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Ates ve su 3 oyun kolu oyna
Myantispyware ekibi 23 Eylül 2019 1 Yorum Myantispyware ekibi ben kurbanları para almak için 1N6dubqFmnyQ2qDWvi32ppVbc3kKMTYcGW Bitcoin cüzdan hesabı kullanan e-posta dolandırıcılığı hesabınızdan bir e-posta gönderdi yeni bir varyant keşfetti. Daha önce olduğu gibi, bu bitcoin şantaj e-posta spam yoluyla yayılır. Aldatmaca aynı anda binlerce
e-postaya gönderilir. 1N6dubqFmnyQ2qDWvi32ppVbc3kKMTYcGW Bitcoin E-posta Dolandırıcılığı Tehdit Özeti Türü Bitcoin Şantaj Aldatmaca Fidye Miktarı $754, $769, $761 BTC Cüzdan 1N6dubqFmnyQ2qDWvi32ppVbVbC3kKMTYcGW Bu bitcoin e-posta dolandırıcılığı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kendinizi korumak için nasıl e-posta
hesabınızdan gönderilen makaleyi okuyun. Bitcoin Cash (BCH) veya Bitcoin Core (BTC) adresinizi bularak cüzdanınızın alt araç çubuğuna dokunarak Bitcoin.com cüzdana kadar ödeme alabilirsiniz. Adresiniz, bu adresiçin QR kodunun hemen altında uzun bir sayı ve harf dizisi olacaktır. Kişi/şirket size BCH gönderirse, Bitcoin Cash (BCH) cüzdanlarınızdan
birini seçin. CI BTC göndermek istiyorsanız, Bitcoin Core (BTC) cüzdanınızdan bir adres verdiğinizden emin olun. Sayfanın altındaki BTC ve BCH cüzdanları arasında, cüzdanınızın adına dokunarak/tıklayarak ve bitcoin almak istediğinizi seçerek geçiş yapabilirsiniz. Tüm Bitcoin Core (BTC) adresleri 1 veya 3 numaraile başlayacaktır. Bazen işleri biraz
karıştıran şey, Bitcoin Cash (BCH) adreslerinin eski eski formatta görüntülenmeleri halinde 1 veya 3 adresten de başlayabiliyor olmasıdır. (BCH BTC zincirinden bir çatal olmasıdır) Karışıklığı azaltmaya yardımcı olmak için, nakit adres biçimi (veya kısaca cashaddr) adı verilen yeni bir BCH adres biçimi tanıtıldı. Yeni nakit adresi biçimini kullanan tüm BCH
adresleri q veya p harfi ile başlar (Bitcoin Cash (BCH) almak için bir adres sağlarsanız, nakit adres formatında bch sağlamanızı öneririz. Böylece kimse yanlışlıkla BCH adresinize BTC gönderir) Bazen C ile başlayan bir BCH adresi görebilirsiniz, bu BCH BitPay adres biçimidir. Farklı BCH adres biçimleri arasında geçiş yapmak istiyorsanız, Adres Türüne
/tıklayarak Alma ekranında bunu yapabilirsiniz. Bu adresin her ödeme aldığınızda değişeceğini, ancak cüzdanınız tarafından oluşturulan daha önce kullanılan tüm adreslerin Bitcoin.com yine de ödeme alabileceğini unutmayın. BCH'yi btc adresine göndermemeye dikkat edin, çünkü tüm cüzdanların geri alınması mümkün değildir. Belirli bir nedenle bitcoin
satın alıyorsanız, satın almadan önce BCH veya BTC'ye ihtiyacınız olup olmadığını doğrulayın. Çünkü hem Bitcoin Cash (BCH) hem de Bitcoin Core (BTC) geri dönülemez gönderilen işlemleri tersine çevirmenin veya bitcoinleri sonundan kurtarmanın bir yolu yoktur. Birisi onlara bir Testnet adresi vermenizi isterse, lütfen yalnızca BTC'yi ücretsiz olarak almak
