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Povzetek 

V trenutno dinamičnem svetu zaposlovanja je vedno več primerov projektnega dela, kjer podjetja iščejo 

talentirane strokovnjake za ad hoc projekte. Pri tem je podjetjem nepomembna lokacija, kar rezultira v 

projektih na globalni ravni, na primer organizacija se nahaja v Severni Ameriki, medtem ko so 

strokovnjaki locirani v Evropi. Pri takšni strukturi dela se pojavi problematika, kako strukturirati sam 

dogovor, izvedbo in izplačilo projekta, kakor tudi problematika iskanja in posledično zaupanja v 

primerne kadre. 

S projektom naslavljamo opisano problematiko, pri čemer je bila izvirna ideja predstavljena s strani 

iniciative ECTA na jesenski šoli, ki jo je organiziral Inštitut za informatiko, UM FERI. Prototip 

platforme, ki je deloval na platformi Ethereum, je bil izbran kot zmagovalna rešitev na prej omenjeni 

jesenki šoli. 

1. PLATFORMA 

Omenjena platforma temelji na tehnologiji veriženja blokov (blockchain) in umetni inteligenci 

(AI). S prvo tehnologijo se naslovi način, kako strukturirati dogovor in način izplačila, kar se 

lahko reši s pametnimi pogodbami z uporabo kriptovalut na verigi blokov. Druga tehnologija 

je uporabljena kot orodje za učinkovito in zaupanja vredno podporo pri iskanju primernega 

kadra za določen projekt. 

 

Slika 1: Visokonivojska arhitektura platforme 

Na platformo se lahko prijavijo trije tipi uporabnikov: delavci (v nadaljevanju programerji), 

organizacije in glasovalci (sodniki). Namen platforme je povezovanje programerjev s projekti, 

ki jih organizacije želijo izvesti. Za povezovanje poskrbi algoritem umetne inteligence, ki glede 

na prejšnja dela in izkušnje programerjev izbere najprimernejše kandidate. Izkušnje oz. ugled 

uporabnika so v platformi predstavljene z “žetoni izkušenj”, ki so nezamenljivi, kar pomeni, da 

so lahko samo v lasti uporabnika, ki jih je pridobil. Izbrani najprimernejši kandidati so povezani 
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v skupine (velikost skupine je definirana v opisu projekta), za katere je s pomočjo 

klasifikacijske metode odločitvenega drevesa CART [1] napovedana verjetnost uspešnega 

zaključka dela. Organizacija lahko nato sama izbere kandidate. Slednja po izbiri kandidatov 

prenese plačilne žetone v pametno pogodbo, kjer ostanejo nedotaknjeni do zaključka dela. 

Preden je posamični projekt uradno zaključen, je oddan v pregled zunanjim glasovalcem, ki 

ocenijo, če je bilo delo programerjev opravljeno v skladu s specifikacijami naročnika. Njihovo 

glasovanje je vključeno v pametno pogodbo in glede na izid se določi prejemnika plačilnih 

žetonov. Tudi glasovalci prejmejo plačilne žetone in iz enakih razlogov zbirajo žetone izkušenj. 

 

Slika 2: Pregled projektov na prototipu platforme 

2. UPORABNOST 

Predstavljen proces je zelo učinkovit v današnjem času, ko je na voljo ogromno informacij in 

je ročno pregledovanje zamudno. Zaradi plačevanja s kriptovalutami in uporabe blockchain-a 

so stroški pri plačevanju občutno manjši. Uporaba pametnih pogodb omogoča samodejen 

prenos žetonov po končanem projektu in zagotavlja verodostojnost podatkov. 

Ciljna skupina 

Ciljna skupina uporabnikov so programerji, ki bi iz različnih razlogov opravljali projektno delo. 

Prav tako je namenjena tudi organizacijam, ki želijo na hiter in optimalen način najti primerne 

kandidate za svoje projekte. V nadgrajenem prototipu smo se osredotočili na programerska 

dela, vendar bi lahko platformo razširili na druga področja. 

Monetizacija 

Predlagana rešitev se lahko monetizira na način, da se vključi že vnaprej določena procentualna 

pristojbina na uspešno zaključen projekt. Zaradi uporabe kriptovalut so stroški obdelave 

privzeto manjši, zaradi česar je pristojbina (strošek naročnika) lahko toliko manjša. 

Inovativnost 

Inovativnost platforme se kaže v tem, da hkrati izkoristi prednosti blockchain-a in umetne 

inteligence. Po naših podatkih takšna platforma ne obstaja in zato omogoča obilico novih 

priložnosti na področju avtomatizacije zaposlovanja. Zaradi vse večje količine podatkov bo 

takšen sistem nujno potreben za bodoči trg. 
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