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22

2.4
2.5
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4.1

Specifikacije rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1

75
75
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Parametri in pripadajoči opisi sredstva logistične enote. . . . . . .

94

4.4

Parametri udeležencev in opisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

4.5
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P2P

Peer To Peer
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Povzetek

V okviru magistrskega dela smo razvili prototipno rešitev za sledenje izdelkom
v oskrbovalni verigi na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov, standarda GS1,
varnostnih nalepk in analizi obstoječe rešitve Codikett. Aplikacija omogoča vsem
členov v verigi posodabljanje distribucijske poti in preverjanje stanja izdelka na
zgodovinsko neoporečnih skupnih informacijah. Namen rešitve je v preprečevanju
nepravilnosti v oskrbovalnih verigah: črna tržišča, nezakonite prodajne poti, manipulacija prodaje izdelkov, ponarejanje izdelkov in vzpostavitev komunikacije
med proizvajalcem ter končnim potrošnikom. Aplikacijo smo razvili s spletnim
orodjem Hyperledger Composer.
Tehnologija veriženja podatkovnih blokov se lahko uporablja v številnih poslovnih namenih razpršenih storitev in aplikacij. Danes je veliko poslovnih modelov odvisnih od procesov in posredniških funkcij centralnih avtoritet. Z uvedbo
tehnologije je mogoče slednje odstraniti in procese prenesti med vse udeležencem
v omrežju, uvesti enakopravnost med njimi in verodostojnost informacij. Vsi sodelujoči se morajo strinjati s spremembo stanja, ki se zapiše v podatkovni blok
verige, katere zgodovino ni mogoče spreminjati. V izogib sporom med udeleženci
lahko vsi preverijo zgodovino stanj. Mnogi so mnenja, da je tehnologija naslednja
tehnološka prelomnica.
Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu smo se seznanili
z osnovnimi koncepti tehnologije, oskrbovalne verige in logistike ter analizo obstoječe rešitve, pri kateri smo imeli detajlen vpogled. V drugemu delu pa smo na
podlagi analize in dobre prakse implementirali rešitev ter jo primerjali z obstoječo.
1
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Povzetek

V zaključku smo ovrednotili dosežen rezultat in predstavili številne možnosti nadaljnjega razvoja.

Ključne besede: sledenje izdelkom, oskrbovalna veriga, tehnologija veriženja
podatkovnih blokov, Hyperledger Composer, standard GS1

Abstract

Within the master thesis, we developed a prototype solution for tracking products in the supply chain with the blockchain technology, the GS1 standard,
security labels and the analysis of the existing Codikett solution. The application allows all members in the chain to update the distribution path and verify
the status of the product on historically innocuous shared information. The purpose of the solution is to prevent irregularities in supply chains: black markets,
illegal sales channels, manipulation of product sales, product counterfeiting and
communication channel between the manufacturer and the final consumer. We
developed the application with the Hyperledger Composer.
Blockchain technology can be used in many business applications of scattered
services and applications. Today, many business models depend on processes and
intermediate functions of central authorities. With the introduction of technology,
they can be removed and the processes transferred to all network participants,
introduce equality between them and the credibility of information. All participants must agree with a change in the status that is recorded in the chain of
data block whose history can not be changed. In order to avoid conflicts between
participants, everyone can check the history of the situation. Many believe that
technology is the next technological breakthrough.
The masters thesis is divided into two parts. In the first part, we familiarized
ourselves with the basic concepts of technology, supply chain and logistics, and an
analysis of the existing solution, in which we had a detailed insight. In the second
part, on the basis of analysis and good practice, we implemented the solution and
3
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Abstract

compared it with the existing one. In conclusion, we evaluated the achieved result
and presented numerous possibilities for further development.

Key words: product tracking, supply chain, blockchain technology, Hyperledger
Composer, standard GS

1 Uvod

Za sprejetje določene tehnologije na globalno tržišče je potrebno, da nova tehnologija razrešuje številne probleme podjetij in uporabnika, preprosta uporaba,
možnosti integracije in nadaljnjega razvoja ter enostavno vzdrževanje. Navedene
značilnosti morajo biti združene v produkt z visoko dodano vrednostjo, ki bo
imel visoko zanimanje s strani širše javnosti. Najbolj prodorne tehnologije, so
večinoma razvite v laboratorijih globalnih podjetij ali pa v odprtokodnih skupnostih.

1.1

Uvod v magistrsko delo

V letu 2008 je razvijalec pod psevdonimom Satoshi Nakamoto predstavil članek
”Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” v katerem je opisal digitalno
valuto Bitcoin (BTC ), ki temelji na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov.
Avtor je ustvaril nekaj spletnih portalov s katerimi je želel razviti skupnost in
vključiti strokovno javnost v razvoj tehnologije. Nekateri strokovnjaki so bili
precej skeptični, drugi pa so se pridružili projektu in pripomogli k razvoju z digitalnimi denarnicami, s posodobitvami algoritma, rudarskimi bazeni in napravami
za rudarjenje. Po preboju digitalne valute je širša javnost pokazala velik interes in sčasoma so se tudi pojavile številne druge, med drugimi so najbolj znane
Ethereum (ETH ), Litecoin (LTC ) in Ripple (XRP )). Za besedo kripto valute se
je tudi uveljavila beseda virtualne valute [16].
Kasneje so računalniški strokovnjaki pokazali interes za tehnologijo, ki je
5
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omogočila, da kripto valuta Bitcoin postane najbolj cenjena kripto valuta na
tržišču. V današnjem svetu vlada veliko prepričanje, da bo tehnologija veriženja
podatkovnih blokov (angl. blockchain technology) velika tehnološka prelomnica,
kot je bil internet.

Tehnologija odpravlja vmesne posrednike, katerim so

bili primorani zaupati tako ponudniki kot potrošniki in uvaja zaupanje vsem
udeležencem v omrežju. Od arhitekture, ki temelji na osrednji arhitekturi se
arhitektura preusmerja v decentraliziranost, kar prinaša številne prednosti in slabosti. Omenjene lastnosti so na prvi pogled primerne za finančne ustanove, z
različnimi razširitvami pa jo je mogoče aplicirati tudi na storitve in izdelke. V
bližnji prihodnosti bodo določene storitev, kot so notarske storitve, javni registri,
denarne menjalnice, nakazovanje denarnih sredstev, posredovanje intelektualne
lastnine in avtorskih pravic, primorani korenito spremeniti svoje poslovne modele. Spreminjanje obstoječih in razvijanje novih rešitev na podlagi tehnologije
prinaša številne prednosti: storitve bodo opravljene v krajšem času ali celo v
realnem času, brez posrednikov in stroškov provizij, dostop do storitev bo mogoč
od koderkoli in kadarkoli, zgodovina poslovanja bo znana vsem, visoko zaupanje
v storitve in zelo naravna uporabniška izkušnja [17].
Vsaka tehnologija potrebuje nekaj časa, da javnost bolje razume njene
zmožnosti in uporabnost. Zato je potrebnih nekaj odmevnih izdelkov, ki bodo
omogočili njeno zasidranost v vsakdanjiku potrošnika. V vsaki urejeni skupnosti
je s časoma napisana zakonodaja novih tehnologij. V določenih državah zakonodaja sovpada s pozitivnimi lastnostmi tehnologije, tipični primeri takšnih držav
so Združene države Amerike, kjer je že možno opravljati nakupe s kripto valutami
in se voziti s avtonomnimi vozili. Taksna zakonodaja omogoča velik prodor tehnologij in konstantno rast novih storitev in produktov. V drugih državah, kot so
recimo članice Evropske Unije pa zakonodaja ni vedno najbolj naklonjena novim
spremembam. Predvideva se, da bodo regulative zelo nasprotovale tehnologiji in
nadomeščajo že obstoječe utirjene produkte in storitve [18].
Najbolj znane prelomnice tehnološkega razvoja so potekale v zadnjih 40 letih,
znotraj katerih smo bili priča petim paradigmam, ki so prikazane na sliki 1.1
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spodaj [17].

Slika 1.1: Paradigme v svetu računalništva.

Prva paradigma je osrednji računalnik (angl. mainframe), ki so ga končni uporabniki z omejeno računsko močjo uporabljali za izvajanje določenih računskih
opravil, kasneje so prejeli rezultate. Druga je prihod osebnih računalnikov (angl.
personal computer - PC ). V 80. letih prejšnjega stoletja so računalnike uporabljali izključno velike organizacije in podjetja. Ideja je bila v množični uporabi
računalnikov pri vsakdanjih opravilih, k temu sta najbolj pripomogla upad cen
in povečanje računske zmogljivosti. V začetek 90-tih je sledil Internet, ki je
s številnimi aplikacijami, storitvami in izgradnjo računalniških omrežij korenito
spremenil poslovne modele. Naslednji mejnik je bil na področju mobilnih in socialnih omrežij. Naprava za opravljanje pogovorov in pisanje kratkih tekstovnih
sporočil se je razvila v računalnik velikosti denarnice, ki je omogočal predvajanje
in zajemanje multimedijskih vsebin, podporo številnih aplikacij in storitev ter brskanje po svetovnem spletu. Na drugi strani pa so se pojavila socialna omrežja,
v katerih uporabniki imajo lasten javni profil v skupnost, delijo in prejemajo statuse ter multimedijske vsebine. V današnjem času bi lahko tehnologija veriženja
podatkovnih blokov bila nova prelomnica, saj razrešuje številne zahteve različnih
panog. Na Gartnerjevem ciklu priljubljenih novih tehnologij (angl. hype cycle) iz
leta 2016, ki je prikazan na sliki 1.2, je mogoče opazit, da je tehnologija veriženja
podatkovnih blokov v letošnjem letu bila zelo odmevna in bo v časovnem obdobju
naslednjih štirih do devet let popolnoma splošno sprejeta [19, 1].
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Slika 1.2: Gartnerjev cikel priljubljenih tehnologij iz leta 2016 [1].

Na začetku je vladalo razmišljanje, da je tehnologijo mogoče uporabiti izključno za namene ekonomije, kot so: trgovanje in zamenjava posrednika trading
and replacing the intermediary), plačilni sistemi (angl. payment systems), operativna tveganja finančnih trgov (angl. operational risks in financial markets) in
pametne pogodbe (angl. smart contracts). Kasneje z razširitvami je tehnologija
postala neodvisna od industrije, tako jo je mogoče danes uporabiti na številnih
ostalih področjih, kot so oskrbovalne verige in logistike, nepremičninskem tržišču,
zdravstva, državnih uradov (angl. smart government), umetne inteligence (angl.
artificial intelligence), večnapravskem računanju (angl. multi-device computing),
pametnih bivalnih prostorov (angl. smart houses) in mest (angl. smart city),
pametnih vozil (angl. smart cars) in ostalih inovativnih področjih. Nekatera
podjetja so bila zgodnji posvojitelji, saj že ponujajo lastne rešitve citemougayar2016business.
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Cilj magistrskega dela je izdelava prototipne rešitve za sledenje izdelkov v
oskrbovalni verigi na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov s uporabo standarda GS1 [20] in varnostnih nalepk. Tehnologija zahteva od vseh členov v verigi, da posodabljajo stanje logističnih enot oziroma izdelkov. Izdelek je znan
samo proizvajalcu in končnemu potrošniku, vmes pa se izdelek ali množica izdelkov vstavi v logistično enot s katero upravljajo vsi členi vmes. Vsaka enota
je označena z logističnimi oznakami standarda GS1, kar omogoča prevoznikom
učinkovitejše in hitrejše izvajanje poslovnih procesov. Tako se za vsak posamezen izdelek oziroma logistično enoto posodablja distribucijska pot od proizvajalca
do končnega potrošnika. Varnostne nalepke proizvajalec nalepi na izdelke in tako
zagotavlja končnim potrošnikom neoporečnost svojih izdelkov. Vsi členi v verigi
lahko preverjajo kje se nahaja logistična enota oziroma izdelek, komu mora biti
dostavljena, kdo je trenutno prevaža in drugo. Poleg trenutnega stanja logistične
enote ozirom izdelka, lahko s pomočjo vseh zgodovinskih stanj sledimo logističnim
enotam in preprečimo nepravilnosti, ki se pojavljajo vzdolž oskrbovalne verige.
Največje težave predstavljajo: ponarejanje izdelkov, manipulacija pospeševanja
ali zaviranja prodaje izdelkov določenih proizvajalcev, prodaja izdelkov na črnih
tržiščih, nezakonite prodajne poti, ponarejanje izdelkov in slabo zaupanje končnih
potrošnikov v proizvajalce. Vsi členi v verigi so si enakopravni in izmenjavo neoporečne informacije. Takšna oskrbovalna veriga zagotavlja popolno transparentnost. Aplikacijo smo razvili na podlagi analize programske rešitve Codikett, v
katero smo meli detaljen vpogled [8]. Podjetje Securikett GmbH uporablja aplikacijo v kombinaciji s varnostnimi nalepkami [10]. Aplikacijo smo implementirali
s spletnim orodjem Hyperledger Compsoer, ki se izvaja na platformi Bluemix
podjejta IBM (angl. International Business Machines-IBM ) [21] . S orodjem
smo ustvarjali podatkovno verigo in simulirali scenarije v oskrbovalnih omrežij.
Na koncu smo ovrednotili referenčno in lastno rešitev ter podali nekaj iztočnic za
nadaljnje možnosti.
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1.2

Motivacija

Na področju oskrbovalne verige in logistike moramo zadostiti številnim izzivom, ki
se pojavljajo in jih še vedno nismo povsem razrešili. Namesto osrednje ustanove,
ki hrani pridobljene podatke iz oskrbovalne verige, bi lahko te informacije vpisali
v podatkovno verigo in tako omogočili dostop vsem členov v oskrbovalne verige.
Globalizacija, zunanje izvajanje proizvodnje (angl. outsourced manufacturing),
daljše dobavne verige in manjše marže na produkte so postavile zelo zapleteno
strukturo oskrbovalnih verig kot kadarkoli prej. S kompleksnostjo so se tudi
pojavili številni izzivi. Največji izzivi so nezmožnost nadzorovanja in spremljanja
inventarja v več skladiščih hkrati. Nekatera podjetja, pri širitvi skladišč na več
lokacij, slabo povežejo poslovne sisteme med lokacijami in izgubijo nadzor nad
inventarjem. Slabo upravljanje zalog je druga težava, saj obstaja možnost, da
podjetje kljub zalogam naroči dodatne izdelke oziroma prodajo kupcem izdelke,
ki niso na zalogi. Posledica je preobremenitev denarnega toka in nezadovoljstvo
strank. Naslednje vprašanje je kako predvideti količino proizvedenih izdelkov,
ki jih bodo potrošniki kupili. Težava vodi v zamujene poslovne priložnosti ali
zaustavitev proizvodnje. Problem slabe usklajenosti proizvodnih linij v visoko
reguliranih panogah, kot so medicinski pripomočki, farmacevtski in sveži izdelki
lahko povzroči negativen vpliv na blagovno znamko. Proizvajalci poizkušajo na
številne načine rešiti omenjene težave, eden izmed pristopov je slednje izdelkom v
oskrbovalni verigi s katerim je mogoče zaznati različne težave, ki smo jih omenili
v cilju magistrskega dela v prejšnjem poglavju [22].
Letos je ameriška veriga trgovin Walmart začela s testnim projektom upravljanja oskrbovalne verige na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov. Nadzorovali
so proizvodnjo izdelkov v Ameriki in jim sledili na Kitajsko tržišče. V projektu so
terenski delavci z mobilnimi napravami zbirali podatke o proizvodnji in jih zapisovali v podatkovno verigo. Podatki so na voljo vsem in si jih je možno pogledati
namesto v nekaj dnevih že v nekaj minutah. S kvalitetnimi podatki bi lahko Walmart izboljšala učinkovitost oskrbovalne verige, vodenje evidenc, varnost hrane,
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prepoznal ozka grla in zmanjšali količino živilskih odpadkov. Pri podvigu sta
sodelovala IBM in Univerza Tsinghua v Pekingu. Rešitev so implementirali na
platformi Hyperledger Fabric, ki jo je IBM razvili s fundacijo Linux Fundation,
walmartibm. Izgube v oskrbovalni verigi znašajo tudi nekaj milijard dolarjev letno, zaradi izgub blaga, goljufij, zamudnega ročnega dela z papirji in podobno
[22].
Avtorica diplomskega dela ”Adoption of Blockchain Technology in Supply
chain and Ligistics”, Krystsina Sadouskaya, je proučevala možnosti uporabe
tehnologije v oskrbovalni verigi in logistiki. Navedla je, da tehnologija prinaša
številne izboljšave na več nivojih. Na področju preglednosti odpravlja organizacijske težave znotraj obstoječih oskrbovalnih verig. S sledljivostjo izdelka je možno
pridobiti informacije o življenjskem poteku izdelka, zmanjšati napake pri revizijah in procesiranju plačil. Na področju varnosti omogoča prepoznavanje goljufij.
Tehnologija tudi končnim kupcem omogoča iskanje informacij o poreklu proizvodov, načinu pakiranja in prevažanju v podatkovni verigi, kar posledično poveča
zaupanje kupcev v določeno blagovno znamko. Proizvajalcem izdelkov omogoča
povratne informacije končnih potrošnikov, saj se kupci lahko odzovejo na prejete izdelke v realnem času in tako omogočijo analiziranje napak in izboljševanje
rešitev. Tehnologija omogoča celotni verigi razvoj poslovanja na podlagi analiz
tržišča in spremljanju konkurence, saj ni odvisna od posrednih in osrednjih ustanov. V zaključku je zapisala, da se ljudje delijo na dva pola. Prvi menijo, da
je implementacija tehnologije veriženja podatkovnih blokov v oskrbovani verigi
zelo kompliciran proces, saj zahteva sodelovanje vseh njenih členov. Ima nekaj
prednosti, vendar ne morejo povsem zadovoljiti potrebam procesov ”end to end”,
saj je oskrbovalno verigo zelo težko spremenit in prilagoditi. Podjetja so več
let izpopolnjeval procese oskrbovalne verige in takojšnja integracija tehnologije
bi bila vse prej kot enostavna, še posebej v uveljavljenih oskrbovalnih verigah
Na drugi strani pa, da tehnologija lahko poveča učinkovitost različnih sektorjev
in izboljša organiziranost v globalnem smislu. Zatrjuje, da zaradi dveh nasprotujočih si razmišljanj, tehnologija počasi prihaja na tržišče in se ji podjetja počasi
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prilagajajo [17].

1.3

Struktura magistrskega dela

V prvem poglavju sta predstavljena motivacija in namen magistrskega dela.
V naslednjem poglavju predstavimo tehnologijo veriženja podatkovnih blokov,
možnosti uporabe, prednosti in slabosti. Zaradi samega cilja magistrskega delo
smo se morali seznaniti tudi s osnovnimi koncepti oskrbovalne verige in logistike,
tehnikam sledenja izdelkov. Pogledali smo si tudi obstojčo rešitev. Vse omenjeno
se nahaja v tretjem poglavju. V četrtem poglavju smo napisali specifikacije rešitve
in detjalen potek njene izdelave. Nato smo preverili delovanje rešitve in primerjali z referenčno rešitvijo. V zadnjem poglavju sta zaključek in opis možnosti za
nadgradnjo rešitve.

2 Tehnologija veriženja blokov

Splošno pogovorno izraz tehnologija veriženja podatkovnih blokov uporabljamo
v različnih kontekstih, kar lahko povzroči precejšnjo zmedo. Včasih govorimo o
kripto valutah, včasih imamo v mislih pametne pogodbe, včasih pa samo določene
procese, ki sovpadaj s filozofijo tehnologije. Splošno je mišljeno kot porazdeljena
javna knjiga (angl. distributed public ledger ), ki hrani seznam transakcij in je v
skupni rabi z ostalimi računalniki Transakcija je podatkovna struktura, v kateri
so lahko zapisane poljubne informacije, večinoma odvisne od narave storitve.
Strokovno gledano je tehnologija združena iz obstoječih tehnologiji, ki omogoča,
da varno in transparentno izvedemo transakcijo brez posrednikov.

2.1

Današnji zapisovalni sistemi

Današnja transakcijska omrežja so posodobljene različice prvih zapisov transakcij.
Sprva so se zapisi beležil na kamnite plošče, nato na papirju, danes pa večinoma
digitalno. Zapisi so bili v obliki lastnik neke dobrine, količina dobrine in vrednost
dobrine. Kupci in prodajalci so določili dobrino, količino in ocenjeno vrednost.
Sodobna tehnologija je ta proces prenesla na pomnilniške naprave in oblačne platforme, vendar proces je ostal enak. Sistemi za upravljanje identitet udeležencev v
omrežju ne obstajajo ali pa so zelo redki. Potrebni so dnevi, da se izvedejo transakcije vrednostnih papirjev in denarnih sredstev. še vedno se določene pogodbe
morajo podpisati in izvesti ročno. Vsaka zbirka podatkov v sistemu vsebuje edinstvene informacije, kar predstavlja kritično točko odpovedi (angl. Single Point of
13
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Failure - SPOF ). Zelo težko je z današnjimi fraktalnimi pristopom izmenjavati
informacije in procese ter zgraditi sistem zapisovanja, ki poslovno omrežje naredi
zaupanja vredno. Danes si poslovni partnerji med seboj pošiljajo transakcije in
vodijo ločene evidence teh, torej vsak ima lastno evidenco transakcij, ki je včasih
lahko neskladna, se lahko uniči in podobno, kot je prikazano na sliki 2.1 [23].

Slika 2.1: Primer arhitekture poslovnega omrežja v današnjem času.

