ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ده ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان واﺣﺪ راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ در وﺑﻼگ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ از
روﯾﮑﺮد ﺗﺎزهای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮدازشﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،
ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪهاﯾﻢ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ وﯾﮋه را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل
آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژﯾﮑﺎل ) (topological qubitاﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ«.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره  ۱۸۹ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را از ﯾﺎزده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎل  2006ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻓﯿﺰﯾﮏداﻧﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪ را
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری
را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺗﺠﺎرب ﺗﺎد ﻫﻠﻤﺪال ﻣﺪﯾﺮ
اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺒﻖ ﺧﻮد در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﮐﺪام ﺷﻐﻞﻫﺎ ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﻫﻠﻤﺪال ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ در ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دارد .او ﺑﻪﻃﺮز ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎﯾﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻣﺼﺮﻓﯽ روزﻣﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﺮب اﮐﻨﻮن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻠﻤﺪال ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﻦ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﮐﺎر ﺧﻮد رﺳﯿﺪهاﯾﻢ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻓﺎز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وارد ﺷﻮﯾﻢ «.ﺗﺎد
ﻫﻠﻤﺪال ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﯿﻨﮑﺖ ،ﻫﻮﻟﻮﻧﺰ و اﮐﺲﺑﺎﮐﺲ اﺳﺖ .ﻫﻠﻤﺪال ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل
»ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.

مایکروسافت مدعی شده است در حال طراحی و ساخت اولین کامپیوتر کوانتومی
توپولوژیکال جهان است .یکی از مهمترین مزایای کوبیت توپولوژیکال به پایداری
بالای آن بازمیگردد .کوبیتهایی که میتوانند در هر جهتی به چرخش دربیایند و
حلقه کاملی را برای ساخت یک گره ساده یا نواری کامل ارائه کنند

ﻫﻠﻤﺪال ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺮﺑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ راه
روﺷﻨﯽ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرﮔﯽ
اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ،ﻣﺎ درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪای ﻗﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ «.ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو ﺗﻦ از رﻫﺒﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺣﻮزه ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﻟﺌﻮ ﮐﺎونﻫﺎون و ﭼﺎرﻟﺰ ﻣﺎرﮐﻮس را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ دﯾﮕﺮ
ﻣﺎﺗﯿﺎس ﺗﺮوﯾﺮ و دﯾﻮﯾﺪ رﯾﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺗﯿﻢ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮوژه
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻮﺑﯿﺘﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺷﮑﻞ
درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﻮس در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ «.ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ از ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ اﺑﺰار
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ را در
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻮاد و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪوﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد .اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ )Quantum
 (Economyﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻫﻤﻪﻣﻨﻈﻮره
اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻣﺮوزی از اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪارﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺪار ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ و ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻄﺎ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ .در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از
ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﻮﺑﯿﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﻫﻢﻧﻬﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در آن واﺣﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ را ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﻣﻮازی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژﯾﮑﺎل ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﻮﺑﯿﺖ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژﯾﮑﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺎﻻی آن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ درﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺣﻠﻘﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮔﺮه ﺳﺎده ﯾﺎ ﻧﻮاری ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژﯾﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ آن اﺳﺖ از ﺷﺒﻪذرات دوﺑﻌﺪی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
اﻧﯿﺎﻧﺲ ) (Anyonsاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﻪذرات در ﻓﻀﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز درﺑﺎره ﺟﺰﯾﯿﺎت دﻗﯿﻖ آن
اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.

ایکروسافت در طراحی این کامپیوتر از الگوریتمهای ترکیبی کلاسیک ـ کوانتوم
استفاده میکند .پژوهشگران این شرکت بر این باور هستند که با ترکیب این
الگوریتمها با یکدیگر میتوان قدرت یک کامپیوتر کوانتومی کوچک را درون یک
چهارچوب الگوریتمیک کلاسیک قرار داد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﻣﻮاد وﯾﮋهای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ـ ﮐﻮاﻧﺘﻮم اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺪرت ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﻮﭼﮏ را درون ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯿﮏ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻗﺮار داد .در ﮐﻨﺎر ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی وﯾﮋه
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ درﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ دیوﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﺰ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد ،ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺧﺒﺮه را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی وﯾﮋهای را ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﯾﮋه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﻧﺎم ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻗﺎﺗﻞ ) (Killer appsﻣﻌﺮوف ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻫﻠﻤﺪال در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺣﺪس ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻫﻪ  40و  50ﻣﯿﻼدی ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ .در آن زﻣﺎن،
آنﻫﺎ در ﻓﮑﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آن روزﮔﺎر ﻗﺮار دارﯾﻢ «.ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺰﯾﺖ
اﺻﻠﯽ روﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻼ ً ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان
ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد«.

آیا ما قبلاً کامپیوترهای کوانتومی در اختیار نداشتهایم؟ بهویژه پس از آنکه
دیویو در تابستان  ۲۰۱۶اعلام کرد یک کامپیوتر کوانتومی هزار کوبیتی را
طراحی کرده است؟

اﻣﺎ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ً ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ؟ ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ دیوﯾﻮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
اﻋﻼم ﮐﺮد ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻫﺰار ﮐﻮﺑﯿﺘﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻮﮔﻞ و ﻧﺎﺳﺎ ﻃﯽ ﻗﺮاردادی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏداﻧﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ دیوﯾﻮ را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺎﺗﯿﺎس ﺗﺮوﯾﺮ ژاﻧﻮﯾﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﻪ دیوﯾﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﺧﺘﻼف
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ  D-Waveدر
اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ ده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻨﺪﺗﺮ از آنﻫﺎ
اﺳﺖ D-Wave .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد» :آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎری ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ«.
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روﯾﮑﺮد ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ آن را ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد ،اﻣﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی
 D-Waveﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ.
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