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بلغ حجم سوق
البيتكوين عالميًا
أوائل هذه السنة
 19مليار دوالر

الـ Bitcoin
تغيير
االقتصاد
العالمي
ت ـ ـ ـقـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ــرواي ـ ـ ـ ــة إن "س ـ ــات ـ ــوش ـ ــي
ن ــاك ــام ــوت ــو" بـ ــدأ ال ـع ـمــل عـ ــام 2007
ع ـل ــى إص ـ ـ ــدار ع ـم ـلــة ن ـق ــدي ــة رق ـم ـيــة
غ ـي ــر م ــرك ــزي ــة ي ـم ـكــن ت ـب ــادل ـه ــا بــن
األف ـ ـ ــراد ب ـس ـهــولــة تـ ـب ــادل ال ــرس ــائ ــل
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،م ــن دون وج ـ ــود أي

س ـل ـط ــة أو وس ـ ـيـ ــط ب ـي ـن ـه ــم .ك ــان ــت
الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة أن ت ـ ــؤخ ـ ــذ الـ ـسـ ـلـ ـط ــة م ــن
أيـ ـ ــدي م ــدي ــري امل ـ ـصـ ــارف امل ــرك ــزي ــة
والحكومات الذين يسيطرون عادة
على تدفق العملة .أراد "ناكاموتو"
ً
أن ي ـ ـقـ ــدم ش ـ ـكـ ــا جـ ــدي ـ ـدًا مـ ــن املـ ــال

ُي ـن ـشــأ وي ـت ــم ال ـت ـح ـكــم ب ــه م ــن خــال
الـتـشـفـيــر  ،Encryptionالغ ـيــا بــذلــك
سلطة املصارف املركزية .عام 2008
نشر "نــاكــامــوتــو" ورق ــة بحثية عبر
بريد مشفر شــرح فيها نظام النقد
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي وب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــول ع ـم ـلــه

بـ ـعـ ـن ــوان "ب ـي ـت ـك ــوي ــن :نـ ـظ ــام ال ـن ـقــد
اإللكتروني مــن الند للند" ،لتصدر
ع ـ ـ ــام  2009الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى مــن
عملة "بيتكوين"  .Bitcoinبعد وقت
قـلـيــل ع ـلــى إطـ ــاق ال ـع ـم ـلــة ،اخـتـفــى
"ســاتــوشــي نــاكــامــوتــو" عــن الساحة

تقرير
 Appleتكشف عن النسخة الجديدة من نظام تشغيلها

أبرز مميزات 11 iOS

ال ـ  11 iOSقــادم هــذا الـعــام ،وتحديدًا في الخريف ،هــذا أبــرز ما كشفت عنه
شركة  appleاألسبوع الفائت خالل مؤتمر مطوريها السنوي .نظام التشغيل
َ
املحدث سيلحظ تغييرات مثيرة في أجهزة  iPhoneو iPadمثل دعم تجارب
ُ
الواقع املعزز ،تطوير املساعد الصوتي  ،Siriتحسني املسح الضوئي وإضافة
ميزات عديدة للكاميرا والصور.
مع  11 iOSستصبح  Siriأكثر ذكاء بفضل إمكانيات التعلم اآللي والذكاء
االصطناعي ،إذ ستتمكن من ترجمة الكالم إلى الصينية ،اإليطالية ،األملانية،
الفرنسية واإلسبانية ،كما ستتحول إلى "دي جاي" شخصي ،إذ إنها ستلعب
األغاني التي يفضلها حامل الجهاز أو التي تعتقد أنه قد يحبها .إال أن Siri
لن تبقى فقط بصوت أنثوي ،إنما بات باإلمكان اختيار صوت ذكــوري مع

إجراء الشركة تحسينات في اللغة والنطق والنبرة .وبفضل إمكانيات الذكاء
االصطناعي ،ستستطيع " Siriاستباق ما تريد وتقديم اقتراحات قبل حتى
أن تسأل" ،إذ بإمكانها "اقتراح أسماء أفالم أو أماكن أو أي شيء اطلعت عليه
أخيرًا بينما تكتب ،وإن أخبرت صديقك بأنك في طريقك إليه ،يمكن أن يقترح
 Siriعليك وقت وصولك املتوقع".
على صعيد آخر ،بات بإمكان هاتف  iPhoneأن "يستشعر أنك تقود السيارة
ويحجب املكاملات والــرســائــل النصية واإلش ـعــارات حتى وقــت الحــق تفاديًا
لتشتيت انتباهك .كما يمكن ملن يحاول االتـصــال بك تلقي إشعار تلقائي
يقول بأنك تقود السيارة".
أمــا لوحة املفاتيح فباتت تتناسب أكثر مع االحتياجات اليومية من سرعة
في الطباعة واستخدام يد واحــدة ،فقد أعلنت الشركة على موقعها أن لوحة
ُ
 Qباتت تظهر الحروف واألرقام والرموز وعالمات الترقيم
مفاتيح  uickType
كلها على لــوحــة املفاتيح نفسها لكي ال تضطر إلــى االنـتـقــال بــن لوحات
مختلفة ،وبالتالي ما عليك إال ملس أحد املفاتيح بخفة الختيار ما تحتاج إليه
بسرعة .كذلك إذا كنت تريد الكتابة بيد واحدة ،فقد أصبحت املهمة أسهل ،إذ
ستنتقل األزرار فورًا لتكون أقرب إلى إبهامك بمجرد النقر على خيار "الكتابة
بيد واحدة" املوجود على لوحة املفاتيح.
كذلك أعادت  appleتصميم متجر التطبيقات  App Storeبالكامل في "أكبر
تحديث للمتجر منذ ابتكار التطبيقات" ،حيث "أنـشــأ مـحــررو App Store
قوائم مصنفة بحسب النوع لأللعاب والتطبيقات التي تستحق التنزيل ،بدءًا
ً
من تطبيقات لطهي طعام صحي ،وصوال إلى ألعاب حركية مسلية لألطفال".
باإلضافة إلى اقتراح ألعاب وتطبيقات يومية وتحسني محرك البحث .على
صعيد الــواقــع املـعــزز ،كشفت الشركة عن إطــار عمل  ARKitالجديد "الــذي
يسمح للمطورين بإنشاء تجارب واقع معزز على أجهزة  iPhoneو iPadبكل
سهولة".
لالطالع أكثر على مزايا :11 iOS
/preview-11-https://www.apple.com/ae-ar/ios/ios

