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Апстракт — У овом мастер раду је је приказана теоријско – практична сублимација проблематике и начина примене 

технике мајнинга веб садржаја у сврху екстракције биткојна. У теоријском делу је детаљно објашњен појам и значај веб 

мајнинга и његових техника. Још  више детаља је посвећено биткојну, његовом настанку, значају и коришћењу. Затим је са 

теоријског аспекта извршена синтеза веб мајнинга и биткојна у виду представљања процеса мајновања биткојна (поглавље 

4). У практичном делу је уз помоћ софтвера најс хеш мајнинг приказана симулација поступка екстракције биткојна. Као 

хардвер су коришћени ,,обични’’ рачунари, због којих мајновање није било успешно. Разлог за то је што је за мајновање у 

реалним условим потребан специјализован хардвер. Чак и са специјализованим хардвером мајновање биткојна је, иако 

технички успешно, финансијски тренутно неисплативо. Разлог за то је велики број мајнера биткојна и његова ограничена 

количина, што је допринело наглом порасту тежине мајновања.  Ове тврдње су детањно потрепљене анализом прорачуна 

који су направљени уз помоћ онлајн калкулатора (поглавље 5.6). На самом крају су представљене неке од алтернативних 

криптовалута, са освртом на њихову корелацију са биткојном. Управо је постојање ових валута допринело да биткојн 

,,преживи’’ тренутно неповољну ситуацију за мајнере. 

Кључне речи – веб мајнинг; биткојн; криптовалута; мајновање. 

1 УВОД  

Током своје дуге историје новац је мењао облике. У старим временима користили су се племенити метали 

(злато, сребро). Племените метале је касније заменио папирни новац, чиме су избегнути трошкови транспорта 

метала. Током XX века чекови су делимично потисли готов новац. У данашње ,,дигитално време’’ развија се 

електронски начин плаћања, где рачунари још више потискују папирни новац, што додатно смањује 

трансакционе трошкове и повећава ефикасност пословања. 

Електронски начин пословања довео је до појаве не само новог облика, већ и потпуно другачије врсте 

новца под називом дигитална криптовалута. Најпознатија и најраспрострањенија дигитална валута јесте 

биткојн. 

Биткојн се може користити за куповину и трансакције електронским путем, те је у том смислу сличан 

осталим конвенционалним валутама које се користе електронски. Главна разлика у односу на остале валуте је у 

томе што је у потпуности децентрализован. Док централне банке у свакој држави контролишу сопствене валуте, 

над биткојном нити једна институција нема право контроле. 

Биткојн је створио јапански програмер (или група програмера) под именом (или алијасом) Сатоши 

Накамато. Основна идеја том приликом је била да се створи електронски систем плаћања базиран на 

математичком доказу, који ће бити независтан од централне власти, електронски преносив и са малом 

провизијом приликом трансакције. 

 

2 МЕТОДОЛОГИЈА 

2.1 Мајнинг веб садржаја 

.Ова област веб мајнинга представља процес екстракције и интеграције корисних података, информација и 
знања из садржаја који се налазе на веб страницама. Константно растући извори информација на вебу као што су 
хипертекстуални документи, који повезују разнолики садржај, допринсе хетерогености и мањку структуре веба. 
Данас постоје многи алати за аутоматизовано откривање, претраживање и индексирање садржаја на интернету, 
али они осим што пружају одређену комфорност кориснику заправо не дају структуралне информације или 
могућности структуралног филтрирања, као ни интерпретације садржаја докумената. 

Претходно наведени недостатци су навели истраживаче и програмере који се баве овом проблематиком 

да развију интелигентне алате за екстракцију информација, као што су интелигентни веб агенти. Такође је 

дошло до проширивања и побољшавања техника претраживања база података и дата мајнинга, како би се 

обезбедио већи ниво организације за полуструктуриране податке. Овај приступ веб мајнингу обухвата 

развијање софистицираних интелигентних система који могу деловати аутономно или полуаутономно, а све у 

циљу екстракције и организације информација које се налазе на вебу. Мајнинг веб садржаја карактеришу два 

аспекта посматрања (приказа) садржаја: 



 

1. Приказ проналажења информација 

2. Приказ база података 

 

Истраживачки радови урађени за неструктуриране податке са аспекта приказа информација, показује 

да већина истраживања користи скупове речи које се заснивају на статистичким подацима о појединачним 

изолованим речима. За полуструктуриране податке се користе ХТМЛ структуре унутар докумената, док неки 

користе хипервезу између докумената за приказивање. Што се тиче база података, генерална је тенденција да 

сваки сајт постане база података, ради лакшег креирања упита за претраге и бољег информационог менаџмента. 