2.2

Vpeljava tehnologije veriženja podatkovnih blokov

Namesto obstoječega sistema transakcij bi lahko imeli standardne metode za ugotavljanje identitet udeležencev, skupno izvajanje transakcij in shranjevanje podatkov ter ugotavljanje porekla sredstev na podlagi seznama transakcij. Omenjenim zahtevam najbolje ustreza omrežje veriženja podatkovnih blokov, kjer vsak
udeležence ima svojo lastno kopijo javne knjige in jo posodablja glede na ostale
udeležence, kot je prikazano na 2.2. Poleg posodobitev knjig se delijo tudi postopki za njihovo posodabljanje. Prednost se kaže v zmanjšanju obdelovalnega
časa transakcij, stroških in tveganju z zasebnimi informacijami in njihovo obdelavo, pri tem pa se izboljšuje zaupanje omrežja [23].
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Slika 2.2: Poslovno omrežje na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov.

Poglejmo si osnovne koncepte in gradnike v tehnologiji veriženja podatkovnih
blokov [23]:
Omrežje
Omrežje (angl. network ) je sestavljeno iz najmanj dveh vozlišč, ki opravljajo odobritev in je povezano s storitvijo naročanja in komponento storitev
za udeležence, ki uporabljajo certifikate uporabnikov za identificiranje njihovih
dovoljenj.
Vozlišče
(angl. peer ) je entiteta v omrežju, ki glede na namen vzdržuje javno knjig in izvaja veriženje podatkovnih blokov. Udeleženci so lastniki vozlišč in jih vzdržujejo.
Potrjevalno vozlišče
Potrjevalno vozlišče (angl. commiter ) je posebna vloga vozlišča, pri kateri
vozlišče izvrši dodajanje podatkovnega bloka potrjenih transakcij v javno knjigo
posameznega kanala. Vozlišče lahko deluje kot podporno vozlišče (angl. endorser
peer ) in potrjevalno (angl.commitment peer ), večinoma je mišljeno kot potrjevalno.
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Podporno vozlišče
Podporno vozlišče (angl. endorser ) ima posebno vlogo vozlišča, ki simulira
transakcijo in onemogoča pošiljanje ne determinističnih transakcij naprej skozi
omrežje. Transakcija je poslana podpornemu vozlišču kot predlog transakcije.
Podporna vozlišča so večinoma tudi potrjevalna vozlišča, ti pa lahko spreminjajo
stanje v javni knjigi.
Odjemalec
Odjemalec (angl. client) je lahko uporabnik ali pa programska oprema, ki
izvaja interakcijo z verigo podatkovnih blokov preko znanega API-ja ob uspešno
opravljeni avtentikaciji na določenem kanalu. Interakcija pomeni pisanje, branje
in izvajanje poizvedb na verigi podatkovnih blokov. Skrbnik sistema (angl. administrator ) je tudi vrsta uporabnika, ki podeljuje odjemalcem pravice dostopa.
Uporabljajo se tudi izrazi uporabnik, končni uporabnik, aplikacija na strani odjemalca, kočno vozlišče, udeleženci in stranke. V primeru samodejno izvajajočih
transakcij je aplikacija mišljena kot nek končen uporabnik.
Udeleženec
Udeleženec (angl. member ) je legalna entiteta, ki ima veljaven in unikaten
temeljni certifikat (angl. root certificate) v omrežju. V omrežju so vozlišča in
odjemalci povezani z določenim članom.
Naročnik (angl. orderer )
Naročnik je ena od omrežnih enot, ki tvorijo naročanje storitev. Nabor vozlišč
za naročanje storitev (angl. Ordering Services Nodes - OSN ) bo predložila transakcije v podatkovni blok glede na izbrano naročniško storitev. V primeru samo
enega vozlišča za naročanje storitev so transakcije poslane vsem naročnikom in
nato dostavljene kot podatkovni bloki na ustreznemu kanalu.
Podatkovni blok
Podatkovni blok (angl. block ) je urejen seznam transakcij, ki se dostavi vsem
vozliščem za potrditev in kasnejši vpis v javno knjigo. Vozlišča so računalniki
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pravnih in fizičnih oseb, ki določene procese izvajajo samostojno oziroma z
manjšim posegom uporabnika.
Konfiguracijski blok
Konfiguracijski blok (angl. configuration block ) vsebuje podatke o konfiguraciji, ki opredeljuje udeležence in politiko overjanja na posameznem kanalu in
posamezni sistemski verigi. Kakršne koli spremembe kanala ali celotnega omrežja,
recimo uspešno dodajanje novega udeleženca v omrežje, bo privedlo do dodajanja
novega konfiguracijskega bloka v ustrezno verigo. Politika urejanja konfiguracijskega bloka na ravni kanala je definirano prek konfiguracijskega sistema verižne
kode (angl. Configuration System Chaincode -CSCC ).
Inicializacijski blok
Inicalizacijski blok (angl. genesis block ) je konfiguracijski blok, ki inicializira
mrežo ali kanal in se prvi zapiše v verigo.
Predlog
Predlog (angl. proposal ) je zahteva za potrditev transakcije, ki je namenjena
določenim vozliščem na kanalu. Vsak predlog je bodisi zahteva instance ali zahteva zagona.
Poizvedba
(angl. query) je poizvedba, ki zahteva vrednost ključa v trenutnem stanju
javne knjige.
Transakcija
Transakcija (angl. transacation) je zahteva za instanco ali zahteva zagona za
branje podatkov iz javne knjige in izvajanje verižne kode na vozlišču.
Verižna koda
Verižna koda (angl. chaincode) je programska oprema, ki generira par ključvrednost ali pa tekstovne podatke v formatu JSON (angl. JavaScript Object
Notation) in vsebuje navodila za potrjevanje transakcij na vozliščih.
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Inicializacija
Inicializacija (angl. initialize) je metoda, ki inicializira aplikacije verižne kode
preden se ta začne izvajati in prične dodajati podatkovne bloke.
Namestitev
Namestitev (angl. install ) je postopek postavitve verižne kode na datotečni
sistem nekega vozlišča.
Instanca verige
Instanca (angl. instantiate) je postopek zagona verige.
Zagon
Zagon (angl. invoke) se uporablja za klicanje funkcij verižne kode z nizom
argumentov. Zagon se zajame kot predlog transakcij, ki potekajo skozi modularni
tok overjanja: naročanje, potrjevanje in obveščanje.
Začetno nalaganje
Začetno nalaganje (angl. bootstrap) je inicializacija omrežja v katerem se prvo
nastavi politika, verižna koda in certifikati, ter se jih nato pošlje vsem vozliščem
v omrežju in njihovim odjemalcem. Začetno nalaganje se opravi samo enkrat ob
inicializaciji podatkovne verige.
Kanal
Kanal (angl. channel ) temelji na sistemski verigi in je namenjen različnim
odjemalcev v omrežju, ki se nanj naročijo. Odjemalec se lahko naroči na več
kanalov in dostopa le do teh transakcij. Vsak kanal ima eno edinstveno razpršeno
javno knjigo.
Več kanalnost
Več kanalnost (angl. mulit-channel ) je podprta na novejših platformah za
izvajanje veriženja podatkovnih blokov, ki omogoča več kanalov in izoliranost
javne knjige vsakega kanala. Ta zmožnost omogoča večstranske pogodbe, pri
katerih samo določeni udeleženci na kanalu lahko predložijo, potrdijo, naročijo

2.2 Vpeljava tehnologije veriženja podatkovnih blokov
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ali izvedejo transakcijo na tem kanalu. Eno vozlišče lahko vzdržuje več javnih
knjig brez ogrožanja zasebnosti in zaupnosti uporabnikov.
Protokol Gossip
Protokol Gossip (angl. gossip protocol ) je protokol, ki se uporablja za komunikacijo med vozlišči na kanalu za vzdrževanje omrežja. Protokol omogoča
razširjanje podatkov, pri čemer zagotavlja da ni potrebno, da vsa vozlišča na
enkrat sodelujejo v komunikaciji in lahko nemoteno opravljajo svoje procese. Taksna vozlišča posodobijo svoje stanje kasneje.
Razpršena javna knjiga
Javna knjiga (angl. ledger ) je dnevnik transakcij, ki ga upravljajo vozlišča.
Obstajajta dve različici javne knjige. Prva se nahaja na vozlišču in vsebuje vse
transakcije, ki prihajajo iz storitev za naročanje, nekatere transakcije pa so dejansko neveljavne. Druga je validirana javna knjiga, ki vsebuje v celoti potrjene
in validirane transakcije, ki zadostujejo pogojem soglasja. Tovrstne transakcije
so naročene, potrjene in odobrene.
Politika
Politika (angl. policy) določa pravila, ki jih vsi v omrežju morajo spoštovati za
skupno dobro omrežja. Na voljo imamo več vrst politik, kot so politike overjanje,
politika validacije, politika vpisovanja (committal), politika za upravljanje verig,
omrežja in kanala. Politike so opredeljene na podlagi sistemskih verižnih kod in
vsebujejo zahtevane specifikacij za uspešnost omrežja. Politika odobritve lahko
zahteva, da vsa podporna vozlišča dosežejo enak rezultat pri simulaciji transakcije. V kolikor se to doseže potem je takšna transakcija veljavna, se vstavi v
podatkovni blok in se potem doda na rep verige.
Politika overjanja
Politika overjanja (angl. endorsement policy) v omrežju določa pravila za
odobritev ali zavrnitev predlaganih simuliranih transakcij. Politika določa najmanjše število podpornih vozlišč, ki morajo uspešno potrditi transakcijo, lahko
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določi tudi vsa podporna vozlišča. Večinoma se politika določa glede na aplikacijo verige podatkovnih blokov. Politiko se lahko tudi določi na podlagi uporabe
aplikacije verige podatkovnih blokov in želene ravni odpornosti proti nepravilnim
vedenjem podporni vozlišč in nepravilnem delovanju omrežja. Uporablja se tudi
izraz politika potrjevanja.
Soglasje
Soglasje (angl.

consensus) predstavlja celoten transakcijski tok, ki služi

ustvarjanju dogovora o potrjevanju in zavračanju transakcij v podatkovnem
bloku.
Podpora
Podpora (angl. endorsement) se nanaša na postopek, pri katerem posamezna
vrstna vozlišča lahko izvrši transakcijo in vrnejo odgovor odjemalcu o uspešnosti
potrjeno transakcijo oziroma neuspešnosti. Odjemalec ustvari predlog transakcije. Verižna koda določa ustrezne politike overjanja in določa potrjevalna vozlišča.
Dinamično članstvo
(angl. dynamic membership) podpira dodajanje in odstranjevanje udeležencev
in vozlišč. Posledično zagotavlja transparentnost in delovanje celotnega omrežja.
Storitve članstva
Storitve članstva (angl. membership services) potrjujejo, dovoljujejo in upravljajo identitete v omrežju. Vsako vozlišče ima kodo, ki opredeljuje njegovo
članstvo in tako določa avtentikacijo in avtorizacijo operacij na verigi podatkovnih blokov. PKI (angl. Pulic Key Infrastructure - PKI ) izvaja abstrakcijo
ponudnika članskih storitev.
Storitev naročanja
Storitev naročanja (angl. ordering service) je na voljo določenim vozliščem, ki
predlagajo oziroma naročajo transakcijo za vpis v podatkovni blok. Vsi predlogi
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transakcij se izvedejo po principu prvi pride prvi se izvede (angl. first-come-firstserve) za vse kanale v omrežju. Storitev naročanja velja za celotno omrežje in
ponuja kriptografsko varnost za posamezne udeležence.
Ponudnik članskih storitev
Ponudnik članskih storitev (angl. Membership Service Provider - MSP ) je
abstraktna komponenta sistema, ki omogoča odjemalcem in vozliščem poverilnice
za sodelovanje v omrežju. Odjemalci uporabljajo poverilnice za overjanje svojih
transakcij, vozlišča pa za preverjanje pristnosti rezultatov obdelave transakcij.
Komponenta je močno povezana s komponentami za obdelavo transakcij, vendar
še vedno omogoča spreminjanje implementacije brez potrebe po spreminjanju
jedra komponent za obdelavo transakcij.
Avtentikacija
Avtentikacija (angl. authentication) je preverjanje istovetnosti identitete uporabnika. Tipičen primer je vpis uporabniškega imena in gesla pri prijavi v informacijski sistem.
Verifikacija
Verifikacija (angl. verification) je preverjanje ustreznosti uporabnika predhodno postavljenim zahtevam informacijskega sistema. Tipičen primer so dostopne
pravice uporabnika v spletni aplikaciji.
Avtorizacija
Avtorizacija (angl. authorization) je dodelitev pravic uporabniku za dostop
do informacijskega sistema . V nadaljevanju si bomo pogledali ključne koncepte iz
tehnologije veriženja podatkovnih blokov. Prav tako se bomo poglobili v določene
gradnike.
V nadaljevanju si bomo poglobili v določene gradnike in ključne koncepte
tehnologije.
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2.3

Osnovni koncepti tehnologije veriženja podatkovnih
blokov

Veriženje podatkovnih blokov je razpršena podatkovna baza, ki vzdržuje konstantno rastoči seznam zapisov, ki se imenujejo podatkovni bloki. Vsak podatkovni
blok se sestoji iz vrednosti zapisane v zgoščeni obliki, časovne štampiljke in povezave na prejšnji podatkovni blok v obliki zgoščene vrednosti oziroma pristnega
odtisa in ne kakšnega fizičnega ali logičnega naslova, kot je prikazano na sliki 2.3
[18] .

Slika 2.3: Prikaz treh zaporednih podatkovnih blokov.
V praksi veriga podatkovnih blokov izgleda kot navadna datoteka oziroma v
strokovnem jeziku podatkovna struktura, ki pove kako so podatki logično združeni
in shranjeni. Zelo preprosta je analogija s knjigo, kjer podatkovni bloki predstavljajo strani v knjigi. Zgodba v poglavju je vsebina zaporednih podatkovnih
blokov. Vsebina v podatkovnih blokih pa je definirana glede na uporabo verige.
V kolikor bi liste iz knjige iztrgali in jih naključno pomešali bi še vedno lahko
sestavili zgodbo skupaj, podobno je tudi s podatkovnimi bloki, saj ima vsak podatkovni blok svoje ime, ki je definirano z zgoščeno vrednostjo, ki pa je zgrajena
na zgoščeni vrednosti prejšnjega podatkovnega bloka. Na spodnji sliki 2.4 je predstavljena formacija, katero tvori glavna veriga (angl. main chain), ki je nastala
na podlagi inicializiranega bloka (angl. genesis block, beli kvadratek ) in osirotele
podatkovne bloke (angl. orphan, sivi kvadratki), ki obstajajo izven glavne verige
in se na njih več ne gradi. Do teh podatkovnih blokov pride zaradi nepravilnega
izračuna enega ali več vozlišč in neuspešne preverjenosti ostalih vozlišč v omrežju
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[18].

Slika 2.4: Prikaz gradnje verige podatkovnih blokov.

Veriga podatkovnih blokov je tipično upravljana z omrežno arhitekturo vsak
z vsakim (angl. Peer-To-Peer - P2P ), med seboj enakovrednimi napravami, kot
so strežniki in odjemalci hkrati, in protokoli za validiranje novih podatkovnih
blokov. Verige podatkovnih blokov imajo mehanizme, ki poskrbijo tako, da jih ni
možno spreminjati za prejšnja stanja oziroma jih je težko spremeniti. V kolikor bi
podatke v nekaterem podatkovnem bloku spremenili, potem bi morali spremeniti
vse nadaljnje podatkovne bloke v dogovoru z večino omrežja. Veriga podatkovnih
blokov služi kot razpršena javna knjiga, ki omogoča beleženje in trajno preverjanje transakcij. Verige podatkovnih blokov so varne zaradi dizajna implementacije
in so primer razsežnega računskega sistema z visoko tolerantnostjo Bizantinove
napake. Razpršenost sistema je dosežena s tehnologijo veriženja podatkovnih blokov. Zaradi tega se lahko uporablja za beleženje dogodkov, medicinskih zapisov,
upravljanje identitet, procesiranje transakcij, dokumentiranje preteklih dogodkov
in ostalih upravljavskih aktivnosti [18].
Tehnologija veriženja podatkovnih blokov temeljih na naslednjih 10 ključnih
lastnostih [18]:

• kripto valute,
• razpršena računalniška infrastruktura,
• platforma za izvajanje transakcij,
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• decentralizirana podatkovna baza,
• porazdeljena digitalna javna knjiga,
• razvojna platforma,
• odprto kodna programska oprema,
• tržišče finančnih storitev,
• omrežje enakovrednih računalnikov in
• sloj varovanja storitev.
1. Kripto valute Kripto valuta je najbolj opazna storitev tehnologije. Predstavljena je z žetonom, ki je druga veljavna oblika valute. Glavna pomanjkljivost je nestabilnost in variiranje vrednosti ter negotovost prihodnosti
njene vrednosti. Če izvzamemo tehnologijo blokovne verige, lahko smatramo kripto valuto enakovredno kateri koli drugi valuti, saj z njo lahko
trgujemo na borzah in, jo uporabljamo kot plačilo sredstvo.
2. Razpršena računalniška infrastruktura
Tehnologijo lahko obravnavamo kot pristop v oblikovanju programske
opreme, ki povezuje več računalnikov istega namena s postopki za deljenje in beleženje informacij. Operacija se izvede glede na trenutno stanje
vsebine. Na fizičnem nivoju tehnologija deluje na spletnih strežnikih.
3. Platforma za izvajanje transakcij
Tehnologija omogoča potrditve različnih transakcij v digitalni obliki.
Vsakič, ko dosežemo soglasje, se transakcija zabeleži znotraj posameznega
bloka, ki sestavlja verigo. Veriga konsistentno beleži transakcije, katere je
mogoče naknadno preveriti. Če želimo enačiti tehnologijo za transakcije blokovne verige z drugimi omrežji za obdelavo transakcij moramo upoštevati
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pretočnost obdelave, ki se meri v transakcijah na sekundo (angl. Transactions per second - TPS ). Skozi čas so se hitrosti transakcij povečale, kar je
pozitivno vplivalo na razvoj tehnologije.
4. Decentralizirana podatkovna baza
Blokovna veriga shranjuje nove podatkovne bloke in spremembe prejšnjih.
Vsebina podatkovnega bloka je zgoščena vrednost nekega sredstva. Kdorkoli ima možnost preveriti katere podatke vsebuje blok. Vsebina bloka pa
je dostopna le lastniku z zasebnim ključem s katerim odklene blok. Sodeč
po tem veriga se obnaša podobno, kot podatkovna baza s to razliko, da je
del shranjenih podatkov javno dostopen. Podatkovne verige niso učinkovite
podatkovne baze in niso njihova zamenjava, temveč so izziv za razvijalce
novih aplikacij, ki lahko izkoristijo zmogljivost obeh.
5. Porazdeljena digitalna javna knjiga
Veriga je porazdeljena digitalna javna knjiga s časovnim žigom, ki spremlja
vsako obdelano transakcijo, ki je bila kadar koli opravljena v omrežju. S tem
omogoča uporabnikom preverjanje veljavnost vsake transakcije. Omenjena
knjiga je v skupni rabi med več uporabniki.
6. Razvojna platforma
Tehnologija omogoča nov način gradnje sodobnejših vrst aplikacij, ki so decentralizirane in kriptografsko varne. Prav tako veriga podatkovnih blokov
lahko vsebuje različne API-je s skriptnim jezikom za transakcije.
7. Odprto kodna programska oprema
Večina platform za gradnjo verig ima odprto kodno programsko opremo,
kajti ta omogoča inovacije neodvisnih razvijalcev, katerih delo je pregledano in potrjeno od glavnih razvijalcev. Poleg tega na tisoče ostalih razvijalcev ustvarja inovacije z dopolnilnimi izdelki, storitvami in aplikacijami,
ki izkoriščajo robustnost tehnologije.
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8. Tržišče finančnih storitev
Ko se bo kripto valuta obravnavala kot kateri koli druga monetarna valuta
bo ta lahko postala del finančnih sredstev, ki vodijo do razvoja različnih
finančnih produktov. Tehnologija ponuja inovativno okolje za naslednjo
generacijo finančnih storitev. Finančna sredstva, opcije, zamenjave, sintetična sredstva, naložbe, posojila in številna druga tradicionalna sredstva
bodo imeli svojo različico kripto valute. S tem se bo ustvaril nov trg trgovanja s finančnimi storitvami.
9. Omrežje enakovrednih računalnikov
Arhitekturno gledano je to omrežje enakovrednih računalnikov za sporazumevanje, ki si enakovredno delijo sistemska sredstva. Tako se tvori decentralizirana mreža, kjer drug računalnik drugemu preverjata transakcije na
enakopravni ravni. Vsak uporabnik lahko stopi v kontakt z drugim uporabnikom ne glede na lokacijo ali čas. S tem postanejo posredniki nepotrebni
za ustvarjanje transakcij.
10. Sloj za varovanje storitev
Medsebojno zaupanja ne velja samo za transakcije, saj se ta odraža tudi
na podatke, storitve, procese, identitete, poslovno logiko ali fizične objekte.
Uporablja se skoraj za vse, kar se lahko digitalizira kot pametno sredstvo z
pripadajočo vrednostjo. K tem najbolj pripomore kriptografija in digitalni
podpisi za dokazovanje identitete in istovetnosti ter določanja dostopnih
pravic.
Glede na pisalne pravice udeležencev delimo veriženje podatkovnih blokov
na [18]:
• javno verigo podatkovnih blokov (angl. public blockchain)
• zasebna verigo podatkovnih blokov (angl. private blockchain)
Javna veriga podatkovnih blokov
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Javno veriženje podatkovnih blokov je lahko definirano na dva načina [18]:
• kdorkoli brez dovoljenja lahko piše podatke
• kdorkoli brez dovoljenja lahko bere podatke
Tipičen primer je omrežje Bitcoin, saj lahko vsakdo vpisuje v javno knjigo
in se ne mora verificirati. Vsa možna neskladja in napade razrešujejo številni
obrambni mehanizmi, kar poveča zapletenost omrežja in verige.
Zasebna veriga podatkovnih blokov
Udeleženci so znani in si med seboj zaupajo. Zaščitni mehanizmi, so večinoma
nadomeščeni s pravnimi pogodbami. Ta način se implementira v skupini podjetij,
ki imajo skupne interese [18].
Interna doslednost
V vsakem veriženju podatkovnih blokov je zgoščena vrednost generirana na
podlagi algoritma. V kolikor so zgoščene vrednosti konsistentne s podatki in so
vse vrednosti zapisane v verigo, potem smo prepričani, da je veriga interno dosledna (angl. internal consistency). Če bi se kdorkoli vmešal v podatkovni blok
v verigi potem bi moral regenerirati vse zgoščene vrednosti od spremenjenega
podatkovnega bloka naprej - tako bi se tudi veriga podatkovnih blokov spremenila. Računska operacija generiranja zgoščene vrednosti ni enostavna, saj je zelo
računsko težavna in časovno potratna. Iz tega izhaja varnost, ki pravi, če nekdo
želi generirati zgoščevalno vrednost potem mora zadostiti določenim pravilom.
Torej nekdo bi potreboval precej časa in precej računski moči, da bi na novo
napisal del verige in bi moral nekako deoeči stanje preostalih vozlišča [21].
Komunikacija
Vsak z vsakim je eden način, ki zagotavlja razpršenost podatkov v omrežju.
V takšnem okolju računalniki delujejo kot odjemalec in strežnik hkrati. Drugi
pristop bi bila arhitektura odjemalec - strežnik angl. client - server arhitecture).
V tej arhitekturi so vsi podatki na strežniku in odjemalec se poveže in dostopa do
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podatkov. Odjemalci zaupajo strežniku, da so podatki celotni in verodostojni.
Večina svetovnega spleta deluje po tem tradicionalnem modelu arhitekture, ki
je zelo učinkovita. V arhitekturnem modelu vsak z vsakim ima vozlišče vse podatke ali pa vsaj skoraj vse. V tem omrežju se posodobitve podatkov pošiljajo
okrog. V določenih pogledih je manj učinkovito od prejšnje arhitekture, saj se
podatki večkrat replicirajo. Vozlišča so bolj neodvisna in med seboj enakovredna,
v primeru izgube povezave lahko do določena vozlišča še vedno opravljajo svojo
nalogo. Prav tako so omrežja bolj robustna na napade in ni nobene osrednje
točke za napaka. Primer obeh arhitektur je na sliki 2.5, odjemalec - strežnik na
levi strani in vsak z vsakim na desni strani .

