راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

در اﻧﺘﻈﺎر ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد

ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را اﯾﻦ روزﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺧﻮد ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ،
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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.

اﮔﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان در اﯾﻦ راه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در
اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻋﺼﺮی ﮐﻪ در آن راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ از ﺳﻮی ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .آنﻫﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ دارد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه ﺑﻪﺷﮑﻞ ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮔﺮانﺑﻬﺎ؟
آﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪﺷﺪت در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ از راﯾﺎﻧﺶ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪواﺳﻄﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ راﯾﺎﻧﺶ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن واﺗﺴﻮن آیﺑﯽام را ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺴﺘﺮه ﮐﺎرﺑﺮدی راﯾﺎﻧﺶ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺰرگ و ﮐﻼندادهﻫﺎ را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻣﺠﻠﻪ  Physical Review Lettersﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ودران
داﻧﺠﯿﮑﻮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﺛﺮات ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ) (quantum eﬀectsﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺼﻮرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را در
اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﮑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﯿﺎﻣﻮزد .داﻧﺠﯿﮑﻮ
ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻨﺴﺒﺮوک اﺗﺮﯾﺶ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ در ﺣﻮزه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﭘﺮدازﺷﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪﺷﺪت در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .درک ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻮی ،ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﺷﯿﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻤﯽ را در آنﻫﺎ رﻗﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ زد«.

اثرات کوانتومی از طریق برهمنهی کوانتومی میتواند عملکرد یادگیری ماشینی را
بهبود بخشد .این راهکار به یک ماشین اجازه میدهد مراحل مختلف یک فرآیند را
بهطور همزمان انجام دهد .این رویکرد باعث افزایش کاملاً محسوس سرعت و بهبود
فرآیند یادگیری میشود

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ را از زاوﯾﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .اﺛﺮات ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻫﻢﻧﻬﯽ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺤﺴﻮس ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد ،اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ را در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻣﺤﯿﻂ درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺠﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺛﺮات ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻋﻤﻮﻣﯽ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺛﺮات ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ؟«

ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن از راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ دیوﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ از
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ  1098ﮐﻮﺑﯿﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دارد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﺎﺳﺎﺑﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ واﻗﻊ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ،ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺮگ ﺗﺎﻟﻨﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت داﻧﺸﮕﺎه  USCدر اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ دیوﯾﻮ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﺘﺎبﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺷﮑﺎلزداﯾﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺧﻂ ﮐﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﭘﯿﭽﯿﺪهای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎﻧﻮردی روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ در
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺟﻮابﻫﺎی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ«.

اگر شما یک رایانه کوانتومی مجهز به  30بیت کوانتومی در اختیار داشته
باشید ،این توانایی را دارید تا تمام اطلاعاتی که از زمان انفجار بیگبنگ در
اختیارتان قرار دارد را پردازش کنید

اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ دیوﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﺰ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﺳﯿﺴﺘﻢ دوم ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک
در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﻗﺮار دارد .ﮔﻮﮔﻞ از اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻻسآﻻﻣﻮس ﻗﺮار

ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮدازﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ دیوﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﺰ از ﻓﻨﺎوری ﺑﺎزﭘﺨﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ) (quantum annealingاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﺿﻤﻦ
آﻧﮑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪهای را ﻣﯿﺎن ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺖﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﻫﻢﻧﻬﯽ را در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهای ﺑﻪوﺟﻮد آورد.

آیﺑﯽام ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻧﻮآوری وﯾﮋه اﺳﺖ
آیﺑﯽام ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺟﺎزه
داد ﺗﺎ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اول آﻧﮑﻪ از ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﯾﺶ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﯾﺎ
ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .آیﺑﯽام در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﯾﮏ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  100ﮐﻮﺑﯿﺖ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ  50ﺑﺮاﺑﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮیﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪآراﻣﯽ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﺣﺎل ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﻗﺪرت ﺑﺎﻻی
اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آیﺑﯽام ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ واﺗﺴﻮن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺣﺘﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ از واﺗﺴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺮآﺷﭙﺰان
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن واﺗﺴﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﮐﻨﻮن در اﺧﺘﯿﺎر روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارﻧﺪ ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﮐﻼندادهﻫﺎ از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

این حرف درست است که سامانههای شناختی هیچگاه بهطور کامل نمیتوانند عملکرد
مغز انسان را شبیهسازی کنند ،با این وجود این پتانسیل را در اختیار دارند تا
جنبههای بصری و روانی مرتبط با انسانها را مورد ارزیابی قرار دهند.

دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﯾﺶ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی دﺳﺖﺧﻂ را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﺮدازش ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﭘﺮدازش ﮐﻨﺪ .ﻟﯿﻮد اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  30ﺑﯿﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن اﻧﻔﺠﺎر ﺑﯿﮓﺑﻨﮓ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد را ﭘﺮدازش ﮐﻨﯿﺪ «.اﻣﺮوزه
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮف درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﺼﺮی و رواﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﺼﺮف ﮐﻢ اﻧﺮژی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﮐﺎرآﻣﺪی اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
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