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DOSJE

Koronavirus
Normalno življenje se ne bo vrnilo, socialni 
odmik bomo morali ohranjati veliko dlje 
kot le nekaj tednov. Preobrazil bo naš način 
življenja, v nekaterih ozirih za vedno.

DOSJE

5G 
Mednarodna komisija za varstvo pred 
neionizirajočimi sevanji (ICNIRP) je po sedmih 
letih dela izdala težko pričakovane smernice 
za najvišje dovoljene meje izpostavljenosti 
neionizirajočim elektromagnetnim sevanjem. 
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Na uporabnika računalnika danes preži več nevarno-
sti kot kadarkoli prej, zato je nujno, da sistem zaščitimo s 
protivirusnim programom, ki mu lahko zaupamo. 
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 zadnjih letih je veliko 
poudarka na izboljšanju 
finančnih storitev. Med-

tem ko laično lahko ocenim, da 
so banke vendarle naredile velik 
napredek, saj smo dobili spletno 
in mobilno bančništvo, plačeva-
nje položnic s fotografiranjem 
in celo bančništvo prek Viberja, 
pa so zavarovalnice v temi. Teh-
nološki temi, da se razumemo. V 
primerjavi s sodobno bančno iz-
kušnjo je zavarovalniška uporab-
niška izkušnja, milo rečeno, po-
razna. Omejena spletna ponud-
ba zavarovanj v Sloveniji je sve-
tlobna leta stran od tiste, ki jo 
oglašujejo najnaprednejši ponu-
dniki panoge insurtech (zavaro-
valniška ustreznica podjetij fin-
tech).

Da bi sam lahko naklikal po-
samezna kritja za dom ali avto-
mobil? Nikakor, če imam srečo, 

lahko izberem paket, ki mi je pri-
bližno blizu. Da bi zavaroval pre-
nosnik ali fotoaparat ali pa avto-
mobil, če želite, za en sam dan 
ali dva? Pozabite. Ne gre. In ven-
darle bo nekoč šlo. Upam, da čim 
prej. Če se ne bodo zganili do-
mači ponudniki, naj pridejo tuji. 

Ostajam optimist. Tehnologi-
ja in avtomatizacija imata dovolj 
pozornosti finančne industri-
je. Storitve fintech danes že se-
gajo od storitev prenosa denarja 
do množičnega financiranja, kar 
utegne v prihodnje znatno spre-
meniti način poslovanja podje-
tij in potrošnikov. Elementi pla-
čevanja so vgrajeni v vedno več 
storitev in aplikacij, postopki pla-
čevanja se poenostavljajo. Najbo-
lje so izvedeni tisti, ki so za upo-
rabnike praktično nevidni. Pri-
sloniš pametno uro ali pa denar-
nico ob plačilni terminal, lučka 

in/ali pisk pa ti sporoči, da je vse 
v redu in lahko greš (iz trgovine 
ali gostilne).

Na neki način se veselim tudi 
naslednje revolucije v obliki kle-
petalnih botov. Ti bodo maloda-
ne vseprisotni (beri: integrirani), 
zato se bomo z njimi lahko po-
govorili o zavarovalniških ali fi-
nančnih potrebah in celo potrdi-
li naročila ter plačila. Tehnologi-
ja prepoznave glasu bo verjetno 
napredovala do te mere, da bo 
podobno varna kot gesla ali pr-
stni odtis (sicer pa jih lahko še 
vedno uporabljamo tudi v priho-
dnje).

In ko smo že pri varnosti. Fi-
nančne institucije zelo rade pou-
darjajo, kako dobro varujejo svo-
je poslovanje, saj da je varnost 
eden temeljev zaupanja. Brez za-
upanja namreč ni strank in po-
slovanja. Toda želel bi si, da bi 

naredile še precej več. Eden red-
kih plusov zavarovalnic je upo-
raba analitičnih rešitev za od-
krivanje goljufij – na ta način za-
varovalnice ustvarijo manj iz-
gub in njihovi komitenti (v teo-
riji) plačamo nižje premije. Tudi 
od bank bi pričakoval precej več, 
npr. zaščito ranljiv(ej)ših skupin 
potrošnikov, kot so starejši drža-
vljani in mlajši. Oboji so namreč 
najdovzetnejši za goljufije (pre-
vare) in slabo upravljanje financ 
ali premoženja. Banke ali pa kar-
tični procesni centri bi prav tako 
lahko precej (bolj) učinkovito 
blokirali nepoštene in sumljive 
trgovce.