Slika 2.5: Primer arhitekture odjemalec - strežnik na levi strani in primer arhitekture vsak z vsakim na desni strani.
Glede na definicijo tehnologije je vsekakor bolj primerna slednja arhitektura.
Vendar se tu pojavijo določene težave. Tudi, če je možno zaupati vsem vozliščem,
lahko pride do problema pri soglasju. V kolikor vsako vozlišče pošilja posodobitve
z različno hitrostjo in ima malo drugače stanje je težko določiti resnično stanje
podatkov. Do tega problema lahko pride v nezaupnem omrežju, kjer velja pravilo,
da se ne zaupa nobenemu od vozlišč. Torej zagotoviti moramo da ne prihaja do
sporov in podkupljivega sistema s strani zlonamernih vozlišč [21].
Soglasje
Soglasje (angl. consensus) je dogovor o postopku vodenja transakcij javne
knjige, ki je sinhroniziran po omrežju in zagotavlja, da se javna knjiga posodablja
samo, ko ustrezni udeleženci odobrijo transakcijo, kot je prikazano na sliki 2.6.
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Pravimo mu tudi sodelovanje udeležencev. Po navadi so ti udeleženci vozlišča, ki
imajo pravico preverjanja in potrjevanja transakcije kot veljavno ali neveljavno.
Ko se izvede posodobitev javne knjige se izvedejo posodobitve vseh javnih knjig
v istem vrstnem redu transakcij [21, 18].

Slika 2.6: Primer soglasja v tehnologiji veriženja podatkovnih blokov.
Reševanje sporov
Do sporov pride v situaciji, ko večina vozlišč generira različen podatkovni
blok v skoraj istem času in ga za potrjevanje pošlje v omrežje. Predvidevamo, da
imajo vsa vozlišča v omrežju enako dolgo verigo in so vsi na podatkovnem bloku
n. V koliko trije vozlišča generirajo podatkovni blok n+1 v skoraj istem času
obstaja možnost, da dobimo vrednosti v podatkovnem bloku n+1 malo različne
od ostalih. V tem primeru ne vemo kateri podatkovni blok je najbolj verodostojen. Nastalo težavo rešuje pravilo najdaljše verige, ki pravi, da se vedno zaupa
najdaljši zgrajeni verigi v določenem trenutku in se krajša veriga ne upošteva več.
Problem se večinoma pojavlja v javnem omrežjih, v zasebnem pa odločitev določi
zaupno vozlišče [23].
Spreminjanje pravil
Omrežje predstavlja celoto in je potrebno določiti kateri podatki so za vozlišča pomembni in kateri so irelevantni. Pravila delimo na tehnična in poslovna
pravila. Tehnična preverjajo, če je generirani podatkovni blok zadostil vsem predpisom. pravilnega format in zgoščevalnega postopka. Poslovna v primeru kripto
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valute pa preverjajo, če nekod želi porabiti več kovancev, kot jih ima na voljo,
in uporabo istega kovanca dvakrat. Večina pravil se skozi čas spreminja in se
pričakuje pozitivna odzivnost vozlišč nanj. V zasebni verigi je problem zelo preprosto rešljiv, saj vedno nekdo kontrolira posodobitve. V primeru javne pa je
ta problem težje rešljiv. Vozlišča se odzovejo s predlaganjem in sprejemanjem
spremembe. Predlagane spremembe posegajo v jedro aplikacije, ki poganja verigo. Sprejete spremembe pa zahtevajo od vozlišč, da spremenijo pravila. Vozlišča
lahko temu nasprotujejo. Ob večinskem sprejemu sprememb se generiranje nadaljnjih podatkovnih blokov izvaja drugače in posledično večina prisiljena sprejeti
spremembe. V nasprotnem primeru postanejo irelevantni za omrežje. Lahko se
tudi zgodi trda razvejitev verige (angl. fork ), kar pomeni da se dosedanja veriga
razdeli na dve ločeni in vsaka prične uporabljati svoja pravila [23].
Odprte podatkovne verige
Odprte podatkovne verige so bolj uporabniku prijazne kot lastniški zapisi.
Zgodnje inačice verig so bile brez dovoljenj, kar je kasneje pripeljalo do težav
z definicijo verige in potrebe po zasebnem sistem, kjer so uporabniki preverjeni
in pooblaščeni s strani določene centralne avtoritete. Nekateri menijo, da veriga
mora bit prosto dostopna, drugi pa da mora bit zasebna. Vsekakor pa mora
ohraniti idejo, da se podatki zapisujejo v časovno žigosane podatkovne bloke
znotraj verig [18].
Zasebne verige
V zasebnih verigah se pojavljajo odprtokodni protokoli, ki spodbujajo odprtost in sodelovanje. Ti imajo vedno možnost, da omejijo, kdo lahko sodeluje pri
soglasnih procesih in kdo lahko izvaja transakcijo. V tem načinu ni potrebe po
preglednosti. Večinoma se uporablja v poslovnem svetu in so neodvisni od javnih
sistemov. V takšnem omrežju se validirana vozlišča preverjena s strani lastnika
omrežja. V tem modelu ni zanašanje na anonimna vozlišča in omrežje je tudi
manjše [18].
Javne verige
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Ni potrebe po prijavi in pridružitveni v omrežje, saj se enostavno pridružite
v omrežje. Takšen način se imenuje brez pravice (angl. permissionless). Pravimo
mu tudi odprto omrežje. V zasebnih omrežjih pravila o podatkovni strukturi
bloka in transakcij niso znana javnosti. Upravljanje zasebnih omrežij je lažje kot
javnih [18].
Kontrola pisanja
V vsaki verigi podatkovnih blokov je v jedru aplikacije določeno kako poteka
validiranje transakcij in generiranje podatkovnih blokov. Za vsako vozlišče, ki aktivno sodeluje pri veriženju podatkovnih blokov, je določeno primerno obnašanje:
način povezave v omrežje, prenašanje in shranjevanje verige v lokalni spomin,
validiranje in upoštevanje veljavnih transakcij in podatkovnih blokov [18].
Varnost v javnih verigi
V primeru javnega omrežja je izpostavljenost napadov zelo visoka. Potrebna
je zaupljivost in odpornost omrežja, tudi, če so določena vozlišča zlonamerna.
Slednja vozlišča se obnašajo, tako da, namerno ne posodabljajo ostala vozlišča
s pravilnimi transakcijami, poizkusijo kreirati podatkovni bloka brez specifične
transakcije in poizkusijo narediti najdaljšo verigo, kar ob pravilu najdaljše verige
pomeni, da prejšnja najdaljša veriga ni več del glavne verige in tako postane sirota.
Napadalec ne more ustvariti sredstva izven ničesar, ukrasti sredstvo iz tujega
vozlišča in se pretvarjati, da je lastnik sredstva. Transakcija pokvarjenih vozlišč
imajo precej kratek doseg, če je ostali del omrežja pošten bodo zavrnili takšno
transakcijo in bodo prejeli transakcije poštenih vozlišč. V primeru, če pravilen
podatkovni blok ni potrjen s strani nepoštenega vozlišča bo takšen podatkovni
blok označen kot nepotrjen in bo vstavljen v verigo. Najslabši primer je, če
nepošteno vozlišče ima veliko računsko moč in lahko ustvari daljšo verigo od
ostalih in uveljavi pravilo najdaljše verige [18].
Razpršitev
Podatki so razpršeni po vozliščih v omrežju in niso shranjeni na nekem osrednjem vozlišču. Takšno omrežje narašča spontano (angl. ad-hoc) in ne vsebuje
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centralne točke, ki ni odporna na hekerske vdore. Varnostne metode v tem modelu
vključujejo uporabo javnega in zasebnega ključa. Oba sta naključen niz številk,
javni predstavlja naslov podatkovnega bloka na verigi, zasebni pa omogoča lastniku dostop do vsebine podatkovnega bloka in različne možnosti interakcije z
verigo. Več krat smo omenili, da podatki v verigi so splošno nepokvarljivi, saj
vsako vozlišče ima kopijo verige in za njeno konsistentnost se uporablja replikacija podatkov in zaupanje v računanje transakcij. Ko neko vozlišče izračuna novo
transakcijo v podatkovnem bloku o tem obvesti druga vozlišča, nato računska ali
rudarska vozlišča potrjujejo transakcije. V primeru uspešne potrditve jih dodajo
v podatkovni blok in o tem obvestijo ostala vozlišča. Vsako vozlišče uporablja
časovno štampiljko s katero pove, kdaj se je podatkovni blok preračunal. Možno
je pa tudi da imamo vozlišče v omrežju, ki je po svojih računskih zmogljivosti
močnejše od ostalih in tako dobimo prehod na centralizirani model [18].
Razpršena digitalna javna knjiga
Razpršena digitalna javna knjiga (angl. distributed digital public ledger ) je
soglasje repliciranih in sinhroniziranih digitalnih podatkov, ki je razdeljeno na
večjem geografskem območju. Prikazana je na sliki 2.7 . Arhitekturo omrežja
in soglasni algoritmi skrbijo za izvajanje replikacije podatkov po vseh vozliščih.
S številnimi mehanizmi je poskrbljeno za varnostna vprašanja. Tipičen primer
implementacije je javna ali zasebna knjiga. Soglasje se uporablja, da udeleženci
skupaj odločajo o glavnih delih knjige in uporabi pravil. Podatki, ki se shranjujejo
v knjigi se samo dodajajo (angl. append-only data) in na podlagi kriptografskih
tehnik je zagotovljeno, da jih ni mogoče več spreminjati. Posledično je mogoče
enostavno določiti poreklo podatkov in prepričanje udeležencev o njihovi verodostojnosti. Javna knjiga je opisana kot sistemi dokazovanja (angl. systems of
proof ) [18].
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Slika 2.7: Razpršena digitalna javna knjig a v omrežju tehnologije veriženja podatkovnih blokov.

Pametne pogodbe
Tehnologijo veriženja podatkovnih blokov se lahko uporablja v ostalih poslovnih procesih, kot so recimo digitalne vsebine na spletu. Težko ločimo ali gre za
izvorno datoteko ali za njeno kopijo, saj je digitalna kopija povsem enka izvorni
datoteki. Največje težave nastajajo v primerih, kjer je datoteka lastnina nekoga
drugega, recimo glasbena datoteka. Pri dokazovanju kopije oziroma originale, lastnika datoteke in času ustvaritve nam tehnologija lahko pomaga. Soglasja prej ni
bilo možno vzpostaviti na enostaven način in je bila potreba po centralni avtoriteti, ki je naslavljala tovrstne probleme. Tehnologija omogoča pametne pogodbe
(angl. smart contracts), ki se lahko delno ali v celoti samodejno izvršujejo, torej brez interakcije uporabnika. Izvrševanje poteka na podlagi vgrajenih pravil,
ki so podobni členom v tradicionalnih pogodbah. Pametna pogodba se aktivira
pri kontroliranem dostop do javne knjige in tako omogoča izvrševanje transakcij
ter poizvedb na verigi. Prikazana je na sliki 2.8. Praktičen primer je provizija
od prodanega izdelka. Ob prodaji določenega izdelek pride do transakcije in ta
ustreza pravilom pametne pogodbe, kjer se določeni finančni znesek prodajalcu
presne na račun. Pogodba je shranjena v verigo, ta pa replicirana na vseh vozliščih, tako je udeležencem nemogoče preprečiti izvajanje pogodbe. Na tržišču
se je pojavilo omrežje Ethereum, ki temelji na pametnih pogodbah in nove kripto
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valute, ki uporabljajo njegove prednosti [18, 24].

Slika 2.8: Primer digitalne pogodbe v tehnologiji veriženja podatkovnih blokov.
Zgoščevalne funkcije
Zgoščevalne funkcije (angl. hash function) so algoritmi, ki na vhod sprejmejo
poljubno dolgo sporočilo in na izhodu vrnejo fiksno dolžino zgoščene vrednost
(hash value). Glavna značilnost funkcij je enosmerna preslikava, kar pomeni, da je
nemogoče najti vhodno sporočilo, če poznamo zgoščeno vrednost, in je nemogoče
poiskati dve vhodni sporočili, ki bi se preslikali v enak rezultat. Najpogostejši
algoritmi so MD4, MD5, SHA-1 in SHA256 [25].

2.4

Postopek veriženja podatkovnih blokov

Postopek je pojasnjen po korakih in prikazan na sliki 2.9 spodaj [18].
1. Transakcija
Dva udeleženca želita izmenjati podatke. Podatki so lahko karkoli, lahko
je digitalni denar, lahko so zdravstveni in zaupljivi podatki. Torej karkoli,
kar je možno opisati v digitalni obliki. Temu pravimo sredstva.
2. Verifikacija
Glede na pravila omrežja je lahko transakcija verificirana takoj ali postavljena v čakalno vrsto za verifikacijo. Vozlišča v omrežju določijo, če je
transakcija veljavna glede na seznam pravil, ki so bili določeni s strani vseh
v omrežju.
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3. Struktura
Vsak podatkovni blok je mogoče preveriti na podlagi zgoščene vrednosti,
ki jo je generiral algoritem za preverjanje in se izvaja na vseh vozliščih.
Podatkovni blok ima v glavi referenco na zgoščeno vrednost prejšnjega bloka
in seznam skupine transakcij.
4. Validacija transakcije (angl.transaction validation)
Preden se transakcija doda v podatkovni blok, ta pa v verigo, mora prvo biti
preverjena. Najbolj primeren način validiranja v javnih verigah so računska
opravila, v zasebnih veriga ni potrebe po validaciji, kar tudi pohitri takšno
omrežje.
5. Rudarjenje (angl. mining)
Z rudarjenjem podatkovnih blokov skušajo rudarji (angl. miners) opraviti
validacijo bloka na podlagi inkrementalnih sprememb na eni spremenljivki.
Izvajanje poteka tako dolgo dokler se ne zadosti pravilom v omrežju. Pravilnih rešitve ni mogoče ponarediti ali prirediti, saj morajo dokazati, da se
je pri rudarjenju uporabil določen nivo računske moči.
6. Veriga podatkovnih blokov
Ko je podatkovni blok validiran se doda na rep verige in rudarji, ki so rešili
matematično puzlo, dobijo nagrado ali provizijo v javnih omrežjih. Blok je
nato distribuiran ostalim vozliščem v omrežju, kjer ga vsako vozlišče doda
v najdaljšo verigo na vozlišču.
7. Vgrajena obramba
V koliko zlonamerni rudar želi predložiti spremenjen podatkovni blok v
verigo bo zgoščena vrednost tega podatkovnega bloka in vseh naslednjih
spremenjena. Preostala vozlišča bodo delektirala te spremembe in zavrnila
takšen blok ter tako preprečila ne pravilno delovanje.
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Slika 2.9: Splošen potek veriženja podatkovnih blokov.

2.5

Gradnja aplikacij na tehnologiji

Tehnologija veriženja podatkovnih blokov sloni na računalniškem omrežju oziroma internetu, tako kot svetovni splet, kot je prikazano na sliki 2.10 [18].

Slika 2.10: Vmestitev tehnologije veriženja podatkovnih blokov ob bok svetovnemu spletu.
Obstaja več različnih načinov za izdelavo aplikacij, kot je prikazano na sliki
2.11. Aplikacije imajo lahko različno tehnološko podprtost. V splošnem ločimo
med namenskimi aplikacijami, ki neposredno delujejo na tehnologiji veriženja
podatkovnih blokov in hibridnimi aplikacijami, ki lahko deluje posredno na svetovnem spletu preko spletnih aplikacij oziroma na infrastrukturi verig blokov.
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Omenjena načina delovanja sta lahko implementirana tako v javnem kot v zasebnem omrežju [18].

Slika 2.11: Izdelava aplikacij na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov.
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3 Uvod v oskrbovalno verigo in
logistiko

V tem poglavju se bomo seznanili z delovanjem oskrbovalne verige ter logistike,
saj sta zelo pomembni za nadaljnje razumevanje magistrskega dela. V nekaj
zadnjih desetletjih je prišlo v gospodarstvu do globalizacije. Posledično so se
izredno povečali tokovi dobrin in širitev teh v svetovno gospodarstvo. Glavni cilj
oskrbovalne verige in logistike je v zmanjševanju stroškov posameznih členov v
verigi, izboljšanje kakovosti same verige in povečanju dobička. V tem poglavju
bomo pogosto uporabljali besedo člen, ki predstavlja poljuben člen v oskrbovalni
verigi od proizvajalca do končnega kupca.

3.1

Teoretične osnove oskrbovalne verige

Pravilna informacija ob pravilnem času je ključnega pomena za kakovostno in nemoteno izvajanje procesov znotraj oskrbovalne verige. Informacijska tehnologija
(angl. information technology - IT ) omogoča pridobivanje, analiziranje, obdelavenje in posredovanje ustreznih podatkov in informacij. V oskrbovalni verigi
(angl. supply chain) se izvajajo procesi nabave materialov, njihovega preoblikovanja v vmesne in končne proizvode ter distribucijo izdelkov končnim potrošnikom.
Uporabljata se tudi izraza dobavna ali preskrbovalna veriga . Veriga je prisotna
v storitvenih in proizvodnih dejavnostih. Njena kompleksnost se v praski zelo
razlikuje med različnimi panogami. Verigo tvorijo naslednji členi: dobavitelji,
39
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proizvajalci in ponudniki storitev ter končnega potrošnika, kot je prikazano na
sliki 3.1 [26].

Slika 3.1: Členi v oskrbovalni verigi.

Zaradi globalnega tržišča in posledično vse večje konkurenčnosti številna podjetja danes namenijo veliko pozornosti boljšemu upravljanju oskrbovalnih verig.
Podjetja se zavedajo, da niso samo stroški oskrbovanja pomembni za razvoj konkurenčnosti, ampak tudi visoka pričakovanja končnih potrošnikov, saj ti zahtevajo
pravočasno in kakovostno storitev oziroma dobrino. Poizkušajo vzpostaviti dolgoročno zvestobo potrošnikov. Tudi zaloge imajo pomembno vlogo v upravljanju
oskrbovalnih verig in zmanjševanju njihovih stroškov, delimo jih na surovine, zaloge v proizvodnem procesu in končni izdelek. Kompleksnost oskrbovalne verige
je odvisna od panoge v kateri podjetje deluje. V grobem jo delimo na storitve in
proizvodnjo. V koliko so vključeni tuji dobavitelji in potrošniki, potem govorimo
o globalnem modelu verige. Prednost globalizacije je v nižjih stroških materialov
in storitev, cenejši delovni sili, dostopu do tehnologij, ki na domačem tržišču niso
dostopa, in lažje poslovanje na tujih tržiščih. Takšna veriga je bolj kompleksna
od verige, kjer so samo domača podjetja [26].
Ključna področja oskrbovalne verige so lokacija, proizvodnja, zaloga in prevoz. Lokacija (angl.location) določa kjer se fizično nahajajo proizvodni, skladiščni
in prodajni objekti. Posledično določa tudi strategije nastopanja na tržišču in
raven oskrbe končnih kupcev. Proizvodnja (angl.production) predstavlja proizvodne programe, velikost in zmogljivost obratov ter napovedovanje proizvodnje
glede na povpraševanje distribuiranih mrež oziroma končnih potrošnikov. Zaloga (angl.stock ) določa njihovo učinkovito upravljanje v oskrbovalni verigi. Zelo
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3.1 Teoretične osnove oskrbovalne verige

pomembno je usklajenost medsebojnih členov in skupno znižanje stroškov zalog. Prevoz (angl. transport) predstavlja najprimernejši način prevoza zalog, kar
ponovno vodi k zmanjšanju stroškov. Za uspešnost vseh členov je zelo pomemben, da imajo skupaj korekten partnerski odnos in mentaliteto timskega pristopa
[26, 27].

