 IBMﺑﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را  ۱۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ  IBMاز ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺗﺎ  ۱۰۰ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرﺗﯽ دارﻧﺪ ﻫﻨﻮز در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺎدی

ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ IBM .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ راﻫﮑﺎری اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﻧﺎم » «Qiskitاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺎدی و ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺎ

ﺳﺮﻋﺘﯽ  ۱۰۰ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻧﻘﺸﻪ راه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻃﯽ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻧﺮماﻓﺰار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن را ﻣﯽدﻫﺪ.

 IBMدر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد  ۱۰۰ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻫﺪف از اﯾﻨﮑﺎر را ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺟﺮای ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎهﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
 IBMﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ،اﯾﻨﺘﻞ،
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ IonQ ،و ﻫﺎﻧﯽول را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮم
دارد ،ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ زودﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را از
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﯿﺎورد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺗﻐﺮات ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﮔﯿﺖ ﺑﻪ
ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ﺧﺎﺻﯽ از ﮔﯿﺖﻫﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺑﺮای وﻇﺎﯾﻒ
ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 IBMاﻧﺘﻈﺎر دارد ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۶ﻣﺎژولﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ دﺷﻮارﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در  ۲ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎ از
 ۲۷واﺣﺪ ﻓﻌﻠﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ »ﻓﺎﻟﮑﻮن« ﺑﻪ  ۱۱۲۱واﺣﺪ در »ﮐﺎﻧﺪور« اﺳﺖ و ﺳﺎل  ۲۰۲۴ﻧﯿﺰ ﻓﻨﺎوری اﺻﻼح
ﺧﻄﺎی ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

