ﭼﺮا اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻀﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
داد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،دی ۱۳۹۸
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﯾﮑﯽ از رؤﯾﺎﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻮده و در آن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﮐﺎﻣﻼ اﻣﻦ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎ و اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ ،ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ً
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻓﻮق ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎ ،ارﺗﺶ ﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻣﻦ ﮐﺮدن
ﺗﻤﺎم اﻣﻮرات ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺪﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﻦ ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ را دارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را در اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد؟
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ،در ﻣﻮرد روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راه اﻧﺪازی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از
ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﺪاوم ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎی درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻀﺎ راه اﻧﺪازی ﮐﺮد.

در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺎم »درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ« ) (Entanglementوﺟﻮد
دارد .در اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه دو ذره ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﮑﺴﺎن را )ﺣﺘﯽ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺴﯿﺎر دور( ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ذره ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روی ذره دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻔﺖ ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﻘﻄﻪ و زﻣﺎن ﯾﮑﺴﺎن ،درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ
را ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎی اﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﻧﮕﻬﺪاری آن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺻﻄﮑﺎک ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎ
و ﻣﺤﯿﻄﺶ ﺳﺒﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﮐﺮدن ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎی درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﯾﺎ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﻢ ﻫﺎی اﺗﻤﺴﻔﺮ ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ ،ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﮐﻪ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻮق راه اﻧﺪازی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ راه ﺣﻞ ،اﺳﺘﻔﺎده از »ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ« )Quantum
 (Repeatersاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎ را ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺑﻪ آن اﺟﺎزه ﭘﺮش از ﯾﮏ ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺑﻌﺪی را ﻣﯽ
دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺣﺎل ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎری
از آن ﺳﺎﻟﻬﺎ زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻔﺖ ﻫﺎی ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎی درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه در ﻓﻀﺎ و ﭘﺨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﮐﺎﻣﻼ اﻣﻦ
ﻣﺘﻔﺎوت روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪن اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﺪه و ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎی
ً
را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎل  2017ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻮاره ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Miciusﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ را ﻧﺸﺎن داد .در اﯾﻦ روش ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎ ﻓﻮاﺻﻞ دورﺗﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻮاره در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ اﻓﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ  20ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻧﺘﻬﺎی
ﺳﻔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن روش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای راه
اﻧﺪازی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻣﻦ اﺳﺖ .دو
اﯾﺴﺘﮕﺎه زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻫﻮاره ﯾﮑﺴﺎن و در زﻣﺎن ﯾﮑﺴﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎی درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه از آن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد.

ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻪ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻮاره در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ و اداﻣﻪ دار دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻓﻮق ،ﻣﺪﻟﯽ از ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد .ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﭘﻮﺷﺶ

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪار ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﺤﺪود ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮی را ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ داد؛ ﭼﻮن اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻫﻮاره ﯾﮑﺴﺎن در زﻣﺎن ﯾﮑﺴﺎن را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ،اﯾﺠﺎد ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از 400
ً
ﺣﺪودا  3ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  GPSﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺎﻫﻮاره اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﻔﺎع
 24ﻣﺎﻫﻮاره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(.

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود  7500ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺜﻼ از ﻟﻨﺪن ﺗﺎ ﺑﻤﺒﺌﯽ ) 7200ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ارﺳﺎل اﻣﻦ ﭘﯿﺎم ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده و
ً
ﺷﻬﺮی ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل اﻣﻦ ﭘﯿﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺰرﮔﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ زﻣﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ از  200ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ دارﻧﺪ.
ﺑﺮای اﺣﺪاث ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﯿﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺑﺎ

اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ دارد در آﯾﻨﺪه آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ و اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ارزش ﻫﺎی ﺧﻮدرا ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻮر رﻗﺎﺑﺖ داغ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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