Постоји неколико начина за представљање докумената, од којих је најкоришћенији  модел векторског 

простора, где  документи чине читав векторски простор. Овај начин приказа не репрезентује значај речи у 

документу. Да би се ово решило уведен је метод нумеричке статистике која има за циљ да покаже важност речи 

за дати документ или колекцију докумената[2]. 

 

2.2 Рударење (мајновање) биткојна 

Под појмом рударење (мајновање) се подразумева процес екстракције биткојна са глобалне мреже 

(интернета). Мајнери одржавају блокчејн конзистентним, потпуним и непромењивим, тако што више пута 

проверавају и прикупљају нове трансакције у блокове. Сваки блок садржи криптографски хеш претходног 

блока, који га повезује са претходним помоћу СХА-256 алгоритма хеш функција. 

Да би нови блок био прихваћен од стране остатка мреже, мора садржати тзв. доказ о раду. То пред 

мајнере поставља захтев да морају пронаћи једнократни криптографски број (енг. nonce). Када је садржај блока 

хешован заједно са њим, резултат мора бити нумерички мањи од циљане тежине мреже. Овај доказ је лак за 

верификацију било којег чвора у мрежи, али му је потребно  изузетно пуно времена за генерисање. Због тога 

мајнери  морају испробати много различитих вредности једнократног криптографског броја. 

Овај систем представља безбедносну функцију биткојна, јер потенцијални нападач мора модификовати 

све наредне блокове, како би му успеле модификације једног блока. Пошто се нови блокови континуирано 

генеришу, тешкоћа модификације се повећава са протоком времена и пристизањем нових блокова. 

Успешан мајнер проналаском новог блока, бива награђен новоствореним биткојнима. [6]Од 9. јула 2016. 

године, награда је износила 12,5 новостворених биткојна по блоку додатом у блокчејн. Да би се прибавила 

награда неопходно је укључити специјалну трансакцију у процес плаћања. Биткојн протокол дефинише да ће 

награда за додавање блока бити преполовљена на сваких 210.000 блокова (приближно сваке четири године). На 

крају, награда ће се смањити на нулу, а граница од 21 милион биткоина ће се постићи око 2140 године. 

У суштини, за екстракцију биткојна је неопходно познавање технике мајнинга веб садржаја и 

поседовање неопходног хардвера и софтвера. 

 

2.3 Хардвер за мајновање биткојна 

У почетку су мајнери користили централни процесор за рударење, али су убрзо схватили да процес 

није довољно брз и да умањује системске ресурсе главног рачунара. Мајнери су се убрзо окренули коришћењу 

процесора графичкох картица, јер су уз помоћ њих успевали да екстрактују податке и 50 до 100 пута брже уз 

мању потрошњу електричне енергије. 

Почетком 2011. електронска индустрија је почела са производњом специјализоване опреме за ову 

намену, која је значајно подигла стандарде преформанси. Прве верзије ових уређаја су биле једноставне за 

коришћење. Били су засновани на ФПГА процесорима (енг. field-programmable gate array - FPGA), а повезивали 

су се на рачунаре користећу УСБ конекцију. 

Ови уређаји користе много мање електричне енергије него процесори и графичке карте. Њиховом 

употребом је по први пут омогућено стварање читавих концентрисаних фарми за мајновање биткојна. У 

данашње време се углавном користи, тзв. апликативно специфично интегрисано коло (енг. application-

specific integrated circuit - ASIC), које троши много мање електричне енергије него ФПГА уређаји. У овом раду 

су за мајновање биткојна коришћени ,,обични рачунари’’ чија је конфигурација дата у табели испод. 

Табела 1 – Коришћени хардвер 

 



2.4 Софтвер за мајновање биткојна 

На интернету се може наћи велики број софтвера који се користе за мајновање биткојна, али и других 

криптовалута. Неки од најчешће коришћених софтвера су: ЦГ мајнер, БФГ мајнер, Бит минтер, БТЦ мајнер, 

Диабло мајнер, ГУИ мајнер, Најс хеш мајнер.  

 

2.4.1 Најс хеш мајнер 

Најс хеш мајнер је један изузетнио једноставан софтвер за мајновање дигиталних криптовалута 

намењен за виндовс оперативне системе. Поседује интуитиван графички кориснички интерфејс, који омогућава 

претварање персоналног рачунара у машину за рударење дигиталних криптовалута. Омогућава аутоматско 

подешавање за најбоље преформансе и ефкасност, као и за одређивање најпрофитабилнијег алгоритма који ће 

бити коришћен за мајновање. 

