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چکيذه
فًای ؾایبط زض ٖهط ْٟٛض فٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی اظ ٘ٓرط ظیطؾراذ ٔ ،حترٛا ،وراضرطز  ٚحتری أٙتر
حىٕطا٘ی یمتٙاً ٔتح َٛذٛاٞس قس .ر ٝزؾ
٘ٓاْ أٙت

ٚ

آٚضزٖ اٍِٛی ٔفٟٔٛی فًای ؾایبط وٛا٘تٔٛی پرتفظٔتٙرَ ٝطاحریِ

 ٚزفأ ؾایبطی زض ٖهط ْٟٛض فٙاٚضیٞای ؾایبط وٛا٘تٔٛی ذٛاٞس ررٛز .فًرای ؾرایبطیِ آیٙرس ٜزض

ٖهطی و ٝفٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی رَٛٝض ٔؤثطی زض آٖ ٔٛضز اؾتفاز ٚ ٜرٟطٜرطزاضی لطاض ٔیٌتط٘رس تٕراْ ٔفراٞتٓ
ٔطتبٍ را ؾاذتاض فًای ؾایبط را زض ٘ٓط ٌطفتٗ فٙاٚضیٞرای ؾرر افرعاضی ٘ ٚرطْافرعاضی والؾرتىی زض وٙراض
ؾر افعاضٞا ٘ ٚطْافعاضٞای وٛا٘تٔٛی  ٚؾتؿتٓٞای حؿرٍطی وٛا٘ترٔٛی ؾراذتاض وأرُ  ٚمرأٗی اظ فًرای
ؾایبط آیٙس ٜضا رٚ ٝمٛز ٔیآٚضز.
ایٗ پػٞٚف ارتسا را ایٗ پطؾف رٙتازیٗ ضٚرٝضٔ ٚیقٛز ور« ٝچراضچٛ

ٔفٟرٔٛی فًرای ؾرایبطی ،ارٗراز،

ٔؤِفٞٝا  ٚقاذهٞٝای اؾاؾی آٖ زض ٖهط وٛا٘تٔٛی چتؿ »؟  ٚؾپؽ ررا ررٝوراضٌتطی فرٗ ذٛقرٝرٙرسی زض
تحّتُ ٔحتٛا  ٚتىٙته زِفی زضنسز َطاحی فًای ؾایبطی آیٙس ٜرطٔیآیس .ر ٝایرٗ ٔٓٙرٛض ،ارٗراز ظیطؾراذ ،
ٔحتٛا ،واضرطز  ٚقٙاذتی (امتٕأٔ-طزْ) ضا و ٝزض ؾاذتاض ٔفٟٔٛی فًای ؾایبطی والؾرتىی ُٔرط اؾر  ،زض
٘ٓط ٌطفتٔ ٚ ٝؤِف ٚ ٝقاذهٞٝای وّی فًای ؾایبطی والؾتىی ضا اؾترطاج ٔیوٙس .ؾپؽ را رطضؾی  ٚتحّترُ
ٔحتٛا ،فٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی اثطٌصاض رط ٞطوساْ اظ ارٗازٔ ،ؤِفٞٝا  ٚقاذهٞٝای فًای ؾایبط والؾتىی ،مٟر
تٗتتٗ ؾاذتاض فًای ؾایبط آیٙس ٜؤ ٝتأثط اظ ّٖ ٚ ْٛفٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی اؾ  ،اضائ ٝذٛاٞس قس.
کليذواصههب:

فضای سايبز ،فٌاٍری ّای کَاًتَهي ،هحاسبات کَاًتَهي ،ارتباطات کَاًتوَهي ،سگویزی
کَاًتَهي.

 .1اؾتازیاض ،زا٘كٍا ٚ ٜپػٞٚكٍاٖ ٜاِی زفأ ّٔی  ٚتحمتمات ضاٞبطزی ،پػٞٚكىس ٜآٔاز  ٚفٙاٚضی زفاٖی ،تٟرطاٖ ،ایرطاٖ
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مقذمه و بيبن مسئله
ضایا٘ٞٝرای وٛا٘ترٔٛی ٘ؿرُ مسیرسی اظ ٔاقرتٗٞرای ٔحاؾرباتی ٞؿرتٙس ور ٝررطذال
ضایا٘ٞ ٝای والؾتىی ،اَالٖات ضا رط پای ٝرت ٞای وٛا٘تٔٛی (وتٛرت ٞا) شذتطٔ ٜیٕ٘ایٙرس ٚ
اظ انٔ َٛىا٘ته وٛا٘تٔٛی ٘ٓتط زضٓٞتٙتسٌی ،رطٟ٘ٓٞی حاِ ٞا ،انُ ترٛاظیِ وٛا٘ترٔٛی ٚ
رٝذهٛل ٔف٘ ْٟٛأٛيٗت ِ وٛا٘تٔٛی مٟ

