اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﮐﻨﻨﺪ .در
ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻔﯿﺎت

ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ را
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﭽﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از ﻓﻀﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ راه اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ را ﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﻮد آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ

ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺮﻣﻮز ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ )ﯾﺎ ﻫﻤﺎن

ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎ( اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ

ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺎن اورل از ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﭘﺎﺳﯿﻔﯿﮏ ﻧﻮرث وﺳﺖ و ﻣﻮﻟﻒ ارﺷﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ:

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻦ در
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﭙﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﺸﺪار داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت

ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﺮﺳﺪ.

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم decoherence
اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﻣﺘﺮﯾﮏ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ داده اﻧﺪ؛ در ﺳﺎل
 ۱۹۹۹ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎی اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﯿﻪ دوام ﻣﯽ آوردﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ  ۲۰۰ﺻﺪم ﺛﺎﻧﯿﻪ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻦ و ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ
را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
از ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ روﯾﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮای

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد.
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی  decoherenceﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎز ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ وﯾﻠﯿﺎم اوﻟﯿﻮر اﺳﺘﺎدﯾﺎر
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﻋﻠﻮم راﯾﺎﻧﻪ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻟﯿﻨﮑﻮﻟﻦ در  MITداﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﻦ ﭘﯿﺎز را از آن ﺟﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻻﯾﻪ ای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ در دوﺳﺎل اﺧﯿﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ و آن ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻮر در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎ و ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

