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ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در دﻣﺎی اﺗﺎق را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ » «Archer Materialsاﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﺖ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ )ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ( در دﻣﺎی اﺗﺎق ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اوﻟﯿﻦ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﺧﻮد را روی ﯾﮏ ﺟﺰء ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ» ،ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻮﮐﺮ« درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده:

»ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اوﻟﯿﻦ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺧﻮد را روی ﯾﮏ ﺟﺰء ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ
از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﯿﭗ ﭘﺮدازﺷﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
 12CQدارد .ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﯿﭗ  12CQﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود در
دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد«.
ﭼﻮﮐﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﭗ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  ،Archerاﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ روی ﯾﮏ ﺟﺰء ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﯿﺮوی
اﺗﻤﯽ رﺳﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺑﺰار دﻗﯿﻖ« ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺪه ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 Archerدر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده:

»اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی روی رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ واﺣﺪ در دﻣﺎی اﺗﺎق در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮا ،رﻃﻮﺑﺖ و ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون اﺑﻬﺎم اﺛﺒﺎت ﺷﺪﻧﺪ«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﯾﻦ اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ را در ﭘﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ .ﺟﺰء اﺻﻠﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ:

»اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ واﺣﺪ را در دﻣﺎی اﺗﺎق و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮا ،رﻃﻮﺑﺖ و ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ( ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺑﻬﺎﻣﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ«..
 Archerﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺎورد ﺧﻮد را از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺎرج و آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﭼﯿﭗ  12CQرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و
ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﭗ دارای ﻣﺠﻮز را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺧﯿﺮ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