3.1.1

Upravljanje oskrbovalne verige

Z pojavom masovne proizvodnje v 19.

stoletju se je oblikoval sodobni pri-

stop upravljanja oskrbovalnih verig (angl. Supply Chain Management - SCM )
in oskrbovalnih omrežij (angl.

Supply Chain Network -SCN ). Leta 1963 je

ameriški Nacionalni svet za upravljanje fizične distribucije (angl. National Council of Physical Distrbution Managemnet -NCPDM ) spodbudil povezovanje med
skladiščnimi in prevoznimi funkcijami. S hitrejšim in pogostejšimi prevozi proizvodov se bodo skrajšali dobavni časi, kar bo vplivalo na zmanjševanje zalog v
skladiščih. Učinkovitejše rokovanje zalog in boljše predvidevanje proizvodnih potreb pa zmanjšali stroške poslovanja. Vidimo da vloga logistike v SCM-u je zelo
pomembna, bolj podrobno smo je predstavili v naslednjem podpoglavju. Proti
koncu prejšnjega stoletja se je pojavila elektronska izmenjava podatkov (angl.
Electronic Data Interchange - EDI ) . Velike količine podatkov so se pred tem obdelovali na papirju, nato pa so se prenašale določenim členom verige. Vstop IT-ja
na področje oskrbovalne verige in logistike je povzročil tako imenovane integrirane
oskrbovalne verige, ki vključujejo nove tehnologije na področju proizvodnje, transporta, skladiščenja in trgovanja. Vpeljala sta se dva nova koncepta: pravočasna
dostava (angl. Just In Time - JIT ) in vitke proizvodnje (angl. lean manu facturin
or production). Oba veliko pozornost namenjata nemotenemu materialnemu toku
in zmanjševanju nepotrebnih procesov, ki zmanjšujejo učinkovitost proizvodnje.
Pred pojavom IT-ja so vse funkcije verige delovale samostojno z osredotočenostjo
na lastnih ciljih, kar je pogosto pripeljalo do medsebojno nasprotujočih si ciljev. Recimo marketinški cilji so visoka oskrba potrošnika, kar je v nasprotju s
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proizvodnimi cilji, ki želi bolje optimizirati proizvodnjo in zagotoviti optimalno
zalogo dobrin. Posledično oskrbovalna veriga ne deluje celotno, temveč kot skupek bolj in manj uspešnih procesov. V kolikor vsi nastopajoči v verigi ne stremijo
k optimizaciji procesov in zmanjševanju stroškov, potem privede do prelaganja
stroškov enega člena na drugi člen verige. Takšno dejanje ne prinaša večje konkurenčne prednosti na tržišču in je vsota vseh stroškov verige še vedno visoka za
končnega potrošnika. Podjetja, ki so ozaveščena skupnega problema, ne iščejo
lastnih prednosti, temveč poizkušajo celovito obravnavati oskrbovalno verigo in
ji dodati vrednost na vsakem posameznem členu. Tako tekmovalnosti znotraj verige izgine in pride do konkurenčnosti med različnimi verigami. Celoviti pristop
se od tradicionalnega razlikuje v treh pomembni pogledih [26, 27].:
• oskrbovalna veriga predstavlja celoto, kjer je mogoče izvajati strateške
odločitve,
• skupen cilj je vzpostavitev kvalitetne oskrbovalne verige, ki se odraža na
tržnem deležu in celotnih stroških poslovanja ter
• spremembi vodenja zalog, saj v tradicionalnem pristopu predstavlja prvi
uravnotežujoči mehanizem in v tem zadnji.
V oskrbovalni verigi je mogoče izboljšati procese, strateške odnose, tehnologijo, notranje odjemalce in model vodenja. Procese je mogoče poenostaviti in tako
zmanjšati kompleksnosti. Iz posameznega procesa je mogoče izločiti vse aktivnosti brez dodane vrednosti. S ključnimi dobavitelji je mogoče izboljšati strateške
odnose, tako se število medsebojnih členov zmanjša in posledično poveča soodvisnost med njimi. Za učinkovito integracijo vseh procesov v vseh členih je potrebno
vzpostaviti skupno uporabo naprednih tehnologij. Zaposleni v verigi razpolagajo
z najboljšimi informacijami o izboljševanju procesov. Zato morajo vodilni členi
v verigi pri iskanju rešitev vključiti potrebe sodelavcev. Tradicionalni funkcijski
model vodenja verige je mogoče nadomestiti s horizontalnimi, ki se osredotoča na
posamezne procese vseh členov [27].
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Sodobna oskrbovalna veriga podpira tri tipe tokov: materialni, informacijski
in finančni tok. Materialni tok predstavlja fizični tok blaga od proizvajalcev do
končnega kupca in v nasprotni smeri vračil izdelkov in njihovega servisiranja.
Informacijski podpira in koordinira materialnega in omogoča uporabo funkcionalnosti sledljivost in stanje blaga. Finančni tok zajema pogodbe o dobavah in
lastništvu med členi, plačilne sheme in kreditne pogoje [27].

3.1.2

Oskrbovalno omrežje

Nadaljnji razvoj oskrbovalne verige je do danes prešel v oskrbovalno omrežje, ki
predstavlja povezanost globalnih verig . V takšnem omrežju vsi členi prenašajo
informacije in poslujejo preko svetovnega spleta. Tu pride do združitve verige in
e-poslovanja, ki predstavljata nove poslovne prakse in nov pogled na medsebojne
procese. Prišlo je do novega poslovnega modela elektronskega poslovanja med
podjetji (angl. Business to Business - B2B ), kjer si sodelujoči kadarkoli in od
koderkoli delijo informacije o zalogah in storitvah. S takšnim pristopom je še
lažje znižati stroške poslovanja in povečati zadovoljstvo potrošnikov [26].

3.1.3

Dinamičnost oskrbovalnih omrežji

Več krat smo omenili, da je za končnega kupca zelo pomembna zanesljivost v
dobavah in popolno prilagajanje njegovim zahtevam. V kolikor je oskrbovalno
omrežje primerno zasnovano lahko sledi tem zahtevam in se jim ustrezno prilagaja. Pri iskanju novega čelna je izredno pomembno, da so izbrana po določenih
merilih in standardih. V kolikor smo na začetku skrbno načrtovali in zgradili
verigo, jo je kasneje mogoče hitreje prilagoditi razmeram na tržišču in tvoriti
oskrbovalna omrežja. Dinamičnost oskrbovalnih omrežij se predvsem kaže pri
sprotnem prilagajanju kapacitete proizvodnje notranjim in zunanjim zahtevam
okolja. Poznamo šest različnih vrst dinamičnosti, kjer prilagajamo izdelke novim zahtevam okolja: dinamičnost proizvodnega programa in proizvodnje, dinamičnost procesa nastajanja novih izdelkov in storitev, organizacijska in IT di-
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namičnost ter logistična dinamičnost. Dinamičnost proizvodnje omogoča hitre
spremembe lokacije proizvodnje in spremembe v proizvodnih postopkih ob minimalnih investicijskih vlaganjih. Dinamičnost proizvodnega programa omogoča
hitro prilagoditev količine izdelkov in sestavnih komponent. Takšni izdelki so
sestavljeni iz komponent, ki so med seboj kompatibilne in lahko sledijo manjšim
spremembam potrošnikov. Dinamičnost v procesu nastajanja novih izdelkov in
storitev omogoča pri razvoju novih izdelkov upoštevati. da se proces prejšnjega
izdelka in novega izdelka ne razlikujejo preveč in da izdelki morajo biti sposobni
uporabljati ista proizvodna sredstva po primerljivih proizvodnih postopkih. V
primeru večjih razlike v proizvodnji je v verigo potrebno vključiti nove poslovne
partnerjev, kar pomeni dvig stroškov in zamude v dobavi. Organizacijska dinamičnost omogoča hitro odzivnost organizacijske strukture in poslovne prakse.
Po navadi so vnaprej pripravljene alternative v poslovnih procesih in prilagoditve
procesov novim zahtevam. IT dinamičnost predstavlja popolno skladnost pri prenosu dokumentov in komunikaciji med vsemi členi verige. Logistična dinamičnost
omogoča hitro spreminjanje distribucijskih poti [26].

3.2

Teoretične osnove logistike

V strokovni literaturi lahko zasledimo različne razlage logistike (angl. logistics),
vendar so vse v osnovi pravilne. Razvoj gospodarske logistike je začel pridobivati
na pomenu po letu 1950, ko so se začeli posluževati preteklih izkušenj iz vojaških
namenov, s čimer so takrat povečali hitrost in zanesljivost pošiljk. Začela se je
doba nasičenosti z blagom, posledično se je zaostrila konkurenčnost med podjetij.
Na podlagi logistike se je uveljavila sledeči slogan ”Dostaviti blago kupcu v pravi
količini, na pravo mesto, nepoškodovano, hitro, zanesljivo in po primerni ceni”.
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so že bila uveljavljena osnovna načela
logistike, ta so se z leti in razvojnimi stagnacijami dodatno podkrepila in razširila
s pomočjo miselnosti, da poleg fizični distribuciji pripišejo večji pomen nabavi in
gospodarjenju z materiali. S tem je nastalo današnje poimenovanje podjetniške

3.2 Teoretične osnove logistike

45

logistike, ki združuje gospodarjenje z materiali in distribucijo. Glede na prepletanje z oskrbovalno verigo je zelo težko poiskati opis logistike. Logistika obsega vse
dejavnosti s katerimi planiramo, upravljamo, realiziramo in kontroliramo prostorsko ter časovno transformacijo dobrin. Prav tako zajema tudi vse transformacije
glede količine, vrste in lastnosti dobrin, upravljanje z dobrinami in logističnim
premikom teh. Skladno temo je definicija logistike podporno upravljanje, ki za
čas trajanja nekega izdelka ali storitve zagotavlja najučinkovitejšo uporabo sredstev in primerno nastajanje logističnih elementov v vseh fazah življenjskega cikla
izdelka. Logistika v smislu storitev je proces vseh nematerialnih aktivnosti, ki jih
je potrebno narediti, da bi določena storitev ustvarila vtis na kupca [28].

3.2.1

Struktura logistike

Po strukturi ločimo horizontalno in vertikalno strukturo logistike. Horizontalno
strukturo nadaljnje delimo v skladu s sistemom klasičnih funkcijskih področij
na nabavo, proizvodnjo in distribucijo ter razbremenilno logistiko. Vertikalno
strukturo delimo na raven upravljanja, logistike in materialnega toka. Prav tako
poleg omenjenih delitev upoštevamo vidike logistike, katero je mogoče opazovati
kot miselnost, funkcijo ali institucijo, kot je prikazano na sliki 3.2 [28].

Slika 3.2: Struktura logistike.
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3.2.2

Dodana vrednost

Logistika je dejavnost, katere cilj je optimiziranje fizične nabave, distribucije in
ravnanja z logističnimi enotami. V praksi je postala poslovna logistika pomembna
dejavnost in zato sestavni del strategije podjetja. Primarni razlog je potrebno iskati v povečanih stroških nabave in distribucije ob sočasnem upoštevanju, da so
lahko vrste in načini nabave in distribucije blaga zelo različni, zlasti v zvezi z
naraščajočo globalizacijo gospodarstva in vse večjo delitvijo dela. Prostorska koristnost je vrednost, ko jo ustvarimo ali dodamo izdelku, če omogočimo nakup ali
uporabo tega na pravem mestu. Logistika je neposredno odgovorna za dodajanje
prostorske koristnosti izdelkom, saj skrbi za učinkovite premike surovin, zalog
in končnih izdelkov z mesta nastanka na mesto porabe. Časovna koristnost je
vrednost, ki jo ustvarimo, če izdelek zagotovimo ob pravem času [29].
Logistika vključuje vsa področja poslovanja in se navezuje na različne notranje interese v podjetjih ter interese drugih udeležencev v oskrbovalnem procesu.
Njena vloga je predvsem povezovalna in zajema: oblikovanje logističnih procesov
tako, da bodo skupni stroški oskrbovalne verige najmanjši. Optimizacija zalog
glede na zahteve prodaje ali proizvodnje. Zagotavljanje pravilnih, pravočasnih in
popolnih informacij v logističnih procesih.
Celovita poslovna logistika zajema [29]:

• krajše življenjske ciklev izdelkov,
• naraščanje ponudbe različnih vrst izdelkov,
• spremembe razmerja moči med kupci in dobavitelji, kjer kupec določa dobavne pogoje,
• preureditev proizvodnih procesov, kjer jih določena podjetja zaradi ekonomičnosti združujejo, druga jih zaradi prilagodljivosti postavijo po večjem
globalnem področju in
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• razvoja IT, ki omogoča lažje prilagajanje spremembam, hitrejšo obdelavo
podatkov in bistveno poenostavitev administrativnih opravil.

Logistiko podpirajo trije steberi, ki so prikazani na sliki 3.3 [29]:

• procesi, ki zajemajo kapaciteto podjetja v logistiki, razvoj novih izdelkov
in menedžment znanja,
• organizacijska struktura, ki obsega sestavo odnosov od celotne vertikalne
integracije do mrežnega podjetja, kot tudi pristope menedžmenta, merila
uspešnosti in sheme nagrajevanja,
• tehnologija, ki združuje tako procese kot informacijsko tehnologijo.

Slika 3.3: Trije stebri logistike.

Cilj logistike je da zagotovi po vrsti količini, kakovosti, prostoru in času
ustrezne logistične objekte, potrebne za izvedbo proizvodnih, storitvenih in potrošniških procesov. Logistika je proces koordiniranja vseh materialnih aktivnosti,
ki služijo izvedbi stroškovno ugodne in za komitenta učinkovite storitve [26].
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Vloga informacijske tehnologije v oskrbovalni verigi

V sodobnem globalnem poslovanju si oskrbovalne verige in logistike ni mogoče
zamisliti brez sodobnih informacijskih sistemov. Pravilna informacija je osnovni
pogoj za kakovostno in nemoteno delovanje obeh. Na podlagi IT-ja se v oskrbovalnih verigah pridobiva, analizira, obdeluje in posreduje ustrezne podatke in
informacije. Na tem temelji optimizacija posameznih procesov in podpora sprejemanju odločitev. Na podlagi kvalitetnih podatkov so uprave podjetij seznanjene
s stanjem nabave in zalog ter povratnimi informacijami potrošnikov. V kolikor
bi razpolagali z ne posodobljenimi podatki bi poslovne odločitve bile večinoma
napačne, kar vodi v slabo celotno verigo in posledično večjo končno ceno za uporabnike. Pravilna informacija sama po sebi ne predstavlja nobene vrednosti,
uporabna postane šele s pravilno uporabo v verigi. Podjetje dobi informacijo od
trgovcev o povečanem povpraševanju določenega izdelka je samo informacija, ki
pravi, da se je povpraševanje na tržišču povečalo. Koristno uporabiti to informacijo pa pomeni, da je podjetje izvedlo določene ukrepe, kot so, proizvodnja
večjih količin iskanega izdelka in njihova dostava na tržišču. Kot vidimo takšno
dogajanje sproži ena sama koristna informacija. Obstajajo trije ključni parametri
uporabne informacije: aktualnost, točnost in prava vrsta informacije. Definicija
informacije je pomen, ki ga človek lahko pripiše podatkom s pomočjo znanih konvekcij, ki so uporabljene pri njihovi predstaviti, torej so informacija ovrednoteni
podatki v specifični situaciji. Definicija podatka je predstavitev preprostega dejstva, koncepta ali instrukcije na formaliziran način, ki je primeren za komunikacijo, interpretacijo ali obdelavo s strani človeka ali stroja. Aktualnost informacije
je povezana s časovnim vidikom. Veliko je primerov, ko je informacija znana, vendar ne ustreza časovnemu vidiku. Lahko je zastarela ali pa podjetje v zglednem
časovnem intervalu ne more ustrezno ukrepati. Sprejemanje poslovnih odločitev
se opravlja na posodobljenih in preverljivih informacijah. V verigi je pogosto na
razpolaga veliko informacij, ki so po kriteriju zelo različne, zato je potrebno ločiti
na uporabne in neuporabne podatke. Točnost informacije pomeni, da je informa-
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cija resnična, jo je mogoče preveriti, da je časovno zanesljiva in da jo člen lahko
uporabi za ustrezno ukrepanje. Uprava podjetji potrebuje za odločanje uporabne
informacije. Pogosto se dogaja, da je na razpolago veliko neuporabnih informacij.
Prava informacija je tista, ki zadostuje vsem trem merilom in na osnovi katere
lahko z razpoložljivim viri tudi dejansko izvedemo ustrezno odločitev [26].
Za pravilno informacijo je potreben ustrezen informacijski sistem, ki omogoča
učinkovito pridobivanje, analiziranje in uporabo informacij. Sistem sega v vsa
področja oskrbovalne verige in logistike, kot so: nabava, zaloge, poslovni objekti,
prevozi in cenovna politika. Ustrezne informacije o kvaliteti, cenah, maržah,
proizvodnih zmogljivostih in rokih dobave so vitalnega pomena za sprejemanje
odločitev o nabavi material in proizvodov. V verigi se pogosto na osnovi teh informacij ustvari sistem, ki zagotavlja kvaliteto in časovno ter stroškovno vpil na
poslovanje predvsem iz finančega vidika. Načrtovanje zaloge in njihovo optimalno
skladiščenje je druga zelo pomembna postavka, saj zahtevajo veliko prostorskih
in finančnih virov. Zaloge imajo velik vpliv na poslovanje predvsem iz finančnega
vidika. Lokacije objektov, proizvodna zmogljivost in druge tehnične lastnosti
predstavljajo pomemben vidik na samo za matično lokacijo podjetja, temveč za
vsako posamezno lokacijo proizvodnih objektov, skladišč in prodajnih mest. Zelo
pomembne informacije pri tem so informacije o zemljiščih, cenah, davkih, zakonodaji, valutnih razmerjih, obstoječi in prihodnji infrastrukturi ter možnosti širitve.
Pravilne odločitev o prevozu in transportni mreži ter poteh, obsegu in obliki
pošiljk zahteva kvalitetne informacije o stroških, lokacijah skladišč, optimalnih
velikostih pošiljk in časovnim komponentam. Povezave med naštetimi parametri
so pomembni zaradi zmanjševanja stroškov pri skladiščenju in prevozu pošiljk,
kar vodi v konkurenčno prednost. Pravilne informacije se zelo pomembne za
določanje cen prevoza, skladiščenja in priporočenih cenah v trgovinah. Vsakršna
napaka in slaba optimizacija verige na koncu privede do višjih cen izdelkov v
trgovinah [29].
IT v oskrbovalnih verigah je pomembna z iz dveh makro in mikro vidika.
Prvi zajema obvladovanje odnosov s strankami, dobavitelji in notranje procese
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verige. Drugo pa omogoča načrtovanje in izpolnjevanje zahtev znotraj podjetja.
Z večanjem verige se je pojavila potreba po širitvi postopka sprejemanja odločitev
vzdolž celotne oskrbovalne verige. Dobre lastnosti sistemov IT so naslednje [26].
• sistem mora podpirati ključne dejavnike v podjetju,
• sistem mora biti tehnološko ustrezen,
• osnovni namen uporabe je v lažjem sprejemanju odločitev in
• sistem mora biti enostavno nadgradljiv.

3.4

Standard GS1

Družba GS1 je vodilna globalna organizacija, ki načrtuje in uveljavlja globalne
standarde in rešitve za povečanje učinkovitosti in prepoznavnosti oskrbovalnih
verig po celem svetu. Najbolj znana je po najbolj razširjenem standardu GS1, ki
je pripomogel k razvoju omrežij z dodano vrednostjo (angl. Value Add Network
- VAN ). Na vsaki stopnji premikanja izdelka v verigi se ustvari standardizirano
sporočilo, ki ga lahko z ustrezno opremo preberejo vsi vzdolž oskrbovalne verige.
Proizvajalec nam posreduje podatke o lastnostih izdelka in logistični hierarhiji.
Sporočila se izmenjajo v elektronski obliki, ki so zapisana po standardiziranih
formatih. Ob uspešno dostavljeni logistični enoti, prevoznik pošlje obvestilo o
uspešni dostavi [30].
Prednosti uporabe globalnega več sektorskega identifikacijskega standarda
GS1 [30]:
• prispeva k zmanjševanju sporov členov v oskrbovalni verigi,
• prihrani čas pri prejemanju, pripravi in pošiljanju proizvodov,
• prispeva k optimizaciji usklajevanja naročil, prevzemov in računov,
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• omogoča ciljno in učinkovito upravljanje odpoklicev proizvodov,
• poveča razpoložljivost in optimizacijo zalog,
• odpravlja dvojne vnose podatkov,
• omogoča samodejno zapisovanje podatkov,
• poveča kakovost informacij,
• prispeva k večji varnosti proizvodov in
• prispeva k večji zanesljivosti sledenja materialov in proizvodov.
Hierarhija pakiranja
Osnovni izdelek je najmanjša enota v hierarhiji pakiranja. Omenjena enota
se vstavi v večje enote pakiranja, ki so ustrezno opremljeni z določenimi identifikacijskimi ključi. Več enot pakiranja se lahko sestavi skupaj na logistično paleto,
ki je po navadi namenja v večje ustanove ali pa v distribuirano enota neka kraja,
od koder potem poteka naprej distribucija enot. Na spodnji sliki 3.4 je prikazana
hierarhija pakiranja zdravil [2].

