ne pa fokusa usmerjati le na
funkcionalnost izdelka (Jo Peer, 2017). Uporabnik izbere različne strategije odločanja
glede na nalogo (cilj) in kontekst (resnost), saj je uporabniška presoja odvisna od
prioritete različnih lastnosti (uporabnost, estetika, blagovna znamka itd.). Uporabniki se
poslužujejo tudi strategije trgovanja, za filtriranje ali primerjavo različnih meril, odvisno
od njihove izkušnje v ozadju in kritičnosti odločitve. Podobne strategije trgovanja se
uporabljajo tudi za lepoto in uporabnost.
Pri ocenjevanju uporabniške izkušnje naj bi imela veliko vlogo interaktivnost, kot
pomemben faktor se pojavi predvsem pri igrah in zabavi, na kulturnih področjih in v
elektronskih trgovinah. Pomembni faktorji so še: estetika, uporabnost in blagovna
znamka. Interakcija se razdeli na tri dele: interaktivne funkcije, interaktivna paradigma
in oblika ozadja (Hart, 2014). Metode za ocenjevanje (evalvacijo) kakovostnega
spletnega mesta oz. spletnega uporabniškega vmesnika so lahko naslednje: vprašalniki,
intervjuji, hevristično vrednotenje, sprehod skozi spletno predstavitev, prototipi, analiza
konkurence, analiza nalog, testiranje z uporabniki, opazovanje, psihofizične metode,
metoda razvrščanja kart, pregled upoštevanja standardov, beleženje uporabe, tehnična
analiza, slikanje zaslona, skrivnostni obiskovalec, analiza uporabe prostora, analiza
vplivnosti, dostopnost spletne predstavitve, metode za avtomatizirano vrednotenje
uporabnosti (Hladnik, 2013).
Kriteriji ocenjevanja kakovosti, tri skupine kriterijev – več kriterijski model CUT4
(Hladnik, 2013):
4

CUT model – Izpeljanka iz angleških besed Content (vsebina), Usability (uporabnost) in Technology
(tehnologija).
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Vsebina (C – ang. Content)  so podatki in informacije, ki sestavljajo spletno
predstavitev in storitev, ki jih uporabnik na spletnem mestu lahko opravi.
Uporabnost (U – ang. Usability)  pomeni učljivost, učinkovitost, zapomljivost,
napake, zadovoljstvo in tudi obliko, strukturo, kakovost interakcije.
Tehnologija (T – ang. Technology)  tehnološka neodvisnost, uporaba tehnologij
in kakovost izvedbe.

Pri uporabi spletne strani je pomembno, da je navigacija po njej enostavna. Uporabniki
so vse bolj navajeni na določena pravila glede postavitve elementov in izrazov na spletni
strani: logotip organizacije se nahaja v levem zgornjem kotu, klik na hiperpovezavo »O
nas« vodi do informacij o organizaciji, navigacija je na vsaki strani na enakem mestu
poleg glavnega besedila (vsebine), utripajoči elementi po navadi pomenijo oglase oz.
komercialna sporočila. Pri uporabi je pomembno tudi hitro odpiranje strani, saj
uporabniki čakajo največ nekaj sekund, da se prikaže želena spletna stran. Pomemben
dejavnik je tudi hiter zajem informacij.
Problema merjenja se lahko lotimo različno, posredno – na primer analiziranje podatkov
o tem, koliko kupcev ne dokonča postopka nakupa, za koliko se je povečalo število novo
pridobljenih odjemalcev, in neposredno – na primer z anketami, opazovanjem ali
snemanjem odjemalcev med uporabo izdelka/storitve, sledenje očem. Metodi, ki se
lahko tudi uporabita sta (Broz & Sulčič, 2009):




Opazovanje uporabnikov pri uporabi s tehniko »misliti na glas« ob delu in
merjenju časa, potrebnega za dosego cilja, medtem ko poskušajo izpolniti cilj
scenarija (npr. najti ustrezen prevoz do letališča, plačati letalsko vozovnico).
Anketo z zbiranjem mnenj uporabnikov po končani uporabi spletnega mesta.

Pri metodologijah, ki skušajo ugotoviti vrednost uporabniške izkušnje, obstaja večno
rivalstvo med kvantitativnimi in kvalitativnimi pristopi. Skupnost uporabniške izkušnje je
tako razdeljena na tiste, ki uporabljajo modele in merijo uporabniško izkušnjo
(redukcijski), in tiste, ki dvomijo v deljenje uporabniške izkušnje na merljive atribute
(holistični). Vedno večji trend je, da se ljudje poslužujejo obeh perspektiv. Obstajajo
različni načini kombiniranja teh metod in pomembna je faza integracije je kdaj in kako
se zgodi mešanje (Hart, 2014).
Vidimo lahko, da obstaja veliko načinov za končno evalvacijo uporabniške izkušnje, ki jo
prinese izdelek oziroma storitev. Pri izboru orodij za ocenjevanje je pomembno, da
določimo, ali ocenjujemo odnos uporabnika do določenega izdelka ali gre za obisk
spletne trgovine, spletne strani ali druge storitve. Ločiti moremo tehnične, funkcionalne
izkušnje in pa čustven, emocionalen vidik. Prav tako moremo določiti uporabnikov
pristop k zanimanju za izdelek ali storitev, če obišče določeno stran zaradi zabave ali ima
resne namene. Ko določimo namen, kaj točno želimo pri uporabniku vzbuditi oz. kakšen
želimo, da je odziv uporabnika na ponujen izdelek/storitev, se odločimo kateri pristop in
kriterije bomo uporabili pri ocenjevanju.
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2.5 Uporabniška izkušnja kot vpliv na doseganje podjetniških ciljev
V zadnjem času pogosto slišimo, da je oblikovanje uporabniške izkušnje pomemben del
v poslovanju podjetja in pri doseganju podjetniških ciljev. Uporabniška izkušnja zajema
vsa področja v podjetju, saj je za dobro uporabniško izkušnjo potrebno sodelovanje vseh
elementov podjetja. Začelo se je zaposlovanje ljudi na področju uporabniške izkušnje in
tako je nastala funkcija »Oblikovalec uporabniške izkušnje« (ang. User Experience
Designer). Se podjetjem res izplača vlagati v to področje in funkcijo v podjetju, je res, da
ta funkcija doprinese k imidžu podjetja in s tem k večji prodaji?
Za dobro uporabniško izkušnjo je potrebna nenehna analiza spletne statistike.
Uporabniška izkušnja je postala pravi oblikovalski trend, ki pa presega samo oblikovanje
spletnega mesta oziroma uporabniškega vmesnika. Uporabniška izkušnja spletnega
mesta je izkušnja obiskovalca, ki pride na spletno mesto, to je, kako dobro se znajde med
navigacijo, na kakšen način in kako hitro pride do želenih informacij in nenazadnje kako
všeč mu je spletno mesto. Oblikovanje uporabniške izkušnje zahteva veliko dela v
ozadju. Pri tem gre za strateški proces, ki je ogromen in katerega cilj je ustvariti izdelek
ali spletno stran, katero bodo obiskovalci hitro sprejeli. Če želimo obiskovalcu spletnega
mesta vedno ponuditi dobro uporabniško izkušnjo je treba nenehno spremljanje
uporabniške navade in analizirati spletno statistiko. Zato je treba pri načrtovanju
uporabniške izkušnje razmišljati kot uporabnik in se poistovetiti z ljudmi, ki jih ne
poznamo. Bistvo vsega je komunikacija z uporabnikom. Nujno je zavedanje, da so to
resnični ljudje, z resničnimi dejavnostmi, ki jih izvajajo v okviru svojega vsakdana. Obisk
spletnega mesta je tako umeščen v okvir njihovega vsakdana, uspeh spletnega mesta pa
je odvisen od njihovih izkušenj pred in po obisku. Uporabniško izkušnjo lahko tako
izboljšamo, če iz pridobljenih podatkov z analize izluščimo, kaj ljudje počnejo, kdaj to
počnejo in kako. Danes postaja naša družba vedno bolj vizualna, zato lahko dobra
vizualna izkušnja spremeni dolgočasen vmesnik v navdihujočega. Spletno mesto bi
moralo biti večkratna nakupna destinacija in vmesni postanek (Indesignstudies, 2014).
Ahačič (2017) piše, da je uporabniška izkušnja spletnega mesta še posebej optimalna, če
na njej deluje tudi spletna trgovina in če so izpolnjeni naslednji pogoji:








Spoznati kupce – spoznati in razumeti potrebe kupce je izrednega pomena, če bi
želeli, da je uporabniška izkušnja spletnega mesta osebna. Svetuje se tudi
uporaba digitalnih tehnologij in sredstev, ki omogočajo analizo, sledenje,
interpretacijo potreb in vedenja potrošnikov, ki so potencialni kupci.
Testiranje – dokler ne preizkusimo različnih stvari ne moremo vedeti kaj točno
deluje pri strankah in kaj ne. Testirati moramo različne pristope, da bi ugotovili,
kateri so najbolj učinkoviti pri zagotavljanju izkušnje, ki si jo želijo kupci.
Razmišljati večkanalno – to pomeni, da smo prisotni povsod, kjer so kupci in da
uporabljamo vse tehnologije, ki jih uporabljajo oni. Na ta način bomo vedno
pripravljeni na komunikacijo s strankami.
Prilagajanje uporabniške izkušnje – potrebno je nenehno spremljanje analitike
spletnega mesta, ki poda realno sliko o tem kdo so kupci in kakšna je njihova
interakcija s spletnim mestom ali aplikacijo.
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Zgovornost – čim več možnosti klepeta v živo za stranke, ki v nakupnem procesu,
oziroma v procesu odločanja zahtevajo več podpore.

Nekatere raziskave kažejo, da uporabniki svetovnega spleta zelo hitro ocenijo ali je
predstavitev vredna pozornosti. Povprečen obiskovalec spletnega mesta naj bi se v
osmih sekundah odločil ali je spletno mesto zanj primerno ali ne. To je torej čas, v
katerem ga morata oblika in vsebina prepričati, da ostane in si stran ogleda. Pri
elektronskih trgovinah vseh vrst je značilna težava zapuščanje nakupovalnega
vozička. Po različnih raziskavah znaša tudi do 78 %, kar pomeni, da več kot tri četrtine
kupcev zapusti napolnjen voziček preden izvedejo naročilo oziroma plačilo. Vsako
izboljšanje pomeni torej čisto realizacijo in boljše poslovne rezultate. V raziskavi
podjetja Creative Good so ugotovili, da en dolar za oglaševanje prinese pet dolarjev
v prodaji, medtem ko en dolar, porabljen za izboljšanje uporabnosti, vrne več kot
šestdeset dolarjev v vrednosti prodaje. Raziskave kažejo tudi na negativne vplive
slabe uporabniške izkušnje. Tako lahko zgodnje upoštevanje uporabniške izkušnje
podjetjem prihrani stroške poznejšega spreminjanja spletnih predstavitev in
pripadajoče programske opreme. Prav tako pa se s tem lahko podjetja izognejo
negativnim učinkom, ki jih ima razočaranje odjemalcev na poslovni uspeh podjetja.
Pri elektronskem poslovanju uporabnik po navadi nima na voljo le ene spletne strani,
kjer lahko doseže svoj cilj. Čeprav pojem uporabniške izkušnje ni omejen le na
elektronsko poslovanje, je prednost tega področja ta, da je njen vpliv zaradi
tehnologije laže meriti (Broz & Sulčič, 2009).
Pri iskanju najboljše rešitve za novo spletno mesto, se ponudniki prevečkrat odločajo
zgolj na podlagi izgleda, ki je sestavni del izkušnje vendar ob tem spregledajo bistvo
– da uporabniki pridejo na spletno mesto z določenim ciljem. Od tega, ali so dobili,
kar so iskali in kako (ne)razumljiva in (ne)logična je bila pot do cilja, bo odvisno
njihovo mnenje o podjetju (Creatim, 2018).
Vedno več podjetij se zaveda, kako pomembno je oblikovanje dobre uporabniške
izkušnje, zato zaposlujejo vedno več oblikovalcev. Prav zaradi tega se vedno več ljudi
odloča za priložnosti, ki jih prinaša to področje. Medtem ko imajo nekateri za to
primerno izobrazbo in talent, drugi tega nimajo. Veliko podjetij se odloči zaposliti
šibke oblikovalce uporabniške izkušnje, ker so pripravljeni delati za veliko nižjo plačo,
kot je pričakovano. Tista podjetja, ki ne znajo ločiti med odličnim, dobrim in slabim
oblikovalcem, se pogosto odločijo za najcenejšega. Zato je pomembno, da vsak
oblikovalec ponudi nekaj več, saj je konkurenca na tem področju močna (M. Six,
2018).
Slika 3 s pomočjo ponazoritve ledene gore prikaže, kaj vse zajema oblikovanje
uspešne uporabniške izkušnje. Pri tem vidni del prikazuje vizualno oblikovanje
oziroma oblikovno rešitev. Skriti del, oblikovanje manj vidnih delov uporabniške
izkušnje, pa sestavlja: ogrodje - navigacija po strani ali spletni trgovini in žičnati
modeli; struktura: uporabniški tokovi in informacijska arhitektura; obseg:
funkcionalna specifikacija in vsebinske zahteve; strategija pa predstavlja to, da
določimo potrebe uporabnika in cilje, ki jih s spletnim mestom želimo doseči.
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Slika 3: Ledena gora uporabniške izkušnje

Vir: (Creatim, 2018)

Tomlin (2009) skuša v svojem članku razložiti, kako uporabnost premaga spletno
oglaševanje. Spletne oglaševalske agencije bi morale vključiti uporabnost v svojo
ponudbo storitev. S pomočjo uporabnosti, bi namreč lahko vplivale na ROI 5 – vračilo
investicij. Stroški vlaganja v uporabnost se amortizirajo na dolga obdobja, kar se pozna
na skupnih stroških prodaje. Za to poda kar nekaj primerov, ki dokazujejo, da uporabnost
premaga spletno oglaševanje v ustvarjanju večje prodaje in zmanjšanju skupnih stroškov
prodaje. Članek zaključi s stavkom, da bodo pametne spletne agencije, ki se ukvarjajo z
oglaševanjem, dodale testiranje uporabnosti v njihovo ponudbo storitev.

5

ROI – ang. Return on Investment, povračilo investicij.
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3 TEHNOLOGIJA VERIŽENJA BLOKOV
V tem poglavju se bomo osredotočili na sodobno tehnologijo veriženja blokov,
imenovano tudi veriga blokov ali angleško blockchain. Najprej smo poiskali nekaj
opredelitev za lažjo predstavo o tem, kaj zajema in kako jo različni avtorji predstavijo. V
nadaljevanju smo skušali pojasniti zapleteno delovanje, pomagali smo si s formulami,
slikami in grafi. Prikazali smo tudi kako ta tehnologija deluje na primeru kripto borz, kot
je napovedano na začetku magistrskega dela. Nenazadnje pa smo predstavili trenutno
stanje v svetu in napovedi za prihodnost za tovrstno tehnologijo.

3.1 Opredelitev tehnologije veriženja blokov
Praktična posledica tehnologije veriženja blokov je, da en uporabnik internetne
tehnologije prenese edinstven del digitalne lastnine drugemu uporabniku interneta na
način, da je zagotovljena varnost transakcije in da oba vesta, da je bil prenos opravljen
in to, da nihče ne more izpodbijati legitimnosti tega prenosa. Posledice tega odkritja je
težko prevladati. S tehnologijo veriženja blokov lahko večja skupina ljudi dodaja vnose v
zapis podatkov in nadzoruje, kako se spremeni in posodablja zapis podatkov. Podobno
kot na Wikipediji, ko vnosi niso produkt enega avtorja, ampak več avtorjev. Nihče ne
nadzoruje informacij. Vendar pa razlike, ki naredijo tehnologijo veriženja blokov
edinstveno, postanejo bolj jasne. Medtem ko oboji delujejo na distributivnih omrežjih
(internet), je Wikipedija vpeta v svetovni splet (WWW- World Wide Web), ki temelji na
modelu odjemalec - strežnik. Uporabnik (odjemalec) lahko z dovoljenji, povezanimi z
njegovim računom, spremeni vnose v Wikipediji, shranjene na centraliziranem
strežniku. Kadarkoli uporabnik dostopa do strani Wikipedije, bo dobil posodobljeno
različico »glavne kopije« vnosa Wikipedije. Nadzor baze podatkov v tem primeru ostaja
pri administratorjih Wikipedije in omogoča dostop in dovoljenja, ki jih mora vzdrževati
osrednji organ. Digitalna hrbtenica Wikipedije je podobna visoko zaščitenim in
centraliziranim podatkovnim zbirkam, ki jih danes vodijo banke ali zavarovalnice. Nadzor
centraliziranih zbirk podatkov je odvisen od njihovih lastnikov, vključno z upravljanjem
posodobitev, dostopom in zaščito pred kibernetskimi grožnjami. Porazdeljena baza
podatkov, ustvarjena s tehnologijo veriženja blokov, ima bistveno drugačno digitalno
hrbtenico. To je tudi najbolj izrazita in pomembna značilnost tehnologije veriženja
blokov. Wikipedija ima glavno kopijo urejeno na strežniku in vsi uporabniki vidijo novo
različico. V primeru bloka pa vsako vozlišče v omrežju prihaja do istega zaključka, v
katerem vsak posodablja zapis neodvisno, pri čemer najbolj priljubljen zapis postane
uradni zapis namesto glavne kopije. Prav ta razlika povzroča, da je tehnologija zelo
uporabna. Predstavlja inovacijo pri registraciji in distribuciji informacij, ki odpravlja nujo,
da je potreben zaupanja vreden organ pri digitalnih odnosih.
Ne gre za novo tehnologijo, ampak za kombinacijo dokazanih tehnologij, ki se
uporabljajo na nov način. To je bila posebna povezava treh tehnologij (interneta,
kriptografija zasebnega ključa in pa protokol, ki ureja pobudo), ki je naredila idejo
ustvarjalca Bitcoin6-a tako uporabno (Bauerle, 2018).

6

Bitcoin – odprtokodni vrstniški denar (Bitcoin, 2018).
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Tehnologija veriženja blokov je največja tehnološka inovacija zadnjih desetletij. Nekateri
napovedujejo, da bo tehnologija veriženja blokov spremenila svet, drugi pa opozarjajo,
da so pričakovanja prevelika in da revolucije ne bo. V praksi smo tehnologijo spoznali z
Bitcoinom, katerega vrednost letos podira rekorde, v resnici pa je uporabnost bistveno
širša. Tehnologija veriženja blokov oziroma tehnologija razpršenih evidenc je nov način
za digitalno varno shranjevanje podatkov določene oblike. Podatke, ki jih lahko vpišemo
kot zaporedje transakcij ali splošneje vnosov, shranjujemo v verigi zaporednih blokov,
katerih zaporedje in pristnost sta zavarovana z matematičnimi algoritmi (Huš, 2017).
Ameriško podjetje Gartner navdušenje nad novimi tehnologijami opiše s ciklom
prenapihnjenih pričakovanj, kot lahko vidimo na Sliki 4. Razvidna so razočaranja ob
začetnem neuspehu in nato postopna komercializacija tehnologije.
Slika 4 : Cikel prenapihnjenih pričakovanj

Vir: (Huš, 2017)

Pogodbe, transakcije in zapisi o njih definirajo strukturo v naših ekonomskih, pravnih in
političnih sistemih. Varujejo sredstva in določajo organizacijske meje. Ustvarjajo in
preverjajo identitete ter kronološko zaporedje dogodkov. Prav tako urejajo interakcije
med narodi, organizacijami, skupnostmi in posamezniki. Vendar pa ta kritična orodja, ki
so jih oblikovali za upravljanja, ne spremljajo digitalne transformacije gospodarstva. V
digitalnem svetu se mora spremeniti način, kako uravnavamo in vzdržujemo
administrativni nadzor. Tehnologija veriženja blokov obljublja, da bo ta problem rešila.
Tehnologija v srcu Bitcoin-a in drugih virtualnih valut je distribuirana knjiga, ki omogoča
učinkovito, zanesljivo in trajno beleženje transakcij med dvema strankama. Sama knjiga
se lahko tudi programira, da samodejno sproži transakcije. S tehnologijo veriženja
blokov si lahko predstavljamo svet, v katerem so pogodbe vgrajene v digitalno kodo in
shranjene v preglednih, skupnih bazah podatkov, kjer so tudi zaščitene pred brisanjem,
spreminjanjem in revizijo. V tem svetu bi vsak sporazum, vsak proces, vsaka naloga in
vsako plačilo imelo digitalni zapis in podpis, ki bi ga lahko potrdili, shranili in dali v skupno
rabo. Posredniki, kot so odvetniki in bančniki, morda pri tem ne bodo več potrebni.
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Posamezniki, organizacije, stroji in algoritmi bi brez težav komunicirali, se povezovali in
prenašali sredstva. To je ogromen potencial tehnologije veriženja blokov. Skoraj vsak je
verjetno slišal trditev, da bo ta tehnologija revolucionirala poslovanje in ponovno
opredelila podjetja in gospodarstva. Tehnologija veriženja blokov je tehnologija, ki ima
potencial za ustvarjanje novih temeljev za gospodarske in družbene sisteme. Čeprav bo
vpliv ogromen, bodo potrebna desetletja, da se bo vključil v ekonomske in socialne
sisteme (Iansiti & Lakhani, 2017).
Tehnologije veriženja blokov predstavljajo priložnosti za inovacije. Omogočajo globalne
poslovne transakcije z manj trenj in več zaupanja. Tehnologija veriženja blokov je skupna
nespremenljiva knjiga za shranjevanje zgodovine transakcij. Poslovne tehnologije
veriženja blokov, kot sta IBM tehnologija veriženja blokov in Hyperledger za Linux
Foundation, ponujajo dovoljeno omrežje z znanimi identitetami. Za razliko od Bitcoin-a,
tam ni potrebe po kripto valutni izmenjavi (IBM, 2018).
Vsakih deset minut se tehnologija povečuje z dodajanjem novih blokov v verigo. Rudarji
(ang. Miners) to počnejo z namenom, da bi posneli najnovejše transakcije. Vsi bloki v
tehnologiji veriženja blokov so v kronološkem zaporedju. Vsako vozlišče ima kopijo verig
blokov, ki se samodejno prenese, ko rudar vstopi v omrežje Bitcoin. Vse informacije o
vseh transakcijah, ki so bile kdaj izvedene so zabeležene v verigi blokov. Čim so podatki
vstavljeni jih ni mogoče izbrisati ali spremeniti. Tehnologija veriženja blokov je varno in
integrirano omrežje in baza podatkov. Transakcije lahko gradi na podlagi matematičnih
in mehansko uveljavljenih pravil. Glavno bistvo te tehnologije je, da nima samo ene
definicije, zaradi različnih razsežnosti, vključno s tehnološkimi, pravnimi in
regulatornimi. Eden od modelov za razumevanje tehnologije veriženja blokov je njena
primerjava z novim aplikativnim slojem za internetne protokole, saj omogoča takojšne
in dolgoročne ekonomske transakcije, kot tudi zapletene finančne pogodbe. Lahko je sloj
za transakcijo različnih vrst sredstev, valut in finančnih pogodb. Tehnologija je tudi
register, sistem zalog, s katerim je mogoče spremljanje, shranjevanje, sledenje
transakcijam vseh sredstev. Zato je mogoče tehnologijo veriženja blokov uporabiti za
kakršno koli obliko premoženja, vključno z vsemi področji financ, ekonomije in denarja
(Sadouskaya, 2017).
Tehnologija veriženja blokov je pogosto povezana z Bitcoin-om in drugimi kripto
valutami, vendar to predstavlja le vrh ledene gore. Nekateri ljudje so mnenja, da bi ta
tehnologija lahko spremenila številne pomembne industrije, od zdravstva do politike.
Tehnologija veriženja blokov ni preprosta, če se spustimo v podrobnosti, je pa dokaj
preprosta osnovna ideja. To je dejansko baza podatkov, ki jo potrdi širša skupnost in ne
osrednji organ. Je zbirka zapisov, ki jih ima in potrjuje veliko ljudi in se ne zanašajo samo
na eno entiteto, kot to počne država ali banka, ki po navadi hranijo podatke na
določenem serverju. Vsak »blok« predstavlja več transakcijskih zapisov, komponenta
»verige« pa jih povezuje s funkcijo zgoščevanja (ang. hash function7). Ko so zapisi
ustvarjeni, so potrjeni s strani distribuiranega omrežja računalnikov in se povežejo s
prejšnjim vnosom v verigi, s tem se ustvari veriga blokov (ang. blockchain). Celotna
veriga blokov se ohrani na tej veliki mreži računalnikov, kar pomeni, da nima nobena
7

Zgoščevalna funkcija – je algoritem, ki dobi kot vhod poljubno dolgo sporočilo, kot izhod pa vrne fiksno
dolgo binarno vrednost (Wikipedija, 2013).
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oseba nadzora nad svojo zgodovino. To je pomembna komponenta, saj potrjuje vse, kar
se je zgodilo v verigi in to pomeni, da se nihče ne more vrniti in spremeniti stvari. To
naredi verigo blokov javno knjigo, ki je ne gre zlahka zamenjati, saj ima vgrajeno zaščitno
plast, ki s standardno centralizirano bazo podatkov ni mogoča. Medtem, ko smo
tradicionalno potrebovali te osrednje organe, da smo drug drugemu zaupali in, da so
bile izpolnjene potrebe po pogodbah, veriga blokov omogoča možnost, da naši kolegi
jamčijo za nas na avtomatiziran in varen način. To je inovacija, ki jo prinaša tehnologija
veriženja blokov, zato je znano, da se ne uporablja samo za Bitcoin in ostale kripto
valute. Čeprav se ga na splošno še ni uporabljalo, bi se lahko uporabljal za vzdrževanje
različnih informacij. Organizacija, imenovana Follow My Vote8, poskuša uporabiti to
tehnologijo za elektronski sistem glasovanja, ki je varnejši od sodobnih različic, izvajalci
zdravstvenih storitev bi ga nekega dne lahko uporabili za vzdrževanje pacientovih
kartotek (Martindale, 2018).
Omrežja tehnologije veriženja blokov so odprta omrežja skupnosti, ki shranjujejo
podatkovne dnevnike imenovane verige blokov. Ti podatki so organizirani v blokih, ki so
kriptografsko povezani v zgoščevalni verigi (hash verigi). Podatki z verige blokov so
shranjeni redundantno na vseh računalnikih, povezanih v omrežje. Tehnologiji verige
blokov lahko dodamo samo nove podatke, zgodovinskih dnevnikov ni mogoče
spreminjati. Vsak računalnik, povezan v omrežje, lahko preveri, ali novi podatki, ki se
zapisujejo v dnevnike ustrezajo pravilom, sprejetim s soglasnim mehanizmom omrežja
verige blokov (npr. ali nova transakcija ne povzroči dvojnega porabljanja digitalnega
žetona – ang. token9). Vsa vozlišča v omrežju imajo enak pogled na podatke v verigi
blokov. Omrežje nima nobenih točk zaupanja ali neuspeha. Tehnologija veriženja blokov
omogoča novo vrsto decentraliziranih aplikacij in storitev, ki zmanjšujejo stopnjo do
katere bi morali uporabniki položiti zaupanje samo na eno stranko, kot je na primer
organ za potrjevanje certifikatov (Muneeb, 2017).
Z omogočanjem razširjenih digitalnih informacij, ki niso kopirane, je tehnologija
veriženja blokov ustvarila hrbtenico novega tipa internetne tehnologije. Podjetje Bitcoin
(ang. Buy Bitcoin – kupi Bitcoin), ki je bilo prvotno ustvarjeno za digitalno valuto, zdaj
išče nove načine za uporabo tovrstne tehnologije. Bitcoin je imenovan za »digitalno
zlato« in to z razlogom. Do danes je skupna vrednost valute blizu devet milijard
ameriških dolarjev. Veriga blokov lahko ustvari druge digitalne vrednosti. Tehnologija
veriženja blokov je nepopravljiva digitalna knjiga ekonomskih transakcij, ki se lahko
programira tako, da zapisuje ne samo finančne transakcije, temveč praktično vse, kar
ima vrednost. Po strukturi je podobna internetu, saj ima vgrajeno robustnost. Pri
shranjevanju blokov z informacijami, ki so identični čez celotno omrežje, tehnologija
veriženja blokov ne more biti (Rosic, 2016):



nadzirana preko enega samega organa,
nima nobene točke neuspeha.

