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 טכנולוגיה



 Bitcoin-Qt: תוכנה מקורית 

 (:2013פברואר ) 0.8גרסה 

 שיפור ביצועים•

 

 (בקרוב) 0.9גרסה... 

 פרוטוקול תשלום•

 ממשק ישיפור•



 תוכנות נוספות

Multibit Electrum 

 אבטחה ביצועים נוחות יכולות



 תשלוםערוצי 

 מומש לאחרונה ב– BitcoinJ . מאפשרMicropayments. 

 לפני

 אחרי



 אפליקציות אנדרואיד

BitcoinSpinner Mycellium 

Bitcoin Wallet Blockchain.info 



 ארנקי חומרה

Piper 

BitSafe 

Firmcoin 

Trezor 



 (ASIC)חומרה יעודית  –כריה 

BFL Avalon ASICMiner 



 מטבעות דיגיטליים חלופיים

"חיקוי הוא הצורה הכנה ביותר של חנופה" 

Litecoin 

Namecoin 

PPcoin 

Primecoin 

Freicoin 



 לא רק מטבע

Colored coins 



 עסקים



 היקף שימוש

מיליון דולר בחודש 200 -כ : תשלומים בביטקוין 

 

10,000 -כ : עסקים המכבדים ביטקוין 

 40 -כ : בארץ•

 

500,000 -כ : משתמשי ביטקוין 

 



ן  עסקים המקבלים ביטקוי

Namecheap 

Reddit 

Mega 

OkCupid 

Wordpress 



 שירותי תשלום

Paysius 



 תרומות



 השקעה



 שווי שוק

מיליארד דולר 1.2: שווי שוק 

מיליון 11.5: מספר מטבעות במחזור 

110$: שער המטבע 

מיליון דולר לחודש 130: נפח מסחר 



 הסטוריית השער



 זירות מסחר

bitcoin.de 



 העברת כספים



 אפיקי השקעה נוספים

BitAngels Winklevoss 



 קהילה



ן  פורום הביטקוי

140,000 חברים 

160,000 שרשורים 

3,000,000 תגובות 

 

קוראים 48,000: רדיט 



 פייסבוק

 721 ביטקוין ישראלי

 Bitcoin 1,104 -ביטקוין 

Bitcoin Argentina 1,135 

Bitcoin Singapore 2,562 

Bitcoin Italia 375 



 מפגשים

 ישראל 533

 ניו יורק 479

 ארגנטינה 474

 לונדון 411

 הודו 200

 טוקיו 123



 2013לונדון 

 2013ניו יורק 

 2013אמסטרדם 

ועוד... 

 כנסים

 120 – 2011ניו יורק 

 200 – 2011פראג 

 300 – 2012לונדון 

 1200 - 2013סן חוזה 



 ארגונים

קרן הביטקוין 

 2012נוסדה בספטמבר •

 

 

 

 הישראליאיגוד הביטקוין 

 בשלבי הקמה•



 ממשל



 סקירת אירועים

 הנחיותFinCEN 

להירשם באינן צריכות זירות ביטקוין : בריטניה-HMRC 

 העמדה לדין שלPirateat40 

 "ביטקוין הוא מטבע או סוג של כסף: "שופט פדרלי•

המלצות הבנק המרכזי: תאילנד 

ב בוחן את ביטקוין"קונגרס ארה 

 הוציא צוי זימון למספר עסקי ביטקוין NY DFS –ה •



 אירועים בארץ

אין התייחסות מהרשויות 

ל"הבנקים חוסמים העברות כספים לבורסות ביטקוין בחו 

ד בביטקוין"ניתן לשלם לעו: לשכת עורכי הדין 

 



ן  י  21-כסף במאה ה= ביטקו



 ?שאלות


