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إعداد إيفا الشوفي

العملة ذات قيمة ألنها مفيدة كشكل
مــن أش ـكــال األم ـ ــوال ،بـحـيــث تعتمد
على الخصائص الرياضية لألموال
م ـث ــل :ال ـص ـم ــود ،ال ـقــاب ـل ـيــة لـلـحـمــل،
التبادلية ،الندرة ،القابلية للقسمة
وس ـ ـهـ ــولـ ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل ب ـ ـهـ ــا ،ع ــوض
االع ـت ـمــاد عـلــى الـخـصــائــص املــاديــة
م ـث ــل الـ ــذهـ ــب أو ال ـث ـق ــة فـ ــي ال ـج ـهــة
املصدرة .وبالتالي ،فإن ما يعطيها
قيمة هو تبنيها والثقة بها من قبل
الناس.
في "مانيفستو" مؤسسة بيتكوين،
ي ـق ــول امل ــؤس ـس ــون إن "ل ـك ــل إن ـســان
حقوقًا مالية ال ينبغي أن تعرقلها
الحكومات أو الهيئات التنظيمية
أو املــؤسـســات املالية أو غيرهم من
البشر مثل الـحــق فــي الخصوصية
ف ـ ــي املـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ال ت ـن ـط ــوي
عـلــى أي ض ــرر لــآخــريــن؛ ال ـحــق في
الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى املـ ـ ــدخـ ـ ــرات وإنـ ـف ــاق
األم ـ ـ ــوال ف ــي أي م ـك ــان ف ــي ال ـع ــال ــم؛
الحق فــي املشاركة االقتصادية مع
أو ب ــدون ح ـســاب م ـصــرفــي وم ــع أو
بــدون تاريخ ائتماني" .وتـعـ ّـرف عن
نفسها بأنها "مـشــروع تكنولوجي
ومـ ـش ــروع م ـج ـت ـمــع ع ـل ــى ع ـك ــس أي
دول ـ ــة أخـ ـ ــرى ،إذ إن الـتـكـنــولــوجـيــا
الم ــرك ــزي ــة ت ـم ــام ــا ،وامل ــؤسـ ـس ــون ال

عام  2009صدرت
النسخة األولى من
عملة «بيتكوين»

بــامل ـس ـت ـخــدم ي ـت ــم ع ـب ــره ــا عـمـلـيــات
ُ
الدفع والتحويل .لكن هل تستعمل
هذه العملة؟
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــع ،بـ ـ ـل ـ ــغ حـ ـ ـج ـ ــم س ـ ــوق
الـ ـبـ ـيـ ـتـ ـك ــوي ــن عـ ــامل ـ ـيـ ــا أوائ ـ ـ ـ ـ ــل هـ ــذه
ّ
ال ـس ـن ــة  19م ـل ـي ــار دوالر ،م ــا شــكــل
خـطــوة مهمة بالنسبة إل ــى العملة
اإللكترونية التي يستخدمها اليوم
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـش ــرك ــات م ـ ـثـ ــلTesla,
Namecheap، WordPress، Reddit،
 Microsoftوغ ـيــرهــا ،ودخ ـل ــت هــذه
العملة إلى العالم العربي من خالل
عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـت ــي أنـ ـش ــأت
محافظ بيتكوين.
ي ـ ـشـ ــرح مـ ــوقـ ــع ب ـي ـت ـك ــوي ــن أن ه ــذه