8

Follow My Vote – Spletna platforma za glasovanje s programsko opremo na temeljih tehnologije
veriženja blokov (Follow my vote, 2019).
9
Token –ang. digitalni žeton– vrednostno sredstvo izdano s strani privatne entitete (BBVA, 2017).
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To, da nima nobene točke neuspeha pomeni, da so vsi problemi, ki nastanejo v zvezi z
verigo blokov, povezani s slabim namenom ali človeško napako, ne pa zaradi
pomanjkljivosti sistema. Omrežje verige blokov živi v stanju zavesti, ki avtomatsko
preveri sistem vsakih deset minut. Lahko bi rekli, da gre za samo popravljivi ekosistem
digitalnih vrednosti; omrežje usklajuje vsako transakcijo, ki se zgodi v roku desetih
minut. Vsaka skupina teh transakcij se imenuje »blok«. Iz tega izhajata dve pomembni
lastnosti:



transparentnost – podatki so pregledni v omrežju, kot celota, po definiciji
znotraj skupnosti,
nepokvarljiv sistem – če bi kdo želel priti do katere koli informacijo znotraj
sistema, bi potreboval ogromno količino računalniške moči, da bi preletel
celotno omrežje.

V teoriji bi to bilo mogoče, v praksi pa se verjetno ne bo zgodilo. Prevzem nadzora nad
sistemom zajemanja Bitcoinov bi na primer uničil njihovo vrednost. Pri oblikovanju je
tehnologija veriženja blokov decentralizirana tehnologija. Vse, kar se zgodi, je funkcija
omrežja kot celote. Iz tega izhajajo nekatere pomembne posledice. Z ustvarjanjem
novega načina preverjanja transakcij, bi vidiki tradicionalne trgovine lahko postali
nepotrebni. Trgovanje na borzah tako postane simultano na primeru tehnologije
veriženja blokov, ali na primer nove vrste shranjevanja evidenc pri zemljiškem registru.
Globalna mreža računalnikov uporablja skupinsko tehnologijo za skupno upravljanje
baze podatkov, ki beležijo transakcije Bitcoinov. To pomeni, da Bitcoin upravlja njena
mreža in ne katera koli osrednja oblast. Decentralizacija pomeni, da omrežje deluje na
osnovi »uporabnik do uporabnika« (ang. peer-to-peer10– enakovredni pristop). S
shranjevanjem podatkov po svoji mreži, tehnologija veriženja blokov odpravlja tveganja,
povezana s centralizacijo podatkov. Omrežje nima centraliziranih ranljivih točk, ki bi jih
računalniški hekerji lahko izkoriščali. Varnostne metode tehnologije veriženja blokov
uporabljajo tehnologijo šifriranja. Osnova za to so t.i. javni in zasebni »ključi« (dolg,
naključno generiran niz zaporednih številk), ki predstavljajo naslov uporabnika v verigi
blokov. Bitcoine, poslane po omrežju, se beleži na podlagi teh naslovov. »Zasebni ključ«
je kot geslo, ki svojemu lastniku omogoča dostop do svojih Bitcoinov ali drugih digitalnih
sredstev. Shranjevanje podatkov s pomočjo verige blokov je nedotakljiv. To drži, čeprav
zaščita digitalnega premoženja zahteva tudi zaščito zasebnega ključa. Zaščita se izvede
tako, da se ključ natisne in se tako ustvari tako imenovana papirna denarnica (Rosic,
2016).
Slika 4 grafično predstavlja zgoraj razloženo porazdelitev podatkov v sistemu veriženja
blokov, ki je decentraliziran, kar pomeni, da sistem nima ranljivih točk kot centraliziran
sistem, ampak prihaja z različnih strani, saj s podatki upravlja mreža ljudi in ne
posamezen organ, kot na primeru centraliziranega sistema.

10

Peer-to-peer (P2P) – je decentraliziran komunikacijski model pri katerem ima vsaka stran enake
pristojnosti (Rouse, 2014).
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Slika 5: Porazdelitev podatkov v verigi blokov

Prirejeno po: (Rosic, 2016)

Goswami (2017) pojasni naslednje pojme za boljše razumevanje tehnologije veriženja
blokov:








11

Tehnologija veriženja blokov (ang. blockchain) ali z drugimi besedami javna
knjiga je blokovna baza podatkovne zbirke vseh transakcij Bitcoinov, ki si bili
kadar koli izvedeni. Je nenehno naraščajoča baza podatkov in vsebuje vse
končane ali »majnane« bloke. Vedno narašča, saj so bloki najdeni vsakodnevno
in so dodani tej univerzalni knjigi v linearnem, kronološkem zaporedju.
Transakcija – da bi bolje razumeli, kako deluje algoritem generiranja blokov in
kako so transakcije vključene v posamezen blok, moramo razumeti genezo
transakcije, kaj točno predstavlja in njen pomen za resnični svet. Transakcija je
verjetno najpomembnejša komponenta sistema Bitcoin. Nanaša se na izmenjavo
med dvema uporabnikoma brez vmešavanja tretjega posrednika. Lahko se
vizualizira kot podatkovna struktura, ki ustvarja sporočilo (kodiranje), ta sproži
prenos vrednosti (količino, ki pomeni število Bitcoinov) med člani, ki sodelujejo
v sistemu Bitcoin. Vsaka transakcija je zabeležena v Bitcoinovi verigi blokov.
Transakcija se lahko obravnava kot javni vnos v globalno knjigo (ang. ledger11).
Provizija od transakcije – prednostna naloga transakcije, ki jo je potrebno vključiti
v blok, je odvisna od številnih dejavnikov, provizija od transakcije je ena
najpomembnejših za rudarje. Je provizija, ki je povezana z vsako transakcijo.
Odvisna je od velikosti in ne od zneska transakcije. Na provizijo od transakcije
lahko vplivajo tržne sile, zmogljivost omrežja in obseg posla.
Blok lahko vizualiziramo kot podatkovno strukturo, ki asimilira transakcije,
vključene v verigo blokov. Povprečni blok vsebuje več kot 500 transakcij. Blok v
tehnologiji veriženja blokov vsebuje povzetek vseh združenih transakcij v obliki

Ledger – glavna knjiga, univerzalna baza podatkov o vseh transakcijah (Goswami, 2017).
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drevesa. Drevo je binarno zgoščeno in se uporablja za sledenje posameznim
transakcijam.
Rudarji ali »majnerji« so v veliki meri odgovorni za varovanje blokov. Ustvarjajo
oziroma razpršujejo blokade, ki se dodajajo verigi blokov. Rudar, ki je bil uspešen
pri dodajanju določenega bloka v verigo blokov, je za to nagrajen.
Velikost bloka je rezerviran prostor v vsakem bloku, ki se uporablja za
shranjevanje transakcij, potrjenih v bloku. Velikost bloka se lahko razlikuje glede
na število transakcij, ki so bile v njega vnesene. Na splošno je velikost bloka
omejena na 1,32 MB, to pa pomeni, da velikost bloka ne more biti večja od
predpisane vrednosti, izračunane v jedru.
Povprečni čas rudarjenja ali »majnanja« je odvisen od kripto valute, kateri
pripadajo kovanci. Pri Bitcoin-u je povprečni čas rudarjenja za potrditev bloka v
verigi blokov deset minut, pri Litecoin12-u pa 2,5 minuti.
Potrditev – ko je transakcija potrjena s strani enakovrednega omrežja, je to dokaz
o opravljeni transakciji v verigi blokov. Ko je transakcija potrjena ne more priti do
dvojnega zapravljanja in nobena transakcija se ne more ponoviti.
Kripto valuta je digitalna valuta, v kateri so uporabljene tehnike šifriranja za
generiranje enot in reguliranje njene generacije. Ni centraliziranega organa, ki
ureja uporabo in distribucijo kripto valut. Po večini so decentralizirane. Za
njihovo uporabo in prenos se uporablja več varnostnih ukrepov.
Geneza blok je definiran kot prvi blok v distribuirani knjigi.
Hash13 vrednost – zgoščena vrednost. Rudarji izvajajo Hash-e. To je število
Hashev, ki jih rudar najde na sekundo.
Peer-to-peer omrežje – mreža v katero se sodelujoči vključijo takoj, preko
decentralizirane interakcije.

Ena najobsežnejših analiz sistema tehnologije veriženja blokov in njenega vpliva med
panogami je članek Dona in Alexa Tapscotta z naslovom: »Učinek tehnologije veriženja
blokov presega finančne storitve«. Po izvedbi dveletnega raziskovalnega projekta, ki je
vključeval več kot sto intervjujev s strokovnjaki na področju tehnologije veriženja blokov,
sta ugotovila, da bi tehnologija lahko spremenila poslovanje, vlado in družbo. Veriga
blokov bi lahko varno shranjevala podatke in prenašala kakršnokoli vrednost. Sistem
presega digitalne vrednosti, prenašal bi lahko tudi fiat denar 14, naslove, dejanja, glasbo,
znanstvena odkritja, volilne glasove, intelektualno lastnino in umetnost. Transakcijsko
izmenjavanje navidezne lastnine bi bilo doseženo, s hranjenjem relevantnih podatkov z
zgoščevalno funkcijo (hash function) sistema veriženja blokov, ki bi se nato potrdili,
šifrirali v digitalni zapis (blok). Informacije bi se zapisale v knjigo (ledger), s čimer bi
postale povezava v verigi blokov, shranjene in distribuirane na vseh računalnikih v
12

Litecoin je kriptovaluta, enako kot Bitcoin. Uporablja se pri izvajanju finančnih transakcij in spletnem
trgovanju (Wikipedija, 2018b).
13
Hash je rezultat zgoščevalne funkcije. Ista zgoščena vrednost bo vedno izvirala iz istih podatkov, če pa
bi skušali spremeniti samo en bit v zgoščeni vrednosti, bi ga popolnoma spremenili (Bitcoinwiki, 2015).
14
Fiat denar nima lastne praktične vrednosti na trgu, sprejet je izključno zato, ker ga je oblast predpisala
za zakonito sredstvo poplačil (Zevnik, 2012).
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sistemu. Z drugimi besedami, dokazilo o lastništvu in prenosu z ene stranke na drugo bi
bili dokumentirani in potrjeni s strani globalnega omrežja, ne samo s stranki kupca in
prodajalca. Sistem veriženja blokov se lahko šteje za prvi izvorni digitalni nosilec
vrednosti. Tako, kot je bil internet prvi izvorni digitalni medij za informacije (Sweatman,
2017).
Tehnologija v ozadju blokov rešuje težave povezane s centralizirano tretjo stranjo, na
način, da zagotovi varovalno verigo za kakršen koli zapis. V primeru, da so bili podatki
dodani, tehnologija veriženja blokov zagotavlja revizijsko sled. Narava verige blokov je
javna, to pomeni, da ima kdorkoli, kadarkoli dostop do podatkov. V fizičnem svetu
varnost zahteva ključavnice, trezorje in podpise. V digitalnem svetu zahteva kriptografijo
ali tehnike za zagotavljanje digitalnih informacij in transakcij. Tehnologija veriženja
blokov to funkcijo doseže s kriptografsko tehnologijo, ki omogoča transakcije, ki se
izvajajo brez zaupanja vredne tretje osebe, z decentralizirano spletno knjigo.
Odstranitev zaupanja vrednega tretjega organa oziroma centralne avtoritete iz strukture
baze podatkov je eden najpomembnejših in najmočnejših vidikov verige blokov
(Koehler, 2017).

3.2 Zgodovinski razvoj tehnologije veriženja blokov
Leta 2009 je računalniški programer s psevdonimom Satoshi Nakamoto na spletu
predstavil svoj izum Bitcoin. V spletni publikaciji z naslovom »Bitcoin: A Peer to Peer
Electronic Cash System 1« je Nakamoto pojasnil, kako bi njegova stvaritev delovala kot
odprtokodna, obojestranska digitalna valuta, ki temelji na kriptografiji za validacijo
transakcij in vodi proizvajanje valute Bitcoin. Omrežje Bitcoin je bilo potrebno
popolnoma decentralizirati, pri čemer so vse stopnje transakcije izvajali in preverjali
uporabniki sistema. Vsak uporabnik bi bil šifriran z edinstveno anonimno identiteto,
vsaka od njegovih transakcij pa bi bila zabeležena na decentralizirani, porazdeljeni knjigi
(ang. ledger) – digitalni zapis transakcij (ali gibanje katerih koli podatkov), ki je
neprestano v omrežju udeležencev. Ta knjiga bi se uporabljala za registracijo katerih koli
transakcij, ki zajemajo prenos česa z vrednostjo. Je distribuirana, ker transakcijski zapis
vodi vsak uporabnik omrežja, kopija vsakega uporabnika pa se hkrati posodablja z novimi
informacijami. Način zapisovanja transakcij ali podatkov se imenuje veriga blokov (ang.
Blockchain). Veriga blokov je tehnična komponenta distribuirane knjige in se nanaša na
verigo transakcij, ki se nahaja znotraj knjige. Transakcije so združene v bloke in ko so
potrjene, se v verigo takoj in nepreklicno doda nov blok. Veriga blokov je torej točen in
trajni zapis o zgodovini celotne knjige. Bitcoin se je predstavil kot alternativna valuta,
danes pa kot sredstvo prenosa deluje zelo efektivno. Njegovi transakcijski stroški so
neverjetno nizki, zato se množično uporablja kot sredstvo prenosa med različnimi
akterji, ki si ne zaupajo. Kljub temu se Bitcoin ni izkazal kot »hranitelj vrednosti«. Njegova
divje nihajoča vrednost v primerjavi z drugimi tradicionalnimi valutami odvrača vse razen
vlagateljev z najvišjo mero tveganja in hranilcev premoženja v obliki Bitcoinov. To so
ključna prizadevanja, s katerimi se bori Bitcoin: trži se kot polna izmenjava za
tradicionalno valuto, vendar izpolnjuje le polovico potrebnih funkcij. V realizaciji Bitcoina kot hranitelja vrednosti v obliki kripto valute, se je pozornost obrnila v sistem verige
blokov, na njegovo sposobnost varne, alternativne izmenjave vrednosti. Spletni članki in
razprave na forumih o tehnologiji veriženja blokov, trenutno preplavljajo internet
(Sweatman, 2017).
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Čeprav morda ne vemo, kdo je bil, vemo, kaj je naredil. Satoshi Nakamoto je izumitelj
Bitcoin protokola, ki ga je predstavil v članku v reviji Cryptography Mailing List,
novembra 2008. Kmalu za tem je izdal prvo različico programske opreme Bitcoin in
sodeloval z drugimi pri projektu za Mailing Lists, preden je izginil iz javnosti in se spet
pojavil konec leta 2010. Nakamoto je delal z ljudmi v odprtokodnih skupinah, vendar je
vedno poskrbel, da ni nikoli razkril ničesar osebnega. Njegova zadnja izjava je bila
spomladi leta 2011, ko je rekel, da se je »premaknil na druge stvari«. »Satoshi« pomeni
»jasno, hitro in modro razmišljanje«, »Naka« lahko pomeni »srednje, znotraj ali
razmerje«. »Moto« pa lahko pomeni »izvor« ali »temelj«. Te stvari bi se vse lahko
nanašale na osebo, ki je ustanovil gibanje s pomočjo izuma pametnega algoritma.
Problem je seveda, da ima vsaka beseda več možnih pomenov. Ne moremo zagotovo
vedeti ali je bil Japonec ali ne, pravzaprav je prevzetno sklepati, da je bil »on«. Ta oblika
se uporablja samo v govoru, lahko, da je gre samo za psevdonim in bi lahko bila celo
»ona« ali »oni« (coindesk, 2016).
Satoshi Nakamoto je torej prvi pokazal, kako v praksi v evidenco shranimo javno, na
način, da lahko vsakdo prispeva vanjo, nihče pa je ne more za nazaj neopazno
spreminjati. Če predpostavimo, da smo v prvi blok shranili podatke o začetnem stanju in
prvih transakcijah. V blok dodamo še časovni žig in naključno število (ang. nounce15),
potem pa izračunamo njegov SHA-216. Ta zgoščena vrednost je karkoli med 0 in 2256-1.
Priprava takega bloka se v primeru Bitcoin-a imenuje rudarjenje (ang. mining), na
splošno pa gre za iskanje konsenza ali potrjevanje. Problem je z namenom postavljen
tako, da ga ne gre rešit analitično, vendar samo z poizkušanjem in sicer z načinom, da
spreminjamo naključno vrednost (ang. nounce), vrstni red podatkov in časovni žig. Gre
torej za računsko zahteven problem, za katerega ni bližnjic. Čim več računske moči
imamo na voljo, prej ga bomo v povprečju rešili. Ko ustvarimo ustrezen blok ga objavimo
v omrežju, vsi ostali sodelujoči pa lahko zelo hitro preverijo ali ustreza zastavljenim
pogojem. Ko se vsi udeleženci strinjajo, da je veljaven, predstavlja resnično stanje v
danem trenutku (Huš, 2017).
Tehnologija veriženja blokov, enakovredna mreža (ang. peer-to-peer), ki se nahaja na
vrhu interneta, je bila uvedena oktobra 2008 v okviru predloge Bitcoin. Spletni valutni
sistem, ki se je izognil osrednjemu organu za izdajo valute, prenos lastništva in
potrjevanje transakcij. Bitcoin je prva aplikacija tehnologije veriženja blokov.
Vzporednice med tehnologijo veriženja blokov in TCP/IP 17 so jasne. Tako, kot
elektronska pošta omogoča dvostransko pošiljanje sporočil, Bitcoin omogoča
dvostranske transakcije. Razvoj in vzdrževanje je odprto, distribuirano in deljeno – tako
kot pri TCP/IP. Skupina prostovoljcev po vsem svetu vzdržuje osnovno programsko
opremo. Kot elektronska pošta je tudi Bitcoin na začetku pritegnil entuziastično, a
relativno majhno skupnost. TCP/IP je odklenil novo ekonomsko vrednost z dramatičnim
znižanjem stroškov povezav. Na podoben način, bi tehnologija veriženja blokov lahko
drastično znižala stroške transakcij. Postal bi lahko sistem zapisov za vse transakcije. Če

15

Nounce – v kriptografiji je nounce poljubno število, ki se lahko uporabi samo enkrat (Wikipedija, 2018a).
SHA-2 – je danes najbolj uporabljena zgoščevalna funkcija, v 256-bitni inačici, ki vrača 256 bitov dolge
vrednosti (Huš, 2017).
17
TCP/IP – ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol – Protokol za nadzor prenosa/internetni
protokol. Je množica protokolov, preko katerega teče internet (Wikipedija, 2016).
16
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bi se to zgodilo, bi se gospodarstvo znova spremenilo in bi se pojavili novi, vplivni in
kontrolni viri na podlagi verige blokov. Vodenje transakcij je temeljna naloga vsakega
podjetja – zapisi o transakcijah, spremljajo pretekle ukrepe in uspešnost ter vodijo
načrtovanje za prihodnost. Zagotavljajo stališča ne le o tem, kako organizacija deluje
znotraj podjetja, ampak tudi o zunanjih odnosih organizacije. Vsaka organizacija
shranjuje evidence o transakcijah, ki so privatne. Mnoge organizacije nimajo glavne
knjige za vse njihove aktivnosti, ampak so podatki porazdeljeni po oddelkih in funkcijah.
Težava se v tem primeru pojavi pri usklajevanju transakcij med posameznimi knjigami,
vzame ogromno časa in se prej lahko pojavi kakšna napaka. Na primer: tipična
transakcija zalog se lahko izvrši v mikrosekundah, pogosto brez človeškega
posredovanja. Vendar pa lahko poravnava oz. prenos lastništva zalog traja en teden. To
pa zato, ker stranke nimajo dostopa do knjig drugih strani in ne morejo samodejno
preveriti, ali so sredstva dejansko v lasti in ali jih je mogoče prenesti. Namesto tega vrsta
posrednikov deluje kot garancija sredstev, saj je zapis o transakcijah v posameznih
področjih v podjetju in se posodabljajo individualno. V sistemu verige blokov se glavna
knjiga poveže v veliko število enakih podatkovnih baz, ki jih vzdržujejo in uporabljajo
zainteresirane strani. Ko so spremembe vnesene v eno kopijo, se vse druge kopije
istočasno posodobijo. Ko torej pride do transakcije, se v vseh knjigah trajno vnesejo
podatki o vrednostih in izmenjanih sredstvih. Posredniki oziroma tretje osebe niso
potrebne za preverjanje ali prenos lastništva. Če je transakcija delnic potekala v sistemu
verig blokov, bi morala biti potrjena v nekaj sekundah, preverljivo in varno (Iansiti &
Lakhani, 2017).
Čeprav je bila tehnologija blokiranja učinkovito uporabljena šele v preteklem desetletju,
njene korenine segajo daleč nazaj. V dokumentu o novih navodilih za kriptografijo iz leta
1976, so razpravljali o zamisli o vzajemno porazdeljeni knjigi, ki je v bistvu temeljna ideja,
na podlagi katere tehnologija veriženja blokov deluje. To je bilo pozneje zgrajeno v
devetdesetih letih, v članku z naslovom »Kako narediti časovni žig digitalnega
dokumenta«. Potrebno je bilo še nekaj desetletij s kombinacijo modernih računalnikov
in pametno implementacijo kripto valut, da so bile te ideje izvedljive. Za potrditev blokov
na enak način, kot tradicionalne zasebne glavne knjige, uporablja tehnologija veriženja
blokov zapletene izračune. To pa zahteva močne računalnike, ki so dragi, komplicirani za
uporabo in jih je težko ohlajat. Bitcoin se je na koncu prvič pojavil leta 2009 in združil
klasične ideje vzajemno porazdeljene glavne knjige, verige blokov, s popolnoma
digitalno valuto, ki je ne nadzira noben posameznik ali organizacija. Razvil jo je anonimen
Satoshi Nakamoto (Martindale, 2018).
Zanimanje za tehnologijo veriženja blokov se je močno razširilo, saj se je v letu 2008
začela uporabljati za uresničitev konteksta digitalne valute. Razvita je bila kot
tehnologija za delovanje digitalne valute Bitcoin. Tehnologija veriženja blokov omogoča,
da se transakcije preverjajo elektronsko preko omrežja računalnikov, brez osrednje
knjige. Poleg tega veriga blokov, preko katere je Bitcoin zgrajen, služi kot porazdeljena,
kriptografsko podpisana knjiga, ki omogoča sledenje in preverjanje plačil, brez kakršne
koli osrednje avtoritete. Vsaka transakcija je digitalno podpisana, da se zagotovi njena
verodostojnost in prepeči nedovoljeno posnemanje, kar pomeni, da se glavna knjiga in
obstoječe transakcije smatrajo, da imajo visoko integriteto. Knjigo vzdržujejo
porazdeljeni računalniki, ki izvajajo izračune, ki s časoma ustvarjajo več Bitcoinov.
Pomembnost tehnologije veriženja blokov je pogosto izgubljena med razpravami o
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aplikacijah digitalnih valut, kot je na primer Bitcoin. Resnica je, da ima tehnologija verige
blokov potencial, da ogrozi delovanje interneta. Finančne transakcije ali kreditna
zgodovina so trenutno samo najbolj očitne aplikacije. Obstaja veliko drugih dejavnosti,
v katerih je dokazovanje pristnosti pomembno, ker imajo stvari vrednost in ker lahko vsi
kandidati potrdijo to vrednost preko verige blokov. S tehnološkega vidika gre pri
tehnologiji veriženja blokov za veliko več, kot samo za kripto valute in monetarne
aplikacije. Isti porazdeljeni kriptografski pristop se lahko uporablja za preverjanje vseh
transakcij in lahko ureja finančne in nefinančne vrste aplikacij (Koehler, 2017).

