ﻫﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و آﯾﻨﺪه ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر اﻣﻨﯿﺖ در
دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
اﺣﺘﻤﺎﻻ زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺣﻤﻼت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
ً
ﺗﺎ ﺑﺮای وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دور زدن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﻫﺎی اﻣﺮوزی
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،رﻣﺰﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎری از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاﺳﺎس رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺎده ای ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﺮدن اﻋﺪاد ﺑﺰرگ در اﻋﺪاد اول

ﮐﻪ ﮐﺎری ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻣﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﺎم
»اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﻮر« ) (Shorوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری
اﻣﺮوزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را از ﺣﻤﻼت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﻟﯿﻠﯽ ِﭼﻦ ،رﯾﺎﺿﯽدان و
ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﺴﺎرت وارده از ﺳﻮی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺮدازش
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زودﺗﺮ از ﻫﺮ راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮی از راه ﺑﺮﺳﺪ؛ اﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای
دورﻧﻤﺎی ﭘﺴﺎ-ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﺻﺮف ﯾﮏ ﭘﭻ اﺳﺖ.
ﭼﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »در ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  20ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺪﺗﯽ زﻣﺎن ﻣﯽ
ﺑﺮد «.اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺼﺪ دارد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﻧﻬﺎ  69اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت

ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳﻨﺠﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  2022اﻟﯽ  2023ﻣﯿﻼدی ،ﭘﯽ ﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از اﯾﻦ ﺣﻤﻼت
ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

