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ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﯿﺰر ۲۵۰ :ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺑﯿﺖ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻟﯿﺰری ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۲۵۴ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻋﺪد ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۰۰
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺪد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ) (RNGﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺪد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﮑﯽ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﭼﻮن ﭘﺎﯾﻪ و

اﺳﺎس رﻣﺰﻧﮕﺎری را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺗﻌﺪاد وﺳﯿﻠﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﻓﻊ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻫﻤﯿﺖ دارد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدن دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ را دارد ،ﭼﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ  ۲۵۰ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺑﯿﺖ ) (bitﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ

دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺧﺮوﺟﯽاش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺪد ﺗﺼﺎدﻓﯽ را از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺖ ) (Bitstreamsﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻟﯿﺰری ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮل ،درون اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻮر را ﺑﯿﻦ آﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در

دو اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎزهای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﻼف
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﯿﺰر ﻗﺒﻠﯽ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﭘﺘﯿﮑﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺪاﺧﻞ در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺮﯾﻊ در ﺷﺪت ﻧﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺷﺪت ﻧﻮر را در  ۲۵۴ﻧﻘﻄﻪ از اﺷﻌﻪ در ﻫﺮ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺮوﺟﯽ دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﭘﺮ ﺷﺪن
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ آن را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن دادهﻫﺎ روی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آﭘﻠﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه  NTUﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﻞ و ﮐﺎﻟﺞ ﺗﺮﯾﻨﯿﺘﯽ دوﺑﻠﯿﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻟﯿﺰر درون ﯾﮏ ﭼﯿﭗ ﮐﻮﭼﮏ،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﮐﺎرﺑﺮدی آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً وارد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ژورﻧﺎل  Scienceﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