3.3 Delovanje tehnologije veriženja blokov
Uspešnost Bitcoin-a je odvisna od enakovredno (ang. peer-to-peer) porazdeljenega
omrežja, ki posodablja bazo podatkov s transakcijami, imenovano veriga blokov. Ena od
največjih prednosti Bitcoin-a je anonimna, decentralizirana narava valute. Kot že
omenjeno, so transakcije shranjene v verigo blokov. Shranjevanje transakcij pa zahteva
uporabo kriptografskih inovacij, za zagotovitev kredibilnosti sistema. Dve kriptografski
metodi, ki jih sistem uporablja, sta digitalni podpis in kriptografska zgoščevalna funkcija.
Digitalni podpisi se kreirajo preko digitalnih ključev in zgoščevalne funkcije in so nujno
potrebno za transakcije med posamezniki. Kriptografska zgoščevalna funkcija je niz
poljubne vhodne dolžine, ki vrne niz v naprej določene dolžine. Namen je otežiti
reprodukcijo transakcij, saj je alternativni vhodni niz, ki bi vseboval iste znake, zelo težko
najti. Da bi to dosegli, uporablja sistem Bitcoin SHA-256, varnosti zgoščevalni algoritem,
zapisan s strani nacionalnega inštituta za standarde in tehnologijo. Ta kriptografska
zgoščevalna funkcija je potrebna za potrjevanje plačil, preko sistema dokazila o delu
(ang. proof-of-work system18), za katerega sta potrebna računalniško delo in čas.
Algoritem dokazila o delu je transakcijski strošek v obliki algoritma, ki ga je težko
pridobiti, vendar enostavno preveriti. Če bi nekdo želel spremeniti transakcijo,
shranjeno v bloku, bi moral razvozlati algoritem dokazila o delu prejšnjih blokov ter
trenutnega, hitreje od ostalih uporabnikov, ki prav tako tekmujejo v reševanju
trenutnega bloka. Po tem, ko je transakcija sprožena, potrebujejo vozlišča v omrežju
relativno kratek čas, da preverijo transakcijo, ki zagotavlja (Bargar, 2016):
1. da je začetna transakcija med obema stranema pravilna, kot je navedeno,
2. da ima pošiljateljeva stran dovolj sredstev za dokončanje transakcije.
Ko je ta začetni postopek potrjen, udeleženci (imenovani rudarji ali »majnerji«) v
omrežju tekmujejo, kateri bo prvi, ki bo rešil algoritem dokazila o delu in generiral
zgoščevalni rezultat, manjši od cilja. Rudarji tekmujejo, da bi rešili problem, ki zajema
funkcijo pregleda (ang. digest), niz transakcij, vključno z digitalnim podpisom in
naključno vrednostjo (ang. nonce), alfa-numerični niz. Izhodna enačba mora imeti vsaj
N vodilnih ničel, kjer je N število vodilnih ničel, kar povzroča problem (ker je spremenljiva
vrednost nižja pomeni, da obstaja manj rešitev), ki izhaja iz časa, ki je bil potreben za
18

Proof-of-work system oz. sistem dokazila o delu je ena najbolj unikatnih karakteristik pri kripto valuti
Bitcoin, zagotavlja Bitcoin rudarjem, da neodvisno iščejo naslednji blok v verigi blokov, ko jim to uspe, je
potrebna samo potrditev s strani sistema, da je najden blok ustrezen (Cryptography, 2018).
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najdbo zadnjih 2016 blokov. Prvo vozlišče, ki ugotovi pravilno naključno vrednost (ang.
nonce) in tako reši problem je nagrajeno z novo nastalimi Bitcoini in možnimi
prostovoljnimi provizijami od transakcije. Ti podporniki so znani, kot rudarji. Glede na
to, da bo novo nastalih Bitcoinov s časoma zmanjkalo (oziroma, se bo nagrada čez čas
zmanjšala), bodo to nadomestile prej omenjene prostovoljne provizije od transakcij
(Bargar, 2016).
Tehnologija veriženja blokov ponuja globalne vnose, ki so zapisani s strani publike. Vnosi,
ki se imenujejo transakcije, so vpisani v globalni dnevnik in organizirani v obliki blokov.
Vsak blok vsebuje paket transakcij, ki so prikazane v obliki enega samega atomskega
zapisa. Zapisovanje v globalni dnevnik zahteva plačilo transakcijskih provizij. Vozlišča, ki
sodelujejo v omrežju verige blokov, sledijo vodilnemu protokolu za odločanje o tem,
katero vozlišče bo zapisalo naslednji blok in zbralo spoštovane provizije od transakcij. V
volitvah za vodilne, ne sodelujejo vsa vozlišča v omrežju. Vozlišča, ki aktivno tekmujejo,
da postanejo vodje naslednjega kroga, se imenujejo rudarji. Na začetku vsakega kroga
pričnejo vsi rudarji delati na novem računskem problemu, ki izhaja iz zadnjega bloka.
Rudar, ki je prvi, ki bo rešil problem, dobi pravico, da zapiše naslednji blok. V sistemu
Bitcoin se težavnost teh računskih problemov samodejno prilagodi s protokolom, tako,
da se nov blok proizvede približno vsakih deset minut (Muneeb, 2017).
Slika 5 prikazuje metodo, ki jo tehnologija veriženja blokov uporablja za preverjanje in
shranjevanje transakcij v blok 52.
Slika 6: Proces verifikacije v verigi blokov

Prirejeno po: (Bargar, 2016)
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Tako imenovano omrežje računalniških »vozlišč19« tvorijo tehnologijo veriženja blokov.
Vsako vozlišče dobi kopijo verige blokov in se naloži avtomatsko, takoj ko se pridruži
omrežju verige blokov. Skupaj ustvarjajo močno omrežje drugega nivoja in popolnoma
drugačno vizijo na podlagi katere lahko internet deluje. Vsako vozlišče je »administrator
bloka« in se prostovoljno pridružuje omrežju (v tem smislu je omrežje decentralizirano).
Vsak ima vzpodbudo za sodelovanje v omrežju: možnost pridobitve Bitcoinov. Za vozlišča
velja, da rudarijo Bitcoine, vendar je ime dokaj napačno. Pravzaprav tekmujejo, da
dobijo Bitcoine z reševanjem računalniških ugank. Bitcoin je bil glavni razlog blokov, ko
je bil prvotno zasnovan. Zdaj je znano, da le prva od mnogih potencialnih aplikacij
tehnologije. Obstaja približno sedemsto Bitcoin-u podobnih kripto valut. Poleg tega so
trenutno aktivne in v razvoju številne druge potencialne prilagoditve prvotnega
koncepta verige blokov. Po obliki je tehnologija veriženja blokov decentralizirana
tehnologija. Vse kar se dogaja v njej je funkcija omrežja kot celote. Iz tega pa izhajajo
nekatere pomembne posledice. Z ustvarjanjem novega načina preverjanja transakcij, bi
lahko vidiki tradicionalne trgovine postali nepotrebni. Na podlagi tehnologije veriženja
blokov, bi na primer trgovanje na borzi potekalo simultano. Vrste evidenc, kot je na
primer zemljiški register, bi lahko bile popolnoma javne in je decentralizacija že realnost.
Globalna mreža računalnikov uporablja enotno tehnologijo za skupno upravljanje baze
podatkov, ki beleži Bitcoin transakcije. To pomeni, da Bitcoin upravlja mreža sodelujočih
in ne katera koli osrednja oblast. Decentralizacija pomeni tudi, da omrežje deluje na
osnovi uporabnik do uporabnika ali enakovredni osnovi. Množična sodelovanja, kot so
ta se šele pričenjajo raziskovati (Rosic, 2016).
Slika 7: Vozlišča v verigi blokov

Vir: (Rosic, 2016)

Podjetje IBM, pa delovanje verige blokov opiše na naslednji način (IBM, 2018):
1.
2.
3.
4.

vsaka transakcija, ki se zgodi se doda v blok,
vsak blok je povezan z enim pred njim in enim po njem,
transakcije so zložene znotraj bloka,
vsak blok se doda v nepovratno verigo.
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Vozlišče (ang. node) – Računalnik povezan v verigo blokov, ki opravlja nalogo validacije in posredovanja
transakcij (Rosic, 2016).
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3.4 Prednosti in slabosti tehnologije veriženja blokov
Ena izmed glavnih pomanjkljivosti te tehnologije je ogromna poraba računske moči za
delovanje, kar pomeni tudi visoko porabo električne energije. Ker so podatki shranjeni v
večjem številu kopij, da ima vsaka stran lahko svojo, je sistem potraten tudi s tega vidika.
Da sistem deluje, moramo nove transakcije vedno zapisovati v nove bloke, katerih
potrjevanje (rudarjenje) je namenoma računsko zahtevna operacija. Pri Bitcoinu
konkretno se računska moč veča, zato se povečuje tudi zahtevnost rudarjenja (strogost
pogojev za potrjevanje blokov). S tem se zagotovi normalno delovanje sistema. Bitcoin
postane nezanesljiv, ko rudarji prevzamejo več kot petdeset odstotkov vse računske
moči. V tem trenutku si lahko izmišljajo poljubne transakcije in jih potrjujejo, ker bodo
najhitreje iskali nove veljavne bloke. V praksi je to trenutno nemogoče izvesti, iz tega pa
sledi, zakaj sistem ne more delovati brez stalne računske moči, ki jo ima na voljo. V
primeru, da bi ljudje množično nehali iskati nove bloke, bi se potrjevanje transakcij
ustavilo. Predvsem pa bi postalo zelo enostavno pridobiti enainpetdeset odstotkov
računske moči, kar bi omogočalo že omenjene poljubne manipulacije. Sistem je torej
stabilen, dokler imajo ljudje zaupanje vanj, s tem, da ga podpirajo z računalniško močjo.
Podpirajo pa ga tudi zato, ker so za rudarjenje nagrajeni. Še en problem, ki ga ima
trenutno implementacija veriženja blokov v Bitcoinu je slaba skalabilnost. Ker je velikost
bloka omejena, je omejeno tudi število transakcij, ki jih lahko omrežje potrdi v časovni
enoti. To pomeni, da se na vključitev transakcije čaka približno deset minut. Nekatere
transakcije čakajo dlje, preden jih vključijo v kak blok. Tudi ko je transakcija vključena v
predpisani blok je teoretično možno, da se zgodi razveljavitev in da ta veja ne bo
zmagala. Ne smemo pa pozabiti, da je vedno neskončno možnosti veljavnih blokov,
zmaga pa veriga, ki je najdaljša. Če je transakcija vključena v zadnji predpisan blok, se
lahko zgodi, da ga premaga konkurenčni blok z drugimi transakcijami, ki ima
naslednjega. Po navadi štejemo transakcijo, kot dokončno potrjeno, ko njenemu bloku,
sledi šest blokov. Če povemo na splošno so zadnji zapisi v verigi vedno negotovi, čedalje
starejši pa so, čedalje bolj so zanesljivi (Huš, 2017).
Decentralizirana narava verige blokov ustvarja pomembne varnostne prednosti (brez
osrednjih točk zaupanja ali neuspeha). Različni porazdeljeni sistemi in aplikacije, so lahko
zasnovani tako, da uporabljajo tehnologijo veriženja blokov. Kljub temu, določeni
aspekti trenutne tehnologije predstavljajo tehnične omejitve, zato je gradnja sistema
veriženja blokov izziv. Omejitve se kažejo v shranjevanju podatkov. Vsak blok ima
določeno velikost shranjevanje podatkov, po navadi 127 kilobajtov, kar pomeni, da ne
morejo vsebovati veliko podatkov. Prav tako struktura vnosa v verigo blokov beleži vse
spremembe narejene v posameznem bloku. Vsa vozlišča, ki sodelujejo v omrežju, morejo
vzdrževati popolno kopijo verig blokov, omejeni z končno velikostjo verige blokov, do
katere to strojna oprema dopušča. Od maja 2017, potrebujejo vozlišča pri Bitcoin-u 112
GB celotnega prostora na disku, za podatke v verigi blokov, da lahko ostanejo
sinhronizirani z omrežjem. Stopnja obdelave transakcij je omejena s protokolom glavne
knjige oz. univerzalne baze podatkov, ki je vezana na objavo novih blokov s strani
vodilnih vozlišč v sistemu, imenovanih rudarji. Nove transakcije lahko vzamejo nekaj
minut do nekaj ur, da so sprejete. Dolžina potrditve posameznega bloka, pa traja po
navadi od 10 do 40 minut. Končno število transakcij v posameznem bloku je omejeno z
velikostjo bloka v verigi blokov, z namenom, da bi ohranili pravičnost in da dobijo vsa
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vozlišča v sistemu priložnost, da postanejo vodilni v naslednji krogu iskanja. Zato je
velikost bloka po navadi omejena s povprečno pasovno širino nalaganja s strani vozlišč.
Pri Bitcoinu je trenutna pasovna širina 1MB na blok. Integriteta verige blokov je odvisna
od zmožnosti vsakega, da jih uredi nazaj vse do prvega bloka. Ker sistem napreduje in
izdaja nove bloke, stroški revizije blokov rastejo linearno s časom, zaradi česar
potrjevanje s strani vozlišč potrebuje več časa. To imenujemo problem neskončne glavne
knjige – baze podatkov. Bitcoin veriga blokov ima trenutno 436.000 blokov, vozlišča pa
1-3 dni, da prenesejo podatke z verige blokov bitcoina, jih potrdijo in shranijo. Kljub tem
omejitvam, verige blokov kot je bitcoin, dobivajo vedno večjo komercialno podporo in
nudijo varno bazno plast, katere ostale storitve in aplikacije ne morejo. Stroški blokov
rastejo s svojim sprejetjem. Danes bi bilo potrebno več sto milijonov dolarjev, da bi
napadli veliko omrežje verige blokov, kot je na primer Bitcoin (Muneeb, 2017).
Decentralizirana funkcija tehnologije veriženja blokov, deluje na način, da povezuje vse
udeležence na trgu, brez posrednikov, tako da je vsaka transakcija transparentna vsem
udeležencem v omrežju. Lahko bi ga opisali tudi, kot vrednostno omrežje, ki omogoča
strankam, da prenesejo skrbništvo, nad vrednostnimi sredstvi, na preverljiv način, brez
tega, da bi se zanašali na posrednike. Tehnologija v ozadju verige blokov omogoča
reševanje problemov v zvezi s tem centraliziranim pristopom tretjih oseb, tako da
zagotavlja preverljivo verigo skrbnikov za kateri koli vnos v sistem. V primeru, da bi bili
kakršni koli podatki vdelani, zagotavlja tehnologija veriženja blokov revizijsko sled, da se
ugotovi, kdo je manipuliral s podatki. Funkcija decentralizacije oziroma odstranitve
osrednjega organa, izkorišča sredstva enakovrednega omrežja, da preverijo in potrdijo
vsako transakcijo. Vsak sistem verige blokov, kot tudi ta, ki ga uporablja Bitcoin, je
porazdeljen in ga upravljajo prostovoljci preko računalnikov po vsem svetu. Ni centralne
podatkovne baze za vdor. Narava tehnologije je javna, kar pomeni, da ima lahko kdor
koli, kadar koli vpogled v njo, ker je vodena znotraj omrežja in ne preko posamezne
institucije zadolžene za revizijo transakcij. Uvedba Bitcoin-a je bila prva velika in široko
sprejeta aplikacija tehnologije veriženja blokov. Proces plačevanja s pomočjo Bitcoinov
je zasnovan preko enakovrednega omrežja, s sistemom izdajanja porazdeljenih valut in
s sistemom za preverjanje transakcij. Po več kot šestih letih od njegovega začetka je
postalo jasno, da se decentralizirana funkcionalnost transakcijskega knjigovodstva,
izvajana s pomočjo tehnologije veriženja blokov, lahko uporablja ne samo za kripto
valute, ampak tudi za registracijo, potrditev in transakcijo kakršne koli pogodbe ali
lastnine. Tehnologija veriženja blokov zagotavlja tudi nesporno potrditev, da so
transakcije ali podatki v bloku obstajali ob določenem času. Ker vsak blok vsebuje
zgoščeno vrednost iz glave prejšnjega bloka je tako vgrajen samodejni dokaz zgodovine,
položaja in lastništva vsakega bloka v verigi. Podatki o poreklu, prinašajo popolno sliko
o tem, kako je bila zbirka podatkov zbrana, kje je bila shranjena in kako je bila
uporabljena. Takšne informacije so lahko koristne za revizijo podatkov in za
razumevanje, ali organizacija sledi določenemu pravilniku o zasebnosti podatkov
(Koehler, 2017).
V primeru tehnologije veriženja blokov, kriptografija zasebnega ključa, zagotavlja močno
orodje za lastništvo, ki izpolnjuje zahteve za preverjanje pristnosti. Posest zasebnega
ključa je lastništvo. Prikrajša osebo, da bi morala deliti več osebnih podatkov pri
izmenjavi in je s tem manj izpostavljena hekerjem. Avtentikacija pa ni dovolj. Potrebuje
še porazdeljeno, enakovredno omrežje, kot izhodišče. Distribuirano omrežje zmanjšuje
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tveganje za centralizirano korupcijo ali neuspeh. To porazdeljeno omrežje mora biti
zavezano hrambi in varnosti transakcijske mreže. Odobritev transakcije je posledica
celotnega omrežja, ki uporablja pravila na podlagi katerih je bila zasnovana (protokol
verige blokov). Preverjanje pristnosti in avtorizacija na ta način omogočata interakcije v
digitalnem svetu, brez sklicevanja na zaupanje. Danes se veliko podjetnikov iz različnih
industrij, prebuja z implementacijo tovrstne nove, močne in nepredstavljive tehnologije,
pri kateri so digitalna razmerja mogoča. Tehnologija veriženja blokov je pogosto opisana,
kot hrbtenica za transakcijsko plat interneta, kot temelj interneta vrednosti. Pravzaprav
je zamisel, da lahko kriptografski ključi in skupne knjige vzpodbujajo uporabnike, da
varujejo in formalizirajo digitalne odnose, plod divje domišljije. Vsakdo od vlad do IT
podjetij in banka, skuša zgraditi ta transakcijski sloj. Avtentikacija in avtorizacija so
bistvena za digitalne transakcije, so vzpostavljena, kot rezultat konfiguracije tehnologije
veriženja blokov (Bauerle, 2018).
Slabosti tehnologije veriženja blokov se kažejo v omejitvi pri shranjevanju podatkov.
Posamezni zapisi so po navadi omejeni z določenimi kilobajti in ne premorejo velike
količine podatkov. Poleg tega struktura vnosov v verigo blokov beleži vse spremembe v
verigi blokov. Vsa vozlišča, ki sodelujejo v omrežju, morajo ohraniti popolno kopijo
verige blokov, omejeno s končno vrednostjo vseh blokov, glede na to, koliko prostora
podpira programska oprema, ki jo uporabljajo. Druga slabost je počasno pisanje. Hitrost
obdelave transakcije je omejena s protokolom verige blokov za zapis in izvolitvijo
vodilnih in je vezana na stopnjo razglasitve novih blokov s strani vodilnih vozlišč. Nove
transakcije lahko trajajo od nekaj minut do nekaj ur. Tretja slabost je omejena pasovna
širina. Skupno število transakcij na blok je omejeno z velikostjo bloka, katere koli verige
blokov. Za ohranitev objektivnosti in dati vsem vozliščem enake možnosti, da postanejo
vodilni v naslednjem krogu, morajo vsa vozlišča približno istočasno prejeti novo
najavljeni blok. Zato je velikost bloka običajno omejena s povprečno pasovno širino
vzporednih povezav vozlišč. Za poslednjo slabost avtor navaja brezmejno glavno knjigo.
Integriteta bloka je odvisna od zmožnosti vsakogar, da se vrne v geneza blok (prvi blok).
Ker sistem neprestano napreduje in izdaja nove bloke, stroški revizije rastejo linearno s
časom. Ta pojav se imenuje problem neskončne knjige. Eden od resnejših izzivov
implementacije nove, varne tehnologije je odvisnost od nove programske kode. To
pomeni, da je težko predvidevati, kakšne pomanjkljivosti so v novi kodi ali novem
programskem jeziku, ker v preteklosti ni bilo strokovnjakov, ki bi preučevali te
pomanjkljivosti (Koehler, 2017).
Huš (2017) prednosti tehnologije veriženja blokov opiše v naslednjih alinejah:









Decentraliziranost.
Odpornost proti poneverbam.
Kriptografsko varen zapis podatkov.
Ne potrebuje zaupanja.
Trajnost zapisov.
Javnost.
Hitrost.
Večja moč udeležencev.
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Nizki stroški rabe.

Slabosti navaja naslednje:










Potrebna računska moč.
Mlada tehnologija.
Visoka začetna naložba v uporabo.
Nizka skalabilnost.
Pravna praznina.
Problem gradnje indeksirane baze.
Dokončnost in nespremenljivost zapisov.
Javnost zapisov.
Kvantni računalniki ali zlom zgoščevalnega algoritma kompromitira vse podatke.

3.5 Napovedi za prihodnost tehnologije veriženja blokov
Tehnologija veriženja blokov ustvarja izredno priložnost za podjetja, da se povežejo na
nove načine. Ustvarja nove vrednosti – izkoriščanje novih poslovnih modelov in
odpravljanje neučinkovitosti. Optimizacija ekosistema – racionalizacija poslovnih
procesov in izmenjava vrednosti vzdolž svojega ekosistema. Zmanjšanje tveganja z
preglednostjo in zaupanja vredno decentralizirano glavno knjigo (IBM, 2018).
Tehnologija veriženja blokov daje uporabnikom interneta možnost ustvarjanja vrednosti
in potrjevanje digitalnih informacij. Kako bodo nastale nove poslovne aplikacije, Rosic
(2016) navaja naslednje:
Pametne pogodbe (ang. Smart contracts). Porazdeljene glavne knjige omogočajo
kodiranje preprostih pogodb, ki se bodo izvajale, ko bodo izpolnjeni določeni pogoji.
Ethereum je odprt vrednostni projekt verige blokov, ki je bil postavljen ravno za
realizacijo te možnosti. Ethereum ima možnost izkoriščanja uporabnosti tehnologije
veriženja blokov na svetovni-spreminjajoči se lestvici. Na trenutni stopnji razvoja
tehnologije, se lahko pametne pogodbe programirajo za opravljanje preprostih funkcij.
Na primer, derivat je lahko izplačan, ko finančni instrumenti izpolnijo določeno merilo
uspešnosti, z uporabo tehnologije veriženja blokov in Bitcoin-a, se potem plačilo izvede
avtomatsko.
Ekonomija delitve (ang. The sharing economy). S podjetji, kot sta Uber in AirBnB, je
ekonomija delitve že pokazala uspešnost. Kljub temu, se morajo uporabniki, ki želijo priti
v službo, zanašati na posrednika za prevoz, kot je Uber. Z omogočanjem enakovrednih
plačilnih sistemov, tehnologija veriženja blokov odpre vrata neposredni interakciji med
strankami – rezultat resnično decentralizirane ekonomske delitve. Zgodnji primer,
OpenBazaar uporablja tehnologijo veriženja blokov, da ustvarja enakovredno omrežje
eBay. Če si naložimo aplikacijo na našo računalniško napravo, lahko izvajamo transakcije
z OpenBazaar ponudniki, brez kakršnih koli transakcijskih stroškov. Protokol »Brez
pravil« bo pomenil, da bo osebni ugled podjetja, še bolj pomemben pri poslovnih
interakcijah, ki so trenutno na eBayu.