شذتطٜؾراظی ،فكرطزٜؾراظی ،انرال ذُرا،

پطزاظـ  ٚراظذٛا٘ی اَالٖات وٛا٘تٔٛی اؾتفازٔ ٜیوٙٙس .ایس ٜضایا٘ف وٛا٘تٔٛی اِٚتٗ راض زض
ضایا٘ٞٝای وٛا٘تٔٛی زض تٛا٘رایی

ؾاَ ٔ 1982تالزی تٛؾٍ ضیچاضز فایٕٗ ُٔط قس .إٞت

راِم ٜٛآٖٞا زض قبتٝؾاظٞای وٛا٘تٔٛی ،ا٘جاْ ٔحاؾبٓٞ ٝظٔراٖ ررا تٗرساز ٕ٘رایی اظ ٔتاتطٞرا
(ٔؿائُ زض والؼ پتچتسٌی چٙسمّٕٝای ٘أتٗتٗ) 1زض اٍِٛضیتٓٞای وٛا٘تٔٛی ،حرُ رٟترط ٚ
اٍِٛضیتٓٞای ضٔعٍ٘اضی ،ایجاز ؾتؿرتٓٞرای ٘راٚرطی ٚ

ؾطیٕتط ٔؿائُ رٟتٝٙؾاظی ،قىؿ

ظٔاٖ ٔ ٚىاٖؾٙجی زلتك ٘ٓرأی ،تأیتسوٙٙرسٜٞرای وٛا٘ترٔٛی ،2تِٛترس اٖرساز ض٘رس ْٚورأالً
تهازفی وٛا٘تٔٛی ،اضتمای أٙت

ؾایبطی ،تح َٛزض رطضؾی ؾتؿتٓٞرای پتچترس ٜالتهرازی،

ٛٞـ ٔهٖٛٙی  ٚیازٌتطی ٔاقتٗ ٞای وٛا٘تٔٛی  ٚحتی ایجراز تاتترطات رٙترازیٗ زض ّٖرْٛ
ا٘ؿا٘ی ٕٞچ ٖٛایجاز ٍ٘طـ ٞای ٘ٛیٗ زض ضٞبطی ٔ ٚسیطی

وٛا٘تٔٛی اؾ  .زض ؾراَٞرای

اذتط تالـ ٞای تجطری ٓ٘ ٚطی رؿتاض ظیازی زض ظٔت ٝٙؾاذ

ضایا٘ٞٝای وٛا٘تٔٛی نرٛضت

ٌطفتٝ؛ رٌٝ٘ٛٝای وٛ٘ ٝرُ فتعیه زض ؾاَ ٔ 2012تالزی ر ٝترالـٞرای ا٘جراْقرس ٜزض ایرٗ
ٔجٕ ٖٝٛاٞسا قس ٜاؾ  .إٞت
ضاٞبطزی أٙت

ؾایبطی ایاِر

ایٗ ٔٛيٖٛات ر ٝلسضی اؾ

و ٝحتی زض تاظٜترطیٗ ؾرٙس

ٔتحرس٘ ٜترع ررط ِرع ْٚؾرطٔایٌٝرصاضی زض حرٛظ ٜاَالٖرات

وٛا٘تٔٛی تأوتس ٚیػٜای قس ٜاؾ .
زض ؾاَ ٔ 2010تالزی اِٚتٗ ضایا٘ٞٝای  128وتٛرتتی را ٘اْ تجراضی زیٚیِرٚٛاٖ 3ؾراذتٝ
قس .پتف اظ پایاٖ ؾاَ ٔ 2012تالزی تالـ رطای ؾاذ

ضایا٘ٞٝای وٛا٘تٔٛی  512وترٛرتتی

آغاظ قس  ٚزض ؾاَ ٔ 2013تالزی ایٗ ضایا٘ ٝؾاذت ٝقس .تٛؾٌٗ ٝت

ُٔٙمری ؾرتّتى٘ٛی زٚ

1. Nondeterministic polynomial (NP).
2. Quantum verifier.
3. D-wave one.
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وتٛرتتی زض ؾاَ ٔ 2015تالزی  ٚؾاذ
تٛؾٍ قطو

ضایا٘ ٝوٛا٘تٔٛی  17وتٛرتتی زض ؾاَ ٔ 2017تالزی

آیریاْ اظ زیٍط زؾتاٚضزٞای اذتط ایٗ حٛظ ٜاؾ  .زض ٘ٛأبط ٔ 2017تالزی،

آیریاْ اظ پطزاظ٘س 50 ٜوتٛرتتی ذٛز ضٕ٘ٚرایی ورطز  ٚقرطو

ایٙتِرُ٘ 1ترع زض ؾراَ 2018

ٔتالزی پطزاظ٘س 49 ٜوتٛرتتی ذٛز ضا ررٕ٘ ٝرایف ٖٕر ْٛزضآٚضز .زض ٔراضؼ ٔ 2018رتالزی،
ٌطزٕٞایی مأٗ ٝفتعیه آٔطیىا قاٞس ضٕ٘ٚایی اظ آذطیٗ زؾتاٚضز فتعیىسا٘اٖ ٌٌٛرُ ررٛز؛
تطاقٝای ر٘ ٝاْ رطیؿتّى 2ٖٛؤ ٝیتٛا٘س ٔحاؾبات وٛا٘تٔٛی ضا را پطزاظـ  72وتٛرت