يرأسون منظمة تضع استراتيجية
ومـ ـع ــايـ ـي ــر" .ف ــامل ــؤس ـس ــة ت ـع ـت ـبــر أن
م ــرك ــزي ــة األمـ ـ ـ ــوال ه ــي ال ـت ــي ت ــؤدي
إل ــى ال ـف ـس ــاد واالسـ ـتـ ـغ ــال ،وأنـ ــه ال
يحق ألي مؤسسة أن تمنع وتحظر
حــركــة أم ــوال أي شـخــص .إذا كانت
هذه هي الحال ،فمن يتحكم بشبكة
البيتكوين؟
ي ـقــول امل ــوق ــع" :ال أح ــد يـمـلــك شبكة
البيتكوين تمامًا ،كما ال يوجد أحد
يمتلك التكنولوجيا املحركة للبريد
اإللكتروني .البيتكوين يتم التحكم
بـ ـه ــا مـ ــن قـ ـب ــل ج ـم ـي ــع م ـس ـت ـخــدمــي
البيتكوين من جميع أنحاء العالم.
ب ـي ـن ـمــا يـ ـق ــوم املـ ـ ـط ـ ــورون بـتـحـســن
الـبــرنــامــج ،ال يمكنهم فــرض تغيير
ف ـ ــي ب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــول الـ ـبـ ـيـ ـتـ ـك ــوي ــن ألن
جـمـيــع امل ـس ـت ـخــدمــن لــدي ـهــم مطلق
الحرية الختيار أي برنامج وإصدار
ي ـم ـك ـن ـهــم اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه" .يـ ـق ــود ه ــذا
األم ــر إلــى عملية إنـتــاج البيتكوين
الـتــي تحصل مــن قـبــل املستخدمني
أن ـف ـس ـه ــم ،وي ـط ـل ــق ع ـل ـي ـهــا تـسـمـيــة
“ال ـت ـن ـق ـي ــب”  ،Miningت ـح ـصــل مــن
خـ ـ ـ ـ ــال تـ ـحـ ـمـ ـي ــل ال ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق ع ـل ــى
الـكـمـبـيــوتــر إلن ـت ــاج ع ـمــات جــديــدة
بشكل بطيء ،ويمكن الحصول على
عـمــات إضــافـيــة مــن خ ــال معالجة
املعامالت وتأمني الشبكة .لكن نظام
البيتكوين محدود رياضيًا إلصدار
فـقــط  21مـلـيــون بـيـتـكــويــن ،وه ــذا ال
يمكن أن يتغير أبدًا .وألنها ال تشبه
الـنـقــد املـعـتــاد ،ال يمكن تضخيمها
ب ـس ـهــولــة وع ـش ــوائ ـي ــة أو ال ـتــاعــب
بها أو تزويرها أو حتى تجميدها.
وب ــال ـت ــال ــي ،ع ـنــد خ ـلــق ق ـطــع نـقــديــة
ج ــدي ــدة لـلـمـسـتـخــدم ي ـتــم تــوزيـعـهــا
وف ــق م ـعــادلــة مـعـيـنــة لـلـحـفــاظ على
عدد اإلصدارات املحدد.
لالطالع أكثر على الـ "بيتكوين":
https://youtu.be/Gc2en3nHxA4