34

Zbiranje sredstev s strani množice (ang. Crowdfunding). Iniciative za zbiranje sredstev s
strani množice, kot so Kickstarter20 in Gofundme21, opravljajo napredno delo za
nastajajočo enakovredno ekonomijo. Popularnost teh strani narašča, zaradi želje ljudi,
da imajo zadnjo besedo pri razvoju izdelka. Tehnologija veriženja blokov, ponese to željo
na naslednjo raven, da bi lahko ustvarjala potencialne množične sklade tveganega
kapitala, zbrane s strani množice. Leta 2016 je tak eksperiment, ki temelji na Ethereum
DAO (decentralizirana avtonomna organizacija), dosegel presenetljivih 200 milijonov
ameriških dolarjev, v nekaj več kot dveh mesecih. Udeleženci so kupili »DAO žetone«, ki
so jim omogočali glasovanje o pametnih naložbah investicijskega sklada (glasovalna moč
je bila sorazmerna s številom DOA, ki so jih imeli). Posledični vdor v sredstva projekta je
pokazal, da je bil projekt sprožen brez ustreznega skrbnega pregleda, s katastrofalnimi
posledicami. Ne glede na to, eksperiment DAO kaže, da ima tehnologija veriženja blokov
potencial za vstop v »novo paradigmo gospodarskega sodelovanja«.
Upravljanje (ang. Governance). Z rezultati, ki so popolnoma pregledni in javno dostopni,
bi lahko tehnologija porazdeljene baze podatkov prinesla popolno preglednost na
volitvah, ali pri kakršnih koli drugih vrstah anketiranja. Pametne pogodbe, ki temeljijo na
Ethereum-u, pomagajo avtomatizirati proces. Aplikacija Boardroom, omogoča
organizacijsko odločanje, na podlagi tehnologije veriženja blokov. V praksi to pomeni,
da upravljanje organizacije postane popolnoma transparentno in preverljivo pri
upravljanju z digitalnimi sredstvi, lastniškim kapitalom in informacijami.
Revidiranje oskrbovalne verige (ang. Supply chain auditing). Potrošniki želijo vse bolj
vedeti, katere etične trditve, ki jih podjetja zagotavljajo v zvezi s svojim izdelkom so
resnične. Porazdeljene knjige zagotavljajo preprost način za potrjevanje, da so zgodbe v
ozadju izdelkov, ki jih kupimo resnične. Transparentnost pride z časovnim žigom, datuma
in lokacije preko tehnologije veriženja blokov.
Shranjevanje datotek (ang. File storage). Decentralizirano shranjevanje datotek na
internetu, prinaša jasne koristi. Razdeljevanje podatkov po celotnem omrežju ščiti
datoteke pred vdori ali izgubo. V sistemu planetarnega datotečnega sistema (IPFS) je
preprosto prikazati koncept delovanja distribuiranega spletnega omrežja. Podobno kot
bittorent22 premika podatke po internetu, se IPFS znebi potrebe po centraliziranih
razmerjih med odjemalcem in strežnikom (to je trenutnim spletom). Internet, ki ga
sestavljajo popolnoma decentralizirana spletna mesta, ima možnost pospešiti prenos
datotek in pretočne čase. Takšno izboljšanje ni le prikladno ampak je nujna nadgradnja
trenutnega preobremenjenega sistema za dostavo vsebine.
Napovedovanje trgov (ang. Prediction markets). Izkazalo se je, da ima množična
predstava o verjetnosti dogodka, visoko stopnjo natančnosti. Napovedovanje trgov, ki
so izplačani glede na izide dogodkov, so že aktivni. Tehnologija veriženja blokov, ki je
»modrost množice«, tehnologija, ki bo nedvomno našla nove aplikacije v prihodnjih
letih. Še vedno v beta stanju, aplikacija za napovedovanje trga, imenovana Augur,
ponuja delnice, glede na rezultate dogodkov v realnem svetu. Udeleženci lahko zaslužijo
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Kickstarter je največja svetovna platforma za financiranje kreativnih projektov (Kickstarter, 2018).
Gofundme je trenutno najbolj zaupanja vredna platforma za zbiranje sredstev (Gofoundme, 2018).
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BitTorrent je vodilna programska družba, z najhitrejšim odjemalcem za torrtente, sinhronizacijo in
skupno rabo programske opreme za Mac, Windows, Linux, iOS in Android (BitTorrent, 2018).
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denar na podlagi pravilnega izida prodaje delnic - večji je izid, večje je izplačilo. Z majhno
obvezo sredstev (manj kot en dolar) lahko kdor koli postavi vprašanje, ustvari trg, na
podlagi predvidevanj in pobere polovico vseh transakcijskih stroškov, ki jih trg proizvede.
Varstvo intelektualne lastnine (ang. Protection of intellectual property). Kot je znano,
se digitalne informacije lahko brezplačno reproducirajo in distribuirajo po celotnem
internetu. To je spletnim uporabnikom na svetovni ravni dalo zlato jamo, brezplačnih
vsebin. Zaradi tega, pa imetniki avtorskih pravic niso bili preveč veseli, saj so izgubili
nadzor nad svojo intelektualno lastnino in finančno trpeli. Pametne pogodbe lahko
zaščitijo avtorske pravice in avtomatizirajo prodajo ustvarjenih del na spletu. S tem bi se
odpravilo tveganje kopiranja in prerazporeditve datotek. Mycelia uporablja tehnologijo
veriženja blokov, da ustvarja enakovredno porazdeljen glasbeni sistem. Mycelia, ki jo je
ustanovil britanski pevec in avtor besedil Imogen Heap, glasbenikom omogoča, da
skladbe prodajajo neposredno poslušalcem. Prav tako vzorčne licence producentom –
vse to preko avtomatskih pametnih pogodb. Zmogljivost tehnologije veriženja blokov za
plačila v obliki kripto valut (mikro plačil) nakazuje, da ima ta uporabni primer verige
blokov, veliko možnost za uspeh.
Internet stvari (IoT23) (ang. Internet of Things). Upravljanje omrežja z nekaterimi vrstami
elektronskih naprav. Na primer spremljanje temperature zraka v skladišču. Pametne
pogodbe omogočajo avtomatizacijo upravljanja oddaljenih sistemov. Kombinacija
programske opreme, senzorjev in omrežja, omogoča izmenjavo podatkov med predmeti
in mehanizmi. Rezultat izboljša učinkovitost sistema in spremljanje stroškov.
Najpomembnejši akterji v proizvodnji, tehnologiji in telekomunikaciji, se borijo za
prevlado IoT. Naravna razširitev obstoječe infrastrukture, upravljane s strani
operaterjev, IoT aplikacij, bodo vodile od predvidenega vzdrževanja mehanskih delov,
do podatkovne analitike in masovnega avtomatiziranega upravljanja sistemov.
Sosesko omrežje (ang. Neighbourhood Microgrids). Tehnologija blockchain omogoča
nakup in prodajo obnovljive energije, ki jo ustvarjajo soseska omrežja. Ko sončne celice
oddajajo prekomerno energijo, jo pametne pogodbe na osnovi Etherum-a
prerazporedijo. Podobne vrste avtomatizacije pametnih pogodb bodo imele številne
druge aplikacije, saj internet stvari postane realnost. Globalno najbolj znano podjetje, ki
razvija vrsto aplikacij za Etherum, se imenuje Consensys. Eden izmed projektov, pri
katerem sodelujejo, je Transactive Grid (transakcijska mreža), ki dela z distribucijsko
energijo, LO3. Prototipi, ki trenutno potekajo uporabljajo pametne pogodbe na osnovi
Etherum-a za avtomatizacijo spremljanja in prerazporeditve energije malih regij. Ta,
tako imenovana »inteligenta mreža« je prvi primer funkcionalnosti internetne povezave.
Upravljanje identitet (ang. Identity management). Definitivno obstaja potreba po
boljšem upravljanju identitete na spletu. Zmožnost preverjanja identitete na spletu je
ključno pri opravljanju finančnih transakcij preko spleta. Porazdeljena transakcijska baza
podatkov nudi izboljšane metode za dokazovanje identitet, skupaj z možnostjo
digitalizacije osebnih dokumentov. Varna identiteta bo izjemnega pomena za spletne
transakcije. Dober ugled je navsezadnje najpomembnejši pogoj za opravljanje transakcij
na spletu. Razvijanje standardov digitalne identitete, se izkazuje, kot zelo zapleten
23

IoT – kratica za angleško besedo Internet of Things – internet stvari.
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proces. Zraven tehničnih izzivov, univerzalna spletna identiteta zahteva še sodelovanje
med zasebnimi subjekti in vlado. Če k temu prištejemo še potrebo po krmarjenju pravnih
sistemov v različnih državah, dobimo eksponentno težak problem. Elektronske trgovine
na spletu trenutno temeljijo na certifikatu SSL 24. Netki, pa je zagonsko podjetje, ki si
prizadeva ustvariti SSL standard za tehnologijo veriženja blokov.
AML in KYC. Preprečevanje pranja denarja (AML25) in poznavanje vaše stranke (KYC26)
imajo velik potencial za prilagoditev sistemu verige blokov. Trenutno morajo finančne
institucije opraviti delovno intenziven večstopenjski proces, za vsako novo stranko.
Stroške KYC bi lahko zmanjšali z preverjanjem strank, preko navzkrižnega preverjanja
stranke institucije in hkrati povečali učinkovitost spremljanja in analize. Zagonsko
podjetje Polycoin ima AML/KYC rešitev, ki vključuje analize transakcij. Transakcije, za
katere je bilo ugotovljeno, da so sumljive, se posredujejo uradnikom za skladnost. Drugo
zagonsko podjetje Tradle, razvija aplikacijo Trust in Motion (TiM – zaupanje v gibanju),
aplikacija omogoča strankam, da posnamejo ključne dokumente (potni list, račune…).
Ko jih banka potrdi, so ti podatki kriptografsko shranjeni v verigo blokov.
Registracija zemljiške knjige (ang. Land title registration). Javno dostopne glavne knjige
v tehnologiji veriženja blokov, naredijo vse vrste vodenja evidenc učinkovitejše. Naslovi
posestev so v tem primeru ključni. Po navadi so dovzetni za goljufije in delovno intenzivni
za upravljanje. Številne države izvajajo projekte zemljiških registrov na podlagi
tehnologije veriženja blokov. Honduras je bila prva vlada, ki je leta 2015 objavila takšno
pobudo, čeprav trenutno stanje tega projekta ni jasno. Republika Gruzija je utrdila
dogovor s skupino Bitfury, da bi razvila sistem veriženja blokov za posestniške lastnine.
Nazadnje pa je Švedska napovedala, da bo eksperimentirala z aplikacijo na podlagi
tehnologije veriženja blokov za nepremičnine.
Trgovanje z delnicami (ang. Stock trading). Potencial dodane vrednosti deljenih
poravnav je močan pri uvedbi tehnologije veriženja blokov za trgovanje z delnicami. Ko
se vršijo enakovredne poravnave, vrednostne potrditve postanejo skoraj trenutne (za
razliko od tri dnevne potrditve). Potencialno pomeni to, da se posredniki, kot so revizorji,
skrbniki, odstranijo iz procesa. Številne borze vrednostnih papirjev in drugih sredstev,
uvajajo prototipne aplikacije za storitve, ki jih ponujajo, vključno z ASX (Avstralska borza
vrednostnih papirjev), Deutsche Börse (Frankfurtska borza) in JPX (Japonska borza). Prvi
izvajalec na tem področju je družba Nasdaq Linq, platforma za trgovaje na zasebnem
trgu (navadno med IPO 27zagonskih podjetji in vlagatelji). S partnersko povezavo s
tehnološkim podjetjem Chain je Linq napovedala dokončanje njene prve trgovinske
izmenjave leta 2015. Nedavno je podjetje napovedalo tudi razvoj prvega poskusnega
projekta na podlagi tehnologije veriženja blokov za glasovanje na estonski borzi.
Obstajajo številne priložnosti, da bi te inovacije pozitivno ovirale finančni sektor. Zaradi
pogosto drage narave denarnih nakazil (v smislu stroškov in časa) obstaja velika
24

SSL certifikat – Kratica za angleško besedo Secure Sockets Layer je kriptografski protokol, ki omogoča
varno komunikacijo na medmrežju (Spletni-strežnik, 2018).
25
AML – Angleška kratica za anti-money laundering.
26
KYC – Angleška kratica za know your costumer.
27
IPO – Initial Public Offering je angleška kratica za prvo javno ponudbo delnic. Z IPO podjetje zbere
dodatni kapital, ki ga potrebuje za poslovanje. Če je izključena prednostna pravica (Finance, 2010).
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priložnost za zmanjšanje stroškov, ki bi lahko koristila institucijam, njihovim delničarjem
in potrošnikom. Edine potencialne slabosti so varnostna vprašanja digitalnih sistemov in
selitev delavcev, katerih delovna mesta niso več potrebna. Kljub temu, so ta vprašanja
sinonim za številne tehnološke razvoje. Finančne storitve so »nizko viseče sadje«, za
implementacijo sistema verige blokov. Dolgotrajni čas za poravnavo, potreben v
financah, je vreden razmisleka, zaradi relativno takojšnjih transakcij, pri tehnologiji
veriženja blokov. Iz tega razloga se zdi, da gre za »dirko z orožjem« za podjetja, ki bi
želela izkoristiti tehnologijo, za izpolnjevanje potreb v masivni finančni industriji. To je
tudi razlog, da podjetja in organizacije, kot so Etherum, R3 CEV, Ripple Labs in Diggital
Asset Holdings, pridobivajo obsežna sredstva in podporo za razvoj blokov in njihovo
uporabo v financah. Inovacije teh podjetij, zlasti Etherum, pa bi lahko povzročile
ogromne prihodnje inovacije uporabe tehnologije veriženja blokov v različnih
industrijah.
V zadnjih nekaj letih je prišlo do velikih razprav, glede tehnologije veriženja blokov in
možnosti uporabe tehnologije, kot sredstvo za racionalizacijo in zagotavljanja širokega
spektra poslovnih transakcij. Diamanta industrija, na primer, uporablja tehnologijo
veriženja blokov, z namenom razlikovanja legitimno pridobljenih diamantov, od tistih iz
konfliktnih regij. Z natančnim pregledom podatkov iz posameznih blokov, ki jih dobijo
pri vsakem diamantu, je mogoče prepoznati sumljive diamante in goljufive transakcije.
Drugi gledajo na to, kako bi tehnologija veriženja blokov lahko preverjala trgovanje z
ogljikom ali služila kot okvir za zagotavljanje digitalnih zdravstvenih zapisov. Različne
nove aplikacije, ki temeljijo na tehnologiji veriženja blokov vključujejo spremljanje
energetskih transakcij, sledenje logistiki dobavnih verig in zbiranje plačil za poslušanje
glasbe na spletu. Čeprav so mnoge od teh prihodnjih ne-finančnih porab, v zgodnji fazi
raziskave in dokazovanjih, so nekatere aplikacije, ki temeljijo na tehnologiji veriženja
blokov že tukaj. Država Delaware, na primer, proučuje uporabo tehnologije veriženja
blokov, preko podjetja Symbiont, za poslovne pogodbe. IBM in kitajsko podjetje Heija,
so pred kratkim naznanili sistem, ki deluje na tehnologiji veriženja blokov za upravljanje
dobavne verige.
Tehnologijo veriženja blokov je težko oceniti, postavlja vprašljivo okolje za uporabnike
in podjetja, da raziščejo svoj potencial, kot polnopravna tehnologija potrošnikov. Način
gledanja na tehnologijo veriženja blokov, samo kot hrbtenico digitalnih valut, je
potrebno spremeniti. Potencial tehnologije veriženja blokov za shranjevanje ogromne
količine podatkov in njegove varnosti, predstavlja osnovo za druge aplikacije in storitve.
Raziskovanje verige blokov, zmožnost za premik vseh vrst valut v eno samo porazdeljeno
glavno knjigo, utira pot za tehnologijo, ki upošteva varnost in zakonodajo. Stari načini
valutnih transakcij umirajo, zato je veriga blokov in potencial tehnologije v digitalni
valuti, pametne pogodbe, plačilni procesorji ogromen. Prav tako s popularnostjo
tehnologije, raste število uporabnikov v sistemu verige blokov. Nakup blaga, mikro
transakcije so šele začetek nove ere tehnologije veriženja blokov. Vključevanje
rudarjenja v mobilne naprave, večja varnost pri ravnanju z denarnicami in gradnja drugih
aplikacij in storitev preko protokola brez omejitev, ni več ideja, ampak realnost
(Goswami, 2017).
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4 KRIPTO VALUTE
Kripto valute so začetek in pomemben dosežek tehnologije veriženja blokov. Obstaja jih
že ogromno število, vsaki dan pa nastajajo nove. V nadaljevanju smo podrobneje opisali
ključne karakteristike, njihov nastanek , vrednosti in delovanje. Za opis smo izbrali kripto
valute, ki trenutno na trgu dosegajo najvišje vrednosti in se z njimi največ trguje.
Opisane bodo tudi prednosti in slabosti tovrstnih digitalnih vrednosti. Zanemariti pa ni
šlo tudi varnosti in zaščite pred morebitnimi zlorabami.

4.1 Opredelitev pojma kripto valuta
Digitalne valute so v zadnjih letih zrastle na priljubljenosti. Kriptografija je znanost o
varni komunikaciji v vlogi svetovalca, ki lahko posluša in nadzoruje komunikacijski kanal.
Osnovni protokol za tovrstne digitalne valute je tehnologija veriženja blokov, ki oblikuje
hrbtenico kripto valut. Da bi lahko razumeli verigo blokov od začetka, do njegove
priljubljenosti, moremo najprej razumeti pomen kripto valut in da tehnologija veriženja
blokov igra veliko vlogo pri njihovem delovanju (Goswami, 2017).
Bitcoin in ostale kripto valute zapolnijo praznino v tradicionalnih valutah s sposobnostjo
hitrega elektronskega trgovanja in z manjšo regulacijo v digitalni dobi. Sposobnost
prenosa denarja digitalno, hitro, enostavno in varno so koristne lastnosti financiranja,
vendar se nobena valuta ne približa temu cilju, tako kot Bitcoin. Hitri dostop in gibanje
sta v valuti lahko ključnega pomena. Ko uporabniki v Cipru niso mogli več dostopati do
svojega denarja, so imeli depozite v bankah. Bitcoin je bil hiter način, da so ljudje dobili
svoj denar iz zlomljenega bančnega sistema. Bitcoin je hitra, zanesljiva metoda za prenos
denarja kjerkoli na svetu (Madey, 2017).
Kripto valute so edina digitalna verzija valut. Tovrstne valute so odprtokodne, kar
pomeni, da so na voljo vsem, ang. peer-to-peer (enakovredne), podatki se prenašajo iz
enega računalnika na drugega, brez centralnega strežnika. Ker je vsak uporabnik v
sistemu v enakovrednem položaju, nastaja stopnja povečane anonimnosti. Obstaja več
različnih vrst kripto valut, najbolj razširjena oblika trenutno pa je Bitcoin. Bitcoin je
drugačen od ostalih oblik kripto valut, saj je popolnoma decentraliziran. Primerja se z
virtualno gotovino, ki se lahko uporablja na spletu. Čeprav je Bitcoin podoben spletnemu
denarju, nima sposobnosti, da bi bil popolnoma anonimen, tako kot gotovina. Bitcoini
so shranjeni v digitalni denarnici, ko so zbrani, ta denarnica pa ni nujno vezana na
določeno osebo, ima pa Bitcoin naslov. Naslov ali javni ključ je zapisan v verigi blokov.
Vsak javni ključ se zabeleži v blok v verigi, prav tako ima vsak uporabnik vpogled v
transakcije in število prenesenih Bitcoinov. Naslov je povezan z porabniškim IP
naslovom, čeprav se je temu mogoče izogniti z uporabo programske opreme, kot je
Tor28. Bitcoini sami po sebi niso anonimni, vendar so postali povezani z programsko
opremo, kot je Tor, veliko težji za slediti. Blago in storitve, ki jih je mogoče kupiti na
temni strani interneta, so po navadi kupljene s kripto valutami. Kripto valute zagotavljajo
večjo anonimnost na temni strani interneta. Zagotavljajo raven anonimnosti, ki jo
28

Tor – Je brezplačna programska oprema in odprto omrežje, ki pomaga pri obrambi pred analizami
spletnega prometa (Tor, 2018).
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tradicionalna valuta ne more zagotoviti, razen z gotovino, s katero je pri prenosu večje
vsote težko ohraniti anonimnost. Kripto valute, kot je Bitcoin, so sposobne zagotoviti
anonimnost na način, da ni mogoče transakcije povezati z določenim posameznikom.
Velikost Bitcoina se še ni stabilizirala, pokazala so se velika nihanja v vrednosti, ki so
nastala zaradi vdorov ali ukradenih Bitcoinov. Trenutna vrednost ni vezana na nič
posebnega, vreden je toliko, kot mu ljudje pripišejo in se trgujejo na odprtem trgu (Bray,
2016).
Valuta je sredstvo izmenjave, digitalna valuta je oblika valute, ki je elektronsko
ustvarjena in shranjena. Začetne digitalne valute, niso bile kripto valute. Kripto valute so
decentraliziran digitalni denarni sistem, brez enotnega osrednjega organa. Pri kripto
valutah se uporabljajo tehnike šifriranja za generiranje enot valute in preverjanja
prenosa sredstev. Transakcije kripto valut so na voljo vsakomur, z namestitvijo
odjemalca in povezavo z enakovrednim omrežjem. Takšne podrobne informacije so
redko na voljo v finančnih sistemih, zaradi česar so kripto valutna omrežja dragocen vir
empiričnih podatkov, z vključenimi denarnimi transakcijami. Zaradi anonimnosti kripto
valut in potencialno neomejenega števila psevdo – identitet, ki jih lahko uporabniki
ustvarijo, je težko določiti kateri opazovani pojavi so specifični za sistem in katere
rezultate je mogoče posplošiti. Težava pri kripto valutah se kaže v problemu dvojne
porabe, pri preverjanju, da uporabnik ni dvakrat porabil kovanca. Skupna rešitev je
uvedba zaupanja vrednega osrednjega organa, ki bi preverjal vsako transakcijo, če gre
za dvojno porabo. Po vsaki transakciji, bi se v tem primeru, kovanec moral vrniti do
osrednjega organa, da bi se izdal nov kovanec, in bi bili samo kovanci izdani s strani
osrednjega organa vredni zaupanja, da ni prišlo do dvojne porabe. Težava s to rešitvijo
je, da je usoda celotnega denarnega sistema odvisna od osrednjega organa, ker mora
vsaka transakcija preko njih, kot pri banki. Potrebuje se način, da bi prejemnik plačila
lahko vedel, da prejšnji lastniki niso podpisali kakšne prejšnje transakcije. Namen je, da
je prva transakcija, tista ki šteje, da ne pride do dvojnega porabljanja. Edini način za
potrditev odsotnosti transakcije je zavedanje vseh transakcij. V modelu, ki temelji na
osrednjem organu, za preverjanje transakcij, ima organ nadzor nad vsemi transakcijami
in določa katera je prišla prva. Če bi želeli to doseči, brez vključevanja tretje strani, bi
morali transakcije javno napovedovati in ustvariti sistem za udeležence o zgodovini
zaporedja transakcij. Prejemnik plačila potrebuje dokaz, da se je za čas vsake transakcije,
večina vozlišč strinjala, da je prispela prva. V primeru Bitcoin-a, Litecoin-a, Dogecoin-a
so vsa plačila objavljena v omrežju in potrjena s strani preverjanja skladnosti s celotno
zgodovino transakcij. Da bi se izognili prevaram je potrebno, da se udeleženci strinjajo o
enotni veljavni zgodovini transakcij (Kumar Popuri, 2015).
Cilj kripto valut je torej ustvariti plačilo, ki bi popolnoma odstranilo zaupanja vreden
osrednji organ in nadomestilo to zaupanje s kriptografskim dokazom. Koristi tega bi bile
hitrejše transakcije, brez bančnih provizij in najpomembnejše anonimnost. Za razliko od
tradicionalnega bančništva, vključno z elektronskim bančništvo, v katerem uporabnik
pusti osebno sled transakcij, Bitcoin in ostale kripto valute, niso nič druga kot »veriga
digitalnih podpisov«. Lastnik valute, prenese kovanec na naslednjega, z digitalnim
podpisom, zgoščeno vrednostjo prejšnje transakcije in javnim ključem naslednjega
lastnika. To pomeni, da je lastništvo dejansko programirano v valuti in ne na računu.
Računi niso shranjeni na bančnem računu, pač pa se imenujejo virtualna denarnica.
Lahko se hranijo na trdih diskih, prenosnih diskih, ali preko verifikacije na elektronskih
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napravah, kot je na primer mobilni telefon. Kripto valute, kot so Bitcoini, je mogoče
poslati ali prejeti samo s prijavo transakcije v javno knjigo, poznano tudi kot veriga
blokov. Pomanjkljivost je, da Bitcoini nimajo realne vrednosti, Bitcoinova vrednost je
zgolj rezultat ponudbe in povpraševanja, za razliko od papirnate »fiat valute«, ki dobi
vrednost od vlade. Bitcoin ni ustvarila in ne podpira nobena vlada. Razlog za to je
pomanjkanje zaupanja in problem dvojnega porabljanja, pri ne-denarnih plačilnih
sistemih (Jacquez, 2016).
Digitalna valuta, pogosto zamenjana z e-denarjem, internetnim denarjem ali virtualnimi
valutami, je s strani Evropske centralne banke opisana kot vrsta ne-reguliranega
digitalnega denarja, ki ga izdajajo in običajno nadzirajo njegovi razvijalci in se uporablja
in sprejme med člani določene virtualne skupnosti. Ta opredelitev se še lahko s časoma
razvija, saj regulirana podjetja v bančni industriji začenjajo razmišljati o ustvarjanju
lastne digitalne valute. Digitalne valute so valute, shranjene in elektronsko prenesene.
Trenutno so aktivne ne samo digitalne ampak tudi kripto valute. Medtem, ko je Bitcoin
najbolj znan, na trgu obstaja dejansko več sto kripto valut. Tri najvišje ocenjene kripto
valute v tem trenutku so Bitcoin, Etherum in Ripple (Kraus, 2017).

