ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۹ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۹ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺪون ﺧﻄﺎ و ﻣﻔﯿﺪی را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ ﺑﺸﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬای
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ دارویﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻻزم ،ﭘﺮدﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺳﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎرﺑﺎرای
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ راه اﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی دادهی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ،
ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺻﺮف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واﺣﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ از اﻋﻼم ﺧﺒﺮ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﺬرد و اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ
در ﻃﯽ  ۲۰۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ  IBMاﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ارﻗﺎم اﻋﻼم ﺷﺪه ،اﻏﺮاق ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﺑﺮ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﯽ  ۲.۵ﺳﺎل اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ  IBMﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ
ﺳﺎﺧﺖ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎرﺑﺎرا ،ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ.
ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ اﻣﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﮐﻮدﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه و داروﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ
راﯾﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻏﻮل ﺑﺰرگ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ
اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻔﯿﺪ راه درازی در ﭘﯿﺶ دارد .ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺴﺎزد .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﺪ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ،در واﻗﻊ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻮرد اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺰار ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﯾﮏ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﮑﺮ

ﮐﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ دارد ﮐﻪ آﯾﻨﺪهی راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ
ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﻪ آﯾﻨﺪه آن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺗﺮی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ زودی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﯿﻨﺶ ﻗﺪرت در ﺟﻬﺎن را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزهی ﭘﺮدازش ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ رﻗﺒﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ
ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

