آﻣﺎزون ﺳﺮوﯾﺲ آزﻣﺎﯾﺸﯽ راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آذر ۱۳۹۸
آﻣﺎزون ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم آﻣﺎزون ﺑﺮاﮐﺖ )(Amazon Braket
را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺣﻮزه ﻧﻮﭘﺎی راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺑﻪ
ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
آﻣﺎزون ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در وﺑﻼگ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﺑﺮاﮐﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
ﺗﺤﺖ وب آﻣﺎزون ) (AWSﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه و در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح از اﻣﻨﯿﺖ و رﻣﺰﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ آﻣﺎزون ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﺎ اﺟﺮای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎ روی ﯾﮏ ﺳﺮی از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻓﻌﻠﯽ از ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن  D-Wave, IonQو  Rigettiﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

آﻣﺎزون در اداﻣﻪ ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪارﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺪارﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ را روی ﯾﮏ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ واﻗﻌﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ«.
آﻣﺎزون در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «AWS Center for Quantum Computingدر
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎوری ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ) (CalTechاﺳﺖ و ﻗﺼﺪ دارد در آن روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮ راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ آﻣﺎزون ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ  Wiredﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﺎزون در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺗﺄﺪ ﮐﺮد.
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ً
اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ  54ﮐﯿﻮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
)ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﻔﺮ و  (1وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ
 Sycamoreﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻣﺎزون و

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ )ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ  (Azure Quantumﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

