ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

آیﺑﯽام ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪای از ﭘﺮدازﻧﺪه ﺗﺠﺎری ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد

ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﻣﺠﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ .در آن
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻏﻮلﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﺑﻮده و اوﻟﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﺑﯽ ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﭘﺮدازش ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از دادهﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آیﺑﯽام ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺟﺎزه داده از ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ از اوﻟﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺗﺠﺎری ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .ﭘﺮدازﻧﺪهای ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اول اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه
ﺑﻪ  16ﮐﻮﺑﯿﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارد ﺗﺎ ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ ﺳﺮورﻫﺎی ﮐﻼود آیﺑﯽام را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪای اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ
از ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ.

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻗﺪرت ﺟﺎدوﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮم اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی ﯾﮏ ﺑﯿﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .اﻣﺎ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻫﺮ ﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد
ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﻔﺮ ،ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دو را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺼﺎﻋﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ دو ﺑﯿﺖ ﭼﻬﺎر وﺿﻌﯿﺖ  11 ،01 ،00و  10را از
آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ دو ﮐﻮﺑﯿﺖ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر وﺿﻌﯿﺖ را در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار دﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮدازشﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺮدازش ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را درﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ
آیﺑﯽام در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ  5ﮐﻮﺑﯿﺘﯽ را روی ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ
ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  32ﺑﯿﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه  16ﮐﻮﺑﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎدل  65536ﺑﯿﺖ
ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی را ﺑﺎ آن
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻧﺴﺨﻪ دوم اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﻮاد ﺑﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن ﺑﻪ  17ﮐﻮﺑﯿﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ آن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺮدازﻧﺪه 16
ﮐﻮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ آیﺑﯽام ﻣﻮﺳﻮم
ﺑﻪ ﮐﯿﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ آنرا ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ.
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اﺑﺮﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در اﺑﻌﺎدی ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺒﻮه و ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .آروﯾﻨﺪ ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﮐﻼود ﻫﯿﺮﺑﺪی آیﺑﯽام در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ  5ﮐﻮﺑﯿﺘﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺮدازﻧﺪه و ﻣﻮادی ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ را آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮان  50ﮐﻮﺑﯿﺖ دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ
ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻮان ﻣﺤﺪود ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﯿﻢ «.آیﺑﯽام ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻄﺎی ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ،
ﻧﺤﻮ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻄﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
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