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Poslovna omrežja

 Poslovnim omrežjem koristi povezanost

 Sodelujejo stranke, dobavitelji, banke, poslovni partnerji

 Premoženje se ustvarja s pretokom blaga in storitev v 
poslovnem omrežju

 Osrednji del tega procesa so trgi

 Javni (tržnica, dražbe, itd.)

 Zasebni (financiranje dobavne
verige, obveznice, itd.)
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Porazdeljene knjigovodske knjige

 Distributed Ledger Technology (DLT)

 Ledger* (knjigovodska knjiga) je sistem
beleženja v podjetju

 Transakcija je prenos sredstva v ali iz

knjigovodska knjige

 Pogodba definira pogoje za izvedbo

transakcije
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By Eric Guinther - English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=161923

*The principal book (or computer file) for recording and totaling financial 

transactions by account type, with debits and credits in separate columns and a 

beginning monetary balance and ending monetary balance for each account.



Problem zaupanja

Težko je spremljati lastništvo sredstva in prenose v poslovnem omrežju
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Neučinkovito, drago, ranljivo



Rešitev za problem zaupanja

Deljen, repliciran ledger z dovoljenjem za dostop (permissioned)
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Udeleženci so 
isti kot prej.

Udeleženci imajo

več deljenih

ledgerjev

Konsenz, sledljivost izvora, nespremenljivost, dokončnost



Konsenz – proces vzdrževanja

skladnega ledgerja
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Ohranja vsa vozlišča posodobljena

Popravi morebitne napake na vozliščih

Zlonamerna vozlišča da v karanteno

KONSENZ

prej potem

LEDGER

vozlišče

ABC DEF

ABC

ABC ABC

ABC JKLJKL



Pametne pogodbe

 Poslovna pravila, določena s pogodbo …

 … vgrajena v blockchain …

 … in izvedena s transakcijo.

 Preverljive in podpisane

 Zapisane s programskim jezikom

 Primer:

 Definira pogodbene pogoje za

hipotekarni kredit

 Lahko so zasebne (kriptirane)
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Javni in zasebni blockchain

Zasebni (npr. Fabric)

 Z dovoljenjem za dostop

(“Permissioned”)

 Poslovna uporaba

 Zasebnost

 Brezplačne transakcije

 Znani udeleženci (PBFT; 

selektivno potrjevanje)

Javni (npr. Bitcoin)

 Brez dovoljenja za dostop

(“Permissionless”)

 Kriptovaluta

 Anonimnost

 Pristojbine

 Dokazilo dela (rudarjenje)
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 Projekt pod okriljem Linux Foundation

 Hyperledger Fabric:

 Eden od Hyperledger projektov

 Prvi Hyperledger projekt v produkciji

 Blockchain z dovoljenjem za dostop

 Zasebno omrežje

 Uporaba v poslovnih omrežjih
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Hyperledger Fabric

 Vtični konsenz

 Privzeti algoritem konsenza: PBFT

 Ne potrebuje rudarjenja (poznamo udeležence)

 Zasebnost

 Hiter, ni energetsko potraten

 Pametne pogodbe (Go, JavaScript)

 Enostavna uporaba

 Bluemix

 Docker slike
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Vodilni v blockchain tehnologiji

IBM Microsoft Accenture Deloitte PwC KPMG

43%

20%
17%

9%
7%

4%
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Vir: Juniper Research, September 2017

https://www.juniperresearch.com/researchstore/fintech-payments/blockchain-enterprise-survey/deployments-benefit-attitudes?utm_campaign=blockchain2017pr3&utm_source=businesswire&utm_medium=email


Primer: prenos sredstev
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Prenos sredstev na blockchainu bomo prikazali z avtomobili

( …a lahko bi bilo karkoli )

bonds



Prenosi sredstev na blockchainu

Opomba: 

Nekateri deli procesa so poenostavljeni in so bili prilagojeni za 

predstavitvene namene. 

Proces je prilagojen za Združeno Kraljestvo:

- ‘V5C’ je dnevnik in potrdilo za vozilo

- ‘DVLA’ (Driver and Vehicle Licensing Agency) je regulator v 

Združenem Kraljestvu



Sodelujoči v scenariju

Regulator

• Ustvari “Predlogo

vozila” (V5C)

• Prenese lastništvo na

proizvajalca

• Nadzoruje celoten

proces

Avtoodpad

• Uniči avto

• Nastavi vrednost uničeno

na “da”  

Najemnik

• Zakupi avto

• Prenese lastništvo na

avtoodpad

Lizinška hiša

• Ponuja zakup

avtomobilov

• Prenese lastništvo na

najemnika

Avtohiša

• Prodaja avtomobile

• Prenaša lastništvo na

lizinške hiše

Proizvajalec

• Proizvaja avtomobile

• Posodobi predlogo

vozila

• Prenese lastništvo na

avtohišo

(1)

Proizvajalec

(2)

Avtohiša

(2)

Avtohiša

(3)

Lizinška hiša

(4)

Najemnik

(5)

Avtoodpad

(0)

Regulator  

(3)

Lizinška hiša

(4)

Najemnik

(5)

Avtoodpad

(0)

Regulator  

Ustvari

Prenesi

Uniči



Lastna

knjiga

Lastna

knjiga

Lastna

knjiga

Lastna

knjiga

Regulatorjeva

knjiga

Kako sodelujoči običajno delujejo danes?