ا٘جراْ

زٞس .را ایٗ حاَ رطای زؾتتاری ر ٝرطتطی وٛا٘ترٔٛی ،3وأپتٛتطٞرای وٛا٘ترٔٛی رایرس رتٛا٘ٙرس
حسالُ  100وتٛرت

ُٔٙمی (وتٛرت

رس ٖٚذُا) ضا پطزاظـ وٙٙس .اظ ایٗ ٔٓٙط پطزاظ٘سٜٞای

وٛا٘تٔٛی أطٚظی ضا ٔیتٛاٖ شیُ ٖٛٙاٖ پطزاظ٘سٜٞای وٛا٘تٔٛیِ ا٘ساظٔ-ٜتٛؾرٍ زاضای ٘ٛفرٝ
زؾتٝرٙسی وطز ،چطاو٘ ٝرؿ

تٗساز وتٛرت ٞای آٖٞا ظیاز ٘تؿ

4

 ٚز ْٚرر ٝزِترُ حًرٛض

اذتالالت ٔحتُیِ ٌطٔایی یا وٛا٘تٔٛی زاضای ٘ٛفٞ ٝؿتٙس (وتٛرت ٞا زض ایرٗ لُٗرات زاضای
ذُا رٛز ٚ ٜوتٛرت

ُٔٙمی ٘تؿتٙس) .زض حاَ حايط ٌ ٌُٛتٛا٘ؿت ٝاؾ

را ٘اْ تجاضی ؾتىأٛض ،5حاٚی  53وتٛرت

پطزاظ٘س ٜوٛا٘ترٔٛی

ضا زض ُٖٕ تِٛتس وطزٛٔ ٚ ٜضز رٟطٜررطزاضیٞرای

ٌؿتطزّٕٖ ٜی لطاض زٞس.
رؿتاضی اظ وكٛضٞا زض ؾطتاؾط مٟاٖ رط٘أٞٝای ّٔی فٙاٚضی وٛا٘تٔٛی ضا اظ ٔتّتٖٞٛا ترا
ٔتّتاضز زالض آغاظ وطز ٜا٘س و ٝقأُ وكٛضٞای اؾتطاِتا ،وا٘ازا ،چرتٗ ،اتحازیر ٝاضٚپرا ،غاپرٗ،
ّٙٞس ،ضٚؾت ،ٝؾٍٙاپٛض ،اٍّ٘ؿتاٖ  ٚایاالت ٔتحسٔ ٜیراقٙس .زض ٖتٗ حراَ ،رراظیٍطاٖ ٖٕرسٜ
نٗٙتی ٔا٘ٙس ٌ ،6ٌُٛآی ری أْ ،7ایىطٚؾاف  ،8ایٙتُ ،آتٛؼّٖ ،9یرارا ،تؿ 10 ٙررٕٞ ٝرطاٜ

1.Intel.
2. Bristlecone.
3. Quantum supremacy.
4. Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) processor.
5. Sycamore quantum processor.
6. Google.
7. IBM.
8. Microsoft.
9. Atos.
10. Tencent.
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تٗساز ظیازی اظ مسیستطیٗ اؾتاضت آپ ٞای وٛچه  ٚرعضي وٛا٘تٔٛی ،آظٔایكرٍاٜٞرایی ضا
ایجاز وطزٜا٘س و ٝؾر افعاض ٘ ٚطْافعاضٞرای وٛا٘ترٔٛی ضا تٛؾرٗ ٝزاز ٚ ٜتِٛترس ٔریوٙٙرس.
ٔجٕ ٖٝٛایٗ زؾتاٚضزٞای و ٝاو ٖٛٙاظ آٖ را ٘اْ ا٘مال
ْٟٛض ٖهطی اؾ

ز ْٚوٛا٘تٔٛی یاز ٔیقٛز ،ظٔتٝٙؾاظ

و ٝزض آٖ ا٘ٛأ مسیسی اظ فٙاٚضیٞا مایٍعیٗ فٙاٚضیٞرای ٔٛمرٛز زض

ظٔت ٝٙاضتباَات  ٚذسٔات ٔرارطاتی  ٚایٙتط٘تیِ اِىتط٘ٚتىی  ٚأٙتر

تبرازَ اَالٖرات قرسٜ

اؾ .
بيبن مسئله
اؾتفاز ٜاظ ضایا٘ ،ٝپطزاظ٘سٜٞا  ٚحؿٍطٞای اِىتط٘ٚتىی و ٝزض ؾتؿتٓٞای وٙتطِی اؾرتفازٜ
ٔیقٛز ،ضٚظر ٝضٚظ زض حاَ افعایف اؾ  .ایٗ أط ؾبب قس ٜو ٝأٙت
أٙت

