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مروری موضوعی بر آنچه خواهیم داشت

فهرست عکس ها

عکس های مربوط به موضوع تحقیق شده•

-Dپروسسور دوهزار کیوبیتی و اکتشافگر ساخته شده•
Wave’sک درحال ساخت و بعد از ساخت از نشریه نیویور

تایمز 

NASAکامپیوتر کوانتومی مورد استفاده در •

برابر سرورهای معمولی 3600کامپیوتر کوانتومی گوگل که •
سرعت پردازنده دارد

تصویر ازمایشگاهی تولید فوتون درهم تنیده•

اده به ماهواره جدید کوانتومی چین که برای ارسال و دریافت د•
خارج جو ارسال شده است

IBMکامپیوتر کوانتومی شرکت •

فهرست مطالب

بیت کوانتومی•

کامپیوتر های کوانتمی•

•Stean code  و الگوریتمshore

معرفی عملکرد•

کوانتومیمحدودیت های آدرس دهی محاسبات •

SWAPگیت •

سه بلوک ساختاری فیزیکی•

جدول مقایسه•

نمودار های ستونی نشان دهنده ساختار داخلی•

مدار کالسیک برای کنترل کیوبیت•
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چکیده ای از بیت کوانتومی

بیتها واحدهای . وبیتها بیتها و کی: از تدوین مکانیک کوانتومی مشخص است که جهان اساًساً متشکل از دو چیز است•

ها گاهی اوقات بیتهای این بیت. اطالعات هستند و عمدتًاً با استفاده از صفر یا یک، صحیح یا اشتباه ارائه میشوند

یز یک نوع اطالعات به نام کیوبیتها ن. کالسیک نامیده میشوند تا آنها را از بیتهای کوانتومی یا کیوبیتها متمایز ساخت

.استاطالعات کوانتومی رمزگذاری میکنند که خیلی از اطالعات کالسیک متفاوت 
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نمایش بیت کالسیک و بیت کوانتومی:1شکل 



کامپیوترهای کوانتومی

شوند، مسائلی که برای کامپیوترهای بزرگ ممکن است میلیون ها سال طول بکشد تا حل•

.کامپیوترهای کوانتومی می تواند آن مسائل را در چند میلی ثانیه حل کنند

وانتومی به نظر می رسد تکنولوژی جدید بر محدودیت های موجود برای ساخت کامپیوترهای ک•

لیزر به این محدودیت ها شامل ردیف کردن یون های به دام افتاده با پرتوهای. غلبه می کند

.منظور برگرداندن یونها درون بیت های کوانتوم است

خواهند داشت و در ایجاد کامپیوترهای کوانتومی در مقیاس بزرگ، بیلیون ها بیت کوانتومی نقش•

.بیلیون ها لیزر برای جفت کردن آن ها الزم است که این یک چالش خواهد بود

5



shorکد استین و الگوریتم 

معرفی 1996ال در ساستین کد ستین یک ابزار در اصالح خطای کوانتومی است که توسط اندرو •

یوبیت و با کدهای همینگ باینری اقدام به تصحیح خطاهای کاستکاملاین یک کد . شده است

.می کند

الگوریتمی است که )شور که به نام پیتر شور، ریاضیدان است، یک الگوریتم کوانتومی الگوریتم •

فرموله 1994ال برای تقسیم عدد صحیح که در س( بر روی یک کامپیوتر کوانتومی اجرا می شود

.  شده است
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"عکسی از پیتر شور" نمایش دیاگرام الگوریتم شور:2شکل



معرفی عملکرد پیش رو

7/24

نیاز به تعداد قابل توجهی  Fe2S2حتی شبیه سازی کوانتومی از یک مولکول ظاهرا ساده مانند•

نیاز دارد، در حالی که مولکول های پیچیده تر مانند ( 6ده به توان )از کیوبیت ها از اوردر 

ر تعیین به منظو. نیاز به حدود صد برابربیشتر از این مقدار است (C3H7NO2)آالنین

م سیلیکونی به نظر می چنین مقیاس بندی چندمیلیونی از کوبیت ها و خطوط کنترلی یکسان، پلت فر

بیت، امکان  تولید رسد یکی از مشخص ترین مسیرها است، به طور طبیعی، توسط ویژگی های کیو

ای میکرو روند مقیاس بندی دستگاه ه. نانومتری، سریال و کیفیت صنعتی میسر می شود

اس شیب جدیدی الکترونیک که قدرت محاسباتشان هر دو سال دو برابر قانون مور می شود، بر اس

مطرح شده، محدودیت مطرح  شده تولید 2009نانومتری 32که در نقشه راه فناوری بعد از گره 

امروزه، معماری پردازش اطالعات . را نشان می دهد 2020نانومتری  در حدود سال3

ستفاده میکند پیش کوانتومی ، که از مقیاس پذیری که توسط تکنولوژی سیلیکون میسر می شود ا

.  بینی می شود

Fe2S2مولکول: 3شکل مولکول:4شکل 
C3H7NO2



محدودیت های آدرس دهی محاسبات کوانتومی
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ه بسیار قابل درساخت کامپیوترهای کوانتومی در مقیاس بزرگ تکنولوژی یون های به دام افتاد•

ون با استفاده با این وجود ایجاد گیت های کوانتوم در یک معماری بر اساس ی. اطمینان بوده است