(1)

Proizvajalec

(2)

Avtohiša

(3) Lizinška
hiša

(4)

Najemnik

(6)

Regulator  

Sinhronizacija je

× Počasna

× Nagnjena k napakam

× Več knjig (ledgerjev)

× Kdo je lastnik česa, 

kdaj? Zmeda

Prenos

lastništva



Kako bi sodelujoči delali z blockchainom?

(1)

Proizvajalec

(2)

Dealership

(2)

Avtohiša

(3)

Leasing 
Company

(4)

Lessee

(5)

Scrap Merchant 

(6)

Regulator  

(3)

Lizinška hiša

(4)

Najemnik

(5)

Avtoodpad

(0)

Regulator  

Deljena knjiga

(ledger)



(1)

Proizvajalec

Predstavitev vozila s pomočjo blockchain tehnologije

“Pametna” pogodba

Pravila

pogodbe

(Predloga vozila)

• Funkcionalnost “pametnih pogodb” je uporabljena za

definicijo “predloge vozila”

• Regulator ustvari primerek “predloge vozila” in jo zapiše v 

verigo blokov

Pravila urejajo

definicijo

vozila

Primerek

predloge

vozila

(Zapisano v 

blockchain)

Vzame primerek

“predloge vozila”, doda

VIN, znamko, model in 

registracijo

(0)

Regulator  

Vzame “pametno

pogodbo”, pošlje jo v 

blockchain in s tem

ustvari “predlogo

vozila”



Modeliranje prenosa z uporabo blockchain tehnologije
(primer: proizvajalec -> avtohiša)

Vozilo A: 

 Lastnik je proizvajalec

 Zapisano v blockchain PRENOS

Deljena

knjiga

(1)

Proizvajalec

(2)

Avtohiša



Modeliranje prenosa z uporabo blockchain tehnologije
(primer: proizvajalec -> avtohiša)

Vozilo A: 

 Lastnik je proizvajalec

 Zapisano v blockchain PRENOS

Deljena

knjiga

(1)

Proizvajalec

(2)

Avtohiša

Demo  

1) Spremeni lastništvo na

pametni pogodbi

2) Počaka na “konsenz”



Modeliranje prenosa z uporabo blockchain tehnologije
(primer: proizvajalec -> avtohiša)

Vozilo A: 

 Lastnik je proizvajalec

 Zapisano v blockchain PRENOS

Deljena

knjiga

(1)

Proizvajalec

(2)

Avtohiša

Demo  

1) Spremeni lastništvo na

pametni pogodbi

2) Počaka na “konsenz”

Vozilo A: 

 Sedaj je lastnik avtohiša

 Sprememba zapisana v blockchain 

(dosežen konsenz)

 Proizvajalec ne upravlja več z vozilom

A

Opomba: prejšnja zgodovina

zajeta z dogodki na

blockchainu



Podobni prenosi med udeleženci

(1)

Proizvajalec

(2)

Dealership

(2)

Avtohiša

(3)

Leasing 
Company

(4)

Lessee

(5)

Scrap Merchant 

(6)

Regulator  

(3)

Lizinška hiša

(4)

Najemnik

(5)

Avtoodpad

(0)

Regulator  

Deljena kniga

(ledger)



ZAKAJ BI UPORABA BLOCKCHAINA LAHKO BILA KORISTNA? 

Popolna kopija verige blokov vsebuje:

 Zapis o vsaki storjeni transakciji v kronološkem vrstnem 

redu

Blok 0



Povzetek primera

 Blockchain tehnologija:

– Lahko pomaga preprečiti goljufije

– Zagotalja vidnost izvora sredstva

– Zagotavlja funkcionalnost “pametnih pogodb”, ki se lahko uporabi za

modeliranje kakršnihkoli sredstev

– Lahko zagotovi “deljeno knjigo”



Udeleženci v omrežju
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Blockchain

uporabnik

Storitve za

članstvo (CA)

Blockchain 

razvijalec

Upravljalec

Blockchain 

omrežja Tradicionalne

platforme za

obdelavo

Tradicionalni

viri podatkov

Blockchain

B2B transakcije

dostop do logike

dostop do 

podatkov

ustvarja

aplikacije

upravlja

dostop do 

varnostnih

certifikatov

Regulator

opravlja nadzor

R U

D

O





Sestavni deli blockchaina
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Članstvo

Pametna

pogodba

Sistemi za

upravljanje

Dogodki

Omrežje za

konsenz

Denarnica

Ledger Ledger vsebuje trenutno stanje podatkov (“world state”) in verigo proženja transakcij, ki

ju vzdržuje vsak udeleženec v omrežju.

f(abc); Programska koda, ki teče ne ledgerju, zajema sredstva in navodila za transakcije

(poslovno logiko) za spreminjanje sredstev.