4.2 Zgodovinski razvoj kripto valut
Digitalna valuta obstaja že od leta 1996. Leta 1996 je bila ustanovljena družba Egold,z
namenom, da bi olajšali prenos zlata med strankami. Bilo je v izključno digitalni obliki in
vso trgovanje je bilo trajno, brez povratnih možnosti. Hitro je postalo središče kriminalne
dejavnosti in zaželeno orodje pri kriminalnih združenjih. Veliko podjetij z digitalnimi
vrednostmi, ki so prišle po e-zlato, so ugotovile, kaj ne početi med tem, ko si gradiš
»imperij«. Vzpon in padec e-zlata in vakuum, ki ga je ustvaril za kriminal, je ključni primer
zakaj je pomembno, da se razumejo zanke digitalnih valut. Pojasnjujejo potrebo po
razumevanju načinov, kako se lahko te tehnologije ščitijo pred storilci kaznivih dejanj.
Čeprav je koncept in implementacija digitalnih valut tukaj že več kot dve desetletji, ga
potrošniki še vedno povsem ne sprejmejo in uporabljajo na trgu (Kraus, 2017).
Digitalne valute so se torej začele kot elektronski žetoni, ki so bili podprti s sredstvi s
strani Dot-com 29balona. E-zlato je bila prva taka valuta, ki je bila v bistvu žeton podprt
z vrednostjo fizičnega zlata. Leta 1999 je bila valuta razglašena za »edino elektronsko
valuto, ki je dosegla kritično maso na spletu« s strani revije Financial Times. Prvotno je
valuta pritegnila tiste, ki so bili mnenja, da bi valute morale temeljiti na podlagi žlahtnih
kovin. Kasneje se je valuta srečala s problemi, podobnimi kot se je mogel kasneje
ukvarjati tudi Bitcoin, uporaba valute pri številnih nezakonitih transakcijah in transakcije,
ki so financirale nezakonite dejavnosti, kar je kmalu pritegnilo pozornost tožilcev. Na
koncu jih je ustavila vlada ZDA. Čeprav so te valute trgovale na elektronskih platformah
in niso imele fizične oblike, niso bile resnično digitalne, saj so zahtevale premoženje v
obliki zlata, da bi ohranile vrednost (Bargar, 2016).
Na noč čarovnic leta 2008 je entiteta imenovana Satoshi Nakamoto, predstavil članek
preko spletne strani metzowd.com. Izraz »entiteta« se uporablja v zvezi s Satoshi
29

Dot-com podjetja; v poznih letih 20. stoletja je internet ustvaril evforični odnos do spletnega poslovanja.
Zato se je začelo veliko internetnih podjetij (znanih, kot dot-coms) , vlagatelji, pa so domnevali, da bo
podjetje, ki deluje na spletu, vredno milijone (Smith, 2018).
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Nakamotom, saj njegova resnična identiteta ni znana. Obstaja veliko teorij glede
Satoshijeve identitete, vendar so znani dokazi, da Satoshi ni posameznik, ampak skupina
ljudi azijskega porekla. V dokumentu z naslovom »Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash
System« je bil sistem predstavljen skupaj z osnovno tehnologijo verige blokov. Članek se
primarno nanaša na problem dvojnega zapravljanja v povezavi z elektronskimi valutami.
V nadaljevanju je predstavljen sistem (ang.) peer-to-peer za transakcije, pri katerih ni
potrebno vmešavanje zaupanja vrednih posrednikov, tretjih strani. V članku je opisan
povsem nov sistem zaupanja, ki je neodvisen od tretjih strani tako imenovana
podatkovna baza veriga blokov. Januarja 2009 je Nakamoto objavil prve zametke
implementacije Bitcoin-a, kot spletni monetarni sistem. Referenčna koda je vsebovala
tudi že prve zametke kripto valute, imenovane Bitcoin. Nakamoto je nato ustvaril
spletno mesto z domeno bitcoin.org in nadaljeval delo na kodni bazi z ostalimi
ustvarjalci, preko te spletne strani nekje do sredine leta 2010. Takrat je Nakamoto predal
nadzor nad izvorno kodo in omrežni alarmni ključ Gavinu Andersenu. Andersen je
deloval, kot vodja razvoja Bitcoin-a, leta 2012 pa je bila ustanovljena Bitcoin fundacija.
Ta organizacija je od ustanovitve služila, kot javni obraz Bitcoin skupnosti.
Medtem, ko je Bitcoin doživel veliko stopnjo priljubljenost ljudi in povečanju vrednosti
od njegovega začetka leta 2009 je na njegovi poti prišlo do več negativnih incidentov.
Prva velika pomanjkljivost se je pokazala v glavni knjigi na podlagi sistema verige blokov
(dnevnik transakcij), ki je omogočala hekerjem, da ustvarijo nedoločeno število
Bitcoinov. hekerji so uspeli ustvariti 184 milijonov novih Bitcoinov. Ta vdor je bil hitro
odkrit, in bloki (zapisi transakcij) v sistemu verige blokov so bili odstranjeni. Kodna baza
se je nadgradila v novo kodno bazo, ki je zmanjšala ranljivost sistema. Od takrat je bilo
ta problem odpravljen in cena Bitcoin-a še naprej narašča. Bitcoin ima možnost
spremeniti osnovno kodo in pravila valute. Povečanje števila transakcij je povzročilo
težave s hitrosjo Bitcoina. Bitcoinova tehnologija je omejena na približno sedem
transakcij na sekundo, kar je bistveno manj, kot na primer pri podjetju Visa, kjer jih
opravijo dva tisoč na sekundo. Nova oblika Bitcoin-a, imenovana Bitcoin gotovina, je bila
razvita za reševanje te težave pri transakcijah. Ima manjšo vrednost in je bolj nestabilna,
kot izvirni Bitcoin, z manjšo bazo uporabnikov (Madey, 2017).

4.3 Vrste kripto valut
V zadnjem desetletju je prišlo do nastanka številnih virtualnih valut, vključno z najbolj
znano kripto valuto Bitcoin, kot tudi Etherum (ETH), LiteCoin (LTC), Zcash (ZEC), Dash,
Ripple (XRP) in Monero (XMR). Finančni strokovnjaki, vlagatelji, kibernetski strokovnjaki
in znanstvena skupnost imajo različna mnenja, tako pozitivna, kot tudi negativna, glede
prihodnosti tovrstnih kripto valut. Vladni uslužbenci so mešanih mnenj, glede sprejetja
in potrebne ureditve za obravnavo nezakonite uporabe in za zagotovitev gospodarske
stabilnosti. Za sprejetje tovrstne tehnologije in njene osnovne arhitekture so potrebne
nadaljnje raziskave njene uporabe in sprejetja (Madey, 2017). Kripto valuta, kot je
Bitcoin (več o tem v nadaljevanju), je zamenljiv za gotovino in se lahko porabi osebno ali
v poslovnih prostorih, druga ključna razlika od med kripto valutami in drugimi digitalnimi
valutami je, da so običajno porazdeljena. To pomeni, da ni nobene organizacije, družbe
ali kripto skupnosti, ki bi imela pravico nad akumulacijo in distribucijo valute (Kraus,
2017). V tem poglavju bodo opisane kripto valute, ki trenutno na trgu dosegajo najvišje
vrednosti.
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4.3.1 Bitcoin
Bitcoin je bil ustanovljen leta 2008, kot prva decentralizirana digitalna valuta na svetu.
Ta izum je bil predstavljen s strani izumitelja pod psevdonimom Satoshi Nakamoto
(njegova resnična identiteta ni znana). Pred Nakamotom, so spletne transakcije
potrebovale zaupanja vredno tretjo stran. Ponudniki, kot so Paypal in MasterCard,
nadaljujejo s transakcijami, na način, da eno transakcijo odštejejo z računa in jo dodajo
na drug račun. Kar bi lahko teoretično pomenilo, da bi lahko transakcijo porabili dvakrat,
imenovano tudi problem dvojne porabe. Brez posrednika je elektronski denar samo
datoteka na računalniku. Če pošljemo to datoteko drugemu uporabniku, še zmeraj
obstaja na prvem računalniku. Bitcoin distribuira svojo knjigo med vsemi naročniki
svojega sistema. Vsakič, ko se transakcija pojavi, se v javni skupni knjigi zapisuje preko
omrežja enakovrednih uporabnikov. Bitcoini uporabljeni v novi transakciji, zapisani v
knjigi, so preverjeni s strani uporabnikov, da niso bili Bitcoini že uporabljeni v katerikoli
prejšnji transakciji. S tem se zaščitijo pred dilemo dvojnega zapravljanja. Zraven
preverjanja transakcij preko porazdeljene knjige, so zavarovane tudi z robustno in
zapleteno kriptografsko programsko opremo, ki lahko razprši in obdeluje informacije
preko zaščitenih algoritmov z uporabo zasebnih ključev (Kraus, 2017).
Digitalna valuta. Bitcoin in ostale kripto valute zapolnijo praznino v tradicionalnih
valutah, s sposobnostjo hitrega elektronskega trgovanja in z manj regulacije v digitalni
dobi. Sposobnost prenosa denarja hitro, digitalno, enostavno in varno je koristna
lastnost financiranja in nobena valuta ne izpolnjuje tega cilja, tako kot Bitcoin. Hitri
dostop in gibanje valute, sta lahko ključnega pomena. Ko uporabniki v Cipru niso mogli
več dostopat do svojega denarja, ki so ga hranili v bankah, je bil Bitcoin najhitrejši način,
da ljudje dobijo svoj denar iz zlomljenega bančnega sistema. Bitcoin je hitra, zanesljiva
metoda za prenos denarja kjerkoli na svetu (Madey, 2017).
Bitcoin je elektronski plačilni sistem, ki temelji na kriptografskem dokazu in ne na
zaupanju. Omogoča, da dve voljni osebi opravita transakcijo, brez potrebe po
vključevanju tretje stranke. Bitcoin transakcije so nezmožne, da bi bile računsko
obrnjene, kar ščiti prodajalce pred goljufijami. Bitcoin transakcije so shranjene v verigi
blokov, posamezne podatkovne datoteke se predajajo iz enega uporabnika na drugega.
Tehnologija veriženja blokov je osnovna podatkovna struktura protokola Bitcoin,
uporabnikom omogoča neposredni vpogled stanja valute. Transakcijo lahko izvede
vsakdo, ki dokaže, da je lastnik Bitcoin-a, drugi pa lahko matematično preverijo
transakcijo, da zagotovijo njeno veljavnost (Kumar Popuri, 2015).
Bitcoin transakcije so nosilci e-denarja, za katere bi lahko rekli, da se obnašajo isto, kot
gotovina ali denarne obveznice. Enako kot pri gotovini ali denarnih obveznicah, ko je
transakcija enkrat sprožena je ni mogoče razveljaviti. Podobno kot pri denarju, če želimo
opraviti transakcijo v sistemu verige blokov, potrebujemo spletno denarnico. Bitcoin
denarnica v tem primeru opravlja nekatere funkcije, ki jo tradicionalne denarnice ne.
Generira zasebni javni ključ, ki omogoča prenašanje Bitcoinov od enega uporabnika do
drugega. Ko je denarnica ustvarjena se vsaka transakcija zgodi hitro in ni vračljiva. Bitcoin
vsebuje likvidnost gotovine, vendar samo na spletnem trgu. Tehnologija veriženja blokov
in spletna denarnica odpravlja potrebo po arbitri tretje strani v transakciji. Bitcoin je
lahek, hiter in na več načinov enostavnejša oblika valute kot številne alternative. Ni
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upravnega organa, ki bi omejeval uporabo Bitcoinov. Medtem, ko se vsa tehnologija, ki
obkroža Bitcoin zdi zapletena v primeru povpraševanja, ponudbe, cene, je Bitcoin
mnogo manj zapletena valuta, kot te vodene s strani vlad. Ni nadzornega organa, ki bi
lahko direktno vplival na vrednost Bitcoin-a. Bitcoin je podprt s strani zaupanja vrednega
omrežja uporabnikov, v sami zaupanja vredni tehnologiji, katera omogoča neposreden
vpogled v podatke (Madey, 2017).
Bitcoin vodijo štiri pomembna pravila (Kumar Popuri, 2015):





Upravljanje: odprtokodna skupnost razvijalcev, ki jih podpira Bitcoin fundacija30,
demokracija: če nam ni všeč ena od sprememb, smo več kot dobrodošli
razveljaviti verigo in izvajati svoja pravila,
ustvarjanje denarja je dano ljudem in ne centralnim bankam,
deflacionirana oblika: ponudbe denarja ni mogoče manipulirati in je določena na
enaindvajset milijonov kovancev, vsak deljiv na osem decimalnih mest.

Uporabniki dobijo javni in zasebni ključ z namestitvijo odjemalca. Med transakcijo,
lastnik kovanca dodeli digitalni podpis prejšnji zgoščeni vrednosti in javni ključ
naslednjega lastnika in doda to na konec kovanca. Zgoščena vrednost prejšnje
transakcije je namenjena verifikaciji transakcije, dekodirana je lahko samo s strani
novega uporabnika, preko dodeljenega javnega ključa. Število kreiranih in distribuiranih
kovancev se razlikujejo od posamezne kripto valute, procedura kreiranja in distribuiranja
pa je enaka pri vseh ang. peer-to-peer (enakovrednih) kripto valutah. Kovanci se
ustvarijo za vsak blok, število kovancev pa se s časom zmanjšuje (Kumar Popuri, 2015).
Bitcoin je po svetu vzbudil mešane odzive. Trgi so trenutno bolj primerni za potrebe
Bitcoina. Ker je Bitcoin relativno nov ne obstaja nobena metrika, s katero lahko
ugotovimo točno stopnjo posvojitve in po vsej verjetnosti je nikoli ne bo šlo, zaradi
komplekse narave Bitcoinove mreže. Potrebno je omeniti, da imajo nekatere države
višjo stopnjo obsega iskanja in rudarjenja Bitcoinov na prebivalca, kot je na primer
Islandija. Dve od glavnih držav, ki so sprejele uredbo o Bitcoinu, sta Kitajska in Japonska
(Madey, 2017).
Elektronski žeton je veriga digitalnih podpisov. Bitcoin transakcije vsebujejo javne ključe,
prejšnjih lastnikov kovancev. Trenutni lastnik kovanca more podpisati transakcijo, z
zgoščeno vrednostjo prejšnje transakcije. Novo nastale transakcije so razglašene s strani
uporabnikov v omrežju in se formirajo v obliki blokov. Čas generiranja novega bloka v
sistemu Bitcoin je približno en blok na deset minut (Kumar Popuri, 2015).
Ker Bitcoin raste v priljubljenosti in uporabi, morajo vlade slediti vodenju in upravljanju
predpisov. Nekateri poskusi so že bili izvedeni, v ministrstvu za finance so bile objavljene
nove smernice, ki opisujejo katerim pravilom morejo slediti virtualne valute, kot je
Bitcoin za preprečevanje pranja denarja. Te regulative se morajo nadaljevati, če se

30

Bitcoin fundacija – je neprofitna organizacija, ki si prizadeva, da bi Bitcoin postal mednarodna oblika
metode izmenjavanja in hranjenja vrednosti, brez vmešavanja tretje strani (Foundation, 2018).
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slučajno uporaba valute poveča, da lahko država učinkovito preprečuje kriminalna
dejanja (Madey, 2017).
4.3.2 Ethereum
Ethereum je podjetje, ki izdaja kovance imenovane Eter. Eter je zelo podoben Bitcoinu, tako kot Bitcoin, deluje s pomočjo tehnologije veriženja blokov, ima razdeljeno glavno
knjigo in omogoča javnosti rudarjenje za novimi Etri. Poseben je po svoji dodatni
komponenti, imenovani »pametna pogodba«. Ne dolgo nazaj je bila ta valuta okradena
za vsoto štiriinšestdeset milijonov dolarjev, po tem ko je neznanec s spletnim vdorom
oropal Etherum investitorje. Takrat je vrednost valute padla iz enaindvajsetih dolarjev
na trinajst. Ethereum se je s tatvino soočil tako, da je zamrznil dvige za sedemindvajset
dni. To jim je omogočilo, da so si kupili čas pri iskanju ukradenih kovancev in pri
identifikaciji storilca. Čez čas se je sistem vzpostavil na začetno stanje. Tako danes
obstaja Eter in »klasični Eter« (Kraus, 2017).
Pod osnovnim Etrom, se skriva veriga blokov imenovana Ethereum. Veriga blokov
Ethereum ali na kratko samo Ethereum je javni sistem verige blokov. Glavni namen javne
verige blokov je, da je namenjena vsakomur, ki ima računalnik in da ima vsak sodelujoč
računalnik, imenovan vozlišče, kopijo celotnega sistema verig blokov. Preden se sistemu
blokov doda nov blok, mora bit ta potrjen s strani vseh uporabnikov. Metode validacije
so različne, vendar pa oba sistema, tako Bitcoin, kot tudi Ethereum, uporabljata model
dokazila o delu konsenza ( ang. Proof of Work consensus model), kjer rudarji imenovani
tudi »majnerji« (vozlišča s posebno programsko opremo) tekmujejo v potrjevanju
blokov, z reševanjem kompleksnih računskih problemov. Rudar ki zmaga, doda potrjen
blok v sistem in ga razdeli med vsa vozlišča v sistemu. To naredi na način, da takoj ko
blok vstopi v sistem, ga ni mogoče več spreminjati. Ker vsako vozlišče v sistemu poseduje
kopijo verige blokov, bi kakršnokoli neavtorizirano spreminjanje blokov, takoj opazila
vsa vozlišča v sistemu. Ti atributi omogočajo vozliščem, da izdajajo pogodbe in vršijo
transakcije, brez da bi morali plačati posredniku ali tretji osebi (Morten, 2018).
Protokol Ethereum se osredotoča na zagotavljanje platforme, ki bi olajšala proces
gradnje decentraliziranih aplikacij v svoji verigi blokov. Na tej platformi, veriga blokov
hrani pametne pogodbe, zapisane v integriranem programskem jeziku, ki uporabnikom
omogoča implementacijo svoje avtonomne izvedbene logike. Za dosego tega cilja,
vsebuje obliko po navdihu Nakamotovega konsenza in GHOST protokola (Gencer, 2018).
GHOST protokol v Ethereumu je bil predstavljen leta 2013, kot način boja proti blokom,
ki zaostajajo in zavirajo hitrejše bloke. To so bloki, ki so bili propagirani v sistemu in
potrjeni s strani določenih vozlišč, kot pravilni, vendar so bili s časoma odklonjeni, zaradi
prevlade drugih. Protokol se bori tudi z problemom centralizirane pristranskosti – večji
kot je bazen uporabnikov, manj je časa, bolj pogosto bodo rudarji dobivali zelene luči za
izdelavo novih blokov in takoj spet začeli tekmo za naslednji nov blok. Sirota oziroma
zastali blok nastane takrat, ko dva vozlišča najdeta blok istočasno. Oba vozlišča trdita,
da sta našla rešitev za ta blok in ga pošljeta v preverbo ostalim vozliščem v sistemu ter
ga nato vključiti med druge bloke v verigo. Pri Bitcoinu je verjetnost najdbe bloka ob
istem času sorazmerno nizka, čas nastanka novega bloka je deset minut in čas
predstavitve novega bloka 50% sistema, približno dvanajst sekund. Če bi želeli, da je čas
nastanka novega bloka krajši, in če bi želeli zmanjšati pobudo za združeno rudarjenje,
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kot je to storil Ethereum, potem bi morali storiti nekaj drugega, tukaj pride na vrsto
GHOST protokol. GHOST vključuje zastale bloke – ali »strice«, kot jih imenuje Ethereum
– ti so vključeni v izračun, katera veriga je najdaljša in katera ima najvišji kumulativni
problem. Centralizacija se reši na način, da se da nagrada na zastali blok v višini 87,5% »nečaku« (otroku strica bloka) pa nagrada v višini 12,5%. Ethereum verzija GHOST
protokola se spusti samo do sedem nivojev – ali sedem nivojev nazaj v verigi blokov
(CryptoCompare, 2018).
Opis veriženja blokov velja tudi za Ethereum, vendar ima Ethereum nekaj specifičnih
aspektov, po katerih se razlikuje od ostalih kripto valut. V centru sistema Ethereum je
»Ethereumova virtualna mašina« (EVM). EVM je v bistvu velik virtualni računalnik, ki je
razdeljen na vsako deseto vozlišče, ki sodeluje v sistemu. Za razliko od namizij in
prenosnih računalnikov je EVM 100 % decentraliziran računalnik, kjer vsako vozlišče
sledi enakim navodilom. To, da ima vsako vozlišče enaka navodila, se morda sliši zelo
neučinkovito in počasno. Vendar pa za razliko od posameznega računalnika, nima stikala
za izklop in ga ni mogoče na noben način nadzorovati ali vanj posegati. Ker je EVM v
bistvu računalnik, lahko zažene aplikacije, zapisane v kompatibilnem kodirnem jeziku.
Vsak v sistemu Ethereum lahko naloži aplikacije, imenovane pametne pogodbe. Ker si
Ethereum-a ne lasti nihče, vsak program naložen v sistem, deluje le na način, kot je bil
prvotno sprogramiran in ne more biti spremenjen, razen če izvorna koda to opcijo
dovoljuje. Bloki v sistemu Ethereum, vsebujejo samo sedanja in vsa prejšnja stanja. Bloki
tako vsebujejo programske kode, vendar je EVM tisti, ki izvršuje kode (Morten, 2018).
Ethereum ima interval novega bloka med deset do dvajset sekund. Velikost bloka je
posredno določena z dajatvijo za izvršitev in hrambo, imenovano »plin« (ang. Gass).
Vsaka uporabniška operacija, kot je na primer dodajanje dveh številk, ali shranjevanje
dodatnega bajta, se zaračuna kot dodatni strošek v obliki fiksne vrednosti plina. Z vsako
transakcijo, pošiljatelj določi vrednost plina, ki ga je pripravljen plačati, v okvirih
osnovnega žetona Ethereuma imenovanega Eter. Tako se vrednost transakcije izračuna
na podlagi končne vrednosti plina, ki jo določi uporabnik. Posledično se Ethereum rudarji
trudijo dobiti končne vsote teh transakcij v njihovih blokih. Vsak tak blok predstavlja
meja končne vrednosti skupka plina, ki ga transakcija lahko prinese. Ta meja pomaga
ohranjati velikost bloka, kar zagotavlja zaščito pred razmnoževanji in obdelave blokov.
nasprotno od Bitcoina, ki ima maksimalno velikost bloka, tukaj rudarji dinamično
prilagajajo mejo posameznega bloka. V času meritev je zadnjih sto blokov bilo
generiranih v velikosti povprečno 2.9 KB v povprečnem intervalu 16.3 sekund (Gencer,
2018).
4.3.3 Pametne pogodbe
Za podporo pametnih pogodb ima Ethereum dve vrsti uporabniških računov. Račun za
zunanjo rabo (EOA)31 in pogodben račun. EOA so računi vodeni s strani entitet zunaj
sistema verige blokov. Lahko je strežnik, vendar je na koncu vseeno voden s strani ljudi.
Ti računi lahko sodelujejo v pri transakcijah, rudarjenju in prenosu pametnih pogodb.
Pogodbeni računi, pa so pametne pogodbe. Za razliko od EOA pametnih pogodb, nimajo
lastnikov, takoj ko so v sistemu verige blokov in v EVM. Pametne pogodbe vsebujejo
31

EOA – ang. Externally Owned Accounts, račun za zunanjo rabo (Morten, 2018).
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kodo, ki jo lahko sprožijo transakcije s strani EOA, sprožijo jo lahko v naprej pripravljene
transakcije drugih pametnih pogodb. Pametne pogodbe lahko na ta način sprožijo druge
pametne pogodbe. Pametne pogodbe ni več mogoče spreminjati, takoj ko postane del
Ethereuma. Če pa je pametna pogodba ustrezno programirana, lahko EOA sproži v
naprej določene spremembe. Te spremembe so zato v pogodbi, tako kot je bila prvotno
naložena. Večina raziskav uporabnosti pametnih pogodb se osredotoča na industrijo
finančnih storitev, saj je splošni namen pametnih pogodb prenos kripto valut in drugih
digitalnih žetonov. Na primeru Ethereuma, so možne uporabe začetne javne ponudbe
(IPO32), derivati, hipotekarna posojila, izdajanje računov, plačila, zavarovalne pogodbe
in skladnost. V okviru teh področij se od pametnih pogodb pričakuje, da bodo zmanjšale
čas izvedbe in stroške v primerjavi s sedanjimi praksami. Vendar pa je zaradi programske
narave pametnih pogodb potencial teoretično omejen. Težave pri pametnih pogodbah
so v sami adaptaciji sistema. Ethereum tehnologija veriženja blokov velja za nezlomljivo,
vendar pa pametne pogodbe niso nujno nezlomljive. Napake v kodi lahko povzročijo
potencialno tveganje kaznivih dejanj, če so sprožene pravilno. Primer je DAO
(Decentralizirana avtonomna organizacija), kjer je hekerju uspelo ukrasti veliko
pogodbenega etra. Različni razvijalci in organizacije se ukvarjajo s temi rešitvami teh
probemov. Najbolj zapomljiv je bil Microsof Azure s publikacijo COCO33 okvira. (Morten,
2018). Okvir COCO skuša poenostaviti soglasja in zmanjšati dvojno validacijo. Okvir
COCO je združljiv s katerim koli protokolom tehnologije veriženja blokov. COCO okviri bi
naj v podjetje prinesli naslednje prednosti, za ustvarjanje rešitve za podjetja:






prepustnost in latenco približevanja hitrosti baze podatkov,
bogatejši, bolj prožni, specifični za posamezno podjetje, konfesionalni modeli,
upravljanje omrežne politike s porazdeljenim vodenjem,
podpora za ne-deterministične transakcije,
zmanjšana poraba energije.