ؾایبط  ٚرَٛٝض وّری

ضایا٘ٞ ٝا ٚ ٚؾایُ اضتباَی ٔطتبٍ ررا ضایا٘ر ٝرر ٝیره ٔؿریّ ٝحتراتی تبرسیُ قرٛز .زض

ؾاَٞای اذتط فٙاٚضی ٔحاؾبات پتكطف ٞای ؾطیٗی یافت ٚ ٝرٚٝیػ ٜضٚـٞرای ٔحاؾرباتیِ
لسضتٕٙس وٛا٘تٔٛی مایٍعیٗ ٕٞتایاٖ والؾتىی ذٛز قسٜا٘س .را ایٗ حراَٞ ،ىطٞرای ؾرُ
زِٚتی  ٚغتطزِٚتی أٙت

قبىٞٝای اضتباَی  ٚفًای ؾایبط ضا زض ٔحاؾبات ضایج والؾرتىی

تٟسیس ٔی وٙٙسٖ .ال ٜٚرط ایٗ ،زض ؾاظٔاٖٞای ٔرفی وكٛضٞای ٔترانٓ ٔیترٛاٖ ٞىطٞرای
غتطزِٚتی ضا رطای حّٕ ٝر ٝفًای ؾایبط وكٛضٞای زیٍط اؾترساْ  ٚؾرأا٘سٞی ورطز .او رط
ؾتؿتٓٞای فّٗی ؾایبطی اظ فٙاٚضیٞای ؾایبط والؾتىی  ٚزؾتٍاٜٞای ٔحاؾباتی والؾرته
اؾتفازٔ ٜیوٙٙس .را ایٗ حاَ تٗرسازی اظ ٔؤؾؿرات تحمتمراتی زض حراَ ا٘جراْ آظٔایكرات ٚ
رٟطٜرطزاضی اظ ؾتؿتٓٞا  ٚازٚات وٛا٘تٔٛی زض فًای ؾایبط ٞؿتٙس٘ .فٛش  ٚحٕالت ؾایبطی
 ٚتىٙته ٞای ٛٞقٕٙس ٔرارطات وٛا٘تٔٛی رؿتاض پتكطفتٝتط اظ رط٘أٞٝای اضتباَی والؾرتىی
أطٚظی اؾ

 ٚرٙارطایٗ رؿتاضی اظ وكٛضٞا ،حتی وكٛضٞای پتكطفت ٝنٗٙتی ٍ٘طاٖ أٙتر

ؾایبطی وكٛضقاٖ زض ٖهط تٛؾٗ ٝفٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی زض فًای ؾایبط ٔیراقٙس.
رٙارطایٗ ؾؤاَ انّی و ٝزض ایٙجا را آٖ ٔٛامٞ ٝؿتتٓ ایرٗ اؾر

ور ٝارٗرازٔ ،ؤِفرٞٝرا ٚ

قاذهٞٝای فًای ؾایبط زض ٖهط ْٟٛض فٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی ر ٝچ ٝنٛضت ذٛاٙٞس رٛز؟
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چٔ ٝسَ ٔفٟٔٛی فًای ؾایبطی ؤ ٝكتُٕ رط فٙاٚضیٞای ؾایبطی والؾتىی  ٚفٙاٚضیٞای
وٛا٘تٔٛی ضایا٘ف  ٚاضتباَات وٛا٘ترٔٛی راقرس ٔریترٛاٖ ررطای ٖهرط ْٟرٛض فٙراٚضیٞرای
وٛا٘تٔٛی اضائ ٝزاز؟ زض ازأ ٝتالـ ذٛاٞس قس تا ر ٝایٗ پطؾف رٙتازیٗ پاؾد زاز ٜقٛز.
 .1مببني نظزی
پیشیٌِ پژٍّش :انُال فًای ؾایبط 1اظ تطوتب زٚ ٚاغ« ٜؾایبط» « ٚفًا» تكىتُ قسٜ
اؾ

و ٝرطای زضن رٟتط ایٗ انُال ٞ ،ط یه اظ ٚاغٜٞا مساٌا٘ ٝرطضؾی ٔیقٛز .ؾرایبط اظ

ِا

ی٘ٛا٘ی «ؾایبط٘تته» 2رٙٗٔ ٝای «ؾىا٘ساض» یا «ضإٙٞا» ٔكتك قس ٜاؾ .
فًای ؾایبط ٖباضتی اؾ

