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شبكة الدفع ل موثوقةو ن فتحت آفاق جديدة إلصدار العمالت اليت أصبحت مفتوحة يابتكار البتكو ثورة إن 
يؤدي دورًا مهماً األساسية قادرة على ( Bitcoinن ) يالبتكو آلية دفرت وإن . العملة الرقمية الالمركزية القائمة على

 انظامبصفته  اإلسالميعلى إعادة تشكيل التمويل بلوك تشني  ةعمل تكنولوجيتو لنظام املايل بسبب مقاومته. ل
 للنظام املايل العاملي. بديال

لناحية الفنية. العديد من التحدايت من ايتكوين مع ابتكار بيتكوين قبل عشر سنوات، تواجه البنية التحتية لب
 ل املعامالت املتزايدة،وقدرة حتم   ،التسامح مع اخلطأو  والعدالة،، االنفتاحعالوة على ذلك، تعترب شبكة قطمري 

حتقيق توازن يساعد تكنولوجية بلوك تشني على مبثابة املقاييس األساسية لتقييم منوذج بلوك تشني الواعد، كما 
 (  Classical Blockchain Setting) "الكالسيكي بلوك تشني منوذجـــــ"ب يسمىي ذالو مرغوب بني هذه املقاييس 

هو  (SPECTRE) . وسربوتراأساسي بصفتها بروتوكوال( SPECTRE)تعتمد شبكة قطمري على سربوتر 
عايل السرعة للتأكيد واإلنتاجية، والذي يضمن األداء  (BlockDAGي ) ظلرسم البياين اللحابلوك  وتوكولر ب

من  (GhostDAG)  يسمى آخرعلى بروتوكول  قطمريشبكة  تشملذلك،  فضاًل عنالعايل يف شبكة الدفع. 
على املعامالت غري املسبوقة اليت تدعم عايل اإلنتاجية ، والذي يتم تسليط الضوء  BlockDAGبروتوكول 

 وتقدمي خدمة الطلب للمخطط العادل لنظام املكافآت.( SPECTRE)  ، للتحايل على ضعفالطلبات اخلطية

بكة ويرتكها حبرية الذي ميكن أن ينضم إىل الشو بلوك تشني الكالسيكي،  منوذجمع إمجاع شبكة قطمري يتوافق 
( اليت تضمن حصول املنقبني DAGي ) ظالتعاون لدفرت الرسم البياين اللح منوذجمن خالل إثبات العمل مع 

٪ تكون ضامنا كبيتكوين 50على مكافآت تتناسب مع مسامهتهم على التوايل، حيث إن  التسامح اخلطأ بنسبة 
تعد مصدًرا  التنقيبومن الواضح أن خوارزمية  ختضع حلد الشبكة الفعلية.قدرة حتمل املعامالت املتزايدة إن ، و 

 التنقيب القائمةهي خوارزمية  Cuckoo Ringحيواًي للعدالة غري خوارزمية اإلمجاع يف حد ذاهتا. ونظرية  



لعملة معينة مقاومة عمليًا )  التنقيبسيليكونية صممت خصيصا لتقوم مبهمة معدانت ، وهي على إثبات العمل
ASICذاكرةال صعوبة ( بسبب حساب. 

 خمرجات والقائمة على العملة الرقمية فريدةإصدار برامج  قطمري شبكة  مت  تصميم، الشرعيةلمتطلبات لوفًقا و 
املوجودات و  ،: القيمة اجلوهريةنيالرئيس نيالتحدييت حلت ، وال(UTXOاملعامالت غري املنفقة ) يو يت إكس أو 

 ينبغي، وابلتايلمبلًغا معيًنا من العملة احمللية. وإن إصدار عدد من املوجودات املعينة ينبغي أن يستهلك  .األصيلة
 .املوجوداتترخيًصا إلصدار  ت املعنيةأن ُيضمن الكياان

تصاد والربوتوكوالت اليت سيتم تبنيها يف النظام االقتصادي العاملي لالق اخلصائصجمموعة من  شبكة القطمريتضع 
شبكة ف رت عوفيما يتعلق ابلقدرة على توزيع املعلومات حبرية عرب بلوك تشني، ت .احملفظة واملنقبنياإلسالمي، مثل 

العقود وتقدمي خدمات  املختلفة، لدمج العمالت الرقمية عرب بلوك تشني على استخدام الربوتوكوالتقطمري 
 تشني. بلوك خارجملعامالت ذكية موثوقة ال

  



 املقدمة 

التقليدي، تتطلب أطراف متعددة غري  النظام املايلالنظام املايل، بينما يف سبب وجود من املعلوم أن الثقة هي 
نه إحيث فشل لطرف اثلث موثوق به لضمان املعامالت. ومع ذلك، فإن الطرف الثالث مركزي خيضع لكمعروفة  

 .تال يضمن مصداقته يف املعامال

، ميكن لكل ةمركزي شبكة توجد، مما يعين أنه ال املة الند للند مفتوحةهي مع (Bitcoin) إن شبكة بيتكوين 
عقدة االنضمام إىل الشبكة أو تركها حبرية. مت تصميم إمجاع "إثبات العمل" الذي يتميز ابحلساابت الكثرية ولكنه 

يف  عادالً  أن يكون ،من املفرتضو ، على مكافآت ذات صلة مبسامهتها ةسهل التحقق، لضمان حصول العقد
دفرتًا لضمان مقاومة العبث، وقد أدى هذا االضطراب إىل دفع شبه ت الوسمقائمة  بيتكوين . متتلكتشغيل الشبكة

هذه اآللية وقبوهلا بشكل شائع.  ميثل بلوك تشني مفهوم أن  ومن الواضح،  ،الكثري من األحباث حول آلية عملها
والذي يعترب يف النظام املايل  بلوك تشنيعدد متزايد من تطبيقات  يقععدم الثقة ومقاومة العبث ، وفيما يتعلق ب

 إلعادة تشكيل النظام املايل.قوة دافعة 

 


