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Barvne troživke
Čeprav svet vedno bolj brede v digitalne 
poslovne vode, so laserski tiskalniki za večino 
podjetji izredno pomemben člen v poslovni 
verigi. Opažamo pa, da se prodaja tiskalnikov 
kljub vsemu nekoliko upočasnjuje - najbolj pri 
domačih uporabnikih.

DOSJE

Naslednji bitcoin
Bitcoin je zgodba o uspehu, ki 
s(m)o jo mnogi zamudili. Zato se obračamo 
k alternativnim kriptovalutam in med 
njimi iščemo naslednjo veliko zvezdo, ki 
morda postane še večja. Preberite si vse o 
kupovanju tako imenovanih altcoinov. 

FEBRUAR
2018

Številni izdelovalci strojne ali programske opreme so 
se že zapletli v škandale, marsikateri so epilog doživeli 
tudi na sodišču. Minuli mesec odkrita dve desetletji sta-
ra razpoka v Intelovih procesorjih je zgolj zadnji v dolgi 
vrsti primerov. Osvetljujemo najzanimivejše, najdrznejše 
ali najdražje škandale.
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Dellovi XPSi so namenjeni predvsem zahtevnim, tudi poslovnim uporabni-
kom, ki cenijo prenosljivost in kakovost. XPS 15 je tanek, ličen in preprost po-
slovni prenosnik z izredno kakovostnim aluminijastim ohišjem.
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rsto let sem se požvižgal 
na fenomen bitcoina in 
kriptovalut – zdele so se 

mi preveč kompleksne, brez sti-
ka z realnim svetom, celo libera-
listične. A njihov pravi temni ma-
dež se kaže šele v zadnjih mese-
cih, ko mediji začenjamo pogo-
steje poudarjati drugo plat me-
dalje – velikansko porabo elek-
trične energije. Snovalec bitcoi-
na seveda morebiti ni razmišljal 
o tem, koliko energije bo porabi-
lo omrežje, ki vzdržuje transak-
cije, oziroma računalniki, ki ra-
čunajo nove kriptovalute. Pre-
prosto povedano, bitcoin in dru-
gi kriptokovanci danes praktično 
upočasnjujejo prizadevanja držav 
in ljudi po energetsko vzdržnejši 
prihodnosti, nasprotno, ohranja-
jo nas odvisne od rabe fosilnih 
goriv. Pri tem velja spomniti, da 
je kriptosvet šele na začetku svoje 
poti. Sodeč po okoljskem odtisu, 
se zdijo kriptovalute rakasta tvor-
ba, ki se vedno hitreje širi.

Vzpon kriptovalut se dogaja 
v zanimivem času v zgodovini: 
človeštvo je sicer že več desetle-
tij v zaostanku v svojem boju po 
zajezitvi klimatskih sprememb. 
Razrast kriptovalut težave pla-
neta še potencira – povpraše-
vanje po računalniških zmoglji-
vostih se eksponentno poveču-
je. Matematični problemi, ki jih 
računalniki rešujejo za ustvar-
janje dodatnih enot kriptovalut 
(postopek se imenuje  »rudarje-
nje«), postajajo vedno težji, po-
raba električne energije pa je ve-
dno večja. Prišli smo že do sto-
pnje, ko vsaka bitcoinska tran-
sakcija zahteva toliko električ-
ne energije, kot je na dan pora-
bi devet povprečnih ameriških 
gospodinjstev. »Rudarji« pa vsak 
dan gradijo več in zmogljivejše 
računalnike, pri čemer je skupna 
zmogljivost bitcoinskega omrež-
ja že okoli 100.000-krat večja od 
zmogljivosti 500 najzmogljivej-
ših superračunalnikov na svetu. 

42 teravatnih ur na leto za delo-
vanje porabi bitcoinsko omrež-
je, kar je več kot večina posame-
znih držav po svetu. Pri tem nas 
mora še dodatno skrbeti poda-
tek, da se »električna žeja« krip-
tovalut na dan poveča za oko-
li 450 gigavatnih ur (to predsta-
vlja letno porabo kake žepne dr-
žavice).

Omenjene količine elektri-
ke prispevajo omrežja po svetu, 
a bi lahko z njo poganjali elek-
trične avtomobile, naprave v go-
spodinjstvih, ne pa farme/tovar-
ne kriptovalut. Kako daleč zna 
ta norija pripeljati ljudi, kaže-
jo naslednji zgledi: v Venezueli 
je hiperinflacija vodila do moč-
no subvencioniranih cen ener-
gentov, ti pa v razcvet rudarje-
nja kriptovalut – tako zelo, da 
tamkajšnja elektrodistribucijska 
omrežja nalogi občasno niso kos 
in se izpadi dogajajo vedno po-
gosteje. Neki lastnik električnega 
avtomobila Tesla pa je poskusil 

rudnik postaviti kar v avtomobi-
lu in izkoristiti brezplačno elek-
triko javne polnilne postaje. Brez 
komentarja.

Tisto, kar nas mora res skrbe-
ti, je stvar preproste matema-
tike. Ob nadaljevanju trenutne 
stopnje rasti kriptovalut bomo 
že čez nekaj mesecev zadeli ob 
mejo – proizvodnja električne 
energije po svetu ne bo več doha-
jala povpraševanja. Še preden se 
ta scenarij res zgodi, bodo elek-
trarne izkoristile vse rezerve, a 
te so praviloma vezane na fosil-
na goriva in »umazane« tehno-
logije. Seveda po svetu že gra-
dijo nove elektrarne vseh vrst in 
oblik, a očitno prepočasi, da bi 
zajezile kriptolakoto. Upoštevaje 
vse dejavnike, so strokovnjaki iz-
računali, da bo julija 2019 bitco-
insko omrežje porabilo več ener-
gije kot celotne ZDA, februarja 
2020 pa toliko kakor ves svet. Če 
seveda vse skupaj ne bo prej po-
čilo … 

Tehnološka prihodnost  
z napako
MIRAN VARGA
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nketa družbe Deloit-
te med vodilnimi ka-
dri v energetiki je ugo-

tovila, da je večina vodstev pre-
pričana, da bodo njihova pod-
jetja že čez tri leta videti moč-
no drugače kakor danes, čez 5 
ali 10 let pa povsem drugače. 
Težko jim oporekamo, saj ta in-
dustrija doživlja korenite spre-
membe in pravcato preobraz-
bo. V zadnjih letih se je po sve-
tu močno okrepila proizvodnja 
električne energije iz obnovlji-
vih virov, pri čemer sta vodne 
vire povsem zasenčila veter in 
energija sonca. V ZDA so,  deni-
mo, v tem času podvojili količi-
no vetrnih in sončnih elektrarn, 

ki tako predstavljajo dobro de-
setino energetskih virov te drža-
ve. Podobno kot drugod po sve-
tu se razvite države skušajo otre-
sti odvisnosti od premoga in ga, 
kolikor je mogoče, nadomeščajo 
z zemeljskim plinom, ki se upo-
rablja v proizvodnji električne 
energije. Prav nižje cene zemelj-
skega plina so lani prispevale k 
povprečno nižjim izdatkom go-
spodinjstev in gospodarstva za 
električno energijo. V Sloveni-
ji bi bila znižanja brez nekaterih 
akcij posameznih ponudnikov in 
Zveze potrošnikov Slovenije ko-
majda opazna, saj je še vedno 
razmeroma majhno število go-
spodinjstev kljub sprostitvi trga 

električne energije dejansko za-
menjalo ponudnika. Za primer-
javo: v nekaterih ameriških zve-
znih državah so se veleprodajne 
cene električne energije od leta 
2014 do lani več kot prepolovile! 
In to kljub temu da so ponudniki 
intenzivno vlagali v nadgradnje, 
posodobitve in t. i. »dekarboni-
zacijo« svojih omrežij. Tudi Evro-
pa močno teži k čistejši električ-
ni energiji, zato večina projek-
tov, povezanih z novimi nalož-
bami, temelji na obnovljivih vi-
rih energije ali rabi zemeljskega 
plina. Upamo, da tudi v Sloveni-
ji ne bomo več (pre)dolgo kuri-
li premoga z namenom proizvo-
dnje električne energije. Sploh 

zato, ker smo z vodnimi viri bo-
gata država in se solarne in ve-
trne energije v resnici niti nismo 
resno lotili. Raziskave kažejo, da 
proizvodnjo električne energije 
iz obnovljivih virov močno pod-
pirajo tudi potrošniki, saj jim ni 
vseeno, kako onesnaženo je/bo 
njihovo okolje na račun njihove-
ga udobja. Med slednjega bomo 
v prihodnjih letih zagotovo (pri)
šteli tudi po en električni avto-
mobil na gospodinjstvo, če ne 
bo prišlo do zasuka v razmišlja-
nju in bomo tudi Slovenci konč-
no sprejeli delitveno ekonomi-
jo in prispevali svoj kamenček v 
mozaik višje učinkovitosti izra-
be virov.

Za električno energijo 
moramo skrbeti pametneje
Elektroindustrija je bila med prvimi, ki so jo tehnološke in regulatorne sile začele spreminjati. 
Omrežja so postala pametnejša, viri energije čistejši, uporabniki pa imajo več izbire kot kdaj prej.  A 
gre šele za začetek korenitih sprememb.
Vinko Seliškar
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