
 
 
 
 
 

                                        
 
 
 
 
 



                              
                                              
 
                                                INNHOLD 
 

 1-Hvem er Satoshi Nakamoto? 
 2-Hva er Bitcoin? 
 3-Hva kan vi gjøre med disse mynter? 
 4-Hvem er gruvearbeiderne? 

                               5- Andre ting vi må vite. 
 
 
 
 
                                                                                                             Laget av Appelsinerofthechina 



                              DU ER SATOSHI NAKAMOTO 
                                               (Dekknavn) 
                                                    

                                                            eller  

                                                       Ja, du er det, beklager, men ikke få panikk! 
 
                                                          1 BTC = 100.000.000 Satoshis (delt inn i) 
 
                                                          1 €    =                  100 cent        (        “      ) 
 
Oppgave: 
 
 

Du er ansvarlig for fødselen av denne mynten, Bitcoin i 2008.  I begynnelsen av 2009 valutaen 
begynte å funksjonere. Din jobb er å se hvordan det funksjonerer. 
 
N.B.: dekknavn = pseudónimo -  ansvarlig = responsable -  fødsel =  nacimiento  -  mynt = moneda  -  å funger = funcionar – valuta = divisa, moneda. 
 
 



                          HVA ER   
                                Den er basert på en åpen kildekode programvare og et punkt til punkt nettverk. 

                                                        
 Fordeler:    

 Den er en kryptert mynt, desentralisert, ikke kontrollert av noen regjering, bank eller organisasjon. 
 Alternativ til ekte penger. Veldig godt opsjon for elektronisk handel.  
 Nesten anonym. Det betaler ingen skatt. 
 Transaksjonene er offentlige. Ikke så med bankene. 
 Gebyrene er svært lave eller gratis. 
 Noen økonomer sier at denne mynten er som et nytt råstoff, som: gull, sølv, osv. 
 Antallet mynter er redusert. Det er bare 21.10e6 –bitcoins. 
 Man kan bruke i hele verden 24/7 fordi den aldri stenger. 

   

                                                   

                                                                          P2P nettverk 
                          N.B.:  kildekode = código fuente – programvare = software – kryptert = encriptada - regjering = gobierno – ekte = real – offentlig = público -    
                                     gebyr = commission - skatt = tax - svært lave = muy bajas – råstoff = materia prima – å stenge = cerrar. 



                                                                                                                    

 Ulemper:  
 Hvis folk ikke bruker det mye. 
 Hvis regjeringer begynner å regulere det. 
 Investorer som bare ønsker å gjøre noen raske penger. (spekulanter). 
 Datamaskinen eller minnet ikke funksjonerer godt så vi kan miste våre penger. 
 Mulig devaluering fordi en datasnoker kan forandre reglene. 
 En annen risiko er datasnokene: De har allerede stjålet Bitcoins fra handelsplattformer, elektroniske lommebøker og 

gruvearbeider grupper. 

 

                                                                     
    

                 N.B.:  å vende (seg)= volverse – mot = en contra – rask = rápido – mine = memoria – å miste = perder – mulig = possible – å forandre = cambiar -   .                             
                                          datasnokere = piratas informáticos - å stjele = robar - handelsplattformer = plataforma de trading. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                
 
 
                                                 
 
 
                                                                                    
 
                     N.B.:  aksjemarked = Bolsa de Valores – sparing = ahorro. 

Hva kan jeg gjøøøre med disse 
myyynter….??? 
 

Mmmm!!  Jeg har noen 
ideer………….. #@!$#&¿¬# 

 

 Vi kan kjøpe på nettbutikker, 
 
 Vi kan sende mynter til andre person, 
 
 Vi kan kjøpe eller selge dem på 
aksjemarkedet, 
 
 Vi kan holde dem som sparing. 



                                  DU KJØPER PÅ INTERNETT 
 

                               
Det finnes to typer nettbutikker: - De tilbyr produkter i € og du kan betale med kredittkort, overføring, ....... eller 
Bitcoins. Eller - De tilbyr produkter bare i Bitcoins og du betaler dem i Bitcoins. 
 
 
Oppgave:                                         

 
 

Du må sende €, $... eller Bitcoins. Hvis du liker å sende bare bitcoins du vil trenge den bitcoin 
adressen fra nettbutikken. 
 
 
 
                                  N.B.:  Det finnes = hay – å tilby = ofrecer – overføring = transferencia.  
 