2.5 Тежина мајновања биткојна  

Генерално посматрано тежина мајновања представља мерило колико је тешко добити биткојн процесом 

мајновања. Што је већа тежина, више је потребно времена и хардверских ресурса за мајновање исте количине 

биткојна него што је било потребно док је тежина била мања. Биткојн мрежа поседује глобални тежински 

индекс који важи за читаву мрежу. Неке мање варијације и одступања су могућа у случајевима мајнерских 

пулова. 

Тежина је представљена бројем који може бити у распону од 1 до бесконачно. Мења се након сваких 

2016 генерисаних блокова у биткојн мрежи према законима слободног тржишта (понуда и потражња). Нпр. 

уколико узмемо да је пожељна оптимална стопа за креирање једног блока 10 минута, долазимо до податка да је 

за 2016. блокова потребно тачно 14 дана. Уколико је за креирање 2016 блокова потребно више од 14 дана 

тежина се смањује и обрнуто. На слици испод је дат график кретања тежине мајновања биткојна од 2009. до 

2017. године. 

 

 
Слика 1 - Кретање тежине биткојна 

 

3 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Свa четири рачунара су мајновала биткојн истовремено, како би се прикупило што више средстава. За 

сваки рачунар је дефинисан конфигурациони индекс. Конфигурациони индекс је број који показује снагу 

хардверске конфигурације датог рачунара. Што је број већи, то значи да је рачунар ,,јачи’’. За овај задатак 

конфигурациони индекс је дефинисан у распону од броја 1 до броја 4. Резултати процеса мајновања су дати у 

табели 2. Резултати су показали да брзина мајновања незнатно расте са порастом ,,јачине’’ конфигурације. 

Међутим сам процес је изузетно нестабилан, промењив и непредвидив. Све у свему добијена средства у 

биткојнима, а касније прерачуната и у доларе су занемарљиво мала, што доводи до закључка да је мајновање 

датим хардвером неисплативо. 

Табела 2 – Резултати мајновања 

 



 
Слика 2 - Евиденција резултата на званичној страници програма 

 

На слици изнад се види да је почетна процена да ће ангажовани ресурси мајновати 0,0001 биткојн 

дневно,као и да ће 15.12.2017. године на дату биткојн адресу бити уплаћено биткојна у вредности од 41,38 

долара. Дата почетна процена уопште није лоша, имајући у виду да се за процес мајнвања  користе ,,обични’’ 

рачунари, а не специјализоване машине. Међутим, то је само тренутна процена која је, што се касније показало, 

изузетно промењива током времена. 

Наиме током трајања процеса, долазило је до честим застоја у мајновању, што се може видети и на 

слици изнад, где стоји податак да је број ,,радника’’ три, а заправо су четири рачунара пуштена у процес. То 

значи да је на једном рачунару дошло до привременог застоја у процесу. Временом су сва четири рачунара 

,,отказала’’, а параметри процеса су пали на нулу. 

Из претходног је евидентно да коришћени рачунари нису погодни за процес мајновања, јер им је 

неопходан сталан надзор, да би се процес одмах поново покренуо у случају застоја. Могуће је да се процес сам 

настави после одређеног времена застоја, али ни та варијанта није сигурна. 

Због немогућности да се са расположивим хардвером на адекватан начин испита процес мајновања и 

примене технике веб мајнинга која је дефинисана у задатку, у наставку овог рада ће бити дата анализа 

исплативости мајновања биткојна. Она ће обухватити прорачуне добијене помоћу онлајн калкулатора. Као 

улазни подаци за прорачун ће бити узети параметри специјализованих машина за мајновање. 

 

3.1 Анализа исплативости мајновања биткојна 

Анализа из претходног поглавља је показала да мајновање биткојна на начин који је представљен у 

практичном задатку једноставно није исплативо. Сви рачунари, па чак и рачунар са најјачом конфигурацијом су 

успели да измајнују толико малу количину биткојна да је питање да ли је тиме покривен утрошак електричне 

енергије. Све ово упућује на закључак да је исплативо мајновање није могуће уз помоћ ,,обичних’’ рачунара. 

Потребно је користити специјализоване машине за ту намену (ASIC i FPGA). 

Чак и уз помоћ специјализованог хардвера, поставља се питање исплативости мајновања биткојна. 

