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Definicija kriptovalute

Čeprav je bil koncept predstavljen pred nekaj leti, se še vedno
večkrat pojavlja vprašanje: »Kaj je sploh kriptovaluta?«
Kriptovaluta je digitalno sredstvo, zasnovano z namenom
izmenjave. Uporablja močno kriptografijo – vejo matematike,
ki omogoča zgraditi dokaze visoke varnosti za zagotavljanje
finančnih transakcij, za nadzor nad ustvarjanjem dodatnih enot
in preverjanje prenosa sredstev. V bistvu so kriptovalute
omejeni vnosi v podatkovno bazo, ki jih nihče ne more
spremeniti, dokler niso izpolnjeni posebni pogoji.
Kriptovaluta kot digitalna valuta je vodena z uporabo
naprednih šifrirnih tehnik, znanih kot kriptografija. Gre za
vodenje poslovnega sistema, ki je neodvisno oziroma ga ne krije
centralizirano podjetje ali banka. Kriptografija omogoča, da
celotno omrežje obstaja javno, brez kakršnihkoli dodatnih
deležev ali posebnih zahtev glede zasebnosti. Z drugimi
besedami – kriptovaluta je ODPRTOKODNI SISTEM, ki
omogoča neodvisno tvorjenje in distribucijo denarnih sredstev:
kriptokovancev, žetonov in podobnega.
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Kriptovalute so neke vrste alternativne valute ali digitalne
valute, ki uporabljajo decentraliziran nadzor, v nasprotju s
centralizirano valuto in centralnimi bančnimi sistemi.
Decentralizirani sistem temelji na tehnologiji blockchain
oziroma tehnologiji verige podatkovnih blokov, ki ima nalogo
preverjati podatke od začetka do konca, da onemogoči
ponarejanje. Bloki so zapisi, ki vsebujejo in potrjujejo številne
transakcije.

Zakaj kriptovalute?

Čeprav e-trgovina narašča, zastareli svetovni finančni sistem
predstavlja največjo oviro za širitev kriptovalutnega sistema.
Trenutno banke delujejo kot posredniki med kupci in prodajalci
na internetu, kar ljudem, ki že nakupujejo preko spleta, ne
predstavlja velikega problema. Problem je v tem, da veliko ljudi,
ki bi se lahko posluževali spletnega nakupovanja, ne more
odpreti bančnega računa. Tu govorimo o ljudeh iz tretjih držav,
kjer so bančni sistemi nerazviti, in o ljudeh iz razvitih držav, ki
so prikrajšani za take ugodnosti. Po nekaterih ocenah po svetu
obstaja več kot milijarda ljudi, ki spadajo v to kategorijo.
10

