داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
را ﺑﯿﻦ دو ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ  Natureﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ در اﻗﺪاﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را از
ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ دﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ را ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖﺳﺎزی راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎ )ﯾﺎ ﺑﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ( واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان و
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻫﻢﻧﻬﯽ – و درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ – ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﺘﺪاول اﻣﺮوزی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ
ﺣﺠﻢ ﺑﺎورﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ »ﭘﺮﯾﺘﺰﮐﺮ« از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ
ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪهی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و در ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ دو ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ را
درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎی داﺧﻞ دو ﺷﺒﮑﻪ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه
ﮐﺮدﻧﺪ» .اﻧﺪرو ﮐﻠﯿﻠﻨﺪ« ) ،(Andrew Clelandﻣﺤﻘﻖ ارﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻮﺳﻌﻪ روشﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه اﻧﺘﻘﺎل وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎری راﯾﺎﻧﺶ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ«.

وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻮﺗﻮنﻫﺎی رﯾﺰﻣﻮج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻠﯿﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎی اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎ در واﻗﻊ ﻣﺪارﻫﺎی ﺑﺮودﺗﯽ رﯾﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮق آنﻫﺎ را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ )ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱ﻣﺘﺮ( ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ
ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ دو ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻪ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎ داﺷﺖ .آنﻫﺎ در ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ را ﺑﻪ
ﮐﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻮﺗﻮنﻫﺎی رﯾﺰﻣﻮج اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺪ.

ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻮق زﯾﺎد ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﺗﻼف اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ
ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻠﯿﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﯾﻮﭘﻨﮓ ژوﻧﮓ« ) ،(Youpeng Zhongﭘﯿﺶﺗﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ – ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ دوم – در آن ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ده
ﻧﺎﻧﻮﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردم ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺟﺎزه داد
ﺗﺎ ﺑﺪون اﺗﻼف ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی درﻫﻢﺗﻨﯿﺪهی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺪاﻋﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آنﻫﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ-ﭘﺮوﺗﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎ را در ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺴﻂ دادﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺮ ﺷﺶ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ در دو ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪهی ﻣﻨﻔﺮد و ﺳﺮاﺳﺮی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

اﻧﻘﻼب راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در راه اﺳﺖ
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺑﺎ ﻣﺎژولﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻮاده
ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺠﻢﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﯿﭽﯿﺪهای از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻧﻬﺎﯾﺖ دارای ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻣﺎژولﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و رﻓﺘﺎری
ﺷﺒﮑﻪ اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط واﺣﺪﻫﺎی
ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺒﮑﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﮐﻠﯿﻠﻨﺪ در ﯾﮏ ﭘﺴﺖ وﺑﻼﮔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺎژولﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺑﺮای
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،و دﺳﺘﺎورد اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻗﺪم ﺑﺰرﮔﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺸﺎن
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎی اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