…

E T

Celoten transakcijski tok, ki služi ustvarjanju konsenza o vrstnem redu in potrjuje

pravilnost množice transakcij, ki sestavljajo blok. Odgovornost za vzdrževanje

konsistentno repliciranega ledgerja.

Upravlja z identitetami na Blockchainu z dovoljenjem za dostop ter s transakcijskimi

certifikati.

Ustvarja obvestila o pomembnih dogodkih na Blockchainu (npr. nov blok), ter obvestila, 

povezana s pametnimi pogodbami.

Zagotavlja možnost ustvarjanja, spreminjanja in spremljanja sestavnih delov

Blockchaina

Varno upravlja z uporabnikovimi varnostnimi poverilnicami

i

Sistemska

integracija
Odgovorna za dvosmerno integracijo Blockchaina z zunanjimi sistemi. Ni del 

Blockchaina, a se uporablja z njim.

!



Blockchain aplikacije in ledger
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Blockchain

blok

txn

Blockchain 

razvijalec

Pametne

pogodbe

pokliče

razvije

razvije

zabeleženo

dostopa

dogodek

odda

odda

D

Ledger

‘get’, ‘put’, ‘delete’

Aplikacije

odjemalca

SDK

!

!

Trenutno stanje

txn txn



Prednosti blockchaina

Čas transakcije
zmanjšan iz dni v 
skoraj trenutno

Stroški režije in 
posrednikov

Nedovoljeni posegi, 
prevare, spletni

kriminal

Prihrani

čas
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Odstrani

stroške

Zmanjša

tveganje

Poveča

zaupanje

Lahko zaupamo

v tehnologijo



Blockchain ni rešitev za vse

težave

Blockchain ni primeren za:

 Časovno kritične aplikacije (milisekunde)

 Enega samega udeleženca (ni poslovnega omrežja)

 Zamenjava za replicirano podatkovno bazo

 Sistem za izmenjavo sporočil

 Zamenjava sistema za obdelavo transakcij

 Veliko količino transakcij nizke vrednosti
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Primeri

uporabe

FINANČNA INDUSTRIJA

ENERGY & UTILITIES

OSKRBOVALNA VERIGA

JAVNI SEKTOR

INTERNET OF THINGS
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B2B pogodbe

 Pogodbe v kodi

 Avtomatizacija pogodbenih

dogovorov

 Zaupanje

 Nadzor zasebnosti:

 Zasebne pogodbe

 Javne pogodbe

32



Proizvodna oskrbovalna veriga

 Primer: avtomobilski proizvajalci

 Upravljajo skupaj z dobavitelji

 Sledljivost sestavnih delov

 V primeru napake na delu 

mogoče odkriti vsa vozila z 

enakim delom

 Manj odpoklicev
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IBM & Maersk
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https://www.youtube.com/watch?v=tdhpYQCWnCw

https://www.youtube.com/watch?v=tdhpYQCWnCw


IBM & Walmart
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https://www.youtube.com/watch?v=SV0KXBxSoio

https://www.youtube.com/watch?v=SV0KXBxSoio


IBM Global Financing (IGF)

 Financiranje tehnologije (največji na svetu, 60+ držav)

 IGF upravlja s 125.000 strankami

 43 milijard USD posojil

 25.000+ sporov vsako leto

 100 milijonov USD zamrznjenih v sporih v vsakem

danem trenutku

IGF je s pomočjo blockchain tehnologije zmanjšal čas, 

porabljen za reševanje finančnih sporov, za 75%
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Hramba sredstev

 Neopredmetena sredstva

 Vrednostni papirji

 Bitcoin

 Dematerializirana na

Blockchain omrežju

 Trgovanje brez posrednikov

 Dodajanje poslovnih pravil

(avtomatizacija zniža stroške)

37



Bančništvo

 Korespondenčno

bančništvo

 Sindicirana posojila

 SISBON

 Zavarovanje posojila

 Hipoteke
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Javna uprava

 Avtentikacija identitete

 E-volitve

 Zemljiška knjiga

 Matični register vozil

39



Drugi primeri uporabe

 Sledljivost vrednih predmetov

 Borze

 Zdravstveni podatki

 Polnjenje električnih vozil

 Ladijski promet

 Trgovina: točke zvestobe

 Glasba: avtorski honorarji

 itd.
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david.starina@ibm.com

@DavidStarina

David Starina

Vprašanja?
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