Slika 3.4: Hierarhija pakiranja zdravil po standardu GS1 [2].
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Identifikacijski ključi
Standard GS1 zagotavlja razlikovanje enot proizvodov z globalno enolično
določeno identifikacijo na podlagi identifikacijskih ključev.

Njihova uporaba

omogoča podjetjem učinkovit način dostopa do informacij in izmenjavo s poslovnimi partnerji. Tako se vzpostavi cenovno ugodna in učinkovita oskrbovalna
veriga. V praski so identifikacijski ključi logistične nalepke oziroma se nahajajo na logističnih nalepkah. Določeni ključi nastopajo, kot samostojne nalepke,
določene pa v kombinaciji z ostalimi. To je predvsem odvisno od hierarhije pakiranja. Najbolj znani so: GTIN, GLN, SSCC, GS1-128, podatkovna matrica
(angl. data matrix ), GRAI in GSRN [2].
GTIN
Globalna trgovinska identifikacijska številka (angl. Global Trade Item Number
- GTIN ) se uporablja za izdelke in storitve. Sestavljena je iz 13 številk oziroma
treh delov: predpone, referenčne številke izdelka in kontrolne številke. Predpona
je 7 mesta številka, ki jo organizacija GS1 dodeli podjetju, referenčno 5 mestno
številko izdelka dodeli samo podjetje, zadnja številka pa je kontrolna številka. Ko
je GTIN določen, mora proizvajalec poslovnemu partnerju poslati podatke o tej
številki in hierarhijo pakiranja. Vse enote so opremljene z GTIN, kot je prikazano
na sliki 3.5 [3].

Slika 3.5: Primer identifikacijskega ključa GTIN [3].

GLN
Globalna lokacijska številka (angl. Global Location Number - GLN ) je 13
mestna številka za označevanje vseh fizičnih ali pravnih lokacij, ki se pojavijo v

3.4 Standard GS1

53

določeni transakciji. Primer je: naročnik, kraj pošiljanja izdelka, kraj razgovora
in kočni kraj dostave. Ključ je prikaza na sliki 3.6 [4].

Slika 3.6: Primer identifikacijskega ključa GLN [4].

SSCC
Zaporedna koda zabojnika (angl. Serial Shipping Container Code - SSCC ) je
18 mestna številka, ki se uporabljajo za enolično identifikacijo logističnih enot in je
prikazana na sliki 3.7. Koda omogoča enostavno identificiranje vsake skladiščene,
poslane, transportirane ali prejete logistične enote. Koda se vsaki logistični enoti
dodeli na koncu procesa izdelave ali priprave. Dve enoti v trgovini bosta imeli
enak GTIN, vendar različen SSCC. Najbolj se SSCC uporablja za upravljanje
skladišča in pošiljanje enot, ki jo kasneje lahko neodvisno pošiljamo in sledimo.
SSCC je ključ za dostop do informacij na elektronskem obvestilu o pošiljkah predhodno obvestilo o pošiljki (angl. Advance Shipment Notice - ASN ) ali obvestilo o odpremi (angl. despatch advice). Obvestilo vsebuje spremenljive informacije, kot so številka serije in rok uporabe in tako omogoča notranjo sledljivost v
ustanovi [5].
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Slika 3.7: Primer identifikacijskega ključa SSCC [5].

GS1-128
Linearna črtna koda vsebuje informacije z uporabo aplikacijskih identifikatorjev GS1, ki jih določi organizacija GS1. V črtni kodi je zapisna informacija
GTIN, rok uporabe, podatki o pošiljatelju in drugo. Uporabljena črtna koda
je skladna s podatki, ki so potrebni za poslovno uporabo in velikostjo pakiranja. Podatkovna matrica je 2D koda predstavljena v obliki kvadratka. Po
funkcionalnost je identična GS1-128. V primeru serijskih izdelkov in proti ponarejanju se lahko uporabljajo oznake za radio frekvenčno identifikacijo (angl.
Radio-Frequency Identification Tag - RFID tag), kot je prikazano na sliki 3.8 [6].

Slika 3.8: Primer identifikacijskega ključa GS1-128 v obliki črtne kode, RFID in
podatkovne matrice [6].
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GRAI
Globalna identifikacijska številka za vračljiva sredstva (angl. Global Returnable Asset Identifier - GRAI ) se uporablja za sredstva, ki se lahko kasneje vrnejo
in identifikacijo, sledenje, izposojo ali najem sredstev. Prikazan je nalogistični
nalepki na sliki 3.9 [31].
GSRN
Globalna številka storitvenega razmerja (angl. Global Service Relation Number - GSRN ) se uporablja za identifikacijo razmerja ponudnikov storitev in odjemalcev storitev. Ponudnik storitev je lahko zdravnik, ki dela v bolnišnici. Odjemalci pa so lahko števci za porabo električne energije. Prikazan je na logistični
nalepki na sliki 3.9 [32].

Slika 3.9: Primer logistične nalepke, ki vsebuje naštete GS1 identifikacijske ključe
[5].
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3.5

Tehnike sledenja

Sledljivost je zmožnost ugotavljanja, kje je posamezna enota pošiljke in kaj se je
z njo dogajalo, zato je za izvajanje sledljivosti potrebno zagotoviti povezavo med
fizičnim tokom dobrin in tokom informacij, kot je prikazano na sliki 3.10 [33].

Slika 3.10: Povezava med fizičnim in podatkovnim tokom dobrin omogoča sledljivost dobrin v oskrbovalni verigi.

Za vsako enoto želimo vedeti, od kod smo jo prejeli in kaj se je z njo dogajalo
pred tem. Zato je potrebno ustvariti zaporedne informacije o izdelani, hranjeni,
zapakirani in poslani enoti v oskrbovalni verigi. Enota predstavlja izdelek ali več
izdelkov, ki so zapakirani v logistično enoto. Z označevanjem izdelkov in transportnih enot jih je mogoče slediti in razpoznavati. Enote morajo biti označene
po logističnih standardih, eden takšnih je GS1, ki omogoča enolično označevanje.
Nato je potrebna uporaba ustrezne računalniške izmenjave podatkov vzdolž oskrbovalne verige. Sledljivosti omogoča številne prednosti [33]:
• lažji nadzor stroškov proizvodnje in nabave,
• lažje razčlenjeno obračunavanje in fakturiranje po posameznih postavkah,
• nadzor logističnih stroškov,
• vzdrževanje skladnosti z zakoni, predpisi in pravili ter
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• zagotavljanje varnosti in izvirnosti izdelkov.
Večina rešitev je sestavljena na podlagi že obstoječih tehnologij in njihovih izboljšav, kot so: logistične nalepke in značke, bralniki, podatkovne baze in namenske aplikacije. Na logistični nalepki se nahajajo številne informacije o produktu,
kot so črtna koda, serijska številka, datum proizvodnje, datum poteka, naslovnik
izdelka in druge. V praksi se pojavljata dve metodi. V prvem vsak člen v oskrbovalni verigi ima svojo logistično nalepko in jo nalepi na logistično enoto ob njenem
prevzemu. V drugi pa vsi členi v verigi uporabljajo isto nalepko, ki je kompatibilna z njihovo programsko opremo poslovnih procesov. Eden takšnih je standard
GS1, ki smo ga obravnavali v prejšnjem poglavju. V prvem primeru vsak člen
ima lastno verzijo podatkov in jo le manjši del deli z poslovnimi partnerji, v tem
primeru lahko vsak izboljša le svoje poslovne procese. V drugem primeru pa si
vsi delijo informacije, manjši delež pa hranijo za lastne potrebe. V tem primeru
pa lahko izboljšujejo lastne in skupne poslovne procese, kar vodi povečanju kakovost storitev, varnejši, hitrejši in zanesljivejši pretok blaga in informacij v vzdolž
celotne oskrbovalne verige. Za identifikacijo in zajem podatkov logističnih enot se
uporabljajo različni bralniki, ki zmorejo prebrati kode QR, kode standarda GS1,
značke NFC in RFID, primer bralnika je prikazan na sliki 3.11 [7]. Določeni so
namenski, določeni pa podpirajo veliko različnih vrst nalepk. Takšni bralniki so
žično ali brezžično povezani na terminal ali pa računalnik. V praski so se pojavile namenske aplikacije na mobilnih napravah, ki po zmogljivosti lahko opravijo
večino funkcionalnosti bralnika [33].
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NFC, internet stvari ter logistične in varnostne nalepke. Sledenje bomo predstavili v naslednjem podpoglavju na praktičnem primeru, kjer smo imeli detajlen
vpogled.
Sistemi za sledenje
Sistemi za sledenje (angl. tracking systems) se uporabljajo za opazovanje
predmetov tekom njihovega gibanja oziroma transporta, istočasno sistem zagotavlja kronološko urejeno zaporedje lokacijskih podatkov za nadaljnjo obdelavo.
Cenejši pristopi deluje z časovni zamikom javljanja informacij o lokaciji paketa,
saj tega je treba fizično premakniti do določene točke za zaznavanje in posodabljanje lokacije. Sodobnejši pristop javlja lokacijo v realnem času oziroma z
možnostjo kratkih časovnih zamikov, glede na potrebe po osveževanju podatkov.
Omenjeno podprtost nam nudi sistem za globalno določanje (angl. Global Positioning Systems - GPS ). Obstaja preprost način za označevanje izdelkov in pošiljk
s črtno kodo, ki zahteva direktno skeniranje in zahtevnejši način za identifikacijo s tehnologijo RFID. Posamezne različice tehnologij za sledenje so zgrajene
iz diskretnih strojnih in programskih sistemov, ki se medsebojno ne podpirajo
in potrebujejo za lastno delovanje specifične aplikacije. Sistemi s črtno kodo se
razlikujejo od sistemov, ki uporabljajo za označevanje elektronsko kodo izdelka
(angl. Electronic Product Code - EPC ). Ravno tako se razlikuje sistem GPS od
sistemov za aktivno sledenje v realnem času (angl. Real Time Location System RTLS )). Na primer pasivni sistem RFID bi se v skladišču uporabljal za skeniranje
enot, medtem, ko naloženim logističnim enotam na prevoznem sredstvu bi sledili
s pomočjo vgrajenega GPS sistema [33].
Praktičen primer takšnega sistemov je aplikacija Codikett, ki jo uporablja
podjetje Securikett GmbH. Visoka dodana vrednost aplikacije leži v zaznavanju
ponarejenih izdelkov, napačnih distribuiranih poti, črnih tržišč in nezakonite prodaje. Aplikacija deluje v kombinaciji s varnostnimi nalepkami in je prikazan na
sliki 3.13 [8]. Varnostne nalepke bomo obravnavali v nadaljevanju.
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Slika 3.13: Spletna aplikacija Codikett, ki odkriva nepravilnost dobrin na tržišču
[8].

S preverjanjem nalepk v oskrbovalni verigi se podatki zapisujejo v podatkovno bazo. Za vsako posamezno naročilo ima aplikacija na voljo bazen vnaprej
generiranih enoličnih kod, ki so 16 mestne in vsebujejo alfa numerične znake.
Naključen primer kode je SH75AZWOP1X78192 in jim pravimo kode Codikett.
Na sliki 3.14 je predstavljen potek delovanja aplikacije. Vsaka koda je povezana
s svojo nalepko. Stranka naroči 100 milijonov kod, te kode se razdelijo v enote
za pakiranje, recimo da ima vsaka enota 10000 kod. Kode se natisnejo na nalepke, ki se dostavijo naročniku, ki pa jih nalepi na svoje proizvode, škatle in
palete. Nato prevozniki, trgovine in potrošniki naročijo določen izdelek/e. Vsak
člen v verigi s pomočjo skenerjev in mobilnih naprav prebere nalepko, na kateri je
koda zapisana v kot, koda EAN, QR, podatkovna matrica in čip NFC ali RFID.
Koda poskrbi, da lahko ob branju imajo vsi prikazane enake informacije ali pa
specifične glede na člen v verigi. Pri skeniranju se zabeležijo določeni parametri, geografska lokacija, lastniku skeniranja, dostopnih pravicah lastnika bralnika,
naslov IP, število preverjanj in drugi, ki so odvisni od domene proizvoda Ker
je koda enolično določena je generiranje kod QR in podatkovnih matric povsem
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enostavno [8].

Slika 3.14: Potek branja varnostnih nalepk in delovanja spletne aplikacije.

Na sliki 3.15 so prikazane nepravilnost v realnem času, kot so: napačne distribuirane poti, neuspešno preverjanje izdelkov, zaznavanje črnih tržišč in ponarejevanje izdelkov. V kolikor si pogledamo določeno točko dobimo lokacijo in vzrok
napake. Sistem na podlagi številnih parametrov o naročniku, številki logistične
enote, lokaciji preverjanja izdelka in naslova IP naprave lahko določi, za kakšno
napako gre. Na podlagi pridobljenih podatkov se opravijo različna poročila s statistikami, ki jih proizvajalci dobrin uporabijo pri podpori poslovnega odločanja,
distribuiranih mrežah, preverjanju zakonodaje, iskanju boljših prevoznikov in trgovcev ter komunikacijo s končnimi potrošniki [8].
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Slika 3.15: Na zemljevidu so prikazani podatki v realnem času. Vse rdeče točke
opozarjajo, da je v tistem primeru nekakšna napaka [8].

Ob skeniranju, ki ga opravi končni potrošnik, se mu prikaže odzivna stran
(angl. response page), ki je prikazana na sliki 3.16. Mogoče si je detajlno pogledati
katere informacije ima na voljo. Vidimo, da so na odzivni strani na voljo tako
slikovna kot besedilna gradiva. Prvo slikovno gradivo, ki ga opazimo, je prikaz
izdelka oziroma njegove embalaže. Ob strani vidimo številne zelene kljukice, ki
ponazarjajo, da je z izdelkom vse prav. V sredini se nahajajo številke o proizvodu,
kot so GTIN, koda Codikett, serijska številka in število vseh preverjanj. Takoj
zatem so v drugem delu informacije o številki naročila, logistični enoti, podatki
o naročniku in pooblaščenem prodajalcu. Na koncu pa so podatki o datumu
preverjanja, geografski lokaciji preverjanja, naslov IP potrošnika. Povsem na
dnu strani so na voljo povezave, do dodatnih informacij in gradiva o proizvodu,
ki ga izdelovalci prikažejo na svojih spletni straneh. Na podlagi tega je tudi
končne potrošnike možno informirati o lastnostih proizvodov, ki so jih kupili.
Vedno znova jih je treba osveščati o stanju izdelkov določenega proizvajalca na
njihovem tržišču in o morebitnem pojavu ponarejenih izdelkov. Na takšen način
lahko proizvajalci zgradijo povratno povezavo s končnimi potrošniki in prejemajo
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Slika 3.16: Primer odzivne strani, ki jo vidi kočni potrošnik in se seznani s varnostjo izdelka in drugim informacijami [8].
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Varnostne nalepke in souporabo aplikacije naročijo svetovno znane blagovne
znamke, ki želijo preprečiti ponarejevanje svojih izdelkov, prodajo na črnih
tržiščih in izven distribucijskih omrežij ter izboljšati komunikacijo s končnimi
potrošniki. Večinoma gre za dobro znane in cenjene izdelke in izdelke, ki prihajajo iz visoko reguliranih proizvodnih panog in distribucijski omrežij, kot sta
farmacevtska in medicinska industrija. Blagovne znamke na podlagi poročil in
analizam sistema Codikett vzpostavijo povezavo z lokalnimi oblastimi in tržnimi
inšpekcijami s katerimi skupaj poskušaj izslediti ponarejevalce, jih kazensko ovaditi in onemogočiti pri nadaljnjem ponarejevanju [10].
Tehnologija RFID
Tehnologija RFID (angl. Radio-Frequency Identification Tag) omogoča uporabo značk, na katerem so shranjeni podatki o logistični enoti. Vsebino je mogoče
prebrati na oddaljenosti nekaj metrov. Velik prednost se izkaže v praksi, kjer
lahko zelo hitro odčitamo veliko količine enot. Najbolje se obnese, ko so pakirane
po hierarhiji citegs1sledljivost.
Tehnologija NFC
Tehnologija NFC (angl. Near Field Communication) omogoča čip, ki nima
lastnega napajanja. Napaja se induktivno preko naprave, ki ga bere. Naprava
je lahko mobilni telefon, ki podpira to funkcijo ali pa namenska naprava. Čip je
lahko vsestranski, z vgradnjo teh znotraj različnih izdelkov bi lahko dosegli boljši
nadzor nad ponarejevanjem izdelkov citegs1sledljivost.
Internet stvari
Internet stvari (angl. Internet of Things - IoT ) je sistem, v katerem so medsebojno povezani različne računalniške in mehanske naprave. Določeni so z edinstvenimi identifikatorji in imajo sposobnost povezave v računalniško omrežje in
prenosa podatkov, brez potrebe po interakciji človeka. Osnovni funkcionalnost
je, da v določenih časovni intervalih pošljejo podatke na strežnik, kjer se uporabijo za nadaljnje obdelovanje. Večina teh podatkov je nestrukturirane narave,
vendar z ustreznim orodji jih je mogoče enostavno organizirati. V primeru logi-
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stičnih enot je mogoče vstaviti napravico, ki samodejno pošilja podatke o lokaciji
na strežnik in tako omogoča sledenje. Možna je tudi komunikacija med napravi
z enakimi komunikacijskimi zmogljivostmi, tako lahko med seboj obdelujejo izmenjane podatke v skladu z vnaprej dogovorjenimi pravili. Takšen pristop se
večinoma uporablja pri logističnih enotah višjih vrednosti citegs1sledljivost.
Logistične nalepke
Logistične nalepke se nahajajo na logističnih enotah oziroma zabojnikih, ki
je pripravljen za transport. V kolikor je v posamezni enoti zapakirano več enot
so lahko posamezne opremljene z logistično nalepko. V času skladiščenja in transportiranja logistična nalepka podaja točne informacije za sledenje posamezne
enote znotraj preskrbovalne verige. Predpisi za pakiranje omogočajo lažje štetje,
razvrščanje in odčitavanje zapisanih podatkov na logistični nalepki. Podatki so
zapisani v obliki edinstvene referenčne številke, zaporedne kode logistične enote
in zanesljive črtne kode po različnih standardih citegs1sledljivost. Omenjali smo
standard GS1.

