ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻓﻮرد از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﺎﺳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻓﻮرد و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﺎﺳﺎ)  (QuAILﻗﺮاردادی ۱۰۰ﻫﺰار دﻻری ﺑﻪ اﻣﻀﺎ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻓﻮرد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدرانﻫﺎی ﺧﻮد از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﺎﺳﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ژوﺋﯿﻪ اﻣﺴﺎل و در ﺳﮑﻮت ﺧﺒﺮی ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ ،ﻗﺮار اﺳﺖ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری  D-Wave 2000Qﻧﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﻪ ﻓﻮرد ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺛﺮات ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از
ﻣﻮازیﺳﺎزی ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  Joydip Ghoshﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻓﻮرد » :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﯿﺮ در ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﭼﺎﻟﺸﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ« .او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ  ، Chariotﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﻮرد ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮ روی ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺸﻬﻮر »ﻓﺮوﺷﻨﺪه دورهﮔﺮد« اﺳﺖ )
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ دورهﮔﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﮕﺬرد( .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او » :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،زﻣﺎن را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺎ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ« .ﻓﻮرد در ﻧﻈﺮ دارد در ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد از ﺧﻮدرانﻫﺎ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺧﻮدرانﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی در ﺷﻬﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه  Ken Washingtonﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ
ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮرد » :اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ« .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون از دﺳﺖ دادن زﻣﺎن و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،درﯾﺎﺑﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﻓﻀﺎی
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ« .او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ » :ﺑﺮای ﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ) ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ( اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد .ﻣﺎ،
ﻓﻘﻂ روش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ« .ﺑﻪ ﺑﺎور او » :ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﻮاﻧﺘﻮم در ﺧﻮدرانﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ) ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮدروﺳﺎز( ،ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺰﯾﻨﻪای
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ«.
ﻓﻮرد ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ روی آورده اﺳﺖ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ،ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺴﯿﺮ دهﻫﺰار ﺗﺎﮐﺴﯽ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺷﻬﺮ ﭘﮑﻦ ،از ﮐﻮاﻧﺘﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﻪ در آن ،زﻣﺎن
ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  Florian Neukartﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش دادن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺑﻮده و
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎرک ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،روشﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ «.اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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