ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺎزهوارد در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟

آﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎﻟﻮگ اﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل؟ ﻣﺎ در ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻮاب ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻮاﻧﺘﻮم اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا
دﻧﯿﺎی آﻧﺎﻟﻮگ دروناﺗﻤﯽ ﭼﻨﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻓﻬﻤﯿﺪ .در ﻓﻨﺎوری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺻﻔﺮ
و ﯾﮏﻫﺎ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺑﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی داده ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﻧﻮری ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻇﻬﻮر ﯾﮏ
ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ :اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ.
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.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ و دور از دﺳﺘﺮس ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ D-Wave Systems .ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی
ﺷﺪه اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﭼﻬﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ  D-Wave 2Xﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
آن ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺳﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﺎﺳﺎ و
ﮔﻮﮔﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮔﺮانﺑﻬﺎ؟
آﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ راه را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﮐﺖ آیﺑﯽام
اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن را در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ واﺗﺴﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ و از
ﻣﺎه ﻣﯽ  2016در  IBM Cloudدر ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ  5ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﺪرت اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﺎ  50ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ آیﺑﯽام ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺗﻤﺎم  500اﺑﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آروﯾﻨﺪ ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آیﺑﯽام
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺣﺎل ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ آن ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی

اﻣﺮوزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻼود ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و در ﭘﯽ آن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﻮد«.

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
در ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﺗﺼﺎل
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ آنﻫﺎ را در ﮐﻼود در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .اﻣﺎ ﻧﺤﻮه
اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﻧﻮدﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از ﻓﻮﺗﻮنﻫﺎ )ذرات واﺣﺪ ﻧﻮر( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺮان ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ اﺗﻤﯽ،
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻮری داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﺳﮑﺲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺎﺗﯿﺎس ﮐﻠﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺻﻮﻻ ً
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻧﻮری ﻗﻮی ،اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻓﻮﺗﻮن واﺣﺪ ﺣﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی درﺧﺘﯽ و زﻧﺠﻴﺮهای ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻧﻮدﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ اﺗﻢﻫﺎی ﺧﻨﺜﯽ و ﯾﻮنﻫﺎی ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻨﺪ.

اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﮐﺪﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت درون ﻓﻮﺗﻮنﻫﺎی واﺣﺪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ،زﯾﺮا ﺣﺎﻻت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﻮﺗﻮن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﺗﻤﺎم داده ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ و ﻓﻮﺗﻮن
)اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺤﻮه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن( اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ دﮐﺘﺮ ﮐﻠﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در دنیای فراکوانتومی ،بزهکاران و هکرها خود را با حملات فیشینگ و تضعیف
دستگاه برای دسترسی به سیستمها و اطلاعات به زحمت نخواهند انداخت.

ﺑﺎ ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﻮنﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎ در ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﻧﻮری )ﮐﻪ از دو آﯾﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ( و ﺗﺤﺮﯾﮏ آنﻫﺎ
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﯾﻮنﻫﺎی ﻟﯿﺰری ،اﯾﻦ ﯾﻮنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮر را در ﺟﻬﺖ آﯾﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ از اﯾﻦ اﺛﺮ ﭘﻮرﺳﻞ
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از ﯾﻮن ﺑﻪ ﻓﻮﺗﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ از آﯾﯿﻨﻪ ،ﻓﻮﺗﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
ﻧﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درون ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،داده آﻣﺎده ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج آن اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ«.

رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ،ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ  Post-Quantumاﻧﺪرﺳﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﮐﺜﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﮐﺪﮔﺬاری ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد «.در دﻧﯿﺎی
ﻓﺮاﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،ﺑﺰﻫﮑﺎران و ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ و ﺗﻀﻌﯿﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﭼﻨﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺠﺮﻣﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﻮﻟﺪوزر را ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻪﻃﺮزی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻔﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻗﻔﻞﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ در،
ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری از ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری داده دارﯾﻢ ،را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
ﭼﻨﮓ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﻣﻦ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ از اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

آﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﺑﻠﻪ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در آﯾﻨﺪه ﯾﮏ
ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﻗﯿﻤﺘﺸﺎن اﺻﻮﻻ ً در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﺎص ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی اﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪﺻﻮرت
اﯾﻤﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

بعد از معرفی قانون طلایی مور و رسیدن به محدودیتهای پیش روی صنعت
ترانزيستورها ،حالا وقت آن رسیده است تا به استقبال محاسبات کوانتومی با
قدرت نامحدود و در پی آن اینترنت کوانتومی برویم ،اما برای فایق آمدن به
چالش بزرگ رمزنگاری لازم است این اینترنت کاملاً از نو ابداع شود

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درﺟﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻄﻠﻖ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ )ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ( ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻼود ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﻫﻴﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪﺷﮑﻞ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻼﯾﯽ ﻣﻮر و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ ،ﺣﺎﻻ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺤﺪود و در ﭘﯽ آن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪن
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً از ﻧﻮ اﺑﺪاع ﺷﻮد.
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