3.6

Varnostne nalepke

Prej smo prestavili sistem za sledenj izdelkov Codikett, ki ga uporablja podjetje
Securikett GmbH. Podjetje že več kot 10 let ponuja varnostne rešitve za zaščito
blagovnih znamk. V svojem poslovnem modelu ponuja rešitve za preprečevanje
ponarejanja izdelkov (angl. counterfeiting), zaznavanje črnih tržišč (angl. risk of
liability) na nivoju medpodjetniškega sodelovanja (angl. Business to Business B2B ) in poslovanja s končnimi potrošniki (angl. Business to Customers - B2C ).
Omenjene rešitve temeljijo na sledenju izdelkov s pomočjo varnostnih nalepke
(angl. security labels) in namenskih aplikacij [10].
Ponarejanje izdelkov
Včasih so bili ponarejeni izdelki že na prvi pogled različni od originala in so
se prodajali po ne znanih prodajnih kanalih in na tržnici. Tudi po kakovosti so
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bili slabši. V današnjem času pa so ponarejeni izdelki primerljivi tako po videzu,
kot pa po kvaliteti z izvornimi izdelki. Prav tako so zapakirani v embalažo,
ki je zelo podobna izvorni embalaži. Za razliko od včasih jo je mogoče kupiti
v trgovinah, ki uživajo visoko zaupanje kupcev. Tudi številne identifikacijske
oznake, nalepke in številke so tako na izdelku kot embalaži zelo podobni izvornim
izdelkom. Vse skupaj nakazuje, da je danes precej težje opaziti ponarejene izdelke.
Posledice so v večji meri na strani proizvajalcev, saj vrednost in zaupanje v
blagovno znamko upada. Posledično se zmanjšajo trzni deleži. Proizvajalci se
lahko tudi soočajo z negativnimi pravnimi posledicami, ki so povezani s tržnimi
predpisi in certifikacijskim standardi. Posledice so lahko tudi širše saj je lahko
oškodovano celotno gospodarstvo, kar pripelje do upada raziskovalne in razvojne
dejavnosti neke panoge ali izdelka, tipičen primer tega so farmacevtski, medicinski
in luksuzni izdelki. Pogosto se ponarejeni izdelki izdelujejo v slabih okoliščinah,
saj množično kršijo okoljske predpise, ker uporabljajo škodljive snovi in starinske
poslovne procese. V se večji meri se krši delovna zakonodaja in nezakonito delo
otrok [34].
Črna tržišča
Črna tržišča so opredeljena kot regije, kjer se prodajajo izdelki kateri po predpisih tržišč ne ustrezajo. V praksi se najbolj kažeta trije primeri. Prvi primer
je prodaja poceni izdelkov z manj razvitih tržišč na razvitejša tržiščih v Evropi
in Ameriki po višjih cenah. Drugi primer je ravno nasproten, saj gre za prodajo
poceni izdelkov z razvitih tržišč na manj razvitih tržiščih po visokih cenah. V
zadnjem pa določeni izdelki z razvitih tržišč se sploh ne prodajajo na manj razvitih tržiščih, tako se pojavijo ponaredki takšnih izdelkov. Posledice tega se kažejo
za vse člene v oskrbovalni verigi, saj proizvajalci in logistične družbe so finančno
oškodovane, potrošnik poleg finančne poškodovanosti so lahko tudi zdravstveno
oškodovan, v primeru napačnih rokov veljavnosti ali napačnih uporabljenih snovi
v prehrambenih in farmacevtskih izdelkih [35].
Tveganje odgovornosti
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Zakonodaja o tveganju odgovornosti obvezuje proizvajalce, da vse svoje izdelke označujejo tako, da se lahko zlahka prepoznajo od ponarejenih izdelkov.
Tu je na voljo nekaj možnosti, ena opcija je implementacija skritih varnostnih
funkcij na izdelku, druga je pravočasno informiranje kupcev o zaznani prisotnosti
ponarejenih izdelkov na tržišču, tako je lahko kupce bolj pozoren. V nasprotnem
primeru lahko proizvajalci odgovarjajo [36].
Varnostne nalepke
Podjetje Securikett GmbH zagotavlja svoje rešitve na štirih stebrih, ki so
prilagojeni potrebam industrije in strank [37]:
• dokazi o nepravilnem ravnanju (angl. tamper evidence),
• preverjanje pristnosti (angl. authentication),
• kodiranje (angl. encoiding) in
• preverjanje identifikacije (angl. identification)
Varnostne nalepke morajo imeti vsaj eno izmed zgoraj navedenih funkcij.
Vsaka nalepka, ki služi za overjanje izdelka, mora biti vedno očitna, sicer je
mogoče nalepko odlepiti in prenesti na ponarejen izdelek. Nalepke imajo lahko
več funkcij, lahko so uporabljene samostojno ali pa v kombinaciji s namenskimi
aplikacijami. Postopek izdelave nalepk zajema določanje namena nalepke, uporabljenih funkcij, izdelave dizajna in oblike nalepke.
Dokazi o nepravilnem ravnanju
Varnostne nalepke se nalepijo na paket in služijo kot nekakšen pečat, saj se
uporabljajo za ugotavljanje nepooblaščenega odpiranja in poseganja v embalažo.
Pri tem se uporablja tehnologija VOID, ki ob odpiranju embalaže pusti sled. Sled
je po navadi varnostni tekst, najbolj se uporablja beseda ”OPEN”, ki pomeni, da
je nekdo že odpiral embalažo. Ta koncept potrošniki zlahka razumejo.
Preverjanje pristnosti
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Za preverjanje pristnosti nekega izdelka je na varnostne nalepke z varnimi in
preizkušenimi možnostmi možno integrirati različne elemente, ki so težje kopitljava zaradi same zahtevnosti proizvodnje in zahtevajo veliko količino strokovnega znanja. Elementi so izdelani po svetovnih standardih.
Kodiranje
Na varnostne nalepke se natisnejo kode in različne številke, ki so osnova pri
varnostnih strategijah. Možno je tudi tiskati spremenljive kode v velikih količinah
s pomočjo naprednih tiskalnih sistemov.
Preverjanje identifikacije
Preverjanje identifikacije poteka s pomočjo bralnikov ali pa mobilnih telefonov
z namenskimi aplikacijami. Vsaka koda je povezana s podatkovno bazo, v kateri
so tudi zapisani različni parameter izdelka. Prvo je potrebno kode prebrati, nato
se na strežnik pošlje zahteva in prejme odgovor, s katerim je potrošnik seznanjen
s izdelkom in njegovo izvirnostjo. Potrošnikom je možno ponuditi tudi številne
druge podatke o izdelku. Podatki, ki se ponudijo so odvisni od domene uporabe
izdelka.
S pomočjo tiskalnih sistemov MPS angl. Multi Print Systems - MPS ) se
množično izdelujejo kvalitetne varnostne in logistične nalepke, ki se namestijo
neposredno na izdelek, kot recimo na steklenico vina oziroma njeno embalažo ali
pa na različne logistične enote. Na sliki 3.17 je prikazano, kje je možno nalepke
namestit, na 3.18 pa primer tiskalnega sistema [9].
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Slika 3.17: Varnostne nalepke je možno zalepiti na različne elemente, embalaže
in logistične enote.

Slika 3.18: Primer sodobnega tiskalnega sistema z osmimi enotami [9].
Za vsako napravo stoji operator, ki pred zagonom naprave mora opraviti konfiguracijo. Del konfiguracije opravi preko računalnika, del pa ročno. S računalniško
konfiguracijo se nastavi hitrost tiskanja, dolžina role, vsebina in postavitev tiska,
za tem se preveri pravilno delovanje senzorjev. Ročna konfiguracija pa zajema
zamenjavo tiskalne barve, nastavitev tiskalne sheme, namestitev razmikov in menjavo debeline vmesnih valjev. Tiskalni sistem je sestavljen iz več enot, vsaka
opravlja svoj del naloge. Prva enota naprave poskrbi za nanos ozadja nalepke,
druga enota nanese hologram, nato se dodajo varnostne barve, zatem se nanesejo
oznake. Druga enota tiska vedno isto ali pa drugačno vsebino na vsako nalepko.
Vsebina v tem primeru so črtne in QR kode ter druge. Pri naslednji se na del
nalepke efekt VOID. Predzadnja enota pa poskrbi za razrez nalepk in odstranjevanje odrezanih delov, kar omogoča kasneje lažje rokovanje z nalepkam. Zatem
pride razrez nalepke, kot je prikazano na sliki 3.19. Naslednja enota lahko lepi
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oznake RFID ali NFC na nalepke. Vrstni red enot je mogoče spreminjati in dodajati enote z drugimi funkcijami. Zadnja enota z kamero preverja kakovost nalepk
in v kolikor zazna odstopanja od toleranc označi nalepke, kot neveljavne, kasneje
se te nalepke ne odlepijo in ostanejo v roli in se jih ne odlepi. V kolikor je celotna
rola slaba, se jo zavrže. Podjetje strankam role dostavi in za tem jih s pomočjo
naprav, ponekod tudi ročno namestijo na izdelek, embalažo ali logistično enoto
[37].

Slika 3.19: Dodajanje različnih slojev na varnostne nalepke [10].

V nadaljevanju si bomo pogledali varnostne koncepte in njihove funkcije, ki se
v obliki slojev nanašajo na nalepke. Na sliki 3.20 pa so prikazane vse omenjene
funkcije. Glede na opis so po vrstnem redu prikazane nalepke od leve proti desni
[37].

Slika 3.20: Primer vseh varnostnih nalepk s prikazom funkcionalnosti [11, 12, 13].
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Dokaz o nepravilnem ravnanju [11]:
• VOID - pri odstranitvi nalepke ostane razumljiva sled (1.slika v 1. vrsti),
• razrez - pri odstranjevanju ni mogoče nalepko lepo odstranit, saj se
poškoduje (2.slika v 1. vrsti) in
• krhki material - uporabljeni materiali so zelo krhki in se poškodujejo pri
odstranjevanju nalepke (3.slika v 1. vrsti).
Preverjanje pristnosti [12]:
• hologrami - posebne slike različnih resolucij, ki ob različni svetlobi se odzivajo drugače, zaradi kompleksnega postopka tiskanja in znanja je hologram
tezje ponarediti (1.slika v 2. vrsti),
• ”guilloches” - preproste čiste linije (2.slika v 2. vrsti),
• barvni učinki - glede na kot, iz katerega jih gledamo, je barva drugačna (3
.slika v 2. vrsti),
• nevidne barve - so v območju valovnih dolžin, ki jih človeško oko ne zazna,
barvni spekter se nahaja v infrardečem ali ultravijoličnem območju (4 .slika
v 2. vrsti),
• posebni markerji in oznake - so eni izmed najvarnejši na tržišču. Preverjanja pristnosti se opravi s posebnimi napravami, ki niso javno dostopne.
Popolnoma so prikrite in ponarejevalci sploh niso seznanjeni s temi oznakami. Uporabljajo v strogih postopkih izdelave. V določenih primerih so
neposredno implementirani v proizvod (5 .slika v 2. vrsti) in
• vodni žigi - vodne žigi se uporabljajo na različnih debelinah papirjev s
slikovnimi elementi, ki prenašajo svetlobo (6 .slika v 2. vrsti).
Kodiranje [13]:

3.6 Varnostne nalepke
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• odprta koda - vsebina kode je vidna vsem, prikazana je kot navadno besedilo, črtne kode in 2D kode (1.slika v 3. vrsti),
• praskanje - s nalepke je mogoče spraskati premaz, ki prekriva kodo in ostale
informacije,potrošniku je povsem jasno, če je kdo pred njim spraskal nalepko
(2.slika v 3. vrsti) in
• večplastne - omogoča izdelavo večplastnih nalepk. Vsaka plast hrani drugi
informacijo (3.slika v 3. vrsti).
Preverjanje idetifikacije pa poteka preko aplikacije.
Varnostne nalepke imajo lahko več funkcij, lahko so uporabljene samostojno
ali pa v kombinaciji s namenskimi aplikacijami. Z omenjenimi zmožnostmi izdelav
nalepk je mogoče uporabiti kombinacije in narediti edinstvene nalepke po meri
strank. Včasih stranke želijo preproste nalepke, včasih pa želijo zahteve nalepke,
odvisno od domene problemov, s katerimi se soočajo [37].
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4 Zasnova in izdelava rešitve

4.1

Specifikacije rešitve

Specifikacije rešitve smo izdelali na podlagi analize obstoječ rešitve z varnostnimi
nalepkami in aplikacijo Codikett, priporočili za razvoj aplikacij na tehnologiji
veriženja podatkovnih blokov in kvalitativnih ter kvantitativne metrikah.

4.1.1

Priporočila za izdelavo aplikacije na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov

Tehnologija je še vedno v razvoju, mogoče jo je realizirati z različnimi razpršenimi
podatkovnimi bazami in protokoli. Po vzpostavitvi specifikacije verige je potrebno določiti orodje, ki se bo uporabilo. V tabeli 4.1 si bomo pogledali, kakšne
so specifikacije aplikacije in kako jih je možno realizirati. V tabeli so prikazane kategorije in problemi, ki se pojavljajo v posameznih kategorijah ter možne rešitve
[19].
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KATEGORIJA
shranjevanje
podatkov

PROBLEM

REŠITVE
veriga podatkovnih blokov,

Kako naj se shranjujejo podatki?

replicirana podatkovna baza po
podatkovnih centrih

distribucija

Kako naj se novo nastali podatki

omrežje vsak z vsakim,

podatkov

distribuirajo?

odjemalec-strežnik arhitektura

mehanizem

Kako naj se rešujejo spori med

pravilo najdaljše verige, ni

soglasja

udeleženci?

potrebe v zasebnih omrežjih
nadgrajevanje pravil, izbira glede

mehanizem
nadgradnje

Kako naj se pravila spreminjajo?

na hitrost zgoščevanja,
centralizirane nadgradnje,
pogodbene obveznosti

merila
sodelovanja
merila
sodelovanja
merila
sodelovanja

Kdo lahko predložit transakcijo?
Kdo lahko bere podatke?
Kdo lahko validira transakcije?

vsi rudarji v omrežju, potrjeni in
zaupni udeleženci
določena vozlišča, potrjeni in
zaupni udeleženci
vsa vozlišča in rudarji v omrežju.
potrjeni in zaupni udeleženci

merila

Kdo lahko dodaja podatkovne

določena vozlišča, potrjeni in

sodelovanja

bloke?

zaupni udeleženci
rudarjenje, pravilo najdaljše

obrambni

Kako preprečiti napačno

mehanizem

obnašanje?

verige podatkovnih blokov, ostali
dokazi ali stroški za dodajanje
podatkovnih blokov, ni potrebe v
zaupljivih omrežjih
v omrežju Bitcoin je nagrada

spodbudna shema

Kako spodbuditi generiranje

žeton, provizije transakcij,

podatkovnih blokov?

pogodbene obveznosti,
financiranje s strani tretje osebe

spodbudna shema

Kako spodbuditi shranjevanje
verige?

se ne upoštevajo, pogodbene
obveznosti, financiranje s strani
tretje osebe
nagrada, provizije, se ne

spodbudna shema

Kako spodbuditi validatorje

upoštevajo, pogodbene

transakcij?

obveznosti, financiranje s strani
tretje osebek

Tabela 4.1: Specifikacije aplikacije in možnosti implementacije.
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Iz tabele 4.1 opazimo, da je najbolje uporabiti zasebne verige, saj se na ta
način izognemo kompleksnosti omrežja. V zasebnih veriga so udeleženci znani
in potrjeni, na podlagi tega je mogoče poiskati vozlišče, ki ne deluje v skladu s
pravili. Možno je izslediti, kdo je napačno generiral blok, v našem primeru torej ni
potrebe po pravilu najdaljše verige. Podatke bomo shranjevali v obliki transakcij
znotraj verige podatkovnih blokov. Tako bomo zagotovili vsem členom v verigi
verodostojne informacije. Vidimo tudi, da vsi udeleženci generirajo podatkovne
bloke, saj tako zagotavljajo transparentnost celotne preskrbovalne naloge, kar je
osnovna tematike magistrskega dela.

4.1.2

Kvalitativne in kvantitativne metrike

Pri razvoj prototipne rešitve na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov moramo
upoštevati kvalitativne in kvantitativne metrike, ki prepisujejo prametre omrežje.
Pri tem velja pravilo, več parametrov ko upoštevamo, boljše in zanesljivejše bo
delovalo omrežje oziroma aplikacija. Parametri so [19]:
• Predpisna zmogljivost (angl. submission throughput) je največje število
transakcijskih predlog na sekundo, ki je dovoljeno s strani vseh vozlišč in
celotnega omrežja.
• Največja vali dacijska prepustnost (angl. maximum validation throughput)
je parameter, ki določa največjo hitrost obdelave transakcije v omrežju.
• Povprečna zakasnitev validacije transakcij (angl. average transaction validation latency) je povprečen čas med predlogom in validacijo transakcije.
Ta mera določa čakalni čas uporabnikov na validacijo transakcije in dodajanje slednje v podatkovni blok. Zelo pomembna je potrditev bloka, zapis
validacije je različen v vsaki verigi.
• Nihanje zakasnitve (angl. latency volatillty) je mera variacije časa obdelave
transakcije.
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• Varnost (angl. security) je najtežja metrika izmed vseh. Evalvacija varnost
vključuje model grožnje, ki lahko definira tip in področja napadov na sistem.
V vsaki aplikaciji veriženja podatkovnih blokov je ta model drugačen. Za
evalvacijo varnosti je potrebna naslednja analiza:
– imunost transakcij in podatkovnih blokov,
– odpornost cenzure transakcij,
– zahteva po zaupanje uporabnikov,
– storitev za upravljanje protokolov in vozlišč in
– zaupnost transakcij in anonimnost uporabnika.
• Zaupnost (angl. confidentiality) je sposobnost vozlišč, da prekrijejo vsebino
transakcij ali celo prekrijejo identiteto drugih vozlišč, ki so sodelovali pri
izvajanju transakciji.
• Transakcijske takse (angl. transaction fees) je pristojbina, ki jo uporabniki
plačajo za obdelavo transakcije ali izvajanje pametnih pogodb. Tovrstne
pristojbine pokrivajo stroške vzdrževanja verige in zagotavljajo zaščito pred
neutemeljenimi zlonamernimi uporabniki.
• Zahteve strojne opreme:
– Pomnilnik in skladiščenje - celoten pomnilnik in skladiščenje, ki je
potreben za posamezno vozlišče v omrežju.
– Centralna procesna enota je količina procesne moči, ki je potrebna za
potrjevanje transakcij in podatkovnih blokov.
– Računalniško omrežje - količina prenosov vključno s propustnostjo in
zakasnitvami.
– Zahteve strojne opreme se bodo spremenile z povečavanjem omrežja.
• Razširljivost:

4.2 Uporabljena orodja in tehnologije
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– Števila vozlišč - povečevanje vozlišč spreminja zmogljivost sistema.
– Števila transakcij - povečavanje števila predlogov transakcij vodi v
spremembe zmogljivosti sistema.
– Števila uporabnikov - povečavanje števila aktivnih uporabnikov vodi
v spremembe zmogljivosti sistema.
– Geografska razpršitev - večanje geografske razpršenosti vodi v spremembe zmogljivosti Sistema.
• Proces validacije (angl. validation process) je pomemben faktor, ki določa
zmogljivost omrežja.
• Kompleksnost (angl. complexity) je mera razvoja, vzdrževanja in računske
kompleksnosti infrastrukture verige.
• Omejitve pametnih pogodb (angl. smart contract limitations) - glavne omejitve, ki lahko vplivajo na sposobnost naložene kode na verigo so jeziki pametnih pogodb in soglasja protokolov v podlagi.
V našem primeru gre za razvoj prototipne rešitve, s kateri bomo preizkusili
njeno osnovno delovanje, znotraj implementacije nismo upoštevali vseh parametrov, temveč samo določene. Zahteve strojne opreme so minimalne, omrežje,
ki smo ga zgradili je zasebno in zahteva zaupnost udeležencev, pri opravljanju
transakcij ne zaračunavamo provizij, prav tako ne pametnih pogodb.

4.2

Uporabljena orodja in tehnologije

Pri izdelavi rešitve je bilo možno uporabiti veliko število orodij. Določena orodja
so bolj primerna za določene vrste aplikacija oziroma programske jezike. Večina
integriranih razvojnih okolji ponujajo številne funkcije, kot so formatiranje kode,
diagnostiko napak, inteligentno dopolnjevanje kode (angl. Integrated Development Enviroment - IDE ), razhroščevanje, različne vtičnike. Bolj napredna pa
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samodejno grajenje kode, grafična izdelava kode, integracija z orodji za upravljanje različic, dodajanje ogrodja, ki ima nabor osnovnih gradnikov in medsebojno
povezovanje teh, gradniki so programje, programske knjižnice, razredi, procesi in
koncepti. Za razvoj spletne aplikacije smo uporabili znane tehnologije, ki smo jih
poznali od prej za določene smo si pa morali pogledati dokumentacijo in nekaj
enostavnih primerov za boljšo predstavo [14].

4.2.1

Orodje Netbeans

Orodje je platforma za razvoj programske opreme napisano v programskem jeziku
Java. Omogoča razvoj aplikacij iz nabora modularnih komponent programske
opreme imenovanih moduli. Platforma vsebuje integrirano razvojno okolje, ki
ponuja zmožnosti razširitve s strani ostalih razvijalcev. Namen platforme je bil
razvoj javanskih aplikacija, kasneje pa je platforma ponudila številne razširitve za
znane programske jezike, kot so PHP, C/C++ in HTML5. Platforma omogoča
navzkrižno programsko platformo, torej orodje je mogoče uporabiti na vseh operacijskih okoljih kot so Microsoft Windows, Mac OS X, Linux in Solaris, ter
ostalih manj znanih platform, ki podpirajo javansko navidezni mehanizem (angl.
Java Virtual Machine - JVM ). Platforma je odprtokodna in prosto dostopna na
spletu. Močna skupnost razvijalcev nenehno posodablja sezname zahtev po izboljšavah te platforme, tako je vedno mogoče dobiti najnovejše vtičnike, gradnike
in ogrodja. Razvite aplikacije lahko nameščajo module dinamično preko modula
Update Center, ki omogoča prenos digitalno podpisanih nadgradenj in nove funkcionalnosti neposredno v aplikacijo, ki se izvaja. Platforma omogoča souporabo
storitev za aplikacije za namizne računalnike, ki razvijalcem omogočajo, da se
osredotočijo na logiko, ki je specifična za posamezno aplikacijo [14].
Značilnosti platforme so [14]:

• upravljanje preko grafičnega uporabniškega vmesnika, preko orodnih vrstic,
menijev, itd.,
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• upravljanje uporabniških nastavitev,
• upravljanje shranjevanja in nalaganja različnih podatkov,
• upravljanje oken,
• uporaba čarovnika za določena opravila in
• možnost uporabe več integriranih razvojnih okolji.
Na sliki 4.1 imamo 4 specifične dele platforme. V prvem delu imamo pregled
nad projekti in datotekami. V drugem delu imamo podane funkcije, ki se nahajajo
v določeni izvorni kodi. V 3. delu imamo izvorno kodo, ki je zapisana v nekem
razredu. V spodnjem, četrtem delu, imamo številna orodja, ki se uporabljajo za
nadzor pravilnega delovanja aplikacije, testiranje in odkrivanje napaka [14].

Slika 4.1: Glavno okno razvojne platforme Netbeans IDE 8.2 [14].

4.2.2

Tehnologija JavaScript

Podjetje Netscape navigator je razvilo objektni skriptni jezik JavaScript. Namen jezika je interakcija uporabnika s spletno stranjo in njenimi dinamičnim
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izvajanjem. Takšna spletna stran deluje veliko bolj živa in spada pod spletne
aplikacije, kot pa statične po katerih je večinoma mogoče samo brati besedila in
si ogledati multimedijske vsebine. Jezik je bil razvit neodvisno od programskega
jezika Java, vendar po strukturah in lastnostih sta si podobna, sintaksa je pa
podobna programskem jeziku C. Danes najdemo veliko število knjižnic in ogrodij
napisanih v JavaScriptu, ki omogočajo uporabo tudi izven spletnih strani, kot so
recimo različni pogoni za ustvarjanje igric, izvajanje strežniških storitev in druge.
Bolj novejše knjižnice so: jQuery, AngularJS in React. Ravno zaradi široke palete uporabe je najbolje uporaben jezik na svetu in sledi paradigmi ”JavaScript
everywhere”. Vsi novejši spletni brskalniki imajo vgrajen pogon JavaScript, ki
omogoča izvajanje spletnih aplikacij na strani odjemalca [38].
.