 

                                       

                                Eksempel: nettside med betalingssystemet i Bitcoins (Det er allerede over 4500 nettsider). 
 
 

                                                                                     Eksempel av Bitcoin adresse:     
            
                                 17amaYtP47NmfoomiyFNtuYGsmKQUdwTJX    (den er tilfeldig) 
 

                                                             De kan ha mellom 27 og 34 alfanumeriske tegn. 
 

                                          De fungerer på samme måte som en e-postadresse. 
 
 
                                                              N.B.:  tilfeldig = aleatorio – tegn = character. 



                         DU SENDER BITCOINS TIL NOEN ANDRE 
 

                                                                                   
 

                Du må registrere en e-lommebok i en klientprogramvare. Denne e-lommeboken inneholder to krypteringspassord: én offentlig 

og én privat. Mynten inneholder det offentlige passordet til sin eier. Besøk: www.bitcoin.org  og https://bitpay.com/bitcoin-

compatible-wallets 
 
 

Oppgave:  
 
 
           
DU MÅ GJØR EN TRANSAKSJON: du må be om offentlige passord fra andre personen, og for å sende mynten, du må signere med din 
privat passord. 
 
 
 
 
N.B.:  oppfinnelse = invento  -  e-lommebok = monedero electronic – klientprogramvare = Software cliente – å inneholde = contener – kryptering = poner un     
           texto en clave – passord = contraseña – offentlig = publica -å be = pedir.                                                                                                                                                        

 

            

Disse Bitcoins 
er en flott 
oppfinnelse!!!
! 

http://www.bitcoin.org/
https://bitpay.com/bitcoin-compatible-wallets
https://bitpay.com/bitcoin-compatible-wallets


                                              

                                                                                                  En e-lommebok 

 

Bitcoin transaksjon eksempel:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: avsender = emisor – motakker = receptor. 

                                                                                                    

c637349b320b3b6e90843059b02fcabee02447947437a8e8073d1b1fb11753e1              (kryptert passord av transaksjonen) 
 

1GBMFyZ8171tqSaoqdRWJQjzUtSTEjauYr  

 

1Ma412d6vwiHifjQCTscV4KHeqsQWrVTxT           24.80105648 BTC 

1AvA8r4MGRk4BAaijTRG45AGZrwGAWH8hj                  0.014 BTC 

 
  Besøk: www.blockchain.info                                                      (confirmaciones)               4 bekreftelser    24.81505648 BTC 
 

http://blockchain.info/es/tx/c637349b320b3b6e90843059b02fcabee02447947437a8e8073d1b1fb11753e1
http://blockchain.info/es/address/1GBMFyZ8171tqSaoqdRWJQjzUtSTEjauYr
http://blockchain.info/es/address/1Ma412d6vwiHifjQCTscV4KHeqsQWrVTxT
http://blockchain.info/es/address/1AvA8r4MGRk4BAaijTRG45AGZrwGAWH8hj
http://www.blockchain.info/


                                          DU ER EN BØRS MEGLER 
 
                     

                                             

                                                                                  Denne grafikken er den daglige prisen av Bitcoin i aksjemarkedet.                                                                      
Oppgave:                                                                 Besøk:  http://bitcoin.clarkmoody.com/ 

                                                                                                             http://bitcoincharts.com/charts 
                                                                                                           

 

Du er hjemme og ønsker å kjøpe eller selge noen Bitcoins som om du var i aksjemarkedet. Du bruker kontoen din 
med bitcoins. Bitcoin omsetter 24/7. Besøk: http://mtgox.com.  Du kan også velge å holde Bitcoins som sparing. 

 
N.B.:  børs megler = broker de la Bolsa  -  daglige = diario – nettsted =  website – å omsette = cotizar, negociar - sparing = ahorro – aksjemarked = Bolsa de  
           Valores. 
                                                                                
                                                                                      

Bitcoins alltid for 

alle, Dabuten…!!   

             

http://bitcoin.clarkmoody.com/
http://bitcoincharts.com/charts
http://mtgox.com/


                  HVEM ER GRUVEARBEIDERNE 
 

 De er bare noen noder fra P2P nettverk. 
 

 De er ansvarlige for å bygge databasen som inneholder alle transaksjoner. 
 

 Databasen består av mange blokker: 

                                 
       kjede med blokker = database                                           Grupper av gruvearbeidere (“sammenslutning”)  
 

 Hver blokk inneholder transaksjonene for de siste 10 minuttene. Det er en regel av bitcoin programvare for å unngå 
falske transaksjoner. 