Te so v okviru COCO dosežene z uporabo zaupanja vrednih okolij, kot so na primer
Intelov SGX34 in Windows VSM35, ki se uporabljajo za ustvarjenje zaupanja vrednega
izvajalnega okolja (Ashish, 2018).
4.3.4 Ripple
Ripple je po njegovi ustvarjalni tehnologiji podoben Bitcoinu, vendar se precej razlikuje
po vzdrževalnem procesu kot tudi po rasti. Vse kripto valute Ripple so že ustvarjene, kar

32

IPO – ang. Initial Public Offering, začetna javna ponudba je ko privatno podjetje ali korporacija dvigne
investicijski kapital, tako da prvič ponudi svoje delnice javnosti (Investopedia, 2018a).
33
COCO okvir – ang. COCO Framework je odprto omrežje, ki skuša poenostaviti soglasja in zmanjšati
dvojno validacijo z ustvarjanjem zaupanja vrednega omrežja na vozliščih, kjer so identitete udeležencev
znane in nadzorovane (Ashish, 2018).
34
SGX – ang. Software Guard Extensions, razširitve programske opreme, ščiti izbrano kodo in podatke
pred razkritjem ali modifikacijo (Intel, 2018).
35
VSM – ang. Virtual Secure Mode je funkcija, ki uporablja razširitve virtualizacije CPU (centralne procesne
enote), z namenom zagotavljanja dodatne varnosti podatkov v pomnilniku (de Zylva, 2016).
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pomeni, da ta kripto valuta nima rudarjev. Ripple se ne trži kot valuta, ampak kot IOU 36.
Ripple se ne šteje, kot tekmec Bitcoin-u, ampak bolj kot kompliment Bitcoin-u. Ripple je
tako kot Eter prevzel sekundarno uporabo, ki je s časoma postala njegova glavna
funkcija. Poleg tega, da je digitalna valuta, je tudi omrežje, ki je bilo zgrajeno tako, da
lahko med uporabnike prenese katero koli vrsto valut. Več bank, vključno z Barclays,
Santander in nekaj drugih, začenjajo uporabljati Ripple v testnem okviru. V testnem
okolju izvajajo naloge, da bi preverili, ali bi lahko zmanjšali operativne stroške čezmejnih
regij, ki nastanejo pri valutnih transferjih. Ocenjeni 33% prihranek, se je povečal na
dejanskih 42 %, ko so bile v transakcijah uporabljene digitalne valute. Začetek in
nadaljnja rast Rippla, pa niso šla brez težav. Oktobra leta 2014 je pomanjkljivost v
sistemu, omogočila vsiljivcem dostop do sredstev, ki so se nahajala v »vroči denarnici«
sistema. Leta 2015, pa se je Ripple soočil s kaznijo 700.000 dolarjev, za kršitve pranja
denarja (Kraus, 2017).
Ripple je danes tretja najbolj priljubljena kripto valuta in ima tržno kapitalizacijo več kot
249 milijonov dolarjev. Ripple je oblikovalo podjetje Ripple Labs, za podporo
elektronskega plačilnega prometa imenovanega kot Ripple Consensus Protocol37. Ripple
(XRP) deluje v omrežju Ripple, kot premostitvena valuta med različnimi valutami, vendar
je za razliko od fiat valut, vreden le toliko, kot je druga oseba pripravljena plačati zanj.
Algoritem Ripple protokola konsenza (RPCA) je bil predstavljen kot sistem, ki sledi trem
izzivom decentraliziranega plačilnega sistema in sicer pravilnostim, dogovorom in
uporabnostim po principu bizantinskega sporazuma38. RCPA sestavljajo naslednje glavne
komponente (Hameed & Sameet, 2016):








Strežnik je entiteta, ki upravlja strežnikovo programsko opremo in ki sodeluje pri
postopkih soglasij.
Glavna knjiga (ang. Ledger) je popoln zapis vseh bančnih računov, udeležencev v
sistemu. Knjiga se posodablja s vsako transakcijo, ko se uspešno zaključi
postopek skupnega konsenza.
Zadnja-zaprta knjiga je stanje knjige po zaključku zadnjega uspešnega soglasnega
procesa. Prav tako določa trenutno stanje celotnega omrežja.
Edinstven seznam vozlišč (UNL, ang. Unique Node List) je podmnožica strežnika
vozlišč, ki jim strežnik še posebej zaupa. To je seznam, ki ga vzdržuje vsak strežnik
in ga je mogoče kadarkoli posodobiti.
Predlagatelj je strežnik, ki oddaja niz transakcij, ki jih je potrebno upoštevati v
naslednjem sporazumnem krogu. Bizantinski sporazum zahteva, da se stranke v
porazdeljenem okolju dogovorijo o vrednosti, tudi če so nekatere stranke
podkupljive.
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IOU je besedna okrajšava za »dolžan sem ti« (ang. I Owe You ). Je neformalen dokument, ki priznava
dolg, ta dolg ni nujno, da vključuje denarne vrednosti, ampak lahko vključuje tudi fizične izdelke
(Investopedia, 2018c).
37
Ripple Consensus Protocol ali Ripple protokol konsenza, namenjen lajšanju obdelave transakcij z visoko
hitrostjo, pri finančnih institucijah in posameznikih z minimalno pristojbino (Hameed & Sameet, 2016).
38
Bizantinski sporazum zahteva, da se stranke v porazdeljenem okolju dogovorijo o vrednosti, tudi če so
nekatere stranke podkupljive (Cachin, Kursawe, & Shoup, 2018).
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Proces konsenza poteka v RCPA vsake tri sekunde, strežnik sprejme vse veljavne
transakcije, katere so potekale med zadnjim zaprtjem knjige in novim procesom
konsenza in kreira niz kandidatov. Ta niz je kasneje predstavljen vsem zaupanja vrednim
vozliščem (UNL). Vse enote morajo glasovati o veljavnosti transakcije, ki temeljijo na
časovnem žigu. Če transakcijo sprejme minimalno število vozlišč, se transakcija prenese
v drug krog konsenza, drugače se transakcija zavrže in je obravnavana v naslednjem
procesu konsenza (Hameed & Sameet, 2016).
Zraven zgoraj naštetih in opisanih kripto valut jih obstaja še mnogo. Vrednost kripto
valut danes pada, mnogi menijo, da je to ugoden čas za nakup novih kripto valut, večina
pa je mnenja, da so kripto valute dosegle svoje dno in da ne bodo več rastle. Trenutna
vrednost Bitcoin-a je 6,443.47 dolarjev ali 5,590.89 evrov.
Slika 8: Cena Bitcoin-a v zadnjih štiriindvajsetih urah, dne 22. 10. 2018

(Coindesk, 2018a)

Decembra 2017 je vrednost Bitcoin-a presegala že 17 tisoč dolarjev, trenutno vidimo,
da vrednost pada in naj bi padala še naprej (Kos, 2017).
Ethereum je danes vreden 204.53 dolarjev ali 177.621 evrov. Ether je bil v začetku leta
2017 vreden skromnih 8,06 dolarjev, potem pa je vrednost močno rastla in dosegla
najvišjo vrednost 407,10 dolarjev, kar pomeni kar 5000% rast.
Bolj ko so ljudje informirani o kripto valutah kot sta Ether in Bitcoin, večje je zanimanje.
Primer Ethra je še posebej zanimiv. Vrednost mu je verjetno tako močno narastla samo
zato, ker je podoben Bitcoinu in ljudje ne želijo zamuditi priložnosti, dokler je vrednost
še relativno nizka (Markets, 2018).
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Slika 9: Cena Ethereum-a v zadnjih štiriindvajsetih urah, dne 22. 10. 2018

(Coindesk, 2018b)

Cena za Ripple ta trenutek znaša 0.45 dolarja in 0.390838 evra. Najvišja vrednost, ki jo
je Ripple kadarkoli dosegel je 2.39 dolarja leta 2017.

Slika 10: Cena za Ripple v zadnjih štiriindvajsetih urah, dne 22. 10. 2018

(Coindesk, 2018c)
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4.4 Varnostni mehanizmi in primeri zlorab na področju trgovanja s
kripto valutami
Sredstva posameznih kripto valut so zaklenjena v kriptografskem sistemu javnega ključa.
Samo lastnik zasebnega ključa lahko pošlje kripto valuto. Zaradi močne kriptografije in
matematike je to shemo nemogoče zlorabiti. Bitcoin naslov bi naj veljal za izjemno
varnega (Kriptovalute.si, 2018b).
Za tehnologijo veriženja blokov velja, da je varna toliko, kot je močan njen najšibkejši
člen. Osnovna zaščite pred zlorabami je zaščita samega računalnika in mobilne naprave.
Če na računalnik ali mobilno napravo namestimo zlonamerne igrice, odpiramo priponke
elektronske pošte od neznanih pošiljateljev, klikamo na povezave ali ne zaklepamo
zaslona na mobilni napravi, ne pomaga še tako dobra zaščita denarnice. Nekaj osnovnih
navodil za zaščito naprav so (internetu, 2017):







Zaklepanje zaslona na mobilni napravi z geslom, PIN kodo ali s prstnim odtisom,
šifriranje celotne naprave,
nameščamo zgolj preverjene aplikacija iz uradnih virov,
celotni sistem in aplikacije redno posodabljamo,
uporabljamo protivirusne zaščite,
odklepanje naprav onemogoči enega bistvenih elementov zaščite celotne
naprave in lahko pripomore k lažji kraji denarnice.

Prav tako je pomembna izbira ustrezne denarnice:






Večje vsote hranimo v tako imenovanih hladilnih denarnicah, to so denarnice, ki
niso povezane v omrežje, tako da je kraja možna zgolj v primeru, če ima
napadalec fizični dostop do njih. Uporabimo lahko tudi papirnate denarnice ali
pa še bolje strojne denarnice, ki so namenske naprave za hranjenje kripto valut.
Za sprotno uporabo izberemo eno od priznanih ali preverjenih aplikacij, ki jo
namestimo s pomočjo uradne spletne strani ali uradne trgovine. Če je možno, pri
tem preverimo tudi digitalni podpis namestitvene aplikacije. Denarnico obvezno
zaščitimo z geslom ali PIN kodo.
Zavedati se moramo, da je lastnik zasebnega ključa (in s tem posledično tudi
denarnic) v tem primeru upravljalec storitve in ne mi. V primeru, da nam ta iz
nekega razloga onemogoči uporabo storitve, lahko ostanemo brez vseh sredstev.

Preden naredimo prvo nakazilo v denarnico bi morali narediti varnostno kopijo.
Možnosti za izgubo denarnice je veliko, za to je nujno potrebno poskrbeti za varnostno
kopijo denarnice. Po navadi gre za datoteko wallet.dat, pri determinističnih denarnicah
pa je to niz dvanajstih različnih besed, ki omogočajo njeno ponastavitev. Varnostno
kopijo je potrebno hraniti na vsaj dveh različnih lokacijah in dveh različnih medijih (USB
ključ, zgoščenka, zapis na papirju). Vse kripto borze in storitve omogočajo nastavitev vsaj
dvofaktorske avtentikacije (2FA), pri čemer moramo zraven običajnega gesla vpisati tudi
unikatno, časovno spremenljivo kodo, ki jo zgenerira aplikacija. S tem izredno povečamo
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varnost računa, saj napadalec vanj ne bo mogel vdreti tudi, če mu uspe dobiti geslo. S
porastom števila uporabnikov kripto valut so se v zadnjem času na tem področju močno
povečale tudi dejavnosti kriminalcev. Število phishing napadov na storitve povezane s
kripto valutami, se je izredno povečalo. Po nekaterih izračunih naj bi v letu 2017 preko
takšnih napadov prišlo do več sto milijonskih izgub. Napadalci postavijo zelo prepričljive
kopije spletnih storitev in nato na različne načine nanje preusmerjajo žrtve. Če
uporabniki na lažni strani vpišejo svoje podatke, jih s tem pravzaprav sporočijo
napadalcem. Naslov denarnice je potrebno vedno preveriti preko različnih kanalov
(internetu, 2017)
Že iz preteklosti digitalnih valut in trenutnih primerov je razvidno, da so se kripto valute
uporabljale pri kriminalnih aktivnostih, ni pa dokazov, da bi se te zlorabe dogajale v večji
meri, kot pri trenutnih plačilnih sistemih. Anonimnost je ključni dejavnik digitalnih valut,
to je sposobnost opravljanja transakcij popolnoma anonimno. Na primeru Bitcoin-a se
vsaka transakcija prenese v javno knjigo in je povezana z IP naslovom vsakega
uporabnika, razen če se odločijo za anonimizacijo posameznika. S Študijo, ki jo je leta
2011 izvedla Dublinska univerza, so prišli do ugotovitev, da lahko ustvarijo uporabniške
profile na podlagi zbranih transakcijskih evidenc in drugih javnih podatkov iz knjige.
Mnoge organizacije digitalnih valut, se izogibajo izrazu anonimnost in raje uporabljajo
izraz psevdonim. Ker so vse transakcije javne, so na voljo tako sedanje, kot tudi pretekle
transakcije. Mnoge od teh podjetij z digitalnimi valutami vidijo implementacijo digitalne
valute, kot pomoč, ne pa zaviranje izvrševanja zakonodaje. Anonimnost povezana z
digitalno valuto je podobna načinu interakcije z denarjem. Digitalna valuta ponovno
vnaša anonimni dejavnik nazaj v digitalni trg. Svilena cesta trga digitalnih valut je prostor,
kjer se je pojavilo večjo število problematičnih transakcij. Zaradi anonimnosti, so se
pojavile transakcije za več kot bilijon dolarjev vrednosti Bitcoinov, namenjenih za
prodajo in nakup ilegalnih drog in orožja. Spletno mesto Svilena cesta so zaprli, zaradi
podobnih incidentov, potem pa so se začele pojavljati podobne spletne strani. Če bi bil
Bitcoin dejansko anonimen, FBI ne bi mogel identificirati Rossa Ulbrichta, Američana, ki
je bil ustanovitelj Svilene ceste, organizator transakcij, vrednih več kot eno milijardo
dolarjev prepovedanih drog. Protislovje digitalnih valut (ki se po večini kaže pri vseh
kripto valutah danes) je, da so vezane na podatke, ki puščajo forenzično sled v sistemu.
Kar pomeni, da bi lahko prišli do vse zgodovine finančnih podatkov posamezne osebe.
Mnoge digitalne valute niso vezane na identiteto osebe. Nekateri so mnenja, da to
omogoča kriminalcem, da lahko počnejo vse brez strahu pred posledicami, vendar pa
hkrati zaščiti uporabnika. Prav tako je manjše tveganje za trgovce in posameznike, ker
nobena transakcija ne more biti vrnjena v prvotno stanje ali spremenjena in vse
transakcije so javno vidne (Kraus, 2017).
Obstaja veliko nezakonitih uporab kripto valut in zato jih mnoge vlade ne dovoljujejo.
Analitiki so prišli do ugotovitve, da teroristične organizacije vidijo potencial v Bitocinu,
pri njihovih nezakonitih aktivnostih (Bray, 2016). Veliko ljudi izkorišča pomanjkanje
regulativnega nadzora z ustvarjanjem sivih trgov za nekonvertibilne valute. »Iskanje
zlata« se pojavi, ko oseba, ki igra spletno igro zasluži virtualno valuto v igri, v tem primeru
zlato. Igralec bo nato dostopil do spletnega trgovca, ki bo deloval kot izmenjevalec in bo
valuto prodal v zameno za fiat valuto. Ti igralci bodo kupili zlato, samo zato, da bodo
ustvarjalci igre zaslužili s kripto valutami. Čeprav je »iskanje zlata« kršitev osnovnih
pogojev igre, katere more vsak igralec potrditi, preden naloži igro, se to vseeno dogaja.
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Čeprav obstaja veliko primerov legitimne uporabe kripto valut, obstaja prav tako veliko
primerov posameznikov, ki imajo sposobnost in znanje izkoriščati kripto valute za
nezakonite dejavnosti. Neprestano nastajajo nove kripto valute, ki imajo sposobnost
prenašanja in izmenjevanja po vsem svetu za fiat valute, brez da bi pri tem pustile sled.
Problem je tudi različnih predpisih znotraj posameznih držav, ki se med seboj razlikujejo
(Flanagan, 2015).
Kot vidimo prevare in poskusi prevar niso redki. Ponudniki nanje sicer hitro reagirajo,
vendar lahko tudi kot uporabniki veliko storimo za svojo varnost. Ob brskanju po spletu
smo pozorni na naslednje (Kriptomat, 2018):






4.5

Https – »https« v naslovu namesto »http« zagotavlja, da ima ponudnik
implementiran varnostni certifikat, ki v nezavarovani mreži svetovnega spleta
zagotavlja varen kanal za izmenjavo podatkov med spletno stranjo in njenim
uporabnikom. Vsi podatki, ki se prenašajo preko tega kanala, so ustrezno
kriptirani.
Domena – potrebno je biti pozoren na pravilnost domene ponudnika, še posebej
pri .cam in .com končnicah. Znanih je več primerov napadov, ko so na
zlonamernih straneh uporabnikom ukradli podatke za vpis v uporabniške račune
in jih kasneje zlorabili za odtujitev sredstev. Organizirane združbe so pogosto tudi
tako drzne, da svoje žrtve lovijo z oglaševanjem. Resne borze so za takšne
primere tudi ustrezno zavarovane, tako da nastalo škodo načeloma povrnejo.
Brezplačne storitve – potrebno je biti pozoren na tiste, ki oglašujejo brezplačne
storitve. V takšnih primerih gre skoraj gotovo za prevaro.

Napovedi za prihodnost kripto valut

Podobnost kripto valute s pogosto uporabljenim papirnatim denarjem (fiat denarjem) je
omejena. Fiat denar je veliko močnejši, saj je praktično sprejet kot način plačila s strani
vlad in navadnih trgov, medtem ko kripto valuta ni splošno priznana. Kripto valute tudi
ni mogoče neposredno knjižiti v računovodstvu. Dolar (ali katerikoli drugi fiat denar)
lahko knjižimo v vrednosti kripto valute, ne moremo pa pripraviti finančnega poročila o
stanju kripto valut. Po drugi strani pa je fiat denar uradno merjenje sredstev v
računovodstvu. Zdi se, da je kripto valuta podobna surovi nafti. Oboje se lahko uporabi
kot sredstvo izmenjave z nekaterimi težavami. Vsekakor hranijo vrednost, nimajo pa
vrednosti za merjenje v računovodstvu. S tega vidika je kripto valuta bolj kot blago in ne
vrsta denarja. Ker je nestanovitnost tržne cene pri kripto valutah visoka, se tretira, kot
tvegano blago. Po nekaterih teorijah, lahko število kupcev, ki ima kupno moč, postane
denar. Kripto valuta po svoji naravi lahko postane denar, če je sprejeta s strani vlad v
davčnih sistemih in računovodstvih. Če predpostavljamo, da bodo vlade priznale kripto
valuto, bo postala nekakšen divji denar. Kripto valute so lahko na začetku digitalne
zgodbe o fiat denarju, ki jih podpirajo in urejajo vlade. Izdane kripto valute (če dosežejo
večji volumen), bodo vplivale na zalogo svetovnega denarja, njihova nestanovitnost cen,
pa bo zagotovo vplivala na gospodarstvo. Tako bo centralnim bankam težje izvrševati
denarno politiko, z ignoriranjem kripto valut. Centralne banke bodo morale vstopiti na
kripto valutne trge, da bodo ustvarile nadzorovano število kripto valut, ki bodo imele
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bolj stabilne cene. Nesrečni dogodki, kot so Svilnata cesta, so opozorili prave stranke,
kot so FBI. Varnost ostaja pomembno vprašanje pri kripto valutah. Neizogibno je, da
bodo nekateri predpisi o uporabi kripto valut na spletnih mestih z elektronskim
poslovanjem začeli veljati. Zato bo za nekatere vlade obveza zahtevati ukrepe glede
varnosti aplikacij elektronskih denarnic. Izhajajoč iz zgornjih dejstev je mogoče videti, da
bodo vlade priznale kripto valute, centralne banke pa bodo izdale svoje kripto valute za
boljšo cenovno stabilnost, boljšo varnost in boljše zavarovanje. Te kripto valute bodo
sprejele tudi banke in vladne agencije. Torej bo možno odpiranje bančnega računa ali
plačilo davka preko teh valut. Sčasoma bi lahko vsi uporabniki in trgovanje migriralo in
konsolidiralo na podlagi teh valut (Eken & Erkut, 2017).
Trg kripto valut je divji in hiter. Nove kripto valute se pojavljajo skoraj vsak dan, stare pa
propadajo, začetni uporabniki bogatijo, vlagatelji pa izgubljajo denar. Vsaka kripto valuta
pride z določeno obljubo, pri čemer nekateri preživijo le prve mesece in kmalu izgubijo
upanje, da bi dosegle donosnost svoje naložbe. Trgi so umazani, vendar to ne spremeni
dejstva, da kripto valute ostajajo in so tu, da spremenijo svet. Ljudje po vsem svetu
kupujejo Bitcoine, da se zaščitijo pred devalvacijo njihove nacionalne valute. Vse več
podjetij odkriva moč pametnih pogodb Ethereuma. Banke in vlade se zavedajo, da je ta
izum možnost, ki jim lahko odvzame nadzor (Kriptovalute.si, 2018b).
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5 PRIMERJALNA ANALIZA UPORABNIŠKE IZKUŠNJE DOMAČIH
IN TUJIH KRIPTO BORZ
S pomočjo prejšnjih poglavij, kjer smo raziskali pojme povezane s kripto valutami, bomo
v nadaljevanju prišli do temeljne raziskave tega magistrskega dela. Ker zdaj razumemo
kaj pomeni uporabniška izkušnja, kako vpliva na poslovanje podjetij in kateri so ključni
dejavniki pri zagotavljanju dobre uporabniške izkušnje. Razložili smo tudi že pojme
povezane s samim delovanjem tehnologije veriženja blokov na podlagi katerih delujejo
kripto valute in s tem povezane kripto borze. Omenili smo tudi že vrednosti kripto valut,
ki so trenutno najpopularnejše in s katerimi se trenutno trguje na posameznih borzah s
kripto valutami. Analiza domačih in tujih kripto borz bo sledila po naslednjih dejavnikih,
ki so bili že omenjeni pri sestavinah uporabniške izkušnje. Primerjava analize
uporabniške izkušnje se je izvajala na podlagi naslednjih faktorjev (Forex-trgovanje,
2018):
Tehnični dejavniki:
 hitrost,
 varnost,
 interaktivnost,
 iskanje informacij,
 prilagodljivost,
 dostopnost,
 veljavnost povezav.
Kakovost vsebine:







celovitost,
jasnost,
uporabnost,
osveženost informacij,
natančnost,
zgoščenost.

