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O dinheiro (segundo a teoria econômica)

Um bem utilizado como...
 
Denominador comum de troca 
Reserva de valor 
Meio de pagamento



O dinheiro (segundo o Reddit)

/r/Technology



A pedra-dinheiro do povo Yap



Aug. 27, 2010 @ BitcoinTalk.org

As a thought experiment, imagine there was a base metal as 
scarce as gold but with the following properties:
– boring grey in colour
– not a good conductor of electricity
– not particularly strong, but not ductile or easily malleable either
– not useful for any practical or ornamental purpose
and one special, magical property:
– can be transported over a communications channel

If it somehow acquired any value at all for whatever reason, then anyone wanting to transfer wealth over a long distance could 
buy some, transmit it, and have the recipient sell it. Maybe it could get an initial value circularly as you’ve suggested, by people 
foreseeing its potential usefulness for exchange. (I would definitely want some) Maybe collectors, any random reason could 
spark it.

Satoshi Nakamoto



Bitcoins + Blockchain
= as pedras Yap do século XXI
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Transação de Bitcoin
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Criptografia de chave pública

O objetivo é você provar que tem um segredo (sua chave privada) 
sem ter que mostrá-lo.

No Bitcoin, é usada para as assinaturas de transações. Isto é, você 
pode provar que você tem direito a gastar suas moedas.
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Transação de Bitcoin
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Tentativa de gasto duplo



Transação de Bitcoin

Evitar um gasto duplo pode ser interpretado como evitar que 
mensagens falsas se espalhem pela rede de forma crível. 

Isto é, precisamos de uma forma descentralizada de chegar a 
um consenso entre os nossos nós distribuídos sobre se uma 
transação é válida ou não.

Isso já é um problema conhecido da computação...



Problema dos Generais Bizantinos

Um exército cerca uma cidade inimiga com acampamentos 
separados que devem se comunicar para concordar em uma 
estratégia de ataque. Há traidores desconhecidos entre os 
integrantes do exército que podem corromper a troca de 
mensagens e evitar o consenso. Como os generais honestos 
deste exército podem garantir que a comunicação não será 
comprometida pelos traidores?

 Leslie Lamport, Robert Shostak, and Marshall Pease (1982)



Problema dos Generais Bizantinos

http://bitcoinfographics.com/pt/byzantine-generals-problem/

Exercício mental para 
entender a dificuldade 
de alcançar consenso 
em um sistema 
distribuído.



Problema dos Generais Bizantinos

Adaptado de: http://www-inst.eecs.berkeley.edu/~cs162/fa12/hand-outs/Original_Byzantine.pdf



Problema dos Generais Bizantinos

Como garantir veracidade em um sistema onde 
ninguém se confia?

O Bitcoin (sistema descentralizado) aborda este 
problema usando a (famosa) Blockchain!



Blockchain

Livro razão público contendo o histórico de transações que é 
verificado e guardado por todos os nós da rede.

A mineração é o que permite que este livro razão seja 
atualizado de forma confiável.

Os blocos de transações possuem elos criptográficos para 
garantir a ordem temporal das transações.



Blockchain

We have proposed a system for electronic transactions 
without relying on trust. We started with the usual 
framework of coins made from digital signatures, which 
provides strong control of ownership, but is incomplete 
without a way to prevent double-spending. To solve this, 
we proposed a peer-to-peer network using proof-of-work to 
record a public history of transactions that quickly 
becomes computationally impractical for an attacker to 
change if honest nodes control a majority of CPU power. 

- Satoshi Nakamoto, 2008



Mineração

Processo de escolha de quem terá permissão de atualizar 
o próximo bloco na blockchain.

No Bitcoin, utiliza-se algoritmo 
de Proof-of-Work (PoW), que é 
baseado em processamento 
computacional. Isso é, ele 
consome tempo, energia 
e necessita de hardware.

http://bitcoinfographics.com/pt/what-is-pow/



Mineração

Baseia-se em incentivos: os mineradores gastam 
recursos para realizar o PoW e, em troca, recebem 
subsídios da rede (moedas emitidas e taxas de 
transação).

A blockchain correta será sempre aquela que teve o 
maior processamento computacional despendido 
durante a criação de seus blocos.



Tecnologia Blockchain



Blockchain para Usos Gerais
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