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إعداد إيفا الشوفي

للمشاركة في صفحة تكنولوجيا التواصل عبر البريد اإللكترونيechoufi@al-akhbar.com :

ُ
إن هذه التقنية ستفتح باب الشفافية على مصراعيه من :أموالهم ،سجالتهم الصحية ،الطعام الذي يأكلونه،
قال
ي
ّ
بما يمكن جميع الناس من تتبع كل ما له قيمة في حياتهم سجالت الوالدات والوفيات وغيرها

«عقد خاصة» لمصادقة المعامالت
كيف تعمل هذه التكنولوجيا؟
ظاهريًا ،يقوم الشخص ببساطة بإرسال أموال إلى شخص آخر من
خالل تحديد عنوان محفظته اإللكترونية واملبلغ املراد تحويله .تقنيًا،
عندما يضع الشخص املعلومات الالزمة إلرسال األموال يتم نشر هذه
العملية على الشبكة بحيث يرى الجميع أن "أ" يريد أن ّ
يحول مبلغًا
من املال إلى "ب" .عندما يتم تنفيذ معاملة رقمية ،يتم تجميعها معًا
في كتلة  blockمحمية تشفيريًا مع املعامالت األخرى التي حدثت في
الدقائق العشر املاضية وإرسالها إلى جميع "العقد" ،أي الكمبيوترات
التي تتولى املصادقة على العملية .ال تــزال هذه العمليات السابقة
غير مصدقة ،وبالتالي لم تدخل إلى سجل الحسابات .لكي تدخل إلى
سجل الحسابات ،يجب أن يتم تصديقها من خالل ما يسمى miners
وهم "عقد خاصة" في الشبكة يمتلكون قدرة حاسوبية عالية .يتنافس
هــؤالء بني بعضهم البعض لتصديق العملية بسرعة .كيف يحدث
ً
هذا؟ على الـ  minerأن يقوم بأمرين :أوال ،وبما أن السجل مفتوح أمام
الجميع ،عليه أن يحسب إذا ما كان "أ" يملك املبلغ الذي يريد إرساله،
وهو ما يمكن احتسابه بمراجعة سجل "أ" .ثانيًا ،عليه إيجاد مفتاح
خاص من خالل حل معادلة رياضية ،يسمح له بربط عملية التحويل
التي يعمل عليها بعملية التحويل السابقة مــن أجــل وصــل الكتل
بعضها ببعض .عندما يحل أحــدهــم املـعــادلــة ،يقوم بنشرها على
الشبكة مع املفتاح الخاص بها لكي يوافق عليها اآلخــرون ،ومن ثم
إضافتها إلى السجل .كل كتلة تحمل طابعًا زمنيًا ،وإشارة إلى كتلة
سابقة في السلسلة ،للمساعدة في إنشاء سلسلة من األحداث .عندما
يتم االعتراف بصدقية عملية التحويل ،يتم ربط الكتلة بكتلة سابقة
ترتبط أيضًا بكتلة سابقة وفــق ترتيب زمني ،وبذلك تتكون لدينا
سلسلة من الكتل أي " ."Blockchainتتكاثر سلسلة الكتل عبر الشبكة
بأكملها ،وجميعها مشفرة بشكل ال يجعلها صعبة فحسب ،ولكن
يكاد يكون من املستحيل اختراقها ،ألنه إذا أراد أحدهم اختراق سجل
الحسابات ،سيكون عليه فك كل املعامالت السابقة أو  blocksوهي
جميعها مترابطة ببعضها البعض ،ما يجعل األمر شبه مستحيل.
هذا بالضبط أساس اإلبداع في هذه التقنية.
يضمن التشفير أن املستخدمني يمكنهم فقط تعديل أجزاء السلسلة
التي يمتلكونها من خالل شيفرات خاصة للكتابة في ملفهم .وقد تم
بناء األمن في نظام  Blockchainمن خالل خادم الوقت املوزع وشبكة
الند للند ،والنتيجة هي قاعدة بيانات تــدار بشكل مستقل بطريقة
المركزية ،ما يجعلها ممتازة لتسجيل وتتبع األحداث مثل :السجالت
الطبية ،املعامالت ،إدارة الهوية وإثبات املصدر...
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ّ
كيف ستغير تقنية  Blockchainالعالم؟
ّ
إن التغييرات التي تحدثها تقنية  Blockchainفي القطاع املالي ليست
سوى ّ
قمة الجبل التي نراها .فسجل الحسابات الرقمي الذي بدأ من
خالل تسجيل املعامالت املالية يمكن برمجته لتسجيل كل شيء ذي
قيمة للبشر مثل تسجيل السجالت الصحية ملاليني الـنــاس ،تتبع
سلسلة األغذية ،تسجيل الــوالدات والوفيات ،التصويت اإللكتروني
فــي االن ـت ـخــابــات ،صـكــوك املـلـكـيــة ،الـعـقــود الــذكـيــة ،الـتــأمــن والكثير
غيرها .تفتح هذه التقنية باب الشفافية على مصراعيه أمام الجميع.
فـقــد أعـلـنــت ال ـصــن أخ ـي ـرًا أن ـهــا سـتـسـتـخــدم تـكـنــولــوجـيــا "سلسلة
الكتل" في الضرائب االجتماعية وإصدار الفواتير اإللكترونيةّ .أما
شركة "تويوتا" ،فأعلنت هذه السنة أنها تستكشف تقنية "سلسلة
الـكـتــل" السـتـخــدامـهــا فــي تـطــويــر الـنـظــام الـبـيـئــي لتقنيات التنقل
الجديدة ،ما يمكن أن يسرع تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية ،من
خالل تعزيز البيئة الرقمية حيث يمكن للمستخدمني أن يشاركوا
بشكل آمن بيانات القيادة واختبارات السيارات الذاتية القيادة ،وأن
يديروا عمليات النقل املشترك ومشاركة السيارات وتسجيل وحفظ
معلومات اسـتـخــدام الـسـيــارة الـتــي يمكن استخدامها فــي تحديد
أسعار التأمني.
في الواقع ،يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في مجموعة واسعة
من التطبيقات .على سبيل املثال في قطاع الطعام ،وتحديدًا شركات
الطعام ،تتيح هذه التقنية للزبائن معرفة كل شيء عن سلسلة الغذاء
منذ زرع املحصول حتى وصوله إلى السوبر ماركت ألنه يمكن تتبع
سلسلة التوريد عبر الشبكة .ألولئك الذين يهتمون بعدم استهالك
منتجات تستغل األطفال في أفريقيا ،منتجات غير معدلة وراثيًا
وحتى أبسط األشياء مثل املنتجات العضوية ،فإن تقنية "سلسلة
الكتل" ستسمح بذلك ألن كل معاملة تحصل في هــذه الشركة ،من
ال ــزرع ،إلــى النقل ،إلــى الـحـصــاد ،ستكون مسجلة ومتاحة للعامة
الذين بإمكانهم تتبع السلسلة بأكملها والعودة إلى أصولها .يمكن
تطبيق هذا األمر على جميع املنتجات من مالبس وأملاس وأحذية…
 ،Walmartواحدة من أكبر شركات البيع بالتجزئة في العالم ،بدأت
الـعــام املــاضــي اختبار تقنية "سلسلة الكتل" لتتبع مـصــادر الغذاء
امللوثة بشكل أسرع وأكثر دقة ،بحيث يحمل إيصال البيع معلومات