و ٝزض ز٘تای اضتباَرات ،ایٙتط٘ر

رؿتاض قٙتسٔ ٜی قٛز .واضوطز انّی ایٗ فًا آٖ اؾ

 ٚضؾرا٘ٞٝرای اِىتط٘ٚتىری

ؤ ٝحتُی رطای تٗأُ تٗرساز ظیرازی

اظ افطاز فطا ٓٞآٚضز ،ٜرَٛٝضی و ٝرتٛا٘ٙس را یىسیٍط زض اضتباٌ رٛز ٚ ٜرط آٖ تأثتط ٌصاقرتٚ ٝ
تأثتط رپصیط٘س .پؽ ٔحتٍ ؾرایبط اؾاؾراً ٔراٞتتی ضؾرا٘ٝای زاضز .زض حمتمر
فًایی ا٘تعاٖی اؾ

و ٝاظ اتهاَ ضایا٘ٞٝایی پسیس آٔس ٜاؾ

ٔٙارٕ اَالٖاتی زض مٟاٖ ضا رٚ ٓٞ ٝنُ وطز ٜاؾ

فًرای ؾرایبط،

و ٝتٕأیِ ا٘ؿاٖٞأ ،اقتٗٞا ٚ

(قىُ  1ضا ربتٙتس).

شکل  :1الیَی شواتیک اس تؼزيف فضای سايبز هتشکل اس اًگاى ،هاشیي ٍ هٌابغ اطالػاتي

1 Cyberspace
2 kybernetes
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هذلّای هفَْهي هختلف فضای سايبز
رطای فًای ؾایبط ٔسَٞای ٔفٟٔٛی ؾ ٝالی ،ٝچٟاض الی ٚ ٝپٙج الی ٝاضائ ٝقس ٜاؾر

ورٝ

زض ظیط ر ٝآٖٞا پطزاذتٔ ٝیقٛز.
ـ مذل سه الیه فضبی سبیبز ليبيکي
1

زض ؾاَ ٔ 2009تالزیٔ ،اضتتٗ ِتبتىی ( )Libicki, 2009رطای ٘تطٚی ٛٞایی آٔطیىرا یره
چاضچٛ

ٔفٟٔٛی فًای ؾایبطی اضائٕٛ٘ ٝز ٜاؾ  :فًرای ؾرایبطی یره ٔحرتٍ ٔجراظی
فطورا٘ؽ ضازیرٛیی

اؾ  ،رٔ ٝطاتب غتطٔحؿٛؼتط اظ ظٔتٗ ،آ ٛٞ ،ا ،یا حتی فًا َ ٚتر
 .RFیه ضا ٜزضن فًای ؾایبطی  ٚرٚ ٝیػ ٜزضن حٕالت ؾایبطی زض حاِ

وّری آٖ اؾر

وٍ٘ ٝطـ  ٚزیسٌاٞی ؾ ٝالیٝای اظ آٖ ٚمٛز زاقت ٝراقس ؤ ٝتكىُ اظ یه الیر ٝفتعیىری،
یه الی٘ ٝحٛیِ لطاض ٌطفت ٝرط ضٚی الی ٝفتعیىی  ٚیه الیُٙٔ ٝمی زض راال اؾر

(مرس1 َٚ

ضا ربتٙتس) .زض ظیط ر ٝتٛيت ٞط یه اظ ایٗ الیٞٝا پطزاذتٔ ٝیقٛز.
جذٍل  :1هذل سِ اليِ فضای سايبز لیبیکي
اَالٖات
آزضؼزٞیٔ ،ؿتطیاری ،لاِبرٙسی ٔؿتٙسات ،پطزاظـ پایٍا ٜزاز... ٚ ٜ
ضایا٘ٞٝا
قبىٞٝای اضتباَی

الی٘ ٝحٛی

فًای ؾایبط

رط٘أٞٝا  ٚپطٚتىُٞای اضتباَی ررطای تكررتم ٚؾرتّ ،ٝلاِربرٙرسی رؿرتٞٝرا،

الیُٙٔ ٝمی

الی ٝفتعیىی

 ٕٝٞؾتؿتٓٞای اَالٖاتی زض الی ٝفتعیىی لطاض ٔی ٌتط٘س ؤ ٝتكىُ اظ ضایا٘ٞٝا  ٚقربىٝ
اضتباَی ٔتاٖ ایٗ ضایا٘ٞٝا اؾ  .رطزاقتٗ الی ٝفتعیىی ٔٙجط ر٘ ٝاپسیس قسٖ ؾتؿتٓ ٔیقرٛز.
لُٗاً أىاٖ حّٕ ٝر ٝیه ؾتؿتٓ اَالٖاتی اظ َطیك ارعاضٞای ٚارؿت ٝر٘ ٝتطٚی ٔحطوٚ ٝمٛز
زاضز ،را ایٗ حاَ حّٕٞٝای فتعیىی رطای چٙرتٗ ٔٓٙرٛضی آٖچٙراٖ وراض ٔاٞطا٘رٝای ٘تؿر
(زضؾ

ٕٞاَٖٛض وٕ٘ ٝیتٛاٖ رطای فطیب زازٖ یه ضایا٘ ٝلُٗات آٖ ضا ذطا

وطز).

