
FAQ Pogosto zastavljena vprašanja  

  

Dobrodošli v Pi-jevih uradnih pogostih vprašanjih!  
  

Izjava o omejitvi odgovornosti: Pi NI zastonj denar. 
 

Pi ni zastonj denar. Gre za dolgoročni projekt, katerega uspeh je odvisen od 
kolektivnih prispevkov njegovih članov.  
 

Pi je namenjen pomagati vsakdanjim ljudem, da pridobijo večjo ekonomsko vrednost, 
ki je dandanes namenjena bankam, tehnološkim velikanom (npr. Facebook, 
Amazon), in drugim posrednikom. Pi je odvisen od kolektivnih prispevkov svojih 
članov. Če iščete hiter denar, potem nismo za vas pravi, raje pojdite drugam.  
 

Kaj je Pi? 

 

Pi je nova kripto valuta za vsakodnevne ljudi, ki jo lahko rudarijo (ali zaslužijo) s 
telefonom.  
 

Kripto valute so nova oblika digitalnega denarja, ki jo namesto vlad ali bank vzdržuje 
in zavaruje skupnost. Danes lahko Pi rudarite (ali zaslužite) tako, da pomagate 
zavarovati valuto in s povečanjem Pi-jeve zaupanja vredne mreže. Medtem ko je 
večina kripto valut (kot je Bitcoin), vsakodnevnim ljudem zelo težko uporabljati in 
dostopati, Pi s svojo močjo kripto valute položi na dlan.  
 

Je to resnično? Je Pi prevara? 

 

Pi ni prevara. Resnično prizadevanje, ki ga ima ekipa diplomantov Stanforda, da bi 
vsakdanjim ljudem omogočili večji dostop do kripto valute. 
 

Pi-jevo osrednjo ekipo vodita dva, doktorica Stanforda in en Stanford MBA, vsi pa so 
pomagali pri gradnji Stanfordove "blockchain" skupnosti. Ne moremo zagotoviti, da 
bo projekt uspel. Vendar obljubljamo, da si bomo prizadevali, da bomo skupne sanje 
uresničili, hkrati pa ohranili najvišje standarde integritete. Več o nas lahko izveste na 
strani "Core Team" v glavnem meniju aplikacije.  
 

Kako deluje ta aplikacija? Kako zaslužiti več Pi-jev? 

 

Ta aplikacija vam omogoča, da zaslužite Pi s preprostimi prispevki za Pi-jevo 
skupnost. Več ko prispevate, več Pi-jev zaslužite.  
 

Če želite začeti zaslužiti Pi-je, se prijavite vsakih 24 ur in pritisnite gumb za strelo, da 
začnete rudariti. Ko rudarite, lahko povečate svojo urno postavko, tako da povabite 
zaupljive prijatelje in družino, da se pridružijo skupnosti. Po 3 dneh rudarjenja, lahko 
svoj zaslužek povečate z izgradnjo svojega varnostnega kroga, ki prispeva k splošni 
varnosti omrežja. Upoštevajte, da prejšnji člani omrežja rudarijo hitreje kot, tisti, ki 
pridejo za njimi. 
 



Ali moram pustiti aplikacijo odprto? Ali aplikacija izprazni baterijo 
ali podatke? 

 

Ni vam treba pustiti, da je aplikacija odprta. Pi ne vpliva na delovanje vašega 
telefona, ne prazni baterije ali uporablja omrežne podatke. Ko pritisnete gumb strela, 
lahko aplikacijo celo zaprete in nadaljujete z rudarjenjem Pi-ja. 
 

Kako se potem rudarijo kripto valute, ne da bi uporabljalo podatke ali praznile 
baterijo? Namesto da bi "kurili" energijo kot dokaz, da delujejo kripto valute, kot to 
počne Bitcoin, Pi zavaruje svojo knjigo, ko člani drug drugemu zaupajo, da so vredni 
zaupanja. To tvori mrežo medsebojnih "varnostnih krogov", ki določajo, kdo lahko 
izvaja transakcije. Ta nov pristop omogoča kripto valuto v vašem telefonu s pomočjo 
obstoječih socialnih povezav, brez finančnih stroškov, brez izpraznjevanja baterije in 
lahkega odtisa na planetu. Za natančnejšo in podrobnejšo razlago preberite tehnično 
poglavje v naši beli knjigi. 
 

Zakaj starejši člani rudarijo hitreje? 

 

Starejši člani rudarijo po višji stopnji, da nagradijo prispevke v omrežju, ko jih najbolj 
potrebujejo.  
 

Pi želi biti najbolj razširjena in najmočnejša kripto valuta na svetu. Za dosego tega 
cilja, Pi spodbuja svoje prve člane, da bi prispevali, in ki bi zagotovili svoj uspeh (npr. 
zagotavljanje in rast omrežja). Da bi odražali pomembnost zgodnjih prispevkov, se 
stopnja rudarjenja zmanjša, ko se več ljudi pridruži omrežju. Trenutno se osnovna 
stopnja prepolovi vsakič, ko se število aktivnih uporabnikov poveča za faktor 10.  Ta 
stopnja bo sčasoma padla na 0, ko omrežje doseže določeno število uporabnikov 
(npr. 10.000.000 ali 100.000.000). Na tej točki, tako kot Bitcoin, bodo rudarji še 
naprej nagrajeni s transakcijskimi provizijami in ne s kovanjem nove valute.  
 

