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ساختار ارائهساختار ارائه
واحد پول رایج●

پول دیجیتال●

2آنارشیسم، فری سافتویر و پیدایش ●  P P Currency

●Ripple

●  Bitcoin  Satoshi Nakamoto 

از دید کاربر●
نحوه کارکرد●
تکنولوژی های مرتبط ●
ساختار●



واحد های مدرن پولواحد های مدرن پول

کنترل مرکزی●
ارزش واقعی و پشتوانه●
امکان چاپ نا محدود●
● Tinkerbell Effect

بانک ها●



پول دیجیتالپول دیجیتال
کنترل مرکزی●
فشار دولتی ●
نمونه ها●

●PayPal
●E-gold
●E-Bullion
●Pecunix



AnarchismAnarchism

● Mutualism
● Collectivist anarchism
● Anarchist communism
● Anarcho-capitalism
● Economic Democracy



Free SoftwareFree Software

آزادی در استفاده●

آزادی در تغییر و بررسی●

آزادی در نشر مجدد●

آزادی در تغییر و نشر●

آزادی در استفاده در دیگر ●
لیسنس ها

محدودیت های قید کپی رایت●



نرم افزار متن باز و آنارشیسمنرم افزار متن باز و آنارشیسم    

ناخوداگاه ●
باز●
بدون هدایت انفرادی●
غیر انحصاری●



2پیدایش پیدایش   P P Currency2  P P Currency

●-Crypto anarchism
آزادی●
امنیت اطلعات شخصی●

-نمونه ● -  Peer to Peer Currency
●Ripple

●Bitcoin



RippleRipple

بر پایه اطمینان بین کاربران●
امکان تایین سقف برای دوستان●



BitcoinBitcoin

واحد پولی دیجیتال بین کاربری●
مزایا●

انتقال مبالغ بدون هزینه و بدون اتلف زمان●
تماما بین کاربری●
امنیت بال●
بدون کنترل مرکزی●
بدون تورم●
تغییر قوانین توسط کاربران ●



BitcoinBitcoinاز دید کاربر از دید کاربر 

نصب کلینت●

ساخت خودکار آدرس توسط کلینت●

شروع به دریافت و یا ارسال مبالغ!●



bitcoinbitcoinنحوه کارکرد نحوه کارکرد 

انتقال وجه قابل بازگشت نیست●

امکان پیدا کردن صاحب وجه ها وجود ندارد●

امکان پرداخت بیش از موجودی وجود ندارد●

نمیتوان مبلغ را به بیش از یک نفر ارسال نمود●

تا زمانی که نیمی از کاربران درست باشند امکان تقلب وجود ندارد●

 قطع میشود2033نرخ رشد نقدینگی محدود و در ●

هزینه انتقال صفر بوده مگر به درخواست کاربر●



bitcoinbitcoinنحوه کارکرد نحوه کارکرد 

کاربر در هر زمانی میتواند به شبکه وصل شده شروع به ●
نقل و انتقال کند

هیچ کس به غیر از دارنده حساب نمیتواند وجه را منتقل ●
کند

هر کاربر میتواند به تعداد بیشمار آدرس داشته باشد●
% قدرت پردازش) کاربران 50به صورت دموکراتیک (●

میتوانند قوانین را تغییر دهند



bitcoinbitcoinمنبع پول در گردش منبع پول در گردش 

bitcoin  به صورت کاهنده ای 2033تا سال ● miners برای هر بلک 
 دریافت خواهند کرد.bitcoinایجادی 

●Miners گروه کاربرانی هستند که با قدرت پردازش خود اقدام به 
انجام محاسبات مورد نیاز شبکه را انجام میدهند

 فقط اقدام به جمع Miners، 2033بعد از ●

اوری مبالغ بخشیده شده از طرف کاربران 

برای تسریع انتقالت می کنند



BitcoinBitcoinساختار ساختار 

قبل از شروع ...●
●Public-Key Encryption
●Cryptographic Hash Function
●Hashcash
●Bmoney
●Timestamp Chaining