1. Martin C. Libicki.
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الی٘ ٝحٛی ،قأُ زؾتٛضإُِٗٞایی اؾ

وَ ٝطاحاٖ  ٚواضرطاٖ رٔ ٝاقتٗ  ٚپطٚتىرُٞرا

ٔیزٙٞس تا اظ َطیك آٖٞا ٔاقتٗٞا را یىرسیٍط تٗأرُ زاقرت ٝراقرٙس .ایرٗ الیرٔ ٝتكرىُ اظ
تكرتم ٚؾتّ ،ٝلاِب رٙسی رؿتٞٝا ،آزضؼزٞیٔ ،ؿتطیاری ،لاِبرٙسی ٔؿرتٙسات ،پرطزاظـ
پایٍا ٜزازٞ ٜا  ... ٚاؾ  .رطذی اظ ظیطؾاذ ٞای اضتباَی زاضای الیر٘ ٝحرٛی يررتٓترطی
ٞؿتٙس .ایٗ الی ،ٝالیٝای اؾ

و٘ ٝفٛش ٞ ٚره ورطزٖ زض آٖ ررٚ ٝلرٔ ٔٛریپت٘ٛرسز ،چطاورٝ

٘فٛشٌطاٖ رتط٘ٚی ا٘ؿا٘ی ر ٝز٘باَ آٖ ٞؿتٙس و ٝتٛا٘ایی ذٛز ضا رَ ٝطاحاٖ  ٚواضرطاٖ تحٕتُ
وٙٙس.
راالتطیٗ الی ،ٝالیُٙٔ ٝمی اؾ

و ٝقأُ اَالٖاتی ٔیقٛز ؤ ٝاقتٗ حراٚی آٖ اؾر .

رطذی اظ اَالٖاتٓ٘ ،تط مسَٞٚرای مؿرتجٛی آزضؼ (ٔؿرتطیا ٞرا) یرا ورسٞای وٙترطَ
چاپٍط ،رٛٓٙٔٝض پطزاظـ ؾتؿتٓ ٔٛضز اؾتفاز ٜلطاض ٔیٌتط٘س .ایٗ ٘ ٔٛاَالٖات زاضای قىُ
ٔٗٙایی رٛز ،ٜأا زاضای ٞس

٘حٛی ٞؿتٙس .ؾایط ا٘ٛأ اَالٖرات (٘ٓترط زؾرتٛضإُِٗٞرای

رطـ یا اَالٖات وٙتطَ فطایٙس) ،را ٞس

وٙتطَ ٔاقتٗٞای ضایا٘ٝای اؾتفازٔ ٜیق٘ٛسٔ .ارمی

اَالٖات ؾتؿتٓ ٘تع تٟٙا رطای ا٘ؿاٖٞا لارُ ف ٟٓاؾ  ،ظیطا ر ٝظراٖ َبتٗی وسرٙسی قسٜا٘س.
ـ مذل سه الیهای فضبی سبیبز استزِیت

ایٗ ٔسَ ٔفٟٔٛی رٛٓٙٔٝض تكطی فًای ؾایبطی ٔٗطفی قس ٜاؾ
تمؿتٓ اؾ

و ٝر ٝؾ ٝالیر ٝلاررُ

(مس 2 َٚضا ربتٙتس) (:)Strate, 1999

 )1فًای ؾایبطی ٔطتب ٝنفطٞ :ؿتاٖقٙاؾی فًای ؾایبطی .ایٗ الی ٝزض حمتمر

پری ٚ

قاِٛز ٜفًای ؾایبطی اؾ .
 )2فًای ؾایبطی ٔطتب ٝا َٚفًای ؾایبطی فتعیىیٔ ،ف ٚ ْٟٛازضاوری اؾر  .ایرٗ الیرٝ
قأُ ٖٙانط پای ٚ ٝرّٛنٞای پتفؾاذتة فًای ؾایبطی اؾ .
 )3فًای ؾایبطی ٔطتب ٝز :ْٚتطوتب ضؾا٘ ٝاضتباَی ؾایبطی  ٚفًا اؾ
یه تطوتب اظ ٖٙانط پای ٝالی ٝلبُ اؾ .