4.2.3

Hyperledger Composer

Hyperledger Composer je nabor orodij, ki so zasnovani na platformi Hyperledger
Fabric, za razvoj pametnih pogodb in aplikacij na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov. Prednost ogrodja pred platformo je v pospešenem in poenostavljenem
razvoj aplikacij, saj je zelo preprost za uporabo in omogoča hitreje vrednotenje
aplikacij ter primerov uporabe. Zgrajen je na JavaScriptom, omogoča uporabo
sodobnih orodij, kot so: node.js, npm, CLI in priljubljenimi razvojnimi okolji.
Hyperledger Composer ponuja abstrakcijo poslovnih procesov, primer uporabe
aplikacije in razvojne procese. Z usklajevanjem tehničnega razvoja in poslovnih
zahtev omogoča razvoja robustne rešitve na tehnologiji veriženja podatkovnih
blokov. Spletni vmesnik je prikazan na sliki 4.2. Composer omogoča oblikovanje
lastne poslovne mreže in integracijo obstoječih poslovnih sistemov in podatkov.
K razvoju je prispevalo podjetje IBM [39].
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Slika 4.2: Primer spletnega orodja Hyperledger Composer [15].

Prednosti uporabe Hyperledger Composer so naslednje [39] :
Hitrejši razvoj aplikacij, s čimer se izognemo velikim naporom pri izdelave
rešitev od začetka:
• Pri razvoju ogrodja je sodelovalo več kot 400 podjetij, ki so na podlagi
najboljših praks skupaj izdelali dobro preizkušeno in učinkovito zasnovo, ki
usklajuje razumevanje med poslovnimi in tehničnimi vidikom.
• Zaradi visoke abstrakcije zagotavlja večjo fleksibilnost in izboljševanje tekom posameznih iteracij vključno z zmožnostjo povezovanja z obstoječimi
aplikacijami preko API-jev.
Oseba, ki dobro pozna poslovne procese, lahko z razvijalcem določita:
• sredstva, ki se izmenjujejo v specifičnem primeru uporabe,
• določita poslovna pravila za izvajanje transakcij in
• identiteto in nadzor dostopa udeležencem pri izvajanju določenih transakcij.
Razvijalci uporabljajo orodja ogrodja za:
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• Hitro spreminjajoče se modele, ki so ključne komponente v poslovnem
omrežju - sredstva, udeleženci, logika transakcij in nadzor dostopa v poslovnem omrežju.

• Enostavno izgradnjo API-jev za JavaScript in REST na podlagi definicije
poslovnega omrežja, ki se lahko uporablja za interakcijo z aplikacijami, integracijo starih sistemov, ustvarjanje aplikacij za preverjanje poslovnega
modela in izvajanje analitike na podatkovni verigi.

• Za razvijanje in preizkuševanje je na voljo spletna storitev, deluje brez
nameščenega orodja na računalniku. Omogoča tudi nadaljevanje lokalnega
razvoj in prenos aplikacij na Hyperledger Fabric ali drugo platformo.

Ogrodje omogoča samodejno celovito pretvorbo razvite aplikacija na bolj kompleksen Hyperledger Fabric. Vsi osnovni gradniki iz ogrodja se pretvorijo v gradnike platforme, ki smo jih obravnavali v prejšnjem poglavju. Osnovni gradniki
ogrodja so prikazani na sliki 4.3 in so predstavljeni tekom nadaljevanja Prvo je
potrebno ustvariti poslovno omrežje, ki ga sestavljajo [40]:

• model, ki opisuje udeležence in sredstva,

• funkcije v skripti Javascript, ki skrbijo za pravilno izvajanje transakcij,

• pravila, ki definirajo dostop udeležencev in zmožnosti izvajanja funkcij ter

• poizvedbe, ki se uporabljajo za pridobivanje podatkov iz verige podatkovnih
blokov.
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Slika 4.3: Logični gradniki spletnega orodja Hyperledger Composer.

V nadaljevanju je mogoče zasledit vse gradnike, ki smo jih bolj podrobno
obravnavali v drugemu poglavju tega magistrskega dela.
Poslovno omrežje
Poslovno omrežje (angl. business network ) je osnova pri razvoju rešitev, saj
povezuje sredstva, udeležence, modele in transakcije.
Sredstva
Sredstva (angl. assets) so opredmetena ali neopredmetena sredstva, storitve
ali lastnina in so shranjena v registrih. Sredstva lahko predstavljajo skoraj vse
v poslovnem omrežju, na primer hišo za prodajo, seznam prodaj, potrdilo o zemljiški knjigi hiše in zavarovalne listine. Sredstva se lahko nahajajo v eni ali več
poslovnih omrežjih. Sredstva morajo imeti enolični identifikator, vendar lahko
vsebujejo poljubne lastnosti. Sredstva so lahko povezana z drugimi sredstvi ali
udeleženci.
Udeleženci
Udeleženci (angl. participants) so člani v poslovnem omrežju. Lahko posedujejo sredstva in predložijo transakcije. Vrste udeležencev prav tako morajo imeti
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enolični identifikator in jih je mogoče prilagoditi potrebam poslovnega modela.
Identitete in izkaznice ID
V poslovni mreži so udeleženci povezani z identitetami (angl. identities) in
izkaznicami ID (angl. ID cards). Izkaznice ID poenostavijo postopek povezovanja
s poslovnim omrežjem in razširjajo koncept identitete izven poslovnega omrežja,
torej jo je možno povezati s specifičnim poslovnim omrežjem in profilom povezave.
V praksi so ID-ji kombinacija identitete, profila povezave in metapodatkov.
Transakcije
Transakcije (angl. transactions) so mehanizmi preko katerih udeleženci upravljajo s sredstvi. V primeru dveh udeležencev, ki sodelujete pri prodajno-kupnem
postopku se prenese samo lastništvo nad sredstvom na kupca.
Poizvedbe
Poizvedbe (angl. queries) se uporabljajo za pridobitev splošneih podatkov
stanja znotraj podatkovnih blokov v verigi. Poizvedbe so opredeljene glede na
poslovno omrežje in lahko vključujejo spremenljive parametre ter tako omogočajo
preprosto prilagajanje. Poizvedbe se pošljejo s pomočjo API-ja Hyperledger Composerja.
Dogodki
Dogodki (angl. events) so definirani v definiciji poslovne mreže na enak način
kot sredstva ali udeleženci. Ko so dogodki opredeljeni, jih lahko oddajajo funkcije
transakcijskega procesorja, ki nakazujejo zunanjim sistemom, da se je z glavno
knjigo zgodilo nekaj pomembnega. Aplikacije lahko naročite na oddajane dogodke
preko API-ja skladiščnega-odjemalca.
Nadzor dostopa
Nadzor dostopa (angl.

access control ) vsebujejo niz pravil v poslovnem

omrežju. Pravila omogočajo natančno kontrolo nad tem, kakšen dostop do sredstev imajo udeleženci. Ogrodje ponuja bogat jezika za deklaracijo pogojev, recimo
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samo lastnik sredstva lahko prenese lastništvo sredstva na drugega udeleženca.
Nadzor dostopa izboljša pregled in razvoj aplikacije ter olajša njeno vzdrževanje
in razhroščevanje.
Razvoj rešitev na Hyperledger Composerju
Hyperledger Composer omogoča arhitektom in razvijalcem, da v kratkem
časovnem roku razvijejo celovite rešitve na podlagi tehnologije veriženja podatkovnih blokov. Poslovna logika podatkovnih blokov se izvaja, s pomočjo vmesnika
REST API-ji, ta mogoča razširitev rešitve na spletne ali mobilne aplikacije ter
integracijo z obstoječimi sistemi znotraj podjetij. Na sliki 4.4 je prikazan arhitektura razvoja [41].

Slika 4.4: Tipična arhitektura razvitih rešitev na Hyperledger Composerju.

Na visokem nivoju ogrodje sestavljajo naslednje komponente [41]:
• izvajalno okolje, (štirje so trenutno podprti!)
• razvojno okolje SDK (angl. Software Development Kit -SDK ) za razvoj
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aplikacij v jeziku JavaScript,
• vmesnik ukazne vrstice (angl. Command Line Interface - CLI )
• strežnik za spletne storitve REST (angl. Representational State Transfer REST )
• vmesnik povratne povezave (angl. konektor loopback )
• spletni uporabniški vmesnik
• generator kode Yeoman,
• orodja platforme Hyperledger Fabrica in
• vtičniki za druga razvojna okolja.
Izvajalno okolje
Ogrodje je zasnovan tako, da podpira različne vtičnike izvajalnega okolja.
Trenutno podpira [15]:
• Hyperledger Fabric različica 1.0, kjer je stanje podatkovne verige hranjeno
na javni digitalni porazdeljeni knjigi.
• Spletno okolje, kjer je stanje shranjeno v lokalni pomnilnik brskalnika in je
najbolj preprost za uporabo.
• Vgrajeno okolje (angl. embedded ), ki se izvaja v okviru procesa Node.js,
in se uporablja predvsem za testiranje enot (angl. unit testing) poslovne
logike. Stanje je shranjeno v obliki parov ključ-vrednot v pomnilniku.
Povezovalni profili
Profili povezav se uporabljajo za določanje tipa povezave z izvajalnim okoljem.
Obstajajo različne možnosti konfiguracij glede na vrsto izvajanja. Profil povezave
z izvajalnim okoljem Hyperledger Fabric različice 1.0 vsebuje naslove TCP/IP,
vmesnike za vozlišča v omrežju in kriptografske certifikate .
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Razvojno okolje SDK
SDK je zbirka vmesnikov API za komunikacijo z Node.js, ki mogoča interakcijo
aplikacije z ustvarjenim poslovnim omrežje. Vmesnik API je razdeljen na dve
orodji:
• composer-client
• composer-admin

Orodje composer-client
Se uporablja za izvajanje transakcij in operacij CRUD (angl. Create Read
Update Delete operations - CRUD) na sredstvih in udeležencih.

Orodje je

običajno nameščeno lokalno in zagotavlja API poslovnim aplikacijam za povezovanje v poslovno omrežje, kjer imajo tako dostop do sredstev, udeležencev in
transakcij.

Orodje composer-admin
Se uporablja za upravljanja poslovnih omrežij. Orodje se uporablja za definicijo in spreminjanje poslovnega omrežja.
Vmesnik ukazne vrstice
Orodje composer omogoča razvijalcem in skrbnikom, da namestijo in upravljajo poslovna omrežja.
Strežnik REST
Stežnik samodejno generira odprti API za poslovno omrežje. Strežnik REST
s pomočjo povratne vezave pretvarja modele ogrodja v definicijo poslovno mreže.
Omogoča manipulacijo CRUD sredstev in izvajanje transakcij v omrežju.
Vmesnik povratne povezave
Vmesnik zagotavlja bolj izpopolnjeno prilagoditev API-jev strežnikom REST
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in omogoča samostojno uporabo z orodji za integracijo.
Spletni uporabniški vmesnik
Omogoča hitro definicijo in testiranje poslovnega omrežja pri razvoju rešitev.
Uporablja se kot nekakšen peskovnik za poslovnemu analitike, s tem hitro preverijo delovanje prototipa poslovne logike, ki se izvaja na spletnem ali izvajalnem
okolju Hyperledger Fabric.
Generator kode Yeoman
Generator se uporablja za ustvarjanje projektov za:
• spletna aplikacija Angular,
• aplikacije Node.js in
• poslovno omrežje.
Vtičniki za druga razvojna okolja
Ogrodje ponuja številne vtičnike za znana razvojna okolja kot sta Visual Studio Code in Atom. S pomočjo označevanja kode, odkrivanja napak in prikazom
dokumentacije omogoča hiter razvoj aplikacij.

4.3

Implementacija prototipne rešitve

Pri rešitvi smo obdržali kode sistema Codikett in varnostne nalepke. Kateri tip
nalepke se je uporabil je še vedno določeno glede na tip izdelka in namena uporabe
rešitev. Obstoječo aplikacijo smo vendar nadomestili z aplikacijo, ki se izvaja na
tehnologiji veriženja zasebnih podatkovnih blokov, kjer so znani vsi členi vzdolž
oskrbovalne verige. Tehnologija ima številne prednosti, ki smo jih uporabili pri
sledenju izdelkov vzdolž oskrbovalne verige. Prvo smo poizkušali implementirali
rešitev na IBM-ovi oblačni storitvi Blockchain. Za uporabo platforme Bluemixu
smo morali predložiti ustrezno dokumentacijo na podlagi katere so nam odobrili
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dostop za pol leta. S tem dostopom smo na storitvi ustvarili največ 4 vozlišča
v poslovnem omrežju, ki sprejemajo in potrjujejo transakcije. Oblačna storitev
v ozadju uporablja Hyperledger Fabric v1.0. Nato je potrebno naložiti razvito
aplikacijo in preveriti delovanje, nepričakovano se nam je zalomilo. Zaradi precej vložnega napora, težav z nameščanjem aplikacij, počasnosti delovanja smo se
odločili, da bomo uporabili Hyperledger Composer, ki zagotavlja hitrejše delovanje
in preprosto implementacijo, ter pretvorbo aplikacije za Hyperledger Fabric, ta pa
zagotavlja pretvorbo aplikacije na oblačno storitev. Za razvoj rešitve smo prvo
definirali poslovno omrežje, ki je prikazano na sliki 4.5. Omrežje je sestavljeno
iz: modelov, transakcij in pravil dostopa udeležencev. Model opisuje lastnosti
sredstev, udeležencev in transakcij v datoteki .cto . S pomočjo transakcij se izvajajo operacije nad sredstvi in so zapisane v obliki funkcij v datoteki .js. Pravila
predstavljajo kateri udeleženec lahko izvede določeno transakcijo in so zapisana
v datoteki .acl. Poizvedbe se uporabljajo za sledenje izdelkov in logističnih enot
in so zapisan v datoteki .qry [41, 15].

Slika 4.5: Implementacija aplikacije na Hyperledger Composerju.
Glede na smernice specifikacij smo razvili implementacijo po diagramu, ki je
prikazana na sliki 4.6 in opisuje relacije med modeli in transakcijami. Aplikacije
je na abstraktnem nivoji in nima izdelanega grafičnega uporabniškega vmesnika.
Izvajali smo transakcije in tako preverili pravilnost delovanja in zmožnosti zazna-
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vanja napak vzdolž oskrbovalne verige.

Slika 4.6: Diagram prikazuje vse udeležence in njihove pravice uporabe transakcij.

V nadaljevanju si bomo pogledali, kako smo implementirali prototipno rešitev.
Modeli
Modeli opisujejo lastnosti sredstev in udeležencev. V našem primeru imamo
dva tipa sredstev in štiri tipa udeležencev. Sredstva delimo na izdelek in logistične
enote. Izdelek je lahko kakršen koli fizični izdelek na katerega je mogoče nalepiti
varnostno nalepko ali pa na njegovo embalažo. Izdelek pred prevozom je potrebno
vstaviti v logistično enot, ki se pošlje po distribucijskem omrežju. Možno je
tudi vstaviti več različnih izdelkov v eno logistično enoto. Nato prejemnik iz
logistične enote vzame izdelek. Udeleženci so vsi čelni oskrbovalne verige, ki
jo tvorijo proizvajalec, ki je proizvedel izdelek, prevoznik, ki prevaža izdelek,
trgovino, ki prodaja izdelek in končnega potrošnika, ki je naročil izdelek. Sredstva
smo razdelili na izdelke in logistične enote. V tabeli 4.2 so predstavljeni parametri
sredstva izdelek in njihovi opisi. V tabeli 4.3 pa so predstavljeni parametri in
njihovi opisi logisticna enota.
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#

PARAMETER

KRATEK OPIS PARAMETRA
ID se uporablja pri transakcij, tako da

1

enolocni idetifikator izdelka

shrani informacijo o tem na katerim
izdelkom je bila opravljena transakcija
ID trenutnega lastnika, ki se uporablja

2

ID trenutnega lastnika izdelka

pri transakcijah in se ob menjavi
lastnika vedno spremeni
ID kočnega lastnika, ki se uporablja pri

3

ID koncnega lastnika izdelka

4

ime izdelka

5

koda Codikett

6

serijska stevilka proizvajalca

7

proizvajalec izdelka

proizvajalca določenega izdelka

8

datum proizvodnje izdelka

datum, ko se je izdelke proizvedel

9

rok veljavnosti izdelka

datum, do katerega je izdelek veljaven

10

kratek opis izdelka

kratek opis izdelka

11

prosto uporaben parameter izdelka

uporaba za poljubne namene

12

dimenzije izdelka

širina, globina in višina dimenzij izdelka

13

teza izdelka

izvajanju transakcij
ime posameznega izdelka
enolično določen in je povezan z
varnostno nalepko
serijsko številko izdelka s strani
proizvajalca

težo izdelka predstavlja teža izdelka z
pakiranjem

Tabela 4.2: Parametri in pripadajoči opisi sredstva izdelek.
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#

PARAMETER

1

ID logisticne enote

2

ID trenutnega lastnika logisticne enote

3

ID izdelka

4

GTIN logisticne enote

GTIN standarda GS1

5

SSCC logisticne enote

SSCC standarda GS1

6

GRAI logisticne enote

GRAI standarda GS1

7

GLN logisticne enote

GLN standarda GS1

stevilo vseh dosedanjih verifikacijo

števec vseh dosedanjih transakcij

logisticne enote

logistične enote

casovna stempiljka logisticne enote

časovno štampiljko trenutne transakcije

ob spremembi lastnistva

logistične enote

8
9
10

trenutna lokacija logisticne enote ob
spremembi lastnistva

KRATEK OPIS PARAMETRA
ID logistične enote, ki se uporablja pri
transakcijah
ID trenutnega lastnika, ki se uporablja
pri izvajanju transakcije
ID izdelka, ki se nahaja v logistični
enoti

trenutno lokacijo logistične enote

11

zacetna lokacija logisticne enote

začetno lokacija logistične enote

12

koncna lokacija logisticne enote

kočno lokacijo logistične enote

13

nacina prevoza logisticne enote

14

stevilo izdelkov v logisticni enoti

15

dimenzije logisticne enote

16

enolicna stevilka logisticne enote

17

teza logisticne enote

način prevoza logističen enote. Lahko
gre za pomorski, zračni in prometni
število posameznih izdelkov znotraj
logistične enote
širino, globino in višino logističen enote
številko, ki se uporablja znotraj
oskrbovalne verige
teža logistične enote

Tabela 4.3: Parametri in pripadajoči opisi sredstva logistične enote.

Udeležence smo razdelili na 4 različne tipe: proizvajalca, prevoznika, trgovino
in končnega potrošnika. Tip predstavlja identiteto udeleženca v oskrbovalni verigi. Tako pravne kot fizične osebe so predstavljen s parametri v tabeli 4.4. Vsi
štirje si delijo parametre naslov, hisna stevilka, kraj, postna stevilka , drzava in
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kontinent, na podlagi katere se določi lokacija. Zadnjih pet parametrov, pa se
uporablja samo glede na tip udeleženca. V kolikor smo končni potrošnik, potem
imamo še parameter ime kupca in priimer kupca, s katerim smo naslovljeni za
prejem izdelka. V kolikor je pa udeleženec tip Prevoznik, pa ima parameter prevoznik in podobno velja za ostale. Prvi parameter v tabeli se samodejno določi
ob kreiranju udeleženca. Ko udeleženec opravi translacijo, se tudi zabeleži njegova identiteta. Tako vsi v omrežju so seznanjeni s tem, kdo je opravil katero
transakcijo.
#

PARAMETER

KRATEK OPIS PARAMETRA

1

enolocni idetifikator udelezenca

2

naslov

naslov udeleženca

3

hisna stevilka

hišna številka udeleženca

4

kraj

kraj udeleženca

5

postna

stevilka postna številka udeleženca

6

drzava

država udeleženca

7

kontinent

kontinent udeleženca

8

lokacijo

9

proizvajalec

ime proizvajalca

10

prevoznik

ime prevoznika

11

trgovina

ime trgovine

12

ime kupca

ime končnega kupca

13

priimek kupca

priimek končnega kupca

ID udeleženca, ki opravlja določeno
transakcijo

okacija je sestavljena iz prejšnjih
parametrov udeleženca

Tabela 4.4: Parametri udeležencev in opisi.