Kakšna je vloga veleposlanika ("Ambassador-ja")? Kako deluje 
ekipa zaslužka?  

Kot veleposlanik zaslužite do 25% bonusa na osnovni stopnji rudarjenja za vsako 

osebo, ki jo povabite v omrežje.  

Postanete veleposlanik, ko se novi člani pridružijo vaši skupini zaslužka z uporabo 
vaše povabilne kode, ko se prijavijo v Pi Network. Vsak član vaše zaslužne ekipe 
zagotavlja 25-odstotno zvišanje vašega zaslužka, ko aktivno rudarijo. Novega člana 
lahko dodate le v ekipo, ki ste ga zaslužili s svojim povabilom, saj se vsak član 
pridruži Pi samo enkrat z eno kodo povabila. Z drugimi besedami, za razliko od 
varnostnih krogov, v katerih se ljudje lahko dodajo v kroge več članov na podlagi 
zaupanja, se ekipe zaslužka določijo glede na to, kdo jih je povabil. Vsakega 
povabljenega na svetu lahko seznani le en povabljenec.  

Kakšna je vloga sodelavca? Kako postanem sodelavec 
("Contributor")? 

Postati sodelavec vam omogoča, da zaslužite več Pi-jev z izgradnjo varnostnega 

kroga 3-5 zaupanja vrednih članov. 



Vloga "Pi's Contributor" je za uporabnike odklenjena, ko ste končali 3 rudarske seje 
kot Pionir. Po 3 dneh rudarjenja boste na začetnem zaslonu aplikacije videli novo 
ikono varnostnega kroga, ki jo lahko zaženete s klikom. Če želite postati sodelavec, 

morate v svoj varnostni krog dodati 3-5 ljudi, ki jim zaupate. 

Kaj so varnostni krogi?  

Varnostni krogi so skupine 3-5 zaupnikov, ki jih je zgradil vsak Pi-jev član. Varnostni 
krogi zavarujejo valuto tako, da ustvarijo globalni graf zaupanja, ki slabim akterjem 

preprečuje, da bi izvrševali goljufive transakcije.  

Medtem ko kripto valute, kot je Bitcoin, varujejo svoje knjige tako, da prisilijo rudarje, 
da porabljajo  energijo (dokazilo o delu), Pi zavaruje svojo knjigo, ko njeni člani 
veljajo za zaupanja vredene. Pi-jevi sodelavci se zavzemajo za gradnjo varnostnih 
krogov, ki jih sestavljajo 3-5 članov, za katere menijo, da so zaupanja vredni. 
Varnostne kroge bi morali sestavljati ljudje, ki jim zaupate, da ne bodo izvrševali 
goljufivih transakcij. Varnostni krogi omrežja tvorijo globalni graf zaupanja, ki določa, 

komu je mogoče zaupati, da izvajajo transakcije v knjigi Pi. 

Kakšna je vrednost Pi?  

Danes je Pi vreden približno 0 dolarjev / evrov itd., podobno kot Bitcoin v letu 2008. 
Pi vrednost bo s časom podprla, pozornost, blago in storitve, ki jih ponujajo drugi 

člani mreže.  

Z združevanjem naše pozornosti, blaga in storitev v skupni valuti si Pi-jevi člani 
prizadevajo zajeti večjo vrednost, ki običajno prihaja do bank, tehnoloških velikanov 
(npr. Facebook, Amazon) in drugih posrednikov. Danes postavljamo infrastrukturo za 
to digitalno valuto in trg z distribucijo valute, izgradnjo skupnosti in razvojem 

tehnologije za zagotavljanje njene varnosti. 

Ali lahko dvignem svoj Pi? Kakšen je rok za dvig? 

Ne, Pi-ja še ne morete dvigniti. Pi-je boste lahko v 3. fazi projekta dvignili ali 
zamenjali Pi za druge valute, ko Pi preide na popolnoma decentralizirano blokovno 

verigo.  

Pi je začel 1. fazo projekta 14.3.2019 (Pi dan). Med prvo fazo se vaša stanja beležijo 
z garancijo, da jih boste poravnali, ko Pi prehaja na "mainnet" (faza 3). Prenosi Pi-jev 
so omejeni, dokler ne dosežemo "mainneta", da preprečimo, da bi slabi akterji kopičili 
Pi-je s ponarejenih računov. Na primer, slab akter lahko rudari iz lažnih računov, 
prenese Pi-je na zakonit račun in nato skozi postopek preverjanja računa Pi kljub 
svojim nezakonitim dobičkom. Natančno časovno obdobje razvoja projekta še 

izboljšujemo. Za več podrobnosti glejte razdelek Načrt naše bele knjige. 