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

مقال

البيانات الضخمة في المجال العسكري:
حرب المعلومات
د .يحيى طاهر *
د .رفيق الحق **
ً
شـهــدت ال ـس ـنــوات الـخـمــس األخ ـيــرة ن ـمـ ّـوًا هــائــا
في البيانات الضخمة نسبة الى زيادة استخدام
إنترنت األشياء في بناء األنظمة املترابطة مثل
األن ـظ ـمــة الـعـسـكــريــة الــذك ـيــة ،وإل ــى ارت ـف ــاع عــدد
التطبيقات املتعلقة بوسائل التواصل االجتماعي
م ــن نـ ـص ــوص ،وص ـ ـ ــور ،وت ـس ـج ـي ــات صــوت ـيــة
وفـيــديــو .تـ ّ
ـؤمــن ه ــذه الـبـيــانــات الـضـخـمــة فرصًا
عدة للصناعة العسكرية ،وخصوصًا أن تحليل
البيانات الضخمة يسمح بالكشف عــن دالالت
ّ
تـنـفـيــذيــة يــرتـكــز عـلـيـهــا ص ــن ــاع ال ـق ــرار لتطوير
مختلف الـشــؤون العسكرية ،فتساعد البيانات
ال ـض ـخ ـمــة ع ـلــى ت ـطــويــر قـ ـ ــدرات االس ـت ـخ ـب ــارات
العسكرية من خالل جمع البيانات من مصادر
مختلفة وبناء منصة حاسوبية مترابطة ّ
تعزز
تـبــادل املعلومات بــن العسكريني .فــي السنوات
األخ ـيــرة ،تــم إدراج مفهوم حــرب املـعـلــومــات (أو
استخدام وإدارة املعلومات للحصول على ميزة
ت ـنــاف ـس ـيــة ع ـلــى الـ ـع ــدو) ب ـغ ـيــة ج ـمــع امل ـع ـلــومــات
التكتيكية عن األعداء.
ّ
يشكل النظام الذي يتمتع بشبكة اتصال كبيرة
بــن األشـيــاء ( )Internet of Thingsأداة مهمة
لتوليد شبكة املعلومات فــي املـجــال العسكري،
ف ـي ـســاعــد ع ـلــى ت ـشـبـيــك أدوات ع ـس ـكــريــة عــدة
(مثل :الرادار ،الطائرات والغواصات) وعلى جمع
وتبادل املعلومات بوتيرة أســرع وعلى تحليلها
بكفاءة وفعالية.
عـ ــزز إن ـت ــرن ــت األشـ ـي ــاء ال ـن ـظ ــام ال ـع ـس ـكــري فــي
س ــاح ــات امل ـع ــارك م ــن خ ــال ت ـب ــادل املـعـلــومــات،
وتحديد مواقع العدو على أرض املعركة وغيرها،
بحيث بــات يشكل تحليل املعلومات عــن العدو
بشكل دقـيــق وبــالــوقــت الفعلي إحــدى الخطوات
األساسية في عملية صنع القرار العسكري ،إذ
تظهر تكنولوجيا البيانات الضخمة قــدرة على
تحليل هذه املعطيات بشكل صحيح ،ما يسهل
عملية اتخاذ القرار من قبل القادة العسكريني.
ف ــي اآلون ـ ــة ال ـحــدي ـثــة ،صـ ّـم ـمــت ال ـق ــوات املـسـلـحــة
األم ـيــرك ـيــة بــدلــة حــدي ـثــة مــرتـبـطــة بـتـكـنــولــوجـيــا
إن ـتــرنــت األشـ ـي ــاء ،تـشـكــل الـ ـخ ــوذة فـيـهــا جـهــاز
استشعار ( .)Sensorتسمح أجهزة االستشعار
املـ ــوجـ ــودة ع ـلــى الـ ـخ ــوذة ل ـل ـج ـنــدي بـ ــأن يـتـصــل
بأجهزة عدة ،وبأن يوفر بيانات متعددة ومنها
صور .أما مشروع "  "DARPAفيضع تصميمًا
ملــرك ـبــة عـسـكــريــة ذك ـيــة (XC2V FlypMode
 )Military Assault Vehicleمـجـهــزة بـعــدة
أن ـ ــواع م ــن أج ـه ــزة االس ـت ـش ـعــار ال ـت ــي يـمـكــن أن
تلتقط املـعـلــومــة فــي الــوقــت الـفـعـلــي ،وأن تنقلها
إلى موقع آخر مثل " "centralized container
أو "."data lake
ً
كــذلــك تشكل الـطــائــرة بــا طـيــار ( )droneمثاال
لتكنولوجيا إنترنت األشياء ،ولتقدم التكنولوجيا
العسكرية .تتوافر أنواع عدة من الطائرات؛ منها
م ــا ي ـس ـت ـخــدم لـجـمــع ال ـب ـيــانــات ب ــواس ـط ــة "ن ـظــام
التموضع العاملي "GPS-والكاميرات التي تلتقط
وترسل صورًا عن املواقع واألشياء .تجمع طائرة
واح ـ ــدة م ــن دون ط ـي ــار ه ــي "Reaper 9-MQ
 ،"Droneالـتــي تـسـتـخــدم فــي مـهـمــات تجسس،