zorundaysanız girin. Testnet sikkelerinin gerçek bir değeri yoktur ve esas olarak geliştiriciler tarafından kullanılır. Eğer hala sadece bitcoin dünyasına yeni iseniz ve ödeme sistemi nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, o zaman çok bizim ücretsiz e-posta kursu Bitcoin Basics denilen kaydolmak öneririz. Başlamadan önce bitcoin
hakkında bilmeniz gereken tüm temel bilgileri size öğretecektir. Ayrıca Bitcoin ve nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Başlarken bölümümüze bakın. Yalnızca kontrol etmek istediğiniz adresi yazın ve ardından blockchain'in güncelleştirilmiş bir sürümünü arayın. Bu çekte cüzdanda tutulan tutarı, son işlemin saatini, işlem miktarını ve bu hesapla
ilgili yapılan işlem sayısını buluruz. Eğer paylaşmak veya siteme bağlantı lütfen herhangi bir geribildirim yapmak, bemorebitcoin@gmail.com bana e-posta, ben sadece bir hobi daha fazla olmasını istiyorum. Cüzdan denetleyicimiz ile, zaman içinde en son işlem sürelerini, gönderilen tutarı ve cüzdan bakiyesini indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Daha sonra,
önceki hareketleri veya üçüncü tarafların ne bildirdiğini onaylamak için bu kaydı diğer kaynaklarla karşılaştırabilirsiniz. BITCOIN FİyatLARINI KARŞILAŞTIRMAK İçİn TIKLAYIN Belki yeni bir alıcıya bitcoin göndermek mi istiyorsunuz yoksa yeni bir bağlantı kuracak sınız, ancak güvenilir bir ortağa gönderdiğinden emin olmak ister misiniz? Bu bitcoin adres
denetleyicisi istediğiniz bitcoin adresini bulacak ve genel cüzdan puanınızı almak için birçok faktörü gözden geçirecektir. Hesap bakiyenizi, gönderilen tutarı, alınan miktarı, işlem sayısını ve bu bitcoin cüzdan adres denetleyicisinin göndermeyi planladığınız adresin doğru olup olmadığını öğrenmenize yardımcı olacak diğer etkenleri göz önünde bulundurarak.
Bitcoin blockchain'de kaydedilen verilere baktığımızda farklı adres türlerini anlamaya başlayabiliriz. Büyük miktarda ödeme alan büyük bir e-ticaret şirketi, bitcoin hakkında daha fazla bilgi edinmeye başlayan biri tarafından kullanılan kişisel cüzdan, ya da belki büyük bir değişim, her gün büyük miktarda bitcoin hareket. Kendi Bitcoin cüzdan bakiyenizi kontrol
etmek Bazen sadece block explorer'ı kullanmak ve bakiyenizi öğrenmek için bitcoin adresinizi girmek daha hızlı olabilir, oturum açıp kendi cüzdanınızı kontrol etmek zorunda kalmak. Bunu yapmak da daha güvenlidir. Bakiyenizi başka birinin aygıtında veya düşük güvenlikli bir bilgisayarda denetlemek parolanızın kaydedilmesine ve diğerlerinin bu aygıta
erişmesine neden olabilir. Aracımızla blockchain'i sorgulamanız yeterli, herhangi bir şifre girmenize veya herhangi bir güvenlik bilgisi sağlamanız gerekmese de, bu sayede çok daha güvenli ve hızlı bir yol Bayram. İlginç adresler Bazı bunları kontrol etmek istiyorsanız ilginç adresler aşağıda gösterilmiştir. A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa - İlk adres,
bu adrese ilk btc 50 blok ödülünü aldı. 14rE7Jqy4a6P27qWCCngkUfBxtevZphB - İpekyolu Sikkeleri, İpekyolu'ndan ele geçirilen sikkeler bu adreste saklanmış. 3D2oetdNuZUqQHPJmcMCDHYoqkyNVsFk9r - Bitfinex, bu bitfinex döviz adresi, bu yüzden bir adres olmasına rağmen, denge birçok kişi tarafından tutulur. Cryptocanuks ile bitcoin adreslerini