و٘ ٝكاٖزٙٞرسٜ
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جذٍل  :2هذل سِ اليِ فضای سايبز استزيت
فًای ضؾا٘ ٝؾایبطی
فًای ؾایبطی ٔطتب ٝز :ْٚتطوتب
فًای ؾایبطی ٔطتب ٝا :َٚرّٛنٞای
پتفؾاذتٝ

فًای ّٖٕی

2

فًای فتعیىی

فًای ؾایبطی ٔطتب ٝنفط:
ٞؿتاٖقٙاؾی

فًای اَالٖات یا زازٜای

5

پاضافًا یا غتطفًا

فًای ٔفٟٔٛی
8

6

3

1

فًای تٗأّی یا ضارُٝای
فًای ازضاوی
فًا-ظٔاٖ

4

7

9

ـ مذل چهبر الیه فضبی سبیبز شبوو

ال یىترا
َبك ٔسَ قا ٚٚچٟاض الی ٝوّتسی ررطای فًرای ؾرایبطی ٚمرٛز زاضز ور ٝآٖ ضا ورأ ً
ٔیؾاظز  ٚرطای پاؾرٍٛیی ر ٝرؿتاضی اظ پطؾفٞای ٔرطتبٍ ررا آٖ ٟٔرٓ ٞؿرتٙس (.)Shaw, 2010
الیٞٝای فًای ؾایبطی ٖباضتا٘س اظ:
ٔ )1ؤِف ٝظیطؾاذ

(ؾتؿتٕی)،

ٔ )2ؤِف ٝواضرطزی ٔ ٚحتٛایی،
ٔ )3ؤِف ٝمأٗٔ ٚ ٝطزْ،
ٔ )4ؤِفٔ ٝسیطیتی (حاوٕتتی).
رط َبك ایٗ ٔسَ ٔیتٛاٖ چٟاض رُٗس یا چٟاض الی ٝوّتسی رطای فًای ؾایبطی ٔتهرٛض قرس
و ٝآٖ ضا یىتا ٔیؾاظز  ٚرطای پاؾرٍٛیی ر ٝرؿتاضی اظ پطؾفٞای ٔطتبٍ را آٖ ٔٞ ٟٓؿرتٙس.
ارٗاز فًای ؾایبطی ٖباضتا٘س اظ :رُٗس ؾتؿتٓٞا ،رُٗس ٔحتٛا  ٚواضرطز ،رُٗرس ٔرطزْ  ٚامتٕرأ ٚ
یهرٗسی و ٝرط ایٗ ؾ ٝرُٗس ٘ٓاضت ٔیوٙس ر٘ ٝاْ رُٗس حاوٕت

(مس 3 َٚضا ربتٙتس).

1.Cybermedia Space.
2.Aesthetic Space.
3. Information or Data Space.
4. Interaction or Relational Space.
5. Physical Space.
6. Conceptual Space.
7. Perceptual Space.
8. Paraspace or Nonspace.
9. Space-time.
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جذٍل  :3هذل چْار اليِ فضای سايبز شاٍٍ
الی ٝحاوٕت
پٛقفزٙٞس ٕٝٞ ٜمٛا٘ب فًای ؾایبط
الی ٝظیطؾاذ
ظیطؾاذ

یا ؾتؿتٕی

ٕٗٔ ٚاضی فٙی

بُؼذ سيزساخت يا سیگتوي

الیٔ ٝحتٛا/واضرطز

الیٔ ٝطزْ  ٚمأٗٝ

پایٍا ٜاَالٖاتی  ٚؾاظٚواضٞای

اضتباَات  ٚتٗأالت رتٗ ا٘ؿاٖٞا ٚ

زؾتطؾی  ٚپطزاظـ اَالٖات

اَالٖات

1

ایٗ رُٗس قأُ مٙبٞ ٝای فٙی ،ظیطؾاذتی ٕٗٔ ٚاضی فًای ؾایبطی اؾ  .ایٗ رُٗس قأُ
 -1ؾر افعاض ٘ ٚطْافعاضٞای واضرطزی اؾ

و ٝوراضرطاٖ ررٓٙٔٝرٛض  -2شذترطٜؾراظی-3 ،

ا٘تماَ  -4 ٚپطزاظـ اَالٖات زض فًای ؾایبطی ر ٝآٖٞا اتىا زاض٘س .زض ؾُ مٟرا٘ی ،یره
ررف ٟٔرٓ التهراز أرطٚظی ٔرطتبٍ ررا ؾراذ

ضیعپطزاظ٘رسٜٞرا ،وأپتٛتطٞرای قرهری،

ٔؿتطیا ٞا ،ؾطٚیؽزٙٞسٜٞا  ٚؾتؿتٓ ٞای ٖأُ رطای ایٗ رُٗس اؾ ٕٞ .چٙتٗ ،یه رررف
لارُ ٔالحٓ ٝاظ التهاز اذتهال رّٕٖ ٝتاتی وطزٖ ٍٟ٘ ٚرساضی ظیطؾراذ ٞرای اضتبراَی
ٔتهُ ر ٓٞ ٝزض ؾُ رتٗإِّّی ،قطو ٞای ٔرارطاتی (فطآٞوٙٙرسٌاٖ ؾرطٚیؽ ایٙتط٘ر ،2
قطو ٞای تّفٗ ٕٞطا ٚ ٜؾایط قبىٞٝای ٍٕٞا٘ی) رطای اضتباَات غتط٘ٓأی ٓ٘ ٚأی زاضز.
بُؼذ هحتَا ٍ کاربزد