بـ ـي ــان ــات ي ـ ـ ــوازي ح ـج ـم ـهــا س ـع ــة  20ح ــاس ــوب ــا
ً
مـحـمــوال وتـ ّحـمــل ه ــذه ال ـطــائــرات آالت لتسجيل
فيديو في كل ثانية.
إضافة إلى ذلك ،يلتقط نظام املراقبة " The US
 "ARGUS groundأكثر من  40غيغابايت من
ّ
املـعـلــومــات فــي الـثــانـيــة ال ــواح ــدة وت ــوف ــر األق ـمــار
الصناعية للتجسس بيانات جغرافية.
تؤثر البيانات الضخمة ودورها في تعزيز األمن
العاملي على عمل شركات الدفاع التي تتنافس في
السوق ،فأصبح من املهم أن يستثمر املسؤولون
في املجال العسكري البيانات الضخمة بشكل
فـ ّـعــال الس ـت ـخــراج الـ ــدالالت امل ـعـ ّـبــرة وامل ـه ـمــة في
شأن األمــن القومي للمواطنني ،وفي شأن حياة
الـعـسـكــريــن ف ــي س ــاح ــات ال ـق ـت ــال .ع ـلــى سبيل
املـ ـث ــال ،سـجـلــت وف ـي ــات االن ـت ـح ــار ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية ،في العام املاضي ،وفق مركز
مكافحة األمراض والوقاية منها ( ،)CDCمعدل
 11.9وفاة لكل  100ألف شخص .يضم الجيش
األميركي نحو  500ألف عنصر ،غير أن نسبة
االنـ ـتـ ـح ــار ت ـب ـلــغ ف ــي ص ـف ــوف ــه  20.2وف ـ ــاة لـكــل
 100ألــف شخص أي ضعف املعدل مقارنة مع
املدنيني ،ما جعل إدارة القوات املسلحة تدرك أنه
يجب اتخاذ إجــراءات سريعة وحاسمة .أظهرت
إدارة الجيش رغبة في البحث عن العوامل التي
تــدفــع بــالـجـنــود الــى االنـتـحــار وتـحــديــد املـخــاطــر،
فوجد صناع القرار أن البيانات الضخمة يمكن
أن ت ـل ـعــب دورًا ح ـق ـي ـق ـيــا ف ــي ت ـح ــدي ــد األن ـم ــاط
السلوكية للجنود .وعـلـيــه ،قــامــت إدارة الجيش
بجمع الكثير من البيانات املتعلقة بالجنود بغية
تحديد العناصر األكثر عرضة لالنتحار.
ترتبط البيانات الضخمة بمجموعة من اآلليات
التكنولوجية الـجــديــدة املتعلقة بجمع البيانات،
ون ـق ـل ـه ــا ،وت ـخ ــزي ـن ـه ــا ،وت ـن ـظ ـي ـم ـهــا وت ـح ـل ـي ـل ـهــا.
وتسمح هذه األدوات ،بشكل خاص ،للمسؤولني
فــي املـجــال العسكري ب ــإدراج وســائــل التواصل
االجـتـمــاعــي فــي آل ـيــات التحليل لـلـحـصــول على
أجــوبــة لـلـتـســاؤالت بحيث بــإمـكــانـهــم مــن خــال
التحليل كشف أشـخــاص لديهم عــدة صفحات
شخصية على شبكات التواصل االجتماعي أو
عن مجموعات نشطة على هذه املواقع.
ويعتبر سبر البيانات ()information mining
ً
م ـث ــاال آخ ــر مـهـمــا عـلــى اس ـت ـخــدام ال ـب ـيــانــات في
مجال األمن القومي ،فيمكن جمع املعلومات في
شأن شخص ما من مصادر متعددة ،ثم ربطها
وتحليلها بــالــوقــت الـفـعـلــي السـتـخــراج ال ــدالالت
املهمة فــي شــأن األمــن الـقــومــي ،مــا يؤمن تقدمًا
على األعداء ،وخصوصًا في ساحة املعركة.
وبــالــرغــم مــن أن ال ـب ـيــانــات الـضـخـمــة واعـ ــدة في
ً
املـجــال العسكري ،غير أن دوال قليلة تعتمدها
نـسـبــة ال ــى أن تـكـنــولــوجـيــا ال ـب ـيــانــات الـضـخـمــة
مـعـقــدة وتـحـتــاج الــى خـبــرات عــالـيــة وك ـفــوءة ،ما
يوجب تسهيل وتبسيط هذه التكنولوجيا لرفع
معدل استخدامها.
* أسـ ـت ــاذ وب ــاح ــث ف ــي جــام ـعــة ف ــرس ــاي -
ب ــاري ــس وف ــي كـلـيــة ال ـع ـل ــوم ف ــي الـجــامـعــة
اللبنانية
** ب ــاح ــث ف ــي امل ــرك ــز ال ـفــرن ـســي لـتـحـلـيــل
البيانات الضخمة " – "COGNITUSباريس