paylaşma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. BeMoreBitcoin Cüzdan Derecelendirmesi Size 10 bitcoin cüzdan derecelendirmesi vererek aradığınız doğru adresin bu olduğunu onaylamanıza yardımcı olacağını umuyoruz. Bu artı biz ile ilgili kişi veya şirket hakkında biraz daha fazla bilgi yardımcı olmalıdır umuyoruz ek anlayışlar. Hatta bu portföyün en
son işlem olarak son işlem görebilirsiniz. Bitcoin cüzdanları oluşturan daha fazla insan ve bunları kolayca tanımlamak için küçük ile aşağı fark ettiğiniz adres doğru olup olmadığını bilmek için çalışıyor sona erebilir. Kripto para birimi gönderdiğiniz bitcoin adresinin çok aktif olduğunu veya yalnızca 1 veya iki işlem gerçekleştirmiş olduğunuzu biliyorsanız, doğru
adrese gönderip göndermediğinizi kontrol etmek için gerekenlerle karşılaştırabilirsiniz. Tabii ki Bitcoin cüzdanel değiştirebilirsiniz, bu alışılmadık olurdu, ama bir kişi başka bir cüzdan bilgilerini verebilir, ya da onları çalıntı ve cüzdan ele geçirilebilir. Akılda tutulması gereken başka bir şey cüzdan düşük bir puan olsa bile, bir sorun olamaz, birçok kişi birçok
cüzdan var, ve belki de cüzdan sahibi sadece daha sık bu bitcoin adresi kullanmaya başladı olacaktır. Zamanla, daha fazla esnaf oluşturmak ve farklı bitcoin adresleri ile etkileşim cüzdan puanı artacaktır. Bir noktada işlem yapmadı aktif olmayan bir cüzdan, Bitcoin cüzdan adresinin düşmesisonucunu görür. Yukarıda verilen bitcoin işlem süresi doğru
olmayacaktır, ancak gerçek işlem süresinden itibaren 1 veya 2 saat içinde olmalıdır. Bu, bağlı düğümlerden zaman damgasını alıp bloğun zaman damgası olarak ayarlamanın sonucudur. Zaman damgası önceki 11 bloğun ortalamasından daha büyük olmalı ve ağa özgü süre içinde en fazla 2 saat olmalıdır. Hareket sayısı, tüm hareketleri içerir ve çıkar. Bazı
adreslerde çok sayıda işlem olabilir, ancak cüzdanın sonucu ne kadar düşükse, cüzdan yalnızca çok sayıda bitcoin işlemi gönderir veya yalnızca çok sayıda işlem alır. Cüzdanın bakiyesi Satoshis'le değil, tam Bitcoin'lerle gösterilir, ancak zamanla daha yaygın hale gelebilir. Onaylanmamış hareketler bu toplama dahil edilmez. İnsanların sürekli izlediği birkaç
bitcoin cüzdanı var, bazıları çalıntı bitcoin tutuyor. Bu cüzdanların sahipleri çalıntı bitcoin, ancak her işlem blockchain üzerinde kaydedilir gibi insanlar sahiplerini tespit umuduyla bu sikkelerin hareketini izlemek edebiliyoruz. Bitcoin satın almak veya satmak istiyorsanız, burada güncel fiyatları karşılaştırabilir, karşılaştırmak ve bitcoin satın alabilirsiniz. Bitcoin
adresi veya basit bir adres, bitcoin ödemelerinin olası hedefini temsil eden 1, 3 veya bc1 sayısından başlayarak 27-34 alfasayısal karakterden oluşan bir tanımlayıcıdır. Adresler herhangi bir Bitcoin kullanıcısı tarafından hiçbir ücret ödemeden oluşturulabilir. Ayrıca bir döviz hesabı veya bir online cüzdan hizmeti kullanarak bir Bitcoin adresi elde edebilirsiniz.
