ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮔﺮانﺑﻬﺎ؟

آﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از راه رﺳﯿﺪﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺒﻪﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در دﻧﯿﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎری و
اﻧﻄﺒﺎق ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﺑﺎ ورود ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده از روﻧﻖ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ
داده ﮐﻮﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﺣﻞ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺷﺎﯾﺪ زﯾﺎد درﺑﺎره ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮات ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده
ﮐﻤﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ .در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﻫﺪف ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺪرن اﺳﺖ و آن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ »رﻣﺰﻧﮕﺎری« ﻧﯿﺴﺖ!

این مطلب یکی از مجموعه مقالههای پرونده ویژه »کامپیوترهای کوانتومی« است که در شماره
 ۱۸۹ماهنامه شبکه منتشر شد .برای دانلود این پرونده ویژه میتوانید اینجا کلیک کنید.

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺑﺪون رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد .ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺎ روی ﺳﺮورﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﯾﺮوالﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ و روﺗﺮﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری اﺳﺖ .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را در رﻣﺰﻧﮕﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن
دﻫﯿﻢ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﺎزل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻗﻄﻌﻪ دارﯾﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﭘﺎزل اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎزل دو ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ ﻣﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻓﻘﻂ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮی را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد را ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ و درﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯽﻧﺎم ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .اﮔﺮ در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ﻓﺮدی اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪادی ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺠﺰا و درﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ
ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺴﺎزد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽرﺳﺪ ،آنﻫﺎ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه و درﻫﻢ را ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
روی ﭘﺎزل را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ روی ﭘﺎزل ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺑﻪﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزی را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ؟
ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ  Aﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﮏ ﭘﺎزل را ﺑﻪﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰد و درﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎزل ﺑﺮای
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ  Bﺑﻪﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺎزل ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺴﺎزد و از آن رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

در واﻗﻊ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮی ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
در ﻫﺮ دو ﺳﺎل اﺷﺎره دارد ،اﻣﺎ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮم ،ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻧﻤﺎﯾﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮری ،ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد .ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ آنﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎده ﻓﯿﺰﯾﮏ دارد ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺰرگ
ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوه
ﻫﮑﺮی ﺷﺮور ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را
دارﻧﺪ.

اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ.
اﺧﯿﺮا ً ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪﻧﺎم  D-Waveﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﺠﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺑﻬﺎمﻫﺎ و ﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو
اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  D-Waveﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ
 D-Waveﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺻﺪدرﺻﺪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه در
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﻣﺮوزی ﻣﺎﻧﻨﺪ D-Wave
ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﻧﻮع ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻧﯿﺴﺖ D-Wave .از ﭘﺮدازشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﻧﺎم  quantum annealingﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﺎص
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ  D-Waveﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ از آراﯾﻪای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺎراژ ﺧﺎﻧﻪاش آن را ﺑﺴﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن  D-Waveﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .در واﻗﻊ D-Wave ،را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻣﺎ ﻫﻨﻮز راه ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ دارﯾﻢ .ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،ﺧﻮد رﻣﺰﻧﮕﺎری
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ واﻗﻌﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺶ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻓﻨﺎوری در ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪزودی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ واﻗﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﮐﻮﻟﻮﮐﯿﺸﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ زودیﻫﺎ )ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ دﻧﯿﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه
ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در آن ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮای اراﺋﻪدﻫﻨﺪهﮔﺎن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮐﻮﻟﻮﮐﯿﺸﻦ
)اﺟﺎره ﻓﻀﺎ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

اﮔﺮ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده
ﮐﻮﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ اراﺋﻪدﻫﻨﺪهﮔﺎن ﮐﻮﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﮐﻮﻟﻮﮐﯿﺸﻦ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ از روﻧﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از رکﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﺳﺮورﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ دﻣﺎی ﻓﻀﺎی
اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻣﻼ ً اﯾﺰوﻟﻪ و اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﻧﻪ آﺳﺎن و ﻧﻪ ارزان اﺳﺖ ،اﻣﺎ اراﺋﻪدﻫﻨﺪهﮔﺎن ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮐﻮﻟﻮﮐﯿﺸﻦ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻓﺰوﻧﮕﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻣﺆﺛﺮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و اﺗﺼﺎﻻت را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﻊ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻗﻔﺲﻫﺎی
ﻓﺎرادی ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻮﻟﻮﮐﯿﺸﻦﻫﺎ زﯾﺎد ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

بهمحض اینکه اولین کامپیوتر کوانتومی واقعی در جهان ساخته شود ،نیاز داریم
که بهسرعت یک میلیون کامپیوتر کوانتومی دیگر ساخته شود تا برای مقابله با
همان اولین کامپیوتر کوانتومی بهکار گرفته شوند

ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در راه اﺳﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
داده ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ،اﺗﺼﺎلﮔﺮاﯾﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮐﻮﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ داده را ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﻨﺪ.
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