Kdaj bo Pi nekaj vreden? Kdaj lahko Pi-je pretvorim v "pravi" 
denar?  

Imetniki Pi-jev bodo lahko Pi-je pretvorili v "pravi" denar, ko bodo na trgu Pi kupovali 

blago in storitve ali zamenjali Pi za "fiat" valuto.  

Imetniki kripto valute imajo dve možnosti za pretvorbo svojih deležev v "pravi" denar 
(ali "izplačilo"): 1) Neposreden nakup blaga in storitev s svojo kripto valuto ali     2) 



zamenjavo svoje kripto valute za "fiat" valuto (npr. dolarje, evre itd. .) na borzah kripto 

valut.       

                                                                                                                                       
1) Neposredno kupujte blago in storitve pri vašem Pi-ju. Pi Network gradi “peer-to-
peer" tržno trgovino, kjer bodo naši člani Pi lahko neposredno porabili za nakup blaga 
in storitev. Naš poskus je začeti eksperimentirati s prenosi v programu Pi že takoj v 

četrtem četrtletju 2019.  

2) Izmenjava Pi za "fiat" valuto na borzah kripto valut. Pi-jeva temeljna ekipa ne 
nadzoruje, kdaj se borze kripto valut (kot so Binance, Coinbase, Kraken itd.) odločijo 
za seznam Pi. Vendar bo s Pi-ji mogoče trgovati v 3. fazi projekta ("tj. Mainnet"). Na 
tej točki se borze lahko odločijo za seznam Pi. Medtem je Pi-jeva osrednja skupina 
osredotočena na izvajanje našega tehničnega načrta (glej našo belo knjigo) do 3. 

faze. 

Ali lahko rudarim iz več naprav? Kako omrežje preprečuje, da bi z 
lažni računi, "boti" itd. zaslužili za Pi?  

Ne, ne morete rudariti z večimi napravami. V omrežju je strogo pravilo en račun na 
osebo. Pi uporablja večstransko strategijo, s katero zagotovi, da se Pi-ji ne bodo 
prišteli iz lažnih računov.  

Najprej omrežje uporablja Googlov "recaptcha v3", da ve, ali napravo upravlja človek 
ali stroj. (Ta tehnologija je za večino uporabnikov popolnoma nevidna, saj so resnični 
ljudje, vendar "boti" lahko začnejo videti "captchas", če jih Googlov algoritem ujame). 
Sčasoma razvijamo tudi algoritem strojnega učenja, ki temelji na vedenju 
uporabnikov v rudarskem vedenju za napovedovanje "botov". Drugič, Pi-jeva zahteva 
po algoritmu soglasja (varnostni krogi) olajša zaznavanje ponarejenih računov. Po 
lažnih računih ne bo dovolj resničnih ljudi, ki bi jih kazali prek varnostnih krogov. V 
najboljšem primeru bi ponarejeni računi kazali drug na drugega z zelo malo dohodnih 
kazalcev iz preostale mreže. To anomalijo je enostavno zaznati z računalniškimi 
algoritmi. Končno, ko bo Pi vstopil v svojo tretjo in zadnjo fazo - "Mainnet", bodo 
spoštovani samo računi, ki pripadajo različnim resničnim osebam. Z drugimi 
besedami, tudi če bodo druge metode zamudili v nekaterih "bot" računih, jih bo 
postopek preverjanja uporabnikov še bolj odpravil, ker lastniki "bot-a" ne bodo mogli 
dokazati "botov" kot resničnih ljudi s pravimi imeni. Trenutno raziskujemo 

decentralizirane procese KYC, ki bi bili minimalno vsiljivi. 

Ali je ta aplikacija denarnica? Ali bomo imeli lastne zasebne / javne 
ključe? In ali lahko v prihodnosti uporabimo zunanjo denarnico?  

Da, vaši telefoni bodo služili kot denarnica s kripto valutami, ki bo povezana z vašimi 

trenutnimi računi (številka / Facebook).  

Kot pri vseh drugih javnih "blockchain" bo tudi Pi-jev "blockchain" omogočil, da 
denarnice v aplikaciji / zunanji strani hranijo Pi in posel z njim, tako da neposredno 
pošljejo transakcije v "blockchain". To je funkcionalnost, ki jo trenutno predvidevamo 
v 3. fazi projekta. (kot opomnik smo zdaj na 1. fazi - razdelitev valute - nato bomo 
začeli "Testnet" kot fazo 2, faza 3 pa, ko bo naš "mainnet" zaživel). V 3. fazi projekta 
boste imeli tudi možnost, da v celoti prevzamete svoje zasebne / javne ključe. Cilj 
programa Pi je biti veliko bolj dostopen vsakodnevnim ljudem, zato poskušamo 
zgraditi ta integrirani vmesnik. To fazno izvedbo smo izbrali za lažjo uporabo 



vsakodnevnih ljudi. Še vedno smo v zgodnjih dneh in navdušeni smo nad cesto, ki je 

pred nami. 
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Enostavno kot Pi!  

Hvala za zaupanje Vaša ekipa Pi Slovenije. 

 