Ayrıca çevrimdışı olarak oluşturabilir ve kağıt üzerinde veya herhangi bir dijital ambarda saklayabilirsiniz. Şu anda Bitcoin ana ağında kullanılan üç adres biçimi vardır: P2PKH (Pay 2 Public Key Hash), 3 numaradan başlayarak tip 1 P2SH (Pay 2 Script Hash) ile başlar. Bc1 ile başlayan Bech32 tipi. Bitcoin adresi önekleri Tam listesi Örnek sembol(ler) Örnek
pubkey kısaltması (P2PKH adresi) 1 17VZNX1SN5NtKa8UQFxwQbFeFc3iqRYhem Script karma (P2SH adresi) SegWit Pay 2 Witness Public Key Hash (P2SH-P2W PKH) 3Ek ttnHQD7RiAE6uzMj2ZifT9YgRrkSgzQX SegWit mainnet (Adres P2WPKH) bc1 bc1qw508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kv8f3t4 SegWit Testnet (P2W Adres PKH) tb1
tb1tww508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kxpjzsx SegWit mainnet (P2WSH adresi) bc1 bc1qrp3g0q5c5txsp9arysrx4k6zdkfs4xj0 g dcccefvpysxf3qccfmv3 SegWit Testnet (P2WSH adresi) tb1 tb1qrp3g0q5c5txsp9arysrx4k6zdkfs4xj0gdcccefpysxf3q0sl5k7 Özel anahtar (WIF, sıkıştırılmamış pubkey) 5
55Hwgr3u458GLafKBgxtssSHSPqJnYoGrSzgQsPwLFhLNYskDPyyA Özel Anahtar (WIF , compressed pubkey) K or L L1aW4aubDFB7yfras2S1mN3bqg9nwySY8nkoLmJebSLD5BWv3ENZ BIP32 pubkey xpub xpub661MyMwAqRbcEYS8w7XLSVeEsBXy79zSzH1J8vCdxAZningWLdN3 zgtU6LBpB85b3D2yc8sfvZU521AAwdZafEz7mnzBBsz4wKY5e4cp9LB
BIP32 private key xprv xprv9s21ZrQH143K24Mfq5zL5MhWK9hUhhGbd45hLXo2Pq2oqzMMo63o StZzF93Y5wvzdUayhgkkFoicQZcP3y52uPPxFnfoLZB21Teqt1VvEHx Testnet pubkey hash m or n mipcBbFg9gMiCh81Kj8tqqdgoZub1ZJRfn Testnet script hash 2 2MzQwSSnBHWHqSAqtTVQ6v47XtaisrJa1Vc Testnet Private key (WIF, uncompressed pubkey)
9 92Pg46rUhgTT7romnV7iGW6W1gbGdeezqdbJCzShkCsYNzyyNcc Testnet Private key (WIF, compressed pubkey) c cNJFgo1driFnPcBdBX8BrJrpxchBWXwXCvNH5SoSkdcF6JXXwHMm Testnet BIP32 pubkey tpub tpubD6NzVbkrYhZ4WLczPJWReQycCJdd6YVWXubbVUFnJ5KgU5MDQrD9
98ZJLNGbhd2pq7ZtDiPYTfJ7iBenLVQpYgSQqPjUsQeJXH8VQ8xA67D Testnet BIP32 private key tprv tprv8ZgxMBicQKsPcsbCVeqqF1KVdH7gwDJbxbzpCxDUsoXHdb6SnTPY xdwSakDC6KJzv7khnNWRAJQsRA8BBQyiSfYnRt6zuu4vZQGKjeW4YF xdwSAKDC6KKJzv7khnNWRAJQsRA8BBQyiSfYnRt6zuu4vZQKKjeW4YF
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