.از میدان های تابش برای میلیون ها یون یک چالش بزرگ بوده است

بااهمیت نتومی این جایی است که اساسا روش های مختلف برای محاسبه یون های به دام افتاده کوا•

.می شود

روی ریزتراشه این روش شامل بکار بستن ولتاژ براست که شده پیشنهاد در اینجا روش جدیدی •

.ستهای کامپیوترهای کوانتومی به جای ردیف کردن پرتوهای لیزر برای اثر یکسان ا

اژ کنترل شده همانند معماری ترانزیستور در پردازشگر کامپیوتر کالسیکی، از ولت،این روش•

.ندروی مکان های گیت منطقی استفاده می کند تا عملیات گیت واقعی را راه اندازی ک



SWAPگیت 

به خروجی می این گیت نیز یک نوع گیت بدون کنترل است که دو ورودی خود را جابجا کرده و•

.فرستد
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SWAPگیت : 3شکل
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سه بلوک ساختاری :6شکل 

فیزیکی

 های  ت کیوبیباکوانتومی موجود را ارتباطات ها فـِِلش

کیوبیت  مجازی داده (d)ماژول . مجاور نشان می دهد

ی می یتکیوبو دو یکیوبیتتکگیت های  مجازی برای 

را کنترل داخلیکوپلینگ ( خاکستری)های گیت .باشد

.دنکنمی 
 سیاه نشانگر های فـِِلشfeature sizes  بحرانی

ط اندازه ماژول در امتداد جهت نشان داده شده توس. است

.فلش قرمز محاسبه می شود
 ماژول(C ) برای ارتباط کوانتومی از طریق گیت

SWAP .
 ماژولT) ) ت کوانتومی را در راستای  جهارتباطات

به ( یعمودبه صورت در این مورد )نانوسیم سیلیکونی 

.  پشتیبانی می کند( c)ماژول طور مشابه 
 روی آبی فضای اتصال متال را بین ناحیه فعالمناطق

ها در مرز ماژول  رامشخص وایا وسیلیکوننانوسیم 

رای بفقط(نارنجی)ورودی گیت هایاتصاالت . میکند

. وضوح تصویر می باشد

ر اساس بفقطراسه بلوک ساختاری فیزیکی که الیه مجازی کیوبیت ها 

.نشان می دهدSteaneبرای اجرای کد هاوبیت یکمبادله ی 
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ی جدول مقایسه اندازه فیزیکی سه ماژول نام برده شده

C,D,T

1جدول

این جدول مقادیر نسبی نشان داده شده در شکل قبل مربوط به مقیاس بندی داخلی هر یک از ماژول ها می باشد
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نماد

مقیاس کیوبیت 
مجازی

مقیاس تصحیح 
خطای کوانتومی

مقیاس الیه 
منطقی

مقیاس تراشه 
ی کوانتومی

 های مختلف مقیاس نمودار مقابل

را ( کسمبولی)نمادینعالئم بایکپارچگی 

نشان می دهد

1نمودار
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به 
صورت 

تایع

مقیاس کیوبیت 
مجازی

مقیاس تصحیح 
خطای کوانتومی

مقیاس الیه 
منطقی

مقیاس تراشه 
ی کوانتومی

هستون دوم نشانfunctional 
بلوک های مورد نیاز برای اجرای

. عملیات مربوطه است

2نمودار
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مقیاس کیوبیت 
مجازی

مقیاس تصحیح 
خطای کوانتومی

مقیاس الیه 
منطقی

مقیاس تراشه 
ی کوانتومی

کد 
استین

ستفاده از ستون سوم الیه فیزیکی را با ا

و  d ،cکد استین بر اساس ماژول های 

tبیان می کند

3نمودار
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مقیاس کیوبیت 
مجازی

مقیاس تصحیح 
خطای کوانتومی

مقیاس الیه 
منطقی

مقیاس تراشه 
ی کوانتومی

کد 
سطح

 چهارم  کد ستونsurface را نشان می دهد

 نشان می ا رهر بیضی شکل یک کیوبیت دو بعدی

.(dدر پنل)دهد
 در پنلh بعدی نزدیکترین همسایه 2، نمایش

قرمز آرایه ای، کیوبیتهای داده مجازی را با رنگ

نشان می دهد 

4نمودار
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7شکل

کهیات استفاده می شود کالسیک برای کنترل کیوبیت و سیگنال های الکتریکی که معموال برای انجام عملمدار شکل زیر

.را نشان می دهدشوداز سه کیوبیت چرخشی الکترون بازخوانی  می 
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IBMکامپیوتر کوانتومی شرکت :8شکل
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لحظه ی شلیک موشک ماهواره بر :9شکل
کوانتومی توسط سازمان فضایی چین 
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مدل مجازی تولید فوتون های :10شکل
درهم تنیده  
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یی کامپیوتر کوانتومی سازمان فضا:11شکل
NASAآمریکا 
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برابر سریعتر 3600سرور کوانتومی شرکت گوگل که :12شکل
از سرور های معمول می باشد
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D-Waveآخرین دستاورد پردازشی شرکت :13شکل
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با استفاده از NASAربات مریخ پیمای :14شکل
D-Waveپروسسور های شرکت 
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با تشکر از توجه 

شما