 
 Hvis de får en ny blokk etter å løse et komplisert matematisk problem, vil de motta 25 nye mynter pluss eventuelle 
transaksjonsgebyrer. Hvert 4 år dette beløpet er redusert til det halve. Disse nye mynter vil øke de antalle myntene i 
markedet. 

 
 

                                             N.B.:  gruvearbeider = minero – sammenslutning = asociación – ansvarlig = responsable -  kjede = cadena – falsk = falsa – å øke = aumentar. 



                  DU ER EN GRUVEARBEIDER (ELLER EN GRUPPE) 

                                            Du er en gruvearbeider                                          Datakraften din er:  50 GHash/sek. 
 
 
Det matematiske problemet består av å løse et krypteringspassord som dette: (du må bruke en prøve og feile metode). 
 
     
           Hash:   000000000000014b703699e712ed65fa24e55604e3d8dd743f9e7058f96621ae             50.000.000.000 hasher / sek. 

 
 

              Det er bedre å ha den høyeste datakraften fordi du får før blokken. 
 
        

Oppgave: 
 

Du må finne hashen av den aktuelle blokken. Du har 10 minutter å gjøre det. Hvis du får hashen og denne er retten,  
vil du få 25 BTC pluss gebyrene involvert i denne blokken. Men du kan ikke jukse. 
Besøk:  http://blockchain.info/pools 

 
N.B.:  gruvearbeider = minero – datakraft = potencia de cálculo – “Hash” = un tipo de contraseña encriptada – å regne ut = calcular – rett = correcto - gebyr = comisión – å 
jukse = engañar. 

https://blockchain.info/es/block-index/380112/000000000000014b703699e712ed65fa24e55604e3d8dd743f9e7058f96621ae
http://blockchain.info/pools


                                                                               ANDRE TING VI MÅ VITE 
 

 
  Satoshi sa at Bitcoin er et eksperimentelt system. Derfor må vi være forsiktig, fordi det har så mye flyktighet. 
 
  Det er et bedre system for å gjøre transaksjoner enn banksystemet selv, fordi det er tryggest. 

 
 Denne valutaen er viktigere siden de økonomiske problemene i Kypros. Derfor begynner regjeringene å snakke om hvordan å 
regulere det. 

 
 Bitcoin nettverket kan ikke ha mer enn 21 millioner mynter. 
 
 Antallet mynter i markedet så langt er:  11,128,650 BTC. den 08. mai 2013 på kl. 14:17. 
 

                                   
                                2009          2013                                                                               2033            Ingen flere mynter. 

   N.B.:   flyktighet = volatilidad -                Besøk: http://bitcoincharts.com/bitcoin/         - å prege = acuñar. 

  Bitcoin 
  mynter 
 allerede  
  preget.  

21.10e6 Bitcoins 

år 

http://bitcoincharts.com/bitcoin/


 

 
  
       
  <----------------------- PRISER -------------------------------> 
 
                                                                                                                                               Sin maksimumsverdi 
 
 
 
 Bitcoin er ikke den eneste elektroniske mynten som eksisterer. Det fines flere, og alle er basert på dette systemet. 
 Eksempler: Litecoin, Namecoin, PPcoin, Terracoin, osv. 

 
 
 

 
 
                N.B.:  forsiktig = cauteloso, precavido – trygg = seguro - risiko = riesgo – verdi = valor – Kypros = Chipre – eneste = sólo, única -                                                                                  

        Den 25. april 2010 
 

  1 BTC = 0,30$ 
 

 Den 10. april 2013 
 

  1 BTC = 266$ 
 

    Den 08. mai 2013 
 

  1 BTC = 111,61$ 
 



                                                         FOR Å HÅ EN IDÉ OM BITCOIN MARKEDET 
 

 Bitcoin er en svært likvid marked, handelsvolumene er mer enn 100 millioner dollar i én dag i 
markedet. 

 
  Eksempel: (sammenlikning med aksjemarkedet) 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                        N.B.: likvid = líquido – sammenlikning = comparación. 
 

 Banco Santander:    246.771.435  $  i én dag i Spania 
 
 BBVA                     :    188.172.822  $  i én dag        “ 
 
 Telefónica            :     176.489.469  $    “     “           “ 

 

 BITCOIN               : > 100.000.000  $  i én dag i verden 

 
 Iberdrola              :        89.969.505  $    “     “   i Spania 
 
 Repsol                  :        75.921.156   $    “     “   i Spania 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  SLUTT      


