ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ زودی در ﭼﯿﻦ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد -
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ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ،داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ُر خ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن
ﮐﺸﯿﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم »در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ

ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ« ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد.

ﺣﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺎم ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﭼﯿﻦ ﻗﺼﺪ دارد در ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی )آﮔﻮﺳﺖ(
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮل  2000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﮑﻦ و ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی

ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ .ﺷﻬﺮ ﺟﯿﻨﺎن ) (Jinanدر اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻘﺶ واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺮﮐﺰی را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن در ﺷﻬﺮ ﺟﯿﻨﺎن ﭼﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﻬﺮ ﺟﯿﻨﺎن از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺑﯿﺶ از  200ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﯿﺮو ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،ﺟﯿﻨﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻬﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎرﺑﺮدی در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭘﮑﻦ و ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی از ﺳﺎل  2013آﻏﺎز ﺷﺪه ،اﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ در ﺟﯿﻨﺎن
ﺑﻪ دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از  51ﻫﺰار ﺑﺎر اﻧﺘﻘﺎل داده در اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺮخ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﺑﻪ  99درﺻﺪ رﺳﯿﺪه؛ اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻤﺎس ﻫﺎی
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ،اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ،و ارﺳﺎل ﻓﮑﺲ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻧﻮری واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﻪ روﺷﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ،اﺑﺘﺪا ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ
روش ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﺪ ،ﯾﮏ ﻓﻮﺗﻮن در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه روی
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻠﻪ ﭘﻮرت ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ داده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ذرات در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ،ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﯾﺎ
ﺗﻐﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮم،
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ َﻫﮏ و ﻧﻔﻮذ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﻧﺪ،
اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﯿﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮر
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻟﻘﺐ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

