ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

وﻗﺘﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  1946ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،اﻓﻖﻫﺎی روﺷﻦ و دﻧﯿﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺪﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺻﺮف ﺷﺪ.
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.

اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ در ﺳﺎل  1957ﻣﯿﻼدی و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﻪﻧﺎم ﻓﻮرﺗﺮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﺟﺎن
ﺑﺎﮐﻮس ﮐﻪ در آیﺑﯽام ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺷﺪ .دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ و
ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺸﮑﻼت دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی در
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در دﻫﻪ  1960ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﺎل  2017ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
 ۶راﻫﮑﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل رخ داد .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻨﺎوری را اراﺋﻪ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ آن ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﻮاﻧﺘﻮم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در  D-Waveدر ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻈﯿﻤﯽ را از ﺧﻮد
ﺑﺮوز داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ  D-Waveآﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎری اﺳﺖ.

ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ
ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در رﯾﺎﺿﯿﺎت »ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪدﻧﺒﺎل

ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺳﺎده و از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻬﺎت واﻗﻌﺎ ً
ﺳﺎده اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻮقاﻟﻌﺎده دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن از ﻣﯿﺎنﺑﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ
روش ﻣﻮﻧﺖﮐﺎرﻟﻮ ﯾﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ .اﺻﻮﻻ ً ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ و ﻫﺪف ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدیﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ
ﭼﯿﭗﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ  D-Waveﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را آﻏﺎز ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﻫﺰاران اوراق ﺑﻬﺎدار در
دﺳﺘﺮس ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ را ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮ در
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺟﺮﻣﯽ ﻫﯿﻠﺘﻮن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ  D-Waysﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺎ را
اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮﭼﯿﺰی را روانﺗﺮ و ﻧﺮمﺗﺮ
اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ«.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی از ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  2003ﻣﯿﻼدی ﭘﺮوژه ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻧﻮﯾﺪ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی از ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ را داد .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ از
ﯾﮏ روش ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﮏ ﻧﻮع درﻣﺎن را ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺪن وی ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع روش ﺑﻪوﯾﮋه در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ داﻧﺶ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﯽ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .آﻧﻼک ﮐﺮدن اﺳﺮار  DNAﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ درﺑﺎره
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﮐﻢ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﺷﮑﺎف را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﺪرت را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻘﺸﻪ ژنﻫﺎ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ D-Ways ،ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ  DNA-SEQﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن از
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﺤﻮه آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻤﺎم ژﻧﻮم ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ روشﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺷﻮد .ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ﺑﻮد و ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژی.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان  DNAاﻧﺴﺎن را در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد
اﮔﺮ ﮐﻤﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺠﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادن آنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﻣﺎ
اﺷﺘﺒﺎه در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻌﺎت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺮورﯾﺴﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
رﻧﮓﻫﺎ و ﺷﮑﻞﻫﺎ را ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻬﺮه ﯾﮏ
اﻧﺴﺎن ،ﻧﻮع آراﯾﺶ ﻣﻮی ﺳﺮ ﯾﺎ اﻣﻀﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ ﻃﺮاح ﻧﺎﻣﯽ و ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،اﻃﻼﻋﺎت
در دوره آﻣﻮزش از دﺳﺖ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
درﺳﺖ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎف ﻣﻮﺟﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺷﺮﮐﺖ D-Wave
در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺳﺎ اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﻓﮑﺮی اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﺑﺎزﺗﺎب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﯿﻠﺘﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت
 D-Waveدر اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻨﺶ و ﺑﺼﯿﺮت را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن ﭼﯿﺰی آن را
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﺖ دﻗﯿﻖ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ«.

اﻓﺰودن ﻫﻮش اﻧﺴﺎن
در ﺳﺎل  1968ﻣﯿﻼدی و درﺳﺖ ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻮرﺗﺮن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎن ﺑﺎﮐﻮس ،ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪﻧﺎم داﮔﻼس
اﻧﮕﻠﺒﺎرت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن« اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ از اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ آن »ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم دﻣﻮﻫﺎ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺗﺎ آن
زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﮐﻮاﻧﺘﻮم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارد :دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺻﺮﻓﺎ ً ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ
از ﻣﺮدم آنﻫﺎ را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﻧﮕﻠﺒﺎرت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وی ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎوس و ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را
اداره ﮐﺮد.

لازم نیست از یک روش برای درمان همه بیماران استفاده شود ،بلکه میتوان برای
هر بیمار یک نوع درمان را طراحی و برنامهریزی کرد تا مطابق با نقشه ژنتیک
بدن وی باشد .این نوع روش بهویژه در درمان بیماریهای سرطانی مفید واقع شده
است

ﺑﻌﺪ از آن ،ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮاﮐﺲ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﺑﻪﻧﺎم »آﻟﺘﻮ« را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺪه اﻧﮕﻠﺒﺎرت ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﮑﯿﻨﺘﺎش ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻓﻘﯿﺪ در ﺳﺎل  1984ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ورود ﻓﻮرﺗﺮن و ﻣﺎدر »ﺗﻤﺎم دﻣﻮﻫﺎی« اﻧﮕﻠﺒﺎرت ﻗﺮار دارد .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
آﻣﻮزشﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﻨﻮز در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ روﯾﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻼود ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﻫﯿﻠﺘﻮن در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ» :اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
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