لتنقطع أخـبــاره كليًا عــام  2010من
ّ
دون أن يـعـلــم أح ــد هــوي ـتــه ،مسلمًا
م ـه ـمــاتــه مل ـج ـمــوعــة م ــن ال ـنــاش ـطــن
ف ــي مـجـتـمــع ال ــ"ال ـب ـي ـت ـكــويــن"؛ يـقــول
ال ـب ـع ــض إن "ن ــاك ــام ــوت ــو" ه ــو اس ــم
مـسـتـعــار ملـجـمــوعــة مــن األش ـخــاص.
فما هي البيتكوين؟
الـ ــ"الـ ـبـ ـيـ ـتـ ـك ــوي ــن" ه ـ ــي ش ـب ـك ــة دف ــع
مبتكرة والعملة اإللكترونية األكثر
شهرة على شبكة اإلنترنت ،والتي
يمكن فعليًا مـقــارنـتـهــا ومبادلتها
بعمالت أخرى مثل الدوالر واليورو،
ب ـح ـي ــث يـ ـ ـس ـ ــاوي ك ـ ــل  1ب ـي ـت ـكــويــن
نـحــو  1250دوالرًا (ف ــي  24نيسان
املـ ـ ــاضـ ـ ــي) .لـ ـك ــن ف ـع ـل ـي ــا ،ال وج ـ ــود
فيزيائيًا باملطلق لـهــذه العملة ،إذ
إنه يتم تداولها فقط عبر اإلنترنت.
تتميز البيتكوين بإمكانية الــدفــع
والـ ـش ــراء م ـب ــاش ــرة ب ــن األش ـخ ــاص
من دون الحاجة إلى املرور بوساطة
امل ـصــرف ،إضــافــة إل ــى أنـهــا "العملة
اإللـكـتــرونـيــة األول ــى ال ـتــي ال يوجد
هيئة مــركــزيــة تقف خلفها" ،كما ال
يـمـكــن تـتـبـعـهــا بـسـبــب ع ــدم وج ــود
رق ـ ــم ت ـس ـل ـس ـلــي ل ـه ــا م ـث ــل ال ـع ـمــات
ال ـت ـق ـل ـيــديــة .ي ـق ــدم م ــوق ــع بـيـتـكــويــن
اإللكتروني  3ميزات أساسية لهذه
العملة هي معامالت ند للند فورية،
مــدفــوعــات عــاملـيــة ورس ــوم معالجة
قليلة أو غير موجودة.
تـسـتـخــدم الـبـيـتـكــويــن تـكـنــولــوجـيــا
ال ـ ـنـ ــد لـ ـلـ ـن ــد ،وه ـ ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة تـ ـب ــادل
ال ـب ـيــانــات بــن ج ـهــازيــن شخصيني
على شبكة اإلنـتــرنــت ،وذل ــك بهدف
ال ـع ـم ــل ب ـ ــدون س ـل ـطــات م ــرك ــزي ــة أو
ب ـن ــوك وإدارة امل ـع ــام ــات وإص ـ ــدار
عمالت البيتكوين بواسطة الشبكة.
فــال ـب ـي ـت ـكــويــن "هـ ــي م ـص ــدر مـفـتــوح
وتـصـمـيـمـهــا مـفـتــوح لـلـعــامــة ،إذ ال
أحد يملك أو يدير شبكة البيتكوين
وي ـم ـكــن ألي أحـ ــد امل ـش ــارك ــة ف ـي ـهــا".
ع ـم ـل ـي ــا ،ال ـب ـي ـت ـك ــوي ــن ه ـ ــي ش ـي ـف ــرة
ذات ق ـي ـم ــة ي ـت ــم خ ـل ـق ـهــا وح ـف ـظ ـهــا
ف ـ ـ ــي مـ ـحـ ـفـ ـظ ــة بـ ـيـ ـتـ ـك ــوي ــن خ ــاص ــة