مفصلة عــن :م ــورد هــذا املنتج ،املـكــان ال ــذي تمت فيه زراع ــة املنتج
وكـيــف تــم زرع ــه ،إضــافــة إل ــى املـفـتــش ال ــذي فـحــص املـنـتــج وص ــادق
عليه .وقد أعلنت الشركة هذه السنة أن النتائج "مشجعة جدًا" .تركز
 Walmartكثيرًا على هــذه التقنية ،وهــي تعمل على ب ــراءة اختراع
لنظام يستخدم تقنية  Blockchainلتتبع املنتجات التي تسلمها
الطائرات من دون طيار بحيث يضم معلومات عن :املوقع ،سلسلة
التوريد ،تصديق العميل واملرسل ،درجة حرارة حاوية النقل ،درجة
حرارة املنتج ،محتويات الحزمة وتفاصيل أخرى يمكن تتبعها عبر
تقنية "سلسلة الكتل".
النتخابات أكثر شفافية ،يمكن استخدام تقنية "سلسلة الكتل" من
خالل اإلدالء باألصوات ،تمامًا مثل تحويل املعامالت لخلق سلسلة
مــن الكتل يمكن مــن خاللها تتبع سجل األص ــوات .بهذه الطريقة،
يمكن للجميع املوافقة على النتائج ألنهم يستطيعون ببساطة ّ
عد
ّ
األصــوات ،كذلك فإن مسار تدقيق األصــوات في السلسلة يؤكد أنه

لــم يتم تغيير أي صــوت أو إزالـتــه أو إضــافــة أص ــوات غير شرعية.
كــذلــك يـمـكــن تـتـبــع تـمــويــل الـسـيــاسـيــن ف ــي ال ـح ـمــات االنـتـخــابـيــة
ملعرفة مصادر تمويلهم .كذلك يمكن لـ"سلسلة الكتل" أن تغير قطاع
املساعدات اإلنسانية حيث يستشري الفساد من خالل إمكانية تتبع
جميع املساعدات التي ترسل أثناء األزمات .إضافة إلى جعل عملية
جمع التبرعات أكثر شفافية من خــال معرفة املتبرعني بدقة أين
تذهب أموالهم.
وبرغم أن مفهوم الـ  Blockchainوالبيتكوين ّ
صمم لسحب السلطة
املــالـيــة مــن يــد امل ـصــارف ،إال أن امل ـصــارف ت ـســارع إلــى اعـتـمــاد هــذه
التكنولوجيا ألنها ّ
تسرع تسجيل املعامالت وتخفض كلفة هائلة
على املصارف للتحقق من صحة التحويالت .كما أنها تؤمن شبكة
غير قابلة لالختراق ،ما يخفض تكلفة الهجمات السيبرانية التي
تتكبدها املصارف .لكن على عكس ما ُوجدت ألجله هذه التقنية ،فإن
املصارف على األغلب لن تفتح سجل الحسابات للجميع.

تسارع المصارف إلى اعتماد هذه التكنولوجيا ألنها ّ
تسرع تسجيل المعامالت وتخفض كلفتها

