ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﯾﮏﺳﻮ و ﭘﺮدازش ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،دو ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﺑﺴﯿﺎر داغ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺮه زدن اﯾﻦ دو ﺣﻮزه و ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ،راﻫﮑﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﺮوز اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ :ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ.
ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﺎ را ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .در ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﺗﻼشﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺷﺎرهای ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ آنﻫﺎ را درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
آنﻗﺪر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای آنﻫﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .روﯾﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
روﯾﺎﯾﯽ ﺣﺪودا ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ،ﺗﻼش زﯾﺎدی ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آیﺑﯽام ،ﮔﻮﮔﻞ ،اﯾﻨﺘﻞ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری زﯾﺎدی در
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ،ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺻﻔﺮ و و ﯾﮏ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ »ﺑﺮﻫﻢﻧﻬﯽ« و »درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ« ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﺠﻢ
زﯾﺎدی از داده را ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﭘﺮدازش ﮐﻨﻨﺪ .واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ» ،ﺑﯿﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ« ﯾﺎ ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر »ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ«
) (qubitاﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﻤﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ
ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎری ﺑﺮای رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
رﻣﺰﻧﮕﺎری و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺎﻻ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ و ﮐﺸﻒ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻬﺎن

ﭘﺮدازش ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﻮروﻣﻮرﻓﯿﮏ
ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اروﭘﺎﯾﯽ در ﭘﺮوژهای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ » ﭘﺮدازش ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﻮروﻣﻮرﻓﯿﮏ« ) ،(Quromorphicﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺮدازش ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻗﺎدر

ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﻢزﻣﺎن ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای آﻣﻮزش
دادن
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه ،در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﻪﻋﻨﻮان داده آﻣﻮزﺷﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺰاران و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻋﮑﺲ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ داد .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻫﺎرﺗﻤﻦ از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮏ و ﻋﻠﻮم ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﯾﻮتوات اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ
) ( IPaQSﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﻪﻋﻬﺪه دارد و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎوری زورﯾﺦ ﺳﻮﯾﯿﺲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ دﻟﻔﺖ
ﻫﻠﻨﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺳﮏ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ،آیﺑﯽاِم ﺳﻮﯾﯿﺲ و ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﺎل ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدن ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ از دادهﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن وﻇﺎﯾﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﯾﺎ دﺳﺖﺧﻂ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ
در ﭘﺮوژه ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺪف ﻣﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﭘﺮدازش ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮرونﻫﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ورودی را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮرونﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺮوﺟﯽ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ «.اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )ﺷﮑﻞ  ،(۱ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮدازش ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ورودی
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮهای اﻋﺘﻘﺎد دارد ،اﻣﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻨﻮز از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد.
شکل .۱نمونهای از یک تراشه کوانتومی مبتنی بر
ابررسانا

ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون 1را روی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪای ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ در ﺗﻼشﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ،ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮرونﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﮔﺮوه اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ از روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ » :در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﭙﺘﺮوﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ آﻧﭽﻪ را روزﻧﺒﻼت ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد روی ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ «.آنﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪای  ۲ﮐﯿﻮﺑﯿﺘﯽ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﻮد را روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺑﺮی آیﺑﯽام
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آیﺑﯽام اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺑﺮی ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه  ۵ﮐﯿﻮﺑﯿﺘﯽ  Q-5را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن
از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎوﯾﺎ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ  Francesco Tacchinoﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون روی ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و آن را ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ آزﻣﻮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﺰﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ را در
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای از ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ » :اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺎ ﯾﮏ
ِ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد «.اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺮدار
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﻈﯿﺮ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮدار وزندﻫﯽﺷﺪه ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺰرگ ﭘﺮدازش ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺑﻌﺎد آراﯾﻪ وﺟﻮد دارد .ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ورودی N
ﺑﻌﺪی را ﭘﺮدازش ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮدازش  ۲ﺑﻪ ﻧﻤﺎی  Nﺑﻌﺪ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ آیﺑﯽام ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ۲در  ۲ﭘﺮدازش ﮐﺮدهاﻧﺪ )  Nﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه  ۲اﺳﺖ
() .ﺷﮑﻞ (۲