Public-Key EncryptionPublic-Key Encryption

● Public Key: Validate Sign., Encrypt Data
● Private Key: Sign Data, Decrypt Data



Cryptographic Hash FunctionCryptographic Hash Function



HashcashHashcash

Spam و DoS برای محدود کردن 1997طراحی در ●

بار پردازشی قابل تنظیم بر روی کلینت ها●
تایید ساده از طرف سرور●



bmoneybmoney

Crypto-متاثر از ● anarchism

2pطرح تکنیک های لزم برای ممکن کردن واحد پولی ● p

تولید پول با یافت جواب برای سوالت حل نشده●



Timestamp ChainingTimestamp Chaining

تضمین زمان انجام عملیات ها●

حفظ ترتیب انجام●

نزدیک به غیر ممکن نمودن تغییر در عملیات های انجام شده با ●
گذشت زمان

Hash

Current
Timestamp

Data

Hash

Current
Timestamp

Data



انتقال وجه | انتقال وجه | BitcoinBitcoinساختار ساختار 
) هش انتقال قبلی و پابلیک کی مقصد (صاحب signصاحب مبلغ با امضا (●

بعدی مبلغ) آن ها را به ته سکه اضافه مینماید 

صاحب بعدی با کنترل امضا و ... از●

صحت انتقال با خبر میشود

عملیات پابلیک میشود●

تایید عملیات و امضا توسط سایرین●



جلوگیری از تقلب | جلوگیری از تقلب | BitcoinBitcoinساختار ساختار 

کنترل امضا توسط مقصد و کاربران ناظر●
timestamp کنترل ● chain برای اطمینان از تکراری 

نبودن انتقال و صحت



ایجاد بلک | ایجاد بلک | BitcoinBitcoinساختار ساختار 
 دقیقه یک بار یک بلک ایجاد میشود10حدودا هر ●
 ایجاد میشودminerبلک توسط ●
بلک شامل تمام نقل انتقال ها از ایجاد بلک قبلی می باشد●
timestamp ترتیب بلک ها با روش ● chaining تضمین 

میشود
 بسته به تعداد قدرت Hashcashمحاسبه بلک با استفاده از ●

پردازش ماینرز ها کم و زیاد می شود.



محاسبه بلک | محاسبه بلک | BitcoinBitcoinساختار ساختار 
 موفق آن را اعلم نموده به تایید ما minerبعد از ایجاد بلک ●

بقی میرسد.
بلک باعث تسریع کنترل صحت عملیات ها می شود.●



بلک | بلک | BitcoinBitcoinساختار ساختار 

در صورتی که همزمان بیش از ●
یک بلک ایجاد شود در زمان 

ایجاد بلک بعدی بلندترین رشته 
بلک قطعی شده مابقی انتقالت 
برای قرار گیری در بلک بعدی 

آزاد میشوند 



ماینرز | ماینرز | BitcoinBitcoinساختار ساختار 

با قرار دادن مبالغ ●
تشویقی قدرت پردازش 
تقویت شده امکان تقلب 

به حداقل میرسد 



زنجیره بلک ها | زنجیره بلک ها | BitcoinBitcoinساختار ساختار 

بلک های زنجیر شده از ●
timestamp طریق روش 

chaining

شامل زمان تعداد ●
انتقالت و جمع مبالغ 

انتقال



ساختار بلک | ساختار بلک | BitcoinBitcoinساختار ساختار 



ساختار انتقال | ساختار انتقال | BitcoinBitcoinساختار ساختار 
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● http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_money

● http://www.law.mq.edu.au/html/MqLJ/volume4/vol4_stewartc.pdf

● http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_rial
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● https://ripplexchange.com/
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http://weidai.com/bmoney.txt
http://bitcoin.sipa.be/

	Title
	Folie 1
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30