Ustreznost vsebine:





splošni podatki o organizaciji,
podrobnost o ponudbi,
kontaktni podatki,
podatki o zasebnosti.

Nazadnje še ključni faktor videz programskega vmesnika po naslednjih kriterijih:





splošna privlačnost strani,
ustrezna izbira pisave in barv,
organiziranost vsebine,
uporaba večpredstavnostnih dodatkov.
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5.1 Opredelitev pojma Kripto borza
Kripto borza ali kripto menjalnica je programska platforma, ki je po navadi vzpostavljena
s strani zanesljivejših podjetij ali finančnih institucij. K sebi vabijo vse uporabnike, ki bi
želeli zamenjati kripto valute za fiat valute ali obratno. Na podlagi ponudbe in
povpraševanja po teh tako imenovanih »valutnih parih« se tako kot na vsaki drugi borzi
oblikuje tržna cena, ki pa je pri vseh kripto valutah praviloma še precej nestabilna.
Nihanja so lahko tudi nekaj sto odstotna znotraj samega mesca, kar privabi mnoge
špekulante, ki želijo hitro realizirati pozitivno razliko med nabavno in prodajno ceno
kripto valute (Kripotovalute.si, 2018a).
Kripto valute, kot so Bitcoin, Ethereum, Litecoin in druge se običajno prodaja in kupuje
preko raznih borz, ki so namenjene trgovanju s kripto valutami. Trgovanje preko teh borz
je običajno nekoliko bolj zahtevno, saj je potrebno poznati vsaj osnovne stvari, ki
poganja ta svet. Potrebno je znanje in potrpežljivost, saj je na nekaterih borzah potrebno
čakati tudi več kot teden dni, da se sprovede prva transakcija. Dve največji in verjetno
najbolj zanesljivi sta Kraken in Bitstamp (Forex-trgovanje, 2018).
Pri kripto borzah ali menjalnicah gre za storitev, ki posameznikom omogoča trgovanje s
kripto valutami. Tako lahko na primer kupimo oziroma menjamo Bitcoin za evre in
obratno. Takšna menjalnica omogoča tako imenovano fiat valuto za kripto vrednost.
Poleg nakupa kripto valut, borze omogočajo tudi trgovanje med posameznimi kripto
valutami, na primer Dash39 za Ether. Takšne menjalnice omogočajo menjave kripto za
kripto. Večina takšnih ponudnikov ob opravljenih transakcijah obračuna provizijo za
izvedeno storitev in med njimi so lahko velike razlike v procentu provizije. Vsaka borza
za kripto valute ima svoj tečaj posameznih valutnih parov, ki se oblikuje na podlagi
ponudbe in povpraševanja po dotičnih valutnih parih (na primer evro v Bitcoin). Opazno
se borze razlikujejo tudi po ponudbi valut, možnih plačilih oziroma nakazilnih sredstvih
(SEPA40 nakazila, kreditne kartice, Paypal41) in predvsem v uporabniški izkušnji ter
komplementarnim storitvam in orodjem. Nekatere platforme so namenjene predvsem
izkušenim trgovcem, kjer uporabniška izkušnja ni primerna za začetnike. Borze, ki
storitve ponujajo na evrskem območju, morajo upoštevati in v svoje delovanje umestiti
procese za preprečevanje pranja denarja (ang. Anti Money Laundering oziroma AML) in
procese za poznavanje svojih strank (ang. Know Your Customer oz KYC). S tema
procesoma zagotavljajo varnost poslovanja, regulirajo trgovanje in onemogočajo in
zaznavajo poskuse kriminalnih aktivnosti.

39

Dash je vrsta digitalnega denarja, omogoča takojšnja privatna plačila preko spleta ali v samih trgovinah,
z uporabo odprtokodne platforme, ki jo uporablja na tisoče uporabnikov po vsem svetu (Network, 2018).
40
SEPA je kratica za Single Euro Payments Area, ki predstavlja enotno območje plačil v evrih – evro
območja. SEPA bo okolje, kjer bodo lahko posamezniki, gospodarske družbe in drugi uporabniki plačilnih
storitev v bankah izvajali in prejemali plačila v evrih, ne glede na to ali se takšno plačilo izvaja znotraj
posamezne države ali med državami evro območja (SEPA, 2018).
41
Paypal je varen, hiter način pošiljanja denarja, opravljanja spletnih plačil in vzpostavitve trgovskega
računa (Paypal, 2018).
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5.2 Predstavitev izbranih kripto borz
Za analiziranje uporabniške izkušnje kripto borz smo izbrali domačo, slovensko borzo
Bitstamp in dve tuji borzi, Coinbase in Kraken. V nadaljevanju bodo izbrane borze
opisane in predstavljene.
5.2.1 Bitstamp
Prva borza, ki je bila analizirana ima slovenske korenine, čeprav je trenutno v lasti
belgijske investicijske družbe. Lastnik, Nejc Kodrič, je dejal, da so se podjetju Bitstamp
že redno približevali različni kupci. Kot razlog, zakaj so se končno odločili za prodajo
navajajo, da je kombinacija kakovosti kupca, kakovosti ponudbe in dejstva, da je
industrija na točki, kjer je konsolidacija smiselna. Pomemben dejavnik pri strinjanju s
prodajo je bil, da misija, vodstvo in vizija podjetja ostanejo enaki. Zagotoviti želijo, da
Bitstamp ostane Bitstamp. Še naprej imajo namen inovirati z namenom, da bi strankam
zagotovili najboljšo možno trgovinsko izkušnjo. Predvidevajo, da bo ta pridobitev
okrepila Bitstampovo pozicioniranje za rast, kar bo prineslo priložnost za boljše
delovanje strank. Stranke nagovarjajo, da ne bi smele skrbeti za svoje račune ali
spremembe v načinu delovanja. Pravi tudi, da je Bitsamp že daleč odkar so začeli v garaži
z dvema prenosnima računalnikoma in tisoč evri pred sedmimi leti. Verjamejo, da je ta
pridobitev logičen poslednji korak v rasti podjetja (Kodrič, 2018).
Bitstamp je platforma za izmenjavo kripto valut. Podjetje je bilo ustanovljeno avgusta
2011 in je po podatkih iz leta 2016 druga največja borza na svetu glede na volumen
trgovanja. Direktor podjetja je Slovenec Nejc Kodrič, ki ima odlično likvidnost v izmenjavi
in prodaji sredstev ter robustno infrastrukturo. Sedež podjetja je v Luxemburgu, pisarni
pa ima v Združenih državah, natančneje v New Yorku, in v Združenem kraljestvu,
natančneje v Londonu. Podjetje podpira izmenjavo kripto valut kot so: Bitcoin, Ripple,
Litecoin, ki se dajo zamenjati za evre in dolarje. Bitstamp je bila prva evropska platforma
z licenco za Bitcoin. Bitstamp ima več partnerskih pogodb z namenom, da zagotovi
svojim uporabnikom večje udobje uporabe. Sodelovali so s podjetjem Simplex 42za
nakupe s pomočjo Bitcoin kartice. Simplex ponuja varno spletno platformo za
sprejemanje plačil s kreditnimi karticami. Družba Caceis43 je družba za vlagatelje in skrbi
za združitev Bitcoin-a in tradicionalnih finančnih storitev. Je partnersko podjetje Ripplea za svoje prehodne in spodbujevalne programe. Bitstamp ima nekaj izjemnih funkcij,
zaradi katerih ima prednost pred ostalimi platformami za izmenjavo. Nima skritih plačil
za transakcije, s tem razvija občutek zaupanja. Trgovanje in menjava sta hipna, saj
platforma sprejme vse glavne kreditne kartice. Hkrati to ohranja tudi transparentnost
pri svojih kupcih, kar je ključnega pomena pri denarnih investicijah. Platforma je varna,
letno se izvaja tudi revizija. Z vidika varnosti Bitstamp sprejema stroge ukrepe, tako za
shranjevanje kripto valut, kot tudi za plačevanje z valutami preko spleta. 98 % valute je
shranjene izven spleta v hladilnici, za preprečevanje kakršne koli kibernetske kriminalne

42

Simplex – je podjetje, ki ponuja varno obdelavo plačil po vsem svetu. Z dokaznimi zapisi v negotovih
kripto valutnih okoljih, omogoča tehnologija Simplex izmenjavo, posrednike, denarnice, trgovce, tržnice
za poslovanje na spletu, s popolno zaščito pred goljufijami (Simplex, 2018).
43
Caceis – je banka za servisiranje sredstev, zagotavlja storitve izvrševanja, razjasnjevanja, skrbništva,
depozitarja in upravljanja skladov (Caceis, 2018).
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dejavnosti. Za spletno količino, se za izmenjavanje uporablja tehnologija multisig44, kjer
je za odobritev transakcije potreben več kot en podpis. Druge stopnje zaščite so
dvostopenjsko preverjanje pristnosti in preverjanje e-pošte, ki jih lahko uporabnik
zagotovi za dodatno varnost. Na voljo je tudi mobilna aplikacija za Bitstamp. Aplikacija
se lahko uporablja tako na IOS platformi, kot tudi na Androidu (Quadir, 2017).
Podjetje Bitstamp sledi naslednjim ciljem (Bitstamp, 2018):





Postavljati standarde na področju trgovanja s kripto valutami skladne z vodilnimi
primeri najboljše prakse.
Poslovanje brez dodatnih skritih stroškov; pregledne cene na podlagi volumna in
brez skritih dodatnih stroškov.
Takojšnje poslovanje; podpiranje vseh plačilnih kartic za hipne transakcije.
Varno in transparentno poslovanje; 98 % digitalnih sredstev je shranjenih izven
spleta. Revizije na subjektih se opravljajo letno.

5.2.2 Coinbase
Coinbase je posrednik Bitcoinov, ki ponuja platformo za trgovce, da kupujejo in
prodajajo Bitcoine v zameno za fiat denar. Poleg svojega primarnega poslovanja kot
posrednik je tudi bitcoin borza in ponudnik digitalne denarnice. Coinbase sta ustanovila
Brian Armstrong in Fred Ehrsam leta 2012 in ima sedež v San Franciscu v Kaliforniji.
Platforma je bila prvotno uvedena kot digitalna denarnica za shranjevanje Bitcoinov na
spletu, preden so prodrli na borzni prostor namenjen nakupu in prodaji Bitcoinov. Od
leta 2017 naprej je Coinbase največji borzni posrednik na svetu in služi uporabnikom v
triintridesetih državah. Vsaka izmenjava kripto vrednosti zahteva kupca in prodajalca.
Kupec in prodajalec morata biti registrirana pri posredniku, da lahko izvedeta transakcijo
med seboj. Da bi zagotovili pošteno prakso med obema stranema je pri izmenjavi
potrebno spremljanje vseh transakcij. Nobena stran ne sme trgovati neposredno z drugo
v izmenjavi, ampak je to naloga posrednika. Coinbase deluje kot posrednik med
transakcijami in borzo ter zagotavlja spletni sistem, preko katerega lahko kupci in
prodajalci opravljajo posle med seboj, ne glede na njihovo geografsko lego
(Investopedia, 2018b).
Kot že omenjeno je bilo podjetje ustanovljeno junija 2012. Coinbase je digitalna valutna
denarnica in platforma, kjer se srečujejo trgovci in odjemalci, z namenom opravljanja
transakcij, pri trgovanju z digitalnimi valutami, kot so Bitcoin, Ethereum in Litecoin.
Podjetje je locirano v San Franciscu, Kaliforniji. Bitcoin je svetovno najbolj uporabljena
kripto valuta, z končno vrednostjo približno sto bilijonov dolarjev. Mreža Bitcoin pa je
spletena s strani več tisočih računalnikov, vodenih s strani posameznikov po vsem svetu
(Coinbase, 2018).

44

Multisignature (multisig) se nanaša na zahtevo po več kot enem ključu pri avtorizaciji Bitcoin transakcije.
Uporablja se za razdeljevanje odgovornosti, pri lasništvu Bitcoinov (Wiki, 2018).

58

Platforma za izmenjavo v podjetju Coinbase se imenuje GDAX – Global Digital Asset
Exchange (globalna izmenjava digitalnih sredstev), prej imenovana Coinbase Exchange.
GDAX zabeleži vsako transakcijo, vključno z obsegom in cenami, ne samo za Bitcoin,
ampak tudi Ethereum in Litecoin. GDAX uporabnikom omogoča, da se hitro vključijo v
več trgovanj, brez vključevanja bančnih procesov, ki bi lahko podaljšala proces za več
dni. Izmenjava kripto valut ima tudi izmenjavo marž, kot dodatno možnost pri
institucionalnih investitorjih. Kupci in prodajalci na platformi GDAX se ločijo na tako
imenovane ustvarjalce ali odjemalce. Ustvarjalci so uporabniki, ki določijo mejno ceno
pri svojih naročilih, običajno imajo limit zapisan v svoji knjigi naročil. Knjiga naročil
vsebuje naročilo tako dolgo, dokler se drug uporabnik ne strinja s ceno. Tak uporabnik
se imenuje odjemalec. Na primer trgovec (ustvarjalec) odda naročilo za deset Bitcoinov
in postavi limit na 2300 dolarjev, bo imel GDAX to naročilo shranjeno tako dolgo, v knjigi
naročil, dokler se ne bo našel odjemalec, ki bo ustvaril ponudbo, ki se bo ujemala s to
ceno, 2300 dolarjev. Ustvarjalci nimajo nobenih stroškov transakcij pri naročilu, medtem
ko se odjemalcem običajno obračuna 0.25 % od tržnega zneska. Coinbase ponuja
mobilno denarnico in aplikacijo s spletno denarnico, ki se sinhronizirajo med seboj. Z
denarnico in izmenjavo pod istim krovnikom, imajo uporabniki Coinbase-a možnost
udobnega prenosa Bitcoinov med obema platformama, brez dodatnih stroškov. Čeprav
Coinbase pogosto imenujemo borza je pomembno omeniti, da deluje bolj kot posrednik
ali denarnica, ki se prilagaja maloprodajnim in ne tehničnim strankam, ki želijo kupovati,
prodati ali shranjevati kripto vrednosti. GDAX je izmenjalni del Coinbase, ki služi
sofisticiranim in profesionalnim trgovcem, ki želijo trgovati z digitalnimi sredstvi
(Investopedia, 2018b).
Coinbase pa vendar ni le denarnica za digitalni denar, ampak celotna platforma, ki
omogoča shranjevanje, prenos, nakup in prodajo. Postopek prijave je podoben
kateremu koli drugemu spletnemu mestu. Po prijavi je mogoče izbrati katero koli
nacionalno valuto v nastavitvah za prikaz relativne stopnje Bitcoin-a. Za prenos denarja
ga je nekaj potrebno dodati v račun in potem potrditi podatke o prejemniku. Coinbase
ponuja dvofazno preverjanje pristnosti, izmenjavo na borznem trgu, kjer so vse operacije
možne, brez da bi pustili račun, takojšnje potrditve prenosa in partnerski programi, ki
podarjajo uporabnikom deset dolarjev, če povabijo prijatelje, da se pridružijo platformi
(Cointelegraph, 2018). Coinbase stroški pri plačilih zanašajo od 1,49 % do 3,99 %,
odvisno od načina plačila; transakcije s kreditnimi karticami se zaradi provizij znajdejo
višje na lestvici. Stroški plačila za Coinbase so na splošno nižji od ostalih konkurentov, ki
imajo podoben poslovni model. Trenutno coinbase uporabnikom omogoča, da kupujejo
samo Bitcoin, Ethereum in Litecoin, čeprav imajo namen dodati še več valut v platformo.
Zaradi tako imenovanih »trdih vilic45« kripto valut (Dale, 2018).
5.2.3 Kraken
Od ustanovitve julija 2011 se je Kraken razvil v platformo, ki je razbila odvisnost trga
Bitcoinov od samo ene borze. Krakenov ustanovitelj in izvršni direktor Jesse Powell je
ponudil pomoč Mt. Gox po dveh vdorih leta 2013 in ki je v obdobju od aprila leta 2013
45

Hard Fork – »trde vilice«, se nanaša na tehnologijo veriženja blokov je radikalna sprememba protokola,
pri katerem prejšnji bloki/transakcije, ki so bili prej neveljavni, postanejo veljavni in obratno. To zahteva
od vozlišč (uporabnikov), da naložijo najnovejšo različico programske opreme protokola (Investopedia,
2018c).
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do začetka leta 2014 predstavljal približno 70 odstotkov vseh trgovanj z Bitcoini. Po
pregledu slabega upravljanja Mt.Gox46je v maju 2013 Powell začel z beta različico
Kraken, zagon je začel uspevati v enem od tehnoloških središč sveta San Franciscu.
Powell je leta 2014 izjavil: »Želel sem, da bi obstajala druga izmenjava, ki bi nadomestila
Mt. Gox, ko bi ta propadel«. In Kraken jo je res dostavil. Družba je začela s ponudbo
Bitcoinov, Litecoinov in postopoma razširila ponudbo na Dodgecoin aprila leta 2014 in
Ethereumov Ether leta 2015. Borza trenutno ponuja devet od desetih najbolj
priljubljenih kripto valut s kapitalizacijo trga. Kraken je ena izmed najdaljših,
neprekinjenih borz z Bitcoini in ena izmed najbolj spoštovanih zaradi svojih varnostnih
praks, etike in »agnostične podpore« za sektor kripto valut. Powell je predhodno izjavil:
»Smo agnostična izmenjava, kar pomeni, da ne želimo, da bi bilo eno digitalno sredstvo
nad drugo«. Kraken opravlja redne revizije, da bi dokazal, da ima popolno rezervo kripto
vrednosti. Revizor preveri stanje Kraken delnic, pri izmenjavi pa zagotavlja naslove tako,
da jih podpisuje. Javni podpisi naslovov se nato zberejo, da se v določenem trenutku
preveri celotno stanje Bitcoinov. Podobno kot pri ostalih borzah je predlagana
dvofaktorska avtentikacija, da podatki posameznikov ne bi mogli biti zlorabljeni. Kraken
hkrati priporoča nastavitev glavnega ključa, tako da lahko uporabniki še zmeraj obnovijo
svoj račun, če izgubijo dostop do svojega računa. Pri dolgoročnem hranjenju kripto
vrednosti na borzi Kraken, se priporoča vzpostavitev globalne nastavitvene ključavnice.
Ta varnostna funkcija zagotavlja, da ni mogoče spremeniti nastavitev uporabnikovega
računa in skrije občutljive podatke (Holmes, 2018).
Kraken, ustanovljen leta 2011 s sedežem v San Franciscu, je največja borza za izmenjavo
Bitcoinov v obsegu in likvidnosti, trgovanje poteka tudi z kanadskimi dolarji, ameriškimi
dolarji, britanskimi funti in japonskim jenom. Kraken je ocenjen kot najboljši in najbolj
varen način izmenjave Bitcoinov s strani neodvisnih medijev. Kraken je bila prva Bitcoin
borza, ki je imela na Bloomberg Terminalu trgovalno ceno in obseg in prva, ki je najprej
prejela revizijo kriptografsko preverjenih rezerv in bila partner v prvi kripto valutni banki.
Kraken-u zaupa več sto tisoč trgovcev, skrbniška družba, ki jo je imenovalo sodišče v
Tokiu, nemška banka BaFin, ki je regulirala Fidor banko (Kraken, We are a team: Learn a
little abous us, 2018a).
Platforma sama ni bila nikdar deležna nobenega vdora, so ga pa bili deležni uporabniki,
prav zaradi tega, ker niso upoštevali zgornjih varnostnih navodil. Ključno je tudi, da se
uporabljajo elektronski naslovi, ki še niso bili velikokrat uporabljeni in so javno manj
znani. Da bi preprečili vdore in zlorabe ter zmanjšali ranljivost stani nudi Kraken »bug
bounty47« - nagrado za razkritje napak na strani. Višina nagrade je vezana na resnost
problema. V preteklih letih je bil Kraken dejaven tudi na področju združitev in
prevzemov, pri čemer je borza pridobila štiri kripto usmerjena podjetja v letih 2016 in
2017. Kraken je vseobsegajoč, od trgovanja z maržami, različne varnostne značilnosti in
precej široko podporo za različne kripto valute. Poleg tega je njegov ugled odličen,
prevzema vlogo vodje v sektorju izmenjave kripto valut. Ko opravljamo naročila, lahko
izbiramo med začetnimi, vmesnimi in naprednimi nastavitvami (Holmes, 2018).
46

Mt. Gox – do začetka leta 2014 je borza veljala za največjo Bitcoin borzo na svetu, locirana na
Japonskem. Bila je žrtev vdora, kjer je izgubila okoli 740.000 Bitcoinov (Norry, 2018).
47
Bug Bounty – Iskanje računalniških hroščev. Kljub ekipi strokovnjakov, ki so storili vse, da bi uničili vse
hrošče v sistemih, vedno obstaja možnost, da bi morda lahko kakšnega spregledali (Kraken, 2018c).
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5.3 Primerjalna analiza izbranih domačih in tujih kripto borz
Kripto borze so bile analizirane z vidika uporabniške izkušnje, po že zgoraj omenjenih
dejavnikih, prilagojenimi s specifičnostjo področja trgovanja. Kot je bilo omenjeno na
začetku je najprej analiziran tehnični vidik borz, kakovost in ustreznost vsebine ter
nazadnje še videz programskega vmesnika.
5.3.1 Tehnični vidik
V brskalnikih se vse tri borze pokažejo, kot prvi zadetek. Ko odpremo vse tri strani, se
začetna stran pri vseh prikaže takoj. Vidimo lahko tudi, da se podatki na straneh
osvežujejo sproti. Pri vseh treh straneh, tudi takoj ugotovimo kaj lahko na posamezni
borzi kupimo, prodamo in izmenjamo, kot tudi trenutne vrednosti posameznih kripto
valut. Pri borzi Kraken vidimo, da je namenjena predvsem nakupu, prodaji in izmenjavi
valute Bitcoin. Vsaka stran ima zraven omenjenih vrednosti in opisa valut, ki jih
podpirajo, tudi cilje, katerim sledijo in navedena podjetja ter mnenja medijev s področja
kripto sveta, ki jih podpirajo. Na prvi strani izvemo tudi kaj vse lahko s pomočjo te borze
počnemo s kripto valutami, ki jih že imamo. Bitcoin in Kraken imata postavitev prve
strani skoraj identični, medtem ko Coinbase že takoj na začetku predstavi, kaj vse lahko
počnemo s pomočjo borze, ter da obstaja tudi mobilna aplikacija tako za Android, kot
tudi za Ios operacijska sistema na mobilnih napravah. Dostop do informacij je na vseh
treh straneh lahek. V nekaj klikih pridemo do želene informacije, vse strani pa
nagovarjajo uporabnike, da se pridružijo/registrirajo na stran. To ponujajo tako na prvi
strani kot tudi v opravilni vrstici zgoraj.
Registracija na stran na borzi Bitstamp poteka na način, da vpišemo svoje osebne
podatke: ime, priimek, elektronski naslov, obkljukati je potrebno tudi, da nismo robot,
nato se pošlje povezava na vpisan elektronski naslov. V elektronski pošti, ki jo dobimo,
piše, da bo povezava izginila v roku dveh ur in da je potrebno določiti močno in unikatno
geslo. Priporočijo tudi, da naj geslo vsebuje vsaj dvanajst znakov s številkami, simboli,
velikimi in malimi črkami. V sporočilu ponudijo pomoč pri registraciji. Ko kliknemo na
povezavo se odpre okno z unikatnim uporabniškim imenom, ki si ga je potrebo zapomniti
oziroma zapisati in shraniti na varno mesto. S tem uporabniškim imenom in geslom, ki
ga določimo sami, potem dostopamo do svojega računa. Ko se prijavimo z danim
uporabniškim imenom in geslom, se odpre okno, ki nagovarja, da če želimo omogočiti
vse funkcionalnosti strani, moremo omogočiti dvofaktorsko avtentikacijo in
verifikacijsko kodo. Avtentikacijski ključ je sestavljen iz šestnajstmestnega števila
znakov, ki ga sestavljajo naključne črke in številke ter QR koda48. V opozorilu v kvadratku
piše tudi, da je potrebno ključ zapisati na papir in ga hraniti na varnem mestu, do
katerega lahko dostopamo le mi. QR kode pod nobenim pogojem ni dovoljeno hraniti v
digitalni obliki. Zraven avtentikacijskega ključa je potrebno vpisati še šest mestno
verifikacijsko kodo. Za verifikacijsko kodo je potrebno priložiti sliko svojega osebnega
dokumenta in za dokaz o bivanju, priložiti še račun, kjer je viden naslov in osnovni
podatki uporabnika. Proces verifikacije traja približno 24 ur, potrditev pa prejmemo po
48