Transakcije
Vsak udeleženec za komunikacijo s sredstvi mora uporabljati transakcijo, ki
v našem primeru predstavljajo akcije udeležencev nad sredstvi. Takšen pristop
je zelo intuitiven in predstavlja praktičen potek delovanje oskrbovalne verige.
S pomočjo transakcije se spreminjajo parametri sredstev tako, da ob vsakršni
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spremembi parametra se posodobitev zapiše v podatkovno verigo. Naša rešitev
omogoča zapis podatkov določenega izdelka več krat na verigo podatkovnih blokov, torej hrani celotno zgodovino določenega izdelka in je posledično primeren
za zagotavljanje transparentnosti oskrbovalne verige. Na podlagi tega je možno
izvajati sledenje izdelkov vzdolž celotne oskrbovalne verige in zaznati nepravilnosti na tržišču. Transakcije se opravljajo tako nad izdelki kot logističnimi enotami
in so prikazane v tabeli 4.5. Glede na transakcije smo implementirali funkcije v
programskem jeziku JavaScript.
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VHODNI
#

TRANSAKCIJA

PARAMETRI
TRANSAKCIJE

KRATEK OPIS
TRANSAKCIJE
nastavi parametre izdelka:
ID, koda Codikett, serijska
številka, proizvajalec,

1

i inicializiraj

ID i

datum proizvodnje, rok
veljavnosti, kratek opis,
prosti parameter,
dimenzijo in težo
kodaCodikett poveže

2

i nalepi varnostno nalepko

ID i, kodaCodikett

točno določen izdelek z
kodo Codikett
nastavi določen izdelke v

3

i vstavi v logisticno enoto

ID ie, ID le

točno določeno logistično
enoto

4

izdelke vstavi v
logisticno enoto

ID i1, .., ID iN, ID le

vstavi več izdelkov v točno
določeno logistično enoto
nastavi točno določenega

5

i prejmi

ID i, ID ud

potrošnika točno
določenemu izdelku

6

ie prejmi

ID i1, .., IDiN, ID ud

7

i preveri

ID ie, ID ud

nastavi točno določenega
potrošnika več izdelkom
opravijo preverjanje
izdelka
odstrani varnostno

8

i odlepi varnosnot nalepko

ID ie, ID ud

nalepko z točno
določenega izdelka
točno določenemu izdelku

9

i vrni

i poslji(ID ie, ID ud)

nastavi proizvajalca kot
Kočnega uporabnika

10

le inicializiraj

ID le

nastavi parameter
logistične enote
zapiše točno določenega

11

le koncni lastnik

ID le, ID ud

končnega potrošnika v
logistično enoto
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nastavi ID trenutnega
12

le poslji

ID le, ID ud

udeleženca in njegovo
lokacijo v logistično enoto

13

le preveri

ID le

opravi preverjanje izdelka
nastavi ID trenutnega

14

le prejeta

ID le, ID ud

udeleženca in njegovo
lokacijo v logistično enoto

15

le izvleci izdelek

ID le, ID i

16

le izvleci izdelek

ID le, ID i1, .., ID iN

izbriše določeni izdelke iz
logistične enote
izbriše izdelke iz logistične
enote

Tabela 4.5: Parametri in pripadajoči opisi transakcij, ki jih lahko izvedejo členi
v oksrbovalni verigi.

Na sliki 4.7 je primer transakcije i inicializiraj , ki jo opravi proizvajalec.
Celoten potek gradnje verige podatkovnih blokov poteka podobno, vendar, da na
določeni stopnji v verigi določeni člen opravlja transakcije, ki smo jih našteli v
tabeli 4.5. Pravice izvajanj transakcij, pa so določene s pravili dostopa, ki jih
bomo obravnavali v nadaljevanju.

Slika 4.7: Primer transakcije za inicializacijo izdelka [15].
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Pravila dostopa
Pravila dostopa določajo katero transakcijo lahko opravi določeni udeleženec
v oskrbovalni verigi. Tako je vsebina podatkov transparenta in namenjena za
nadaljnje obdelavo. Opisi pravic izvajanja transakcij so prikazane v tabeli 4.6.
V tabeli p predstavlja proizvajalca, pr predstavlja prevoznika, t trgovino in kp je
končni kupec.
#

PRAVICA DOSTOPA

TRANSAKCIJA

1

p

i inicializiraj

2

p

i nalepi varnostno nalepko

3

p, pr

i vstavi v logisticno enoto

4

p, pr

izdelke vstavi v logisticno enoto

5

pr, t

i prejmi

6

pr, t

ie prejmi

7

t, kp

i preveri

8

p, pr

i odlepi varnosnot nalepko

9

p, pr, t

i vrni

10

p, t

le inicializiraj

11

pr, t

le koncni lastnik

12

t, kp

le poslji

13

t, kp

le preveri

14

kp

le prejeta

15

kp

le izvleci izdelek

16

kp

le—izvleci izdelke

Tabela 4.6: Pravice izvajanja transakcij glede na vrsto udeleženca.

Poizvedbe
Poizvedbe se uporabljajo za poizvedovanje stanj izdelkov in logističnih enot
ter zaznavanje napak. Mogoče je zaznati črno tržišče, ponarejanje izdelkov in
napačne distribuirane poti. Tako lahko proizvajalec preveri, če je izdelek prišel na
primerno tržišče ali pa se nahaja na napačnem tržišču. Vsak znotraj oskrbovalne
verige lahko preveri izdelek. Vsem členom so dostopne vse trenutne informacije
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o izdelku. Proizvajalec in prevoznik lahko preverita kje se nahaja določen izdelek
oziroma, če je že prispel do končnega potrošnika. V nadaljevanju bomo v tabeli
4.7 predstavili poizvedbe, ki jih uporabljajo udeleženci v omrežju za pridobivanje
trenutnega stanja izdelkov in logističnih enot ter napak.
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PARAME#

POI-

TRI

UDELE

ZVEDBA

POI-

ŽENEC

ZVEDBE

KRATEK
OPIS POIZVEDBE

PREVERJANJE

sta končna
lokacija
izdelka in
1

po crno trzisce

ID i

p

lokacija

črnega tržišče

končnega
potrošnika
enaka
je varnostno

2

po varnostno
nalepko

ID i

p

nalepko
odstranil
končni kupec

3

po stanje i

ID i

p, pr, t, kp

4

po sledenje i

ID i

p, pr

5

po trenutno
lokacijo i

p, pr

rokovanja z
nalepko

trenutno

ponarejeni

stanje izdelka

izdelka

pot izdelka
trenutna

ID i

pravilnost

lokacija
izdelek

distribuiranih
poti
distribuiranih
poti

trenutno
6

po stanje le

ID la

pr

stanje
logistične

črnega tržišča

enote
trenutna
7

po trenutno
lokacijo le

ID la

pr

lokacija

distribuiranih

logistične

poti

enote
številka
8

po i v le

ID i, ID la

pr

logistične

distribuiranih

enote v kateri

poti

je izdelek

Tabela 4.7: Seznam poizvedbe, ki so na voljo udeležencem v omrežju.
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Aplikacija omogoča, da vsi udeleženci v omrežju opravljajo transakcije, ki
predstavljajo operacije na izdelku in logistični enoti. Na sliki 4.8 so različne vrste
distribucijski poti, ki jih podpira prototipna rešitev. Visoko regulirane izdelke
ni mogoče neposredno naročiti pri proizvajalcu. V drugih primerih pa proizvajalec ne prodaja na drobno, temveč v večjih količinah distributerjem na večjih
geografskih območjih. To distribucijsko pot imamo na sliki predstavljeno z modro puščico. Drugi način prodaje izdelkov je preko spletne trgovine, kjer končni
potrošnik ima možnost opravit nakup. V tem primeru trgovina nima fizične poslovne enote, temveč samo skladišče. Dobrine prevoznik dostavi v skladišče, ob
naročilu pa potrošniku. Ta možnost je predstavljena z zelo puščico. V kolikor
je pa končni potrošnik predstavlja trgovino, pa lahko neposredno opravi nakup
pri proizvajalcu, kar je predstavljeno z oranžno puščico. Vidimo, da v vseh treh
primerih so puščice oboje smerne, kar ponazarja možnost vrnitve blaga. Vidimo,
da je samo koncept, ki ga je potrebno razumet in je osnova za grajenje večjih
oskrbovalnih omrežij. Enostaven potek naše aplikacije poteka tako, da proizvajalec izdelka prvo opravi inicializacijo proizvoda s transakcijo i inicializiraj,
kar pomeni, da izdelku nastavi vse začetne parameter, ki so podane v tabeli
4.2 in jih ob zapiše v podatkovni blok, ta pa se doda v verigo. V tabeli 4.5
si je mogoče še enkrat prebrati delovanje transakcij. Zatem izvede transakcijo
i nalepi varnostno nalepko s katero zabeleži točno določeno nalepko, ki jo je nalepil na izdelek. V primer nakupa se izdelek oziroma več izdelkov vstavi v logistično
enoto s transakcijo i vstavi v logisticno enoto, nato prevoznik opravi transakcijo
le poslji s katero dostavi enoto k končnemu potrošniku. Za boljšo predstavo so
akcije in imena transakcij enaka. Prejemnik ob prejemu preveri izdelek in je edini
v oskrbovalni verigi, ki sme odlepit nalepko. V kolikor ni zadovoljen z izdelkom,
ga lahko posreduje nazaj v trgovino oziroma s pomočjo prevoznika spletni trgovini
ali pa neposredno k proizvajalcu. Vidimo, da se vsa prehajanja stanj izdelka/ov
oziroma logistične enote zabeležijo v verigo podatkov. Vsak člen v verigi ima
dostop do trenutnega stanja izdelka oziroma logistične enote. Proizvajalec lahko
opravi poizvedbe in s tem prejmejo informacije o morebitnih napakah povezanih
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z določenim izdelkom.

Slika 4.8: Prikaz različnih vrst distribucijski poti.

4.4
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Naša rešitev zagotavlja visok nivo transparentnosti oskrbovalne verige, kjer vsi
udeleženci imajo sodostop do informacij in morajo posodabljati stanje izdelkov
in logističnih enot. Kot vidimo v zgornjem opisu delovanja aplikacije na sliki
4.7 imamo rešitev za preprosto simulacijo sledenja izdelkov v distribucijskem
omrežju na podlagi izvajanja transakcij. Lahko bi tudi simulacijo subjektivno
zasnovali, torej določili bi proizvod, tržišče, proizvajalca, verigo dobaviteljev in
nekega kupca na določeni lokaciji. Takšen primer je vsekakor bolj razumljiv, vendar abstrakten primer sovpada z inženirskimi pristopi pri reševanju problemov.
Za bolj kompleksen primer, ki je bolj odraz dejanskega stanja, bi bilo porabno
nadgraditi aplikacijo z večjimi spremembami. Na podlagi poizvedb, ki so prestavljene v 4.7 imamo možnost dobiti zaporeden vpogled kaj se dejansko dogaja z
izdelkom oziroma logistično enoto. Poizvedbe za sledenje izdelkom opravimo na
verigi podatkov. Za vsak izdelek vemo na katero tržišče je namenjen, če v njegovi zgodovini stanj opazimo, da je na koncu pristal na napačnem tržišču, potem
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tu gre za prodajo izdelka na črnem tržišču. Drugi primer bi bil, da preverimo
po kakšni poti se je gibal izdelek oziroma logistična enot. V kolikor je prišel
napačnemu prevozniku v roke, potem v tem primeru gre za napako na distribucijski poti. Potrošnik je seznanjen z dejstvom, da izdelek, ki ga bo naročil ima
varnostno nalepko. V kolikor prejme izdelek na katerem ni nalepke potem lahko
potrošnik sumi, da je kupil ponarejen izdelek. V kolikor pa na izdelku ostane sled
v oblik varnostnega zapisa ”ODPRTO”potem je seznanjen, da je nekdo pred njim
odpiral izdelek. S pridobljenimi podatki na podlagi poizvedb je mogoče določiti
kdo je opravil krivično delo, mogoče je izboljšati poslovne procese tako znotraj
posameznega člena, kot na poslovni ravni. S končnimi kupci pa je mogoče vzpostavitev zaupanje v proizvod oziroma blagovno znamko. V naslednji tabeli 4.8
smo opravili primerjavo med rešitvijo Codikett in našo aplikacijo.
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APLIKACIJA

#

METRIKA

1

tehnologija

spletna aplikacij

2

hramba podatkov

osrednja podatkovna baza

3

4

5

6

optimiziranost hrambe
podatkov
spreminjanje podatkov
informacija o
spreminjanju podatkov
izguba podatkov

7

tehnika sledenja

8

sledenje

CODIKETT

zelo optimizirano
je možno naknadno
spreminjanje
ni informacije
delna izguba, saj se
ustvarjajo dnevne kopije
varnostne nalepke
bralniki in mobilne
naprave

NAŠA REŠITEV
zasebna veriga
podatkovnih blokov
zasebne digitalne
razpršene javne knjige
lahko privede do visoke
potratnosti prostora
je možno, vendar je
mogoče tudi preveriti
prejšnja stanja izdelka
vse spremembe so
zabeležene
v primeru izgube se
podatke pretočijo z
drugega vozlišča
varnostne nalepke
spletna aplikacij

sledenje v oskrbovalni

zadnji prevoznik v verigi,

vsi členi v oskrbovalni

verigi

končni uporabnik

verigi

10

lastništvo

ni lastništva izdelka

lastništvo

11

preverjanje

mobilna naprava

mobilna naprava

12

udeleženci

znani in avtenticirani

znani in avtenticirani

9
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celoten vpogled v stanje

celoten vpogled v stanje

izdelka

izdelka

delen vpogled v stanje

celoten vpogled v stanje

logistične enote

logistične enote

delen vpogled v stanje

celoten vpogled v stanje

izdelka

izdelka

omejen pogled stanja

na voljo je večina

izdelka

podatkov izdelka

dodajanj druge vrste

potrebne večje

potrebne manjše

udeleženca

spremembe

spremembe

delno sodelovanje

popolno sodelovanje

potrebne manjše

potrebne manjše

spremembe

spremembe

sprememba poslovnega

potrebne večje

potrebne manjše

modela

spremembe

spremembe

možnost razvoja

potrebne manjše

potrebne manjše

kompleksne rešitve

spremembe

spremembe

dobra

zelo zanesljiva

13

proizvajalec

14

prevoznik

15

trgovina

16

končni uporabnik

17
18
19
20
21
22

sodelovanje med
udeleženci
razširljivost rešitve

kakovost pridobljenih
podatkov

Tabela 4.8: Primerjava prototipne rešitve z obstoječo rešitvijo Codikett.

Vidimo, da vsaka rešitev ima prednost in slabosti. Vidimo tako v primeru
naše prototipne kot Codikettt rešitve, da sledimo izdelkom na podlagi varnostnih
nalepk. V našem primeru vsaka transakcija je povezana z določenim izdelkom
oziroma logistično enoto in tvori podatkovni blok, torej je mogoče dobiti nekaj
enakih podatkov v verigi podatkov, kar je precej prostorsko potratno, vendar je le
tako sledenje omogočeno. V kolikor se še spomnimo filozofijo tehnologije, da vsi
udeleženci hranijo svojo kopijo javne knjige, vidimo prostorsko potratnost, vendar brez tega ne bi bila zagotovljena popolna transparentnost oskrbovalne verige.
Mogoče bi bilo bolje, če bi podatkovna veriga predstavljala določen izdelek. V
slednjem primeru bi za vsak izdelek gradili lastno verigo, verjetno, da bi takšen
način bil performančno zmogljivejši, vendar bi morali hranit veliko količino po-
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datkovnih verig, kar pa ne sovpada s filozofijo same tehnologije. V primeru rešitve
Codikett, so podatkovne strukture veliko bolj optimizirane. Podatki se hranijo na
osrednji podatkovni bazi, kar predstavlja šibko točke vseh centraliziranih rešitvah
v primeru odpovedi strežnikov in hekerskih napadov. Vsekakor, da obstajajo varnostne kopije, vendar ne bi zagotovili popolno popravilo baze. V splošnem velja
pravilo petih devetk, kar pomeni, da je sistem na letni ravni dosegljiv 99,999%,
kar ustreza nedosegljivosti strežnikov znotraj pet minut in slabih 16 sekund, vendar v primeru velikih distribucijski mrež, kjer se v eni sekundi opravi stotine vpis
v bazo, to lahko predstavlja resen problem. V preteklosti se je tudi dogajalo, da
storitve velikih ponudnikov niso bile dosegljiv po nekaj dni. Vprašanje je tudi
koliko proizvajalci zaupajo suverenosti te rešitve, saj je podjetje lastnik podatkovne baze in je tako tudi možnost manipulacije s podatki. V primerjavi obeh
rešitev po zmožnostih in sledenja, je naša rešitev veliko boljša, saj zagotavlja
transparentnost podatkov s številnih zornih kotov. V koliko bi naši rešitev dodali namenski grafični uporabniški vmesnik bi vsekakor številne podatke dodali
na zemljevid, na katerim bi bila podana grafična predstavitev poteka distribucije
izdelkov. V primeru naše rešitve, bi lahko oskrbovalni verigi z manjšimi posegi
dodali vse prejšnje procese, ki se pojavljajo pred proizvajalcem. Lep primer bi
bila razširitev oskrbovalne verige v prehrambni industrij, kjer je lahko pridobiti
podatke o vzgoji hrane, genetsko spremenjeni hrani in številnih bolezni žival v
zadnjih nekaj letih. Najboljša možna rešitev bi bila hibridna rešitev, ki bi združila
večino prednosti obeh.
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5 Zaključek in nadaljnji razvoj

Glavni cilj magistrskega dela je bilo razviti prototipno rešitev oskrbovalne verige
na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov in slediti izdelkom ter na podlagi
pridobljenih podatkov zaznavati sporne pojave v oskrbovalni verigi. Tehnologija
bi lahko bila ena najpomembnejših novosti na področju internetnih tehnologij. K
njeni prepoznavnosti in uporabnosti je najbolj pripomogla digitalna kripto valuta
Bitcoin, ki v zadnjem času dosega rekordne vrednosti. Z nekaj nadgradnjami se
je izkazalo, da poleg finančnega področja lahko digitalizira tudi ostala področja,
kot so intelektualne lastnine, nenadzorovanega kopiranja digitalnih vsebin, posredniške storitve, uvedba digitalnih dobrine, enoten nepremičninski trg in spremeni
način sklepanja poslov. Tehnologija veriženja podatkovnih blokov odstrani centralno entiteto in uvede enakopravnost vseh sodelujočih in skupno odločanje o
stanja digitalne javne knjige, ki so jo lastijo skupaj.
V magistrskem delu smo znotraj teoretičnega dela predstavili bistvene osnove
tehnologije veriženja podatkovnih blokov, oskrbovalne verige in sledenja izdelkov.
V praktičnem delu pa smo razvili rešitev na podlagi podanih zahtev in analizi
obstoječe rešitve Codikett. Nato smo primerjali obe rešitvi, podali prednost in
slabosti obeh in nadaljnje možnosti razvoja. Sledenje izdelkov omogoča vsem
členom verige sodostop do informacij, torej od proizvajalca nekega izdelka do
končnega potrošnika. Na številnih tujih tržiščih, še zlasti v Aziji imajo določene
dobrine visoko ceno, kar posledično pomeni, da tudi prihaja do številnih goljufij,
od ponarejanja izdelkov, prodajanja izdelkov na drugih tržiščih kot so prvotno
bila namenjana, manipulacijam večjih distributerjev v obliki zmanjševanja in po-
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speševanja prodaje izdelkov določenih proizvajalcev, težavnega vstopa nekega
podjetja na določeno tržišče in ne kvalitetnih povratnih informacij končnih potrošnikov. S sledenjem izdelkov lahko naštete izzive v celoti odpravimo ali pa jih
do določene mere preprečimo.
Sprva smo hoteli uporabiti IBM-ovo spletno platformo Bluemix , ki ponuja
veriženje podatkovnih blokov Blockchain, kot storitev v oblaku, vendar smo se
zaradi slabe združljivosti platforme in predvsem njenega počasnega delovanja,
odločili za uporabo spletnega orodja Hyperledger Composer. Orodje je po funkcionalnosti zelo podobno storitvi. Hyperledger Composer in IBM-ova storitev se
v ozadju izvajata na platformi Hyperledger Fabric . Slednja omogoča pretvorbo
aplikacije za namestitev na oblačno storitev. Namen aplikacije je bil v pretvorbi
poslovnega modela rešitve Codikett na tehnologijo veriženja podatkovnih blokov,
ki sama po sebi podaja bistvene prednosti z nekaj manjšimi slabostmi. Namesto
orodja bi lahko tudi sami postavili platformo, ki zahteva postavitev omrežja z
nekaj strežniki in njihovo pravilno nastavitev, vendar zaradi pomanjkanja virov
smo raje uporabili orodje neposredno. Za delovanje aplikacije je bilo potrebno
opraviti minimalne nastavitve omrežja, razviti nekaj funkcij in konstruktorjev ter
izvajati transakcije, tako smo simulirali dogodke po znanih procesi, ki se pojavljajo vzdolž oskrbovalne verige. V rešitvi Codikett se nepravilnosti v oskrbovalni
verigi obravnavajo na podlagi kršenja pravil. Za določeni izdelek velja eno ali pa
množica pravil. V kolikor jim ni zadovoljeno, sistem javi napako. Z to rešitvijo
je mogoče zasnovati enostavne scenarije, ki vključujejo predzadnji člen v verigi in
končnega potrošnika. V naši rešitvi, pa podatke o sledenju generirajo vsi vzdolž
oskrbovalne verige, kar omogoča tudi kompleksne scenarije, kateri so bližje realnemu stanju. Scenarij je zaporedje premikanja logistične enote, kjer člen v verigi
beležijo podatke, kot so: lokacija enote, pakiranje izdelka v logistično enoto,
pošiljanje enote in prejem ter odpiranje izdelka. Ob vsem se shranjujejo tudi
časovni žigi, ki omogočajo rekonstrukcijo sledenja in odkrivanja ne pravilnosti.
V našem primeru nimamo pravil za zaznavanje ne pravilnost, ampak tvorimo
poizvedbe na verigi neoporečnih podatkovnih blokov. Rezultat naše in Codikett
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rešitve je enak. Za reševanje osnovnih nepravilnosti je tovrstni pristop učinkovit,
v kolikor bi ga pa želeli implementirali bolj kompleksno oskrbovalno omrežje bi
morali opraviti nadgradnjo, da bi zagotovili tekoče in hitro delovanje. Velika slabost naše rešitve je prostorska potratnost, po drugi strani je pa največja prednost
sodostop vseh členov v oskrbovalni verigi do ključnih podatkov.
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