شکل . a - ۲شبکه باید الگوی  ۲در ۲
را شناسایی میکرد.
.bنمایی گرافیکی از پردازنده
 Q-5آیبیام ) (Tenerifeکه در این
تحقیق استفاده شد.
.cنمونهای از پیادهسازی گیتی
برای N=2

اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد ،ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺎده را ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ  Tacchinoاﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﺳﺎده ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎی در دﺳﺘﺮس،
از اﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه
ﻗﺮار اﺳﺖ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ
ﺑﺘﻮان آن را روی ﻫﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺮدازش ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭘﯿﺎده ﮐﺮد .در اﯾﻦ راه ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺎ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ،راﻫﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺮﮐﺖ رﯾﮕِﺘﯽ ) (Rigettiدر ﺑﺮﮐﻠﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ) (Clusteringرا روی
ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪای از ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(۳
شکل .۳نمونهای از پردازنده کوانتومی ریگِتی

ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ  ۱۹ﮐﯿﻮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﻣﻮﺳﻮم
ﺑﻪ ﻓﺎرِﺳﺖ ) (Forestدر دﺳﺘﺮس ﻗﺮار داد .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ رﯾﮕِﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آیﺑﯽام و ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ
ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪ ده ﮐﯿﻮﺑﯿﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ
ِ
ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺘﮑﺎری ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در

ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ رﯾﮕِﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﭘﺮدازش ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،از
روﺷﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﺎدهﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
 Will Zengﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ رﯾﮕِﺘﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی رﻗﺒﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و آزﻣﻮدن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﻤﻞ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﻣﻮﻧﺮو از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ و ﻣﺤﻘﻖ ارﺷﺪ  ،IonQﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ،ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ» :ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ زود اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺣﻮزه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻫﻨﻮز درک درﺳﺘﯽ از اﯾﻦﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﺮا ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺪارﯾﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪن ﺣﻮزهای ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ «.اﻣﺎ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻗﺎﺑﻞاﻃﻤﯿﻨﺎنﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ِ
ﻏﯿﺮﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﺳﮑﺎت آروﻧﺴﻮن ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ » «Quantum Informationداﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :در آﯾﻨﺪه ﭘﺮدازش ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ
راﻫﮑﺎری در ﻋﻤﻞ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد «.آروﻧﺴﻮن و ﻣﻮﻧﺮو ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ» :در دﺳﺘﺮس
ﻗﺮار دادن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ رﯾﮕِﺘﯽ ،آیﺑﯽام و ﮔﻮﮔﻞ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮدازش ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،زﯾﺮا دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد ،زﯾﺮا در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ،آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه را در زﻣﺎن واﻗﻌﯽ دارﻧﺪ.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ:
 .۱ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ) (Perceptronﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﮏﻻﯾﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ،ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻋﺪاد را در ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﺮدار ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺿﺮب ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺮدار در ﺑﺮدار وزن ،ﯾﮏ ﻋﺪد را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻋﺪد،
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮد ،ﺧﺮوﺟﯽ )ﯾﮏ( و اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺮوﺟﯽ )ﺻﻔﺮ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪای
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،آراﯾﻪای از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی ) ﭘﯿﮑﺴﻞ( را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار
در اﯾﻦ آراﯾﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ آراﯾﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون اراﺋﻪ
دﻫﯿﻢ ،ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺻﻔﺮﻫﺎ و ﯾﮏﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺪف از آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺑﺮدار وزن و ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺻﻔﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد .ﻓﺮاﻧﮏ روزﻧﺒﻼت دﻫﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ اﯾﺪه ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪزودی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﯾﮏ
ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ،ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺳﭙﺘﺮونﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺷﯿﺎ و ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ رﻗﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﺷﻄﺮﻧﺞ و ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ
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