Наиме, пошто је биткојн најпопуларнија криптовалута, то значи да га мајнује велики број корисника. Са 

поратстом броја корисника који мајнују, расте и тежина мајновања биткојна, тако да је потребно више времена 

за екстракцију исте количине 

Табела 3 – Одабрани хардвер за прорачун 

 
 

Специјализована опрема за мајновање биткојна se може купити преко интернета, на сајтовима као што 

су алиекспрес, амазон и ибеј. Цене се крећу од 90 па до 3000 америчких долара. Помоћу биткојн мајнинг 

калкулатора се врло једноставно може израчунати колико су ови уређаји исплативи. Све што је потребно је 

унети спецификовану брзину мајновања (енг. hash power) и снагу за напајање уређаја, а калкулатор ће дати 

прорачун. 



Табела 4 – Збирни резултати прорачуна 

 

.  

График 1 - Зависност мајнованих биткојна у односу на брзину 

 

Са графика 1 је уочљиво да се са повећавањем брзине мајновања повећава и број добијених биткојна. 

Након брзине од 4 TH/s успоставља се готово линеарна зависност између две величине.  

 

График 2 - Зависност времена повраћаја у односу на цену уређаја 

 

На графику 2 је уочљиво да јефтинији уређаји имају за читав ред величина дужи период отплате 

уложеног у куповину, него скупљи уређаји. Најоптималнији уређај са аспекта цене и времена отплате је 

Antminer R4, који кошта 1000 долара. Имајући у виду претходно наведено у овом поглављу долази се до 

закључка да биткојн тренутно није исплативо мајновати, без обзира што тренутна цена једног биткојна увелико 

прелази цифру од 4000 америчких долара. 

3.2 Алтернативне дигиталне криптовалуте 

Претходна анализа је дефинитивно показала да мајновање биткојна у овом тренутку није исплативо. 

Разлог за то лежи у високој цени опреме, која се креће и до неколико хиљада долара, као и у тренутно великој 

тежини мајновања. Због таквих тренутних околоности мајнери, којих у свету има неколико милиона, су прешли 

на мајновање других доступних криптовалута. Те друге криптовалуте имају своје називе, али и један заједнички 

назив – алтернативне криптовалуте, јер представљају алтернативу биткојну, који је и даље најпопуларнији и 

има примат у дигиталним трансакцијама.  

Разлог зашто су неке алтернативне валуте тренутно исплативе лежи у малој тежини мајновања, као и у 

компатибилности опреме. Наиме за њихово мајновање се користи иста опрема као и за биткојн, а разлика у 

неким случајевима је само у софтверу. На тај начин мајнери немају додатне трошкове за набавку опреме, а 

добијена алтернативна валута се  увек може на онлајн мењачницама заменити за биткојн.  

 Тренутно у свету има преко 900 криптовалута. Нова криптовалута се може креирати било када. Након 

биткојна су најпопуларније етеријум, рипл и лајткојн. 



4 ЗАКЉУЧАК 

Од настанка биткојна 2007. се воде интензивне дебате везане за ефекте његове употребе као дигиталне 

криптовалуте. Упркос позитивним аспектима, као што су минималне накнаде, брзина преноса и доступност, 

многи критичари превасходно истичу његове негативне стране. То се пре свега односи на недостатак 

регулаторних прописа који омогућавају разне криминалне активности, као и немогућност опорезивања од 

стране неке централне институције, јер је биткојн у потпуности децентрализован. Такође је присутно мишљење 

да биткојн у будућности има потенцијал да поремети тренутно постојећи финансијски систем. 

Без обзира што биткојн тренутно није исплатив за мајновање и даље је водећа глобална криптовалута, 

са тржишном капитализацијом од преко 72 милијарде долара и дневним прометом од преко 2 милијарде. 

Управо његова велика популарност је довела до повећања тежине мајновања, јер су у сам процес мајновања 

укључени милиони активних корисника који су удружени у стотине различитих мајнерских пулова. Од 

хардверских компоненти за мајновање су направљене читаве фарме које 24 сата дневно, 7 дана у недељи и 365 

дана годишње мајнују биткојн и друге (алтернативне) дигиталне криптовалуте. 

Управо је постојање алтернативних криптовалута омогућило мајнерима да наставе свој досадашњи 

посао без обзира на повећање тежине мајновања биткојна. Они сада са истим хардвером мајнују друге 

криптовалуте.  Тако добијене алтернативне криптовалуте је могуће у некој од мноштва онлајн мењачница 

заменити за биткојн. 

Област дигиталних криптовалута и сам процес мајновања истих представља изузетно динамичну сферу 

информационих технологија. Готово да је немогуће извршити неке дугорочне процене и предвиђања кретања 

тржишта дигиталних криптовалута. Самим тим било какво инвестирање у њих мора бити вођено неким другим 

мотивима (научним, истраживачким и др.), а не материјалним. Максимални пројектовани број биткојна је 21 

милион, па се са правом поставља питање: ,,Шта ће се десити када се он достигне?’’ 
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