3

ایٗ رُٗس رٔ ٝحتٛا  ٚاَالٖات و ٝزض فًای ؾایبطی ٚمٛز زاقتٕٞ ٚ ٝچٙرتٗ ارعاضٞرایی
و ٝرطای زؾتتاری  ٚپطزاظـ ایٗ اَالٖات ٔٛضز اؾرتفاز ٜلرطاض ٔریٌترطز ،اضمرأ زاضز .رُٗرس
ٔحتٛا  ٚواضرطز ر ٝرُٗس ؾتؿتٕی اتىرا زاضز  ٚواضرطزٞرا ضا زض ضاؾرتای ٔرسیطی

 ٚاقرتطان

اَالٖات رطای واضرطاٖ فطأ ٓٞی وٙس .رطذی اظ پطاؾتفاز ٜتطیٗ واضرطزٞرای أرطٚظی ،قرأُ
پؿ

اِىتط٘ٚتىیٛٔ ،تٛضٞای مؿتج ،ٛپتاْ ضؾاٖ ٞای فٛضی ،تجاضت اِىتط٘ٚتىیٚ ،راليٞا،
1. Systems domain.
2. Internet service providers (ISPs).
3. Context and Application domain.
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ؾای ٞای قبىٞٝای امتٕاٖی ،تّفٗ ایٙتط٘تی ،اذباض٘ ،مكٞٝا  ٚاقتطانٌصاضی فایُ ٘ٓتط ررٝ
٘ٓتط 1اؾ  .رُٗس ٔحتٛا  ٚواضرطز فًای ؾایبطی ذتّی پٛیا اؾ  ،چطاوٞ ٝط ضٚظ واضرطزٞای
مسیسی پسیساض ٔی ق٘ٛس و ٝرر ٝواضرطا٘كراٖ امراظ ٜتٗأرُ ررا یىرسیٍط ٘ ٚترع اَالٖاتكراٖ
(رٝنٛضت ٔٔ ) ُٗٙیزٙٞس (.)Zimet & Skoudis, 2009
بُؼذ جاهؼِ ٍ هزدم

2

ایٗ رُٗس ر ٝاضتباَات  ٚتٗأرُٞرای ررتٗ ا٘ؿراٖٞرا زض فًرای ؾرایبطی ٕٞ ٚچٙرتٗ ررٝ
اَالٖاتی و ٝر ٝاقتطان ٔی ٌصاض٘س اضمأ زاضز .ز ٚرُٗس لبّیِ فًای ؾایبطی أىاٖ ضقس رُٗرس
ا٘ؿا٘ی  ٚامتٕاٖی ضا را تؿٟتُ ایجاز ا٘جٕٗٞا زض فًای ؾایبطی رطای زؾتطؾری  ٚاقرتطان
اَالٖات ٔارتٗ واضرطاٖ ضا فطإٛ٘ ٓٞز٘س.
زض حاَ حايط ،ا٘جٕٗٞای ریقٕاضی ؤ ٝتٙاؾب را ٘تاظٞای واضرطاٖ ٞؿتٙس  ٚررطای ٔمانرس
ٔرتّفی ٘ٓتط اذباض رطذٍ ،رٟساق

ٕٞ ٚچٙتٗ ٔمانس زضٔا٘یٔ ،صٞبی ،ؾتاؾی  ٚفٙراٚضی ٔرٛضز

اؾتفاز ٜلطاض ٔیٌتط٘س .ایٗ ؾای ٞا ر ٝاًٖا اظ ؾطتاؾرط مٟراٖ امراظ ٜتٗأرُٞرای امتٕراٖی ٚ
اقتطان اَالٖات ضا رٝنٛضت ٔٔ ٓٓٙیزٙٞسٔ .تأؾفا٘ ،ٝا٘جٕٗٞای رطذٍ ٔتٗسزی ٚمرٛز زاض٘رس
و ٝزاضای ضفتاضٞای ٔٙفی رطای أٙت

ّٔی ٞؿتٙس .تطٚضیؿ ٞا ا٘جٕٗٞرایی زض فًرای ؾرایبطی

ایجاز ٕ٘ٛز ٜا٘س تا اظ ایرٗ َطیرك اًٖرای مسیرس مرص ٕ٘رٛزّٕٖ ،ٜترات ذرٛز ضا ٕٞاٙٞرً ٚ
پتااْٞایكاٖ ضا ٔٙتكط وٙٙسٕٞ .چٙتٗ ٌطٜٞٚای رعٞىاض ،ا٘جٕٗٞایی ضا زض فًای ؾرایبطی ایجراز
وطزٜا٘س و ٝمطائٓ ٔرتّفی زض آٖ ٔطتىب قسٗٔ ٚ ٜأالت ٔاِیقاٖ ضا زض