QR koda je dvodimenzionalna črtna koda, sama beseda QR je kratica za angleški besedi “Quick
Response”, kar pomeni “hiter odziv“. QR koda omogoča, da z eno samo potezo povežemo on-line in offline svet (Varni na internetu, 2014)
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elektronski pošti. Zatem nas preusmeri na stran, kamor moremo vpisati svoje finančne
podatke, če smo zaposleni, kakšen je naš poklic, približno koliko letno zaslužimo in
podobno. Na koncu je vprašanje, kaj želimo na borzi početi – vlagati ali izmenjavati. Ko
dobimo potrjen račun je treba omogočiti dvofaktorsko avtentikacijo. Najprej je treba
zapisati šestnajst mestno število znakov na papir, nato skenirati QR kodo s pomočjo
Google Authenticatorja 49ali Duo50 aplikacije. Google Authenticator nato kreira šest
mestno verifikacijsko kodo, s katero se prijavimo, in proces dvofaktorske verifikacije je
zaključen.
Slika 11: Bitstamp, dvofaktorska avtentikacija

Pri borzi Kraken mora geslo za prijavo vsebovati vsaj osem znakov –črke, številke in
simbole. Določiti je treba Master key (glavni ključ), tega določimo sami, kot dodatno
zaščito gesla in public key51(javni ključ). Določitev javnega ključa je odvisna od
posameznika, ni obvezno polje.
Slika 12: Kraken, glavni ključ in PGP enkripcija
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Google Authenticator je večfaktorska aplikacija za mobilne naprave, ki ustvarja časovno opredeljene
kode, ki se uporabljajo v postopku preverjanja v dveh korakih (support, 2018).
50
Duo aplikacija - za organizacije vseh velikosti, ki potrebujejo zaščito občutljivih podatkov je rešitev za
poenoteno zaščito dostopa podjetja Duo, uporabniško osredotočena varnostna platforma za vse
uporabnike, naprave in aplikacije (Duo, 2018).
51
PGP enkripcija je program za šifriranje javnega ključa, ki je postal najbolj priljubljen standard za šifriranje
elektronske pošte (Kraken, 2018).
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Ko vpišemo te podatke, dobimo na elektronski naslov aktivacijski ključ, ki je sestavljen iz
24 znakov, zraven aktivacijskega ključa pa moramo vpisati tudi uporabniško ime in geslo.
Za razliko od borze Bitstamp in Coinbase pri borzi Kraken ni potrebno nalagati osebnega
dokumenta, je pa potrebno vpisati svojega delodajalca.
Pri borzi Coinbase je za prijavo potrebno vpisati elektronski naslov in geslo, da dobimo
na elektronski naslov povezavo za potrditev računa. Ko kliknemo na povezavo se pojavi
okno za vpis telefonske številke, na katero bo zmeraj poslana kodo ob prijavi. Na telefon
dobimo sedem mestno kodo, ko jo vpišemo, je potrebno naložiti svoj osebni dokument
in plačan račun, na katerem so podatki uporabnika in ni star več kot tri mesece.
Slika 13: Coinbase, dvo-faktorska avtentikacija s pomočjo SMS sporočila

Vse tri strani želijo opazno prepričati uporabnike, da so varne in transparentne, saj to
promovirajo že na prvi strani, skoraj takoj na začetku. Borza Bitcoin trdi, da sledijo
standardom in ustrezajo vsem primerom najboljše prakse, prav tako trdijo, da ni
nobenih dodatnih stroškov in transparentno določajo cene, na podlagi volumna prodaje.
Poudarjajo tudi takojšnjo izmenjavo oziroma prodajo, kar pomeni, da podpirajo vse
glavne plačilne kartice. Za varnost in transparentnost jamčijo, da je 98 % digitalnih
sredstev hranjenih izven spleta in da se revizije pri subjektih opravljajo letno. Borza
Kraken pa se promovira z naslednjimi dejavniki:






Likvidnost: Hitro financiranje in nizki stroški.
Zanesljivost: 24/7/356 dnevna, zakonsko skladna podpora.
Varnost: ocenjena prvovrstna varnost – šifrirano hladno shranjevanje
Napredne vrste naročil: naročila stop-loss - avtomatizacija svoje strategije pri
najnižjih cenah.
Dokazila o revizijah rezerv – kriptografsko preverjene revizije – po industrijskih
standardih.
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Borza Coinbase se poimenuje kar »Najbolj zaupanja vredna platforma digitalnih valut«,
za razloge pa navede, da imajo varno hranjenje digitalnih vrednosti v varni hrambi izven
spleta. Naslednji razlog je, da so zaščiteni z zavarovanjem – digitalna sredstva shranjena
znotraj njihovih serverjev so zaščitena z njihovo zavarovalno polico. Nazadnje še trdijo,
da sledijo najboljšim praksam v industriji in da Coinbase podpira različne najbolj
priljubljene digitalne valute.
Vse tri strani so prilagodljive. Nastavitve lahko popolnoma prilagodimo svojim
potrebam, določimo lahko vse, s čim, kdaj in kako želimo trgovati. Nastavimo si lahko
opomnike, ki nas opozorijo, kdaj je primerna cena, ki smo jo določili za nakup ali prodajo.
Vse tri strani prav tako podpirajo vse glavne plačilne kartice, tako da je poslovanje
enostavno in hitro. Vse tri borze se zavedajo kako pomembna je podpora uporabnikom
pri tako občutljivih zadevah, kot je trgovanje s kripto valutami. Tako borza Bitstamp nudi
že v naprej pripravljena vprašanja uporabnikom, ki so najpogostejša, možnost spletnih
vprašanj in odgovorov (FAQ52) in tri klicne centre v različnih državah. Kraken ima
podporo razdelano po posameznih področjih. Ko kliknemo posamezno področje se
pojavi set najpogostejših vprašanj na to temo. Prav tako imajo urejen brskalnik, da lahko
sami vpišemo temo pomoči, ki jo potrebujemo. Ob strani se nam pojavi tudi spletni
pogovor preko katerega lahko vpišemo sporočilo in prejmemo odgovor. Klicnega centra
ne nudijo, pomoč pa dobimo preko elektronskega sporočila, v katerega vpišemo svojo
težavo in vse informacije. Borza Coinbase ima teme razdeljene po sekcijah, pod vsako
se nahaja set najpogostejših vprašanj. Nudijo tudi pomoč preko elektronskega sporočila
in dve številki klicnih centrov. Uporabnikom nudijo tudi članke, ki bi jim lahko bili v
pomoč.
5.3.2 Kakovost in ustreznost vsebine
O kakovosti in ustreznosti vsebine smo govorili že v prejšnjih opisih. Pri vseh treh straneh
so informacije osvežene, točne in frekventne. Karkoli iščemo ali nas zanima lahko
najdemo s klikom ali dvema. Podatki so zgoščeni, točni in uporabni. Nobena borza si ne
želi, da bi se uporabnik izgubil podatkih, ki zanj niso ključnega pomena. Pomoč najdemo
na vsaki povezavi. Strani se osvežujejo na sekunde, teme, članki in informacije so
aktualni. Splošne podatke o organizacijah najdemo takoj na prvi strani, če želimo izvedeti
več, imamo povezavo v zgornji opravilni vrstici. Tudi informacije o ponudbi in
povpraševanju najdemo na prvi strani in se sproti osvežujejo. Kontaktni podatki podjetij
so jasno navedeni in takoj dostopni. Pri vseh treh straneh so podatki o zasebnosti dobro
razloženi in se pojavljajo pri vsakem nakupu, prodaji in izmenjavi. Vsem trem borzam je
zasebnost in varnost podatkov ključnega pomena, zato je vidno, da je izjemen poudarek
na tem. Vse tri strani imajo veliko sekcijo v opravilni vrstici in na koncu strani o varnosti
in zasebnosti podatkov.
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FAQ – Frequently Asked Questions ang. – Najpogostejša vprašanja je spletni dokument, ki predstavlja
vrsto pogostih vprašanj in odgovorov na določeno temo (Webopedia, 2018).
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5.3.3 Videz programskega vmesnika
Sicer v našem primeru videz programskega vmesnika ni ključnega pomena, je pa prav
tako pomemben dejavnik pri delovanju spletnih borz, predvsem pri prikazovanju
podatkov, grafov in tabel.
Borza Bitstamp ima dokaj minimalističen videz, ne uporabljajo močnih ampak bolj
nevtralne barve. Prevladujejo predvsem bela, črna, siva, modra in temno zelena barva.
Tudi graf trenutnega stanja je pregleden, dobro viden, vendar ne bode v oči. Podatki se
osvežujejo na sekunde. Pri pregledu podatkov na grafu imamo možnost izbire
tedenskega, mesečnega, tri mesečnega, šest mesečnega in letnega pregleda podatkov.
Ponujena je tudi možnost ogleda podatkov od začetka kripto valut do današnjega dne.
Slika 14: Začetna stran borze Bitstamp

Med pogledi lahko preklapljamo brez težav. Izbiramo lahko tudi med valutami in
pretvorbami. Tako lahko izberemo vrednosti Bitcoin/Ameriški dolar, Bitcoin/Evro in
enako za vse ostale valute, s katerimi borza trguje.
Slika 15: Graf na začetni strani borze Bitstamp

Spodnja pasica je črne barve in vsebuje vse pomembne povezave za uporabnike.
Uporabnike s pomočjo grafik nagovarjajo k uporabi mobilne aplikacije in vsebuje
podatke o tem, kje lahko aplikacijo dobimo. Do enakih podatkov lahko pridemo tudi
preko opravilne vrstice zgoraj, z malo več rudarjenja za podatki. Na koncu strani so še
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logotipi plačilnih kartic, socialnih omrežij na katerih delujejo in dve grafiki, ki
ponazarjata, kako dolgo so že na trgu in njihovo uspešnost.
Slika 16: Spodnja pasica začetne strani borze Bitstamp

Borza Kraken na svoji prvi strani uporablja nekoliko živahnejše barve v primerjavo z
Bitstamp borzo. V obvestilih na vrhu strani nagovarja uporabnike, da si ogledajo njihovo
platformo in blog, obvestili sta živo rumene in svetlo modre barve. Barve na sploh niso
vpadljive, prevladuje predvsem modra barva, takoj je mogoče zaslediti tudi grafični
element, ki prikazuje računalnik, na računalniku pa grafe rasti Bitcoin-a v evrih. Grafični
elementi se nadaljujejo tudi v nadaljevanju. V primerjavi z borzo Bitstamp je Kraken
veliko bolj barvita in izpopolnjena z grafičnimi elementi. Sestava prve strani je podobna,
vendar borza Kraken ne vsebuje grafov in osveženih podatkov na svoji prvi strani. V
desnem kotu lahko vidimo klepet za pomoč uporabnikom, ki je bil že omenjen prej.
Spremlja nas povsod, ne glede na to, kje na strani se nahajamo.
Slika 17: Začetna stran borze Kraken
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Kot že omenjeno se na strani nahaja več grafičnih elementov, namenjenih predvsem
temu, da bi prepričali uporabnike, da bi za prodajo/menjavo in nakup izbrali prav to
borzo. Spodnja pasica je črne barve, enako kot pri borzi Bitstamp, le da se podatki delno
razlikujejo. Podatki so enaki, kot če bi do njih prišli preko opravilne vrstice zgoraj. Na
dnu strani lahko izbiramo jezik, ki bi ga želeli uporabljati na strani. Na voljo je Angleščina
(Velika Britanija), Angleščina (ZDA) in Japonščina. Pod izbiro jezika se nahajajo še
socialna omrežja na katerih je borza aktivna in logotip z njihovim sloganom.
Slika 18: Spodnja pasica prve strani borze Kraken

V primerjavi z borzama Bitstamp in Kraken se borza Coinbase po videzu precej razlikuje
od obeh. Za razliko od prej omenjenih borz je Coinbase ovit v živo modro barvo, vsebuje
tudi veliko bele barve, nežno zelene in drugih odtenkov modre. Prav tako kot borza
Bitstamp vsebuje na prvi strani vrednosti posameznih valut, majhen graf zraven
vrednosti in gumb za nakup. Za tem vsebuje grafični prikaz delovanja portfolija, ki ga
lahko vodimo s pomočjo borze Coinbase. Za razliko od borze Bitstamp vsebuje Coinbase
veliko več ikon, tako zraven valut kot tudi pri ciljih in dejavnostih, ki jih lahko izvajamo
na strani. Enako kot pri borzi Kraken vsebuje prva stran borze Coinbase veliko
nagovarjanja uporabnikov, zakaj izbrati njih. Podobnost med borzama Kraken in
Coinbase je tudi v tem, da nas ves čas spremlja pod ikono z vprašajem skriti klepet in
deluje enako, kot spletna pomoč uporabnikom.
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Slika 19: Prva stran borze Coinbase

Za razliko od prejšnjih borz ima Coinbase spodnjo pasico na belem ozadju. Na koncu
strani še enkrat ponuja možnost, da se prijavimo in začnemo čim prej delovati na njihovi
borzi. Isto kot pri prejšnjih, lahko do enakih podatkov na koncu strani pridemo tudi preko
opravilne vrstice zgoraj. Prav tako je spodaj omenjeno na katerih socialnih omrežjih
borza deluje, vendar brez uporabe ikon. Edina ikona na koncu strani je klepet, ki nas
spremlja ves čas. Coinbase za razliko od prejšnjih borz ne vsebuje priporočil, sponzorjev
in plačilnih kartic, ki jih podpira. V veliki meri posveti prvo stran temu, da se ji uporabnik
pridruži in opisu razlogov, zakaj izbrati prav njih.
Slika 20: Spodnja pasica prve strani borze Coinbase

Opaziti je, da je med borzami prav toliko podobnosti kot je razlik. Vidimo lahko, da je pri
vseh treh ključnega pomena varnost in da nanjo dajejo vse tri ogromni poudarek.
Varnost je ključnega pomena pri kripto valutah na sploh, saj sama beseda vzbuja pri
ljudeh negotovosti, ker obstajajo zgolj v digitalni obliki. Seveda pa ne gre zanemariti
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dejstva, da smo ljudje emocionalna bitja, tako pri analizi vedno obstaja tehnična plat,
kot tudi čustva, vtisi, ki so odvisni od samega posameznika. Za lažji prikaz rezultatov smo
izbrane kriterije prikazali v obliki tabele. Izbrane faktorje smo na podlagi ugotovitev pri
posamezni borzi točkovali od 1 do 5, pri čemer številka pet pomeni zelo dobro, številka
ena pa zelo slabo.
Tabela 2: Točkovanje kriterijev uporabniške izkušnje
Tehnični
vidik

Kakovost
vsebine

Ustreznost
vsebine

Videz
Skupni
programskega seštevek
vmesnika
točk

Bitstamp

5

4

4

4

17

Kraken

5

5

5

5

20

Coinbase

3

3

5

2

13

Glede na rezultate točkovanja bi se za nakup, menjavo in prodajo kripto valut z vidika
uporabniške izkušnje odločili za borzo Kraken. Drugo mesto z vidika uporabniške
izkušnje zaseda borza Bitstamp, kot zadnja pa bi se uvrstila borza Coinbase.

69

6 SKLEP
Uporabniška izkušnja (UX) je pojem, kateremu danes mnoga podjetja dajejo velik
poudarek pri svojem poslovanju. Včasih se temu ni posvečalo dovolj pozornosti, danes
pa podjetja brez strokovnjaka za oblikovanje uporabniške izkušnje ne dosegajo želenih
rezultatov. Pojem uporabniška izkušnja smo podrobno razdelali in ugotovili, da je
uporabniška izkušnja sestavljena iz mnogih dejavnikov. Pojem celovita uporabniška
izkušnja je splet tako tehničnih kot tudi emocionalnih dejavnikov. Kot že omenjeno so v
podjetjih strokovnjaki, ki se ukvarjajo samo s tem pojmom in iščejo rešitve na tem
področju, saj se zavedajo pomena in vrednosti dobre uporabniške izkušnje. V
nadaljevanju smo se dotaknili tudi oblikovanja uporabniške izkušnje in še enkrat
izpostavili pomembne sestavine, ki oblikujejo dobro uporabniško izkušnjo. Tukaj je bilo
potrebno večkrat izpostaviti razliko med uporabniško izkušnjo in uporabniškim
vmesnikom. Seveda je uporabniški vmesnik pomembna sestavina uporabniške izkušnje,
vendar uporabniški vmesnik sam ni uporabniška izkušnja v celoti. Ker nas je zanimalo
tudi, kako je mogoče uporabniško izkušnjo oceniti oziroma evalvirati, smo s pomočjo
literature poiskali možne načine evalvacije uporabniške izkušnje, ki so nam kasneje
pomagali pri raziskavi uporabniške izkušnje izbranih kripto borz. Nazadnje smo še
prikazali uporabniško izkušnjo kot vpliv na doseganje podjetniških ciljev, saj se v
literaturi mnogokrat omenja vpliv dobre uporabniške izkušnje pri poslovanju podjetij.
Pri tem smo omenili kako pomembno je, da si podjetje izbere dobrega oblikovalca
uporabniške izkušnje in ne slabšega, ki je pripravljen delati za veliko manj denarja.
Sledila je opredelitev zapletenega pojma tehnologije veriženja blokov (ang. blockchain).
Za predstavitev tega pojma smo izbrali več opredelitev različnih avtorjev. Ker gre za
dokaj novo tehnologijo na trgu, je bil naš namen pojem čim bolj približati bralcem.
Predstavljen je bil tudi zgodovinski razvoj izbrane tehnologije. Začetki tehnologije na
trgu in prvi izdelek tovrstne tehnologije, kripto valuta Bitcoin. Več časa smo posvetili tudi
opisu delovanja tovrstne tehnologije, saj gre za tehnologijo, ki ima svoje specifične
lastnosti v delovanju. Sestavljena je iz blokov, bloki pa so sestavljeni iz transakcij in
zgoščene vrednosti, ki nastane s pomočjo zgoščevalne funkcije. Vsaka transakcija je
povezana z eno prej in se zaporedno zlaga v posamezne bloke. Ko se transakcija zgodi in
zapiše v glavno knjigo je ni mogoče spreminjati ali na njo na kakršen koli način vplivati.
Glavna značilnost tovrstnih tehnologij bi naj bila, da so kriptografsko varne. Pomemben
dejavnik pri tehnologiji veriženja blokov je tudi ta, da poslovanje deluje brez poseganja
tretje strani oz. posrednika. Seveda se pri novih tehnologijah vedno poraja vprašanje
varnosti in zaupanja, zato smo se v nadaljevanju dotaknili prednosti in slabosti
tehnologije veriženja blokov. Ugotovili smo, da obstaja veliko več prednosti kot slabosti.
Veliko pa je še tudi neraziskanega, zato se izboljšave sistemov in varnosti dogajajo
neprestano. Veliko je zapisanega tudi o napovedih za prihodnost tehnologij veriženja
blokov. Poznamo veliko primerov podjetij, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Večina si želi
olajšati svoje poslovanje, predvsem pa zaščititi podatke svojih uporabnikov. Pri
napovedih za prihodnost smo razdelali po novitetah, ki so se že ali pa se še bodo pojavile
na trgu. Veliki poudarek se daje predvsem na pametne pogodbe, ki pa smo jih bolj
natančno opisali v nadaljevanju.
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Kripto valute so rezultat tehnologije veriženja blokov. Prva in najbolj poznana je valuta
Bitcoin, izum človeka, katerega identiteta ni znana, deluje pa pod psevdonimom Satoshi
Nakamoto. V začetku smo pojem kripto valut opredelili in ga približali bralcu, saj gre za
dokaj nov pojav na trgu. Sledil je zgodovinski razvoj, ki se navezuje na tehnologijo
veriženja blokov. V nadaljevanju je sledil opis trenutno najbolj priljubljenih kripto valut
na trgu. Izbrali smo valute Bitcoin, Ethereum in s tem povezane pametne pogodbe ter
nazadnje še valuto Ripple. Ugotovili smo, da ima vsaka valuta svoje značilnosti in namen.
Do neke mere so si sicer podobne, vendar ima vsaka valuta svoj določen namen na trgu;
to je tudi lastnost na podlagi katere se uporabniki odločajo za nakup določenih valut.
Seveda je zraven tega pomembna še vrednost in trenutno stanje na trgu. Pomemben
del kripto valut in tehnologije veriženja blokov je kot že omenjeno varnost oz. varnostni
mehanizmi. Tudi na to temo je dostopne veliko literature in raziskav. Zgodilo se je že
veliko število vdorov v sisteme in primeri ukradenih kripto valut. Predstavljeni so bili
primeri vdorov v preteklosti in možnosti izboljšav za naprej. Na koncu smo se dotaknili
še napovedi za prihodnost kripto valut, kaj lahko pričakujemo v rasti vrednosti in v stanju
na trgu. Pri kripto valutah kot tudi pri tehnologiji veriženja blokov smo se srečevali z
omejitvami s slovensko literaturo, večina člankov in strokovne literature je bila v
angleškem jeziku. Omejeni smo bili tudi pri uporabi poslovenjenih izrazov za dano
področje, saj jih veliko še nima slovenske različice.
Na koncu je sledil praktični del magistrskega dela, to je bila analiza izbranih domačih in
tujih kripto borz z vidika uporabniške izkušnje. Namen magistrskega dela je ugotoviti,
kateri so tisti dejavniki, zaradi katerih se ljudje odločajo trgovati na določeni borzi in
spoznati izbrane borze z vidika uporabniške izkušnje. V začetku smo razdelali dejavnike,
po katerih smo nato borze analizirali in jih medsebojno primerjali. Analiza je bila
sestavljena iz tehničnega vidika, kakovosti in ustreznosti vsebine ter nazadnje še videza
oz. privlačnosti uporabniškega vmesnika. Cilji raziskave so bili v veliki meri doseženi, saj
smo literaturo s tega področja pred analizo dobro preučili. Prav tako smo delovanje
sistema dobro razložili in preučili uporabniško izkušnjo na izbranem področju, bralcem
smo približali zapleteno delovanje tehnologije veriženja blokov, kripto valut in opredelili
pojme. Prikazali smo tudi prednosti in slabosti tovrstne tehnologije. Poudarek smo dali
na varnost in varnostne mehanizme delovanja. Analiza hipotez z vidika uporabniške
izkušnje je bila sledeča:
H1: Vse tri kripto borze imajo visoko stopnjo varovanja podatkov.
Hipotezo ena smo potrdili, saj smo dokazali, da imajo vse tri kripto borze visoko stopnjo
varovanja podatkov.
H2: Vse tri kripto borze so ažurne in poslujejo s podatki v realnem času.
Hipotezo dve smo potrdili, saj so vse tri kripto borze ažurne in poslujejo s podatki v
realnem času. V katerem koli trenutku lahko preverimo vrednost posamezne valute na
posamezni borzi.
H3: Vse tri kripto borze zagotavljajo nakup, prodajo in izmenjavo željene kripto valute le
v nekaj klikih.
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Hipotezo tri potrdimo, saj je za nakup, izmenjavo in prodajo posamezne kripo valute na
vseh treh borzah treba le nekaj klikov.
Z raziskavo smo ugotovili, da imajo vse tri borze res visoko stopnjo varovanja podatkov,
sicer se varnostni mehanizmi med posameznimi borzami razlikujejo, vendar vsaka
uporablja tistega, za katerega misli, da je najvarnejši. Dokazali smo tudi, da so borze
ažurne in da skrbijo za osveženost podatkov, nekatere to delijo že takoj na prvi strani,
druge šele pri nakupu in prodaji. Vse tri borze nagovarjajo svoje uporabnike k hitri,
takojšnji prodaji ali nakupu. Povsod po straneh se nahajajo povezave k nakupu in
registraciji. Proces registracije je pri vseh zapleten – prav zaradi varnostnih mehanizmov,
kasnejše poslovanje pa je preprosto, saj borze podpirajo večino glavnih plačilnih kartic.
Mnogi trdijo, da je slava kripto valut minila, dosti pa jih trdi, da je zdaj, ko je vrednost
tako nizka, ugoden čas za nakup in vlaganje v kripto vrednosti. Časovno gledano lahko
opazimo, da je vrednost močno padla in trenutno še naprej pada. Veliko je primerov, ko
so bile zaradi vlaganja v kripto vrednosti izgubljene velike količine denarja. Kot smo
ugotovili obstajajo tako prednosti kot tudi slabosti takega poslovanja. Nenadni padec
vrednosti kripto valut je mnogim, ki so obogateli s pomočjo prodaje kripto valut in
znesek vložili nazaj v borzo, povzročil preglavice, saj so se kasneje soočali z visokimi davki
na dohodek. Sami se za vlaganje/trgovanje s kripto vrednostmi nismo odločili.
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