Kje vse in kako bi lahko poslo-
vanje bank in zavarovalnic (na 
bolje) spremenile tehnologije ve-
riženja podatkovnih blokov in 
kriptovalute, pa je tema za pov-
sem nov prispevek. 

Pozabite na bančništvo  
in zavarovalništvo,  
tu sta fintech in insurtech
MIRAN VARGA
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a konferenci Bitcoin SV 
smo slišali, da se bitcoin 
vrača h koreninam. Kaj to 

dejansko pomeni?
Primarni cilj projekta Bitco-

in SV je uresničiti bitcoin zasno-
vo, kot jo je opisal Satoshi Naka-
moto. To je popoln protokol, za-
klenjen in stabilen. Drugi ključ-
ni del zasnove je ogromen obseg, 
saj nekatere odlične lastnosti bit-
coina postanejo očitne šele, ko se 
celoten sistem poveča. V zadnjih 
15 mesecih smo se zelo trudili 
za odpravljanje številnih škodlji-
vih sprememb, ki so bile v bitco-
in protokolu narejene v zadnjih 
11 letih. Februarja letos smo iz-
vedli nadgradnjo Genesis, ki je 
bila mejnik v obnovi protoko-
la in odklepa polno funkcional-
nost bitcoina, kakršna je bila za-
mišljena ob prvi izdaji. To počne-
mo preprosto zato, ker smo in-
tenzivno preučili originalno za-
snovo in ugotovili, da je ta edini 
način, kako lahko bitcoin deluje, 
če naj zagotavlja storitve celotni 
svetovni populaciji. 

  Bitcoin SV torej omogoča po-
slovne rešitve. Katere se bodo po-
javile prve?

Panoge, ki prevzemajo vodil-
no vlogo v implementaciji bit-
coina, so dobavne verige, inter-
netne igre, medicina in finanč-
ne storitve. Vse te panoge ima-
jo velike koristi od natančnega, 
preglednega vodenja evidenc 
in učinkovite izmenjave infor-
macij. To je eden izmed prepro-
stejših primerov uporabe bitco-
ina, zato je naravno, da je iz-
hodišče na teh področjih. A ko 
bodo podjetja bolje spoznala, 
kako lahko bitcoin dvigne učin-
kovitost njihovega poslovanja 

in prinaša nove funkcionalno-
sti, bomo priče še veliko novim 
in naprednim načinom njegove 
rabe.

 Ali se bo kriptovaluta bitcoin SV 
uporabljala za finančne storitve?

Zagotovo je najočitnejši pri-
mer rabe tokenizacija fiatnih va-
lut, vrednostnih papirjev in dru-
gih finančnih instrumentov. Šte-
vilne lastnosti teh instrumentov 
je mogoče avtomatizirati in uve-
ljaviti v skladu s pravili bitcoin 
skripta. Obdavčitev je še ena ve-
liko področje rabe. Predstavljaj-
te si scenarij, ko bi del plačila 
neposredno pristal na davčnem 
oddelku države – s tem bil lah-
ko avtomatizirali celo vrsto za-
mudnih poslovnih procesov. Za 
mala in druga podjetja ta valu-
ta predstavlja znaten prihranek 
stroškov, posebej če imajo oprav-
ka le z mikroplačili.

  Kako si predstavljate splošno 
sprejetje bitcoina kot elektronske-
ga denarja in zamenjavo za goto-
vino?

Menim, da je najverjetnejša 
pot, da bodo tokenizirane fia-
tne valute, zgrajene na protoko-
lu bitcoin SV, že v začetku prido-
bile širok spekter uporabe. To bo 
prineslo pomemben obseg pro-
meta in začelo stabilizirati tre-
nutno nestanoviten tečaj. Ko bo 
dosežena stabilnost vrednosti, 
bodo ljudje začeli opravljati pre-
hod z digitalnih fiat žetonov na 
bitcoin preprosto zato, ker bo za-
nje predstavljal cenejše in učin-
kovitejše sredstvo za najrazlič-
nejše transakcije.

 Kolikšno hitrost obdelave tran-
sakcij pa lahko doseže bitcoin, če 

ga primerjate, denimo, s sistemoma 
družb Mastercard ali VISA?

Trenutno zmoremo brez težav 
opraviti okoli ??? transakcij na 
sekundo, največja zmogljivost pa 
je nekje okoli 6.000. Povprečna 
hitrost sistema VISA je pogosto 
navedena pri 1.700 transakcijah 
v sekundi. Mi smo to dosegli v 
enem letu razvoja in z ekipo, ki 
je bila relativno nova na tem po-
dročju. Prepričan sem, da lah-
ko dosežemo 100.000 transak-
cij na sekundo že v naslednjem 
letu, čeprav smo si postavili ve-
liko višje cilje. S projektom Tera-
node želimo doseči kar 4,2 mili-
jona transakcij na sekundo.

 Ali ste prepričani, da lahko plat-
forma bitcoin SV postane najbolj-
ša rešitev za mikroplačila na svetu?

Vsekakor lahko, saj bitcoin 
skalira bolje kot drugi sistemi. 
Veliki obsegi transakcij prinašajo 
tudi večja plačila rudarjem in so 
ti motivirani za nadgradnjo svo-
jih kapacitet. Na ta način se sis-
tem samodejno vzdržuje.

 Bitcoin SV je še vedno v razvo-
ju. Kaj še morate storiti/popraviti?

Kar zadeva osnovni protokol, 
je treba obnoviti le nekaj manjših 
stvari, ki jih bomo v celoti uredi-
li v naslednji iteraciji, projektu 
poimenovanem Chronicle. Edi-
na pomembna stvar je obnova 

prvotno zastavljenega dvoteden-
skega cikla višanja stopnje težav-
nosti. Čeprav to ni težava pro-
tokola, je programska oprema 
še vedno prepredena z dolgole-
tnim tehničnim dolgom in ne-
potrebno zapletenostjo, ki je bila 
dodana za reševanje težav, ki v 
originalni bitcoin zasnovi sploh 
ne obstajajo. Na primer, obsta-
ja ogromna količina kode za ob-
računavanje pristojbin, ki je po-
trebna le, če omejite velikost blo-
kov. To povzroča ogromno po-
rabo procesorske moči in bo od-
stranjeno, saj se bomo vrnili na 
izhodiščno preprosto zasnovo 
protokola.

 Kam se bo v prihodnje usmeril 
razvoj bitcoina SV?

V podjetju nChain razvijamo 
Teranode, gre za programsko 
opremo za bitcoin vozlišča nasle-
dnje generacije. Delno je evoluci-
ja obstoječe programske opreme 
in delno nova koda. Cilj je razbi-
ti bitcoin SV na več komponent 
mikrostoritev, povezanih z no-
tranjim vodilom. Z definiranjem 
vtičnikov API med komponenta-
mi te postanejo med seboj agno-
stične. To omogoča, da Terano-
de raste skladno z razpoložljivi-
mi prihodki od transakcij. Prve 
predstavitvene različice vozlišč 
Teranode naj bi bile nared do 
konca leta. 

Lepota bitcoin protokola  
je v njegovi preprostosti
Steve Shadders, tehnični direktor podjetja nChain 
in tehnični direktor projekta vozlišč Bitcoin Satoshi 
Vision (SV), je z nami delil vizijo razvoja bitcoina. 
Ta se vrača h koreninam in obljublja učinkovito 
platformo za plačila, glasovanja, nadomestil bi lahko 
celo internet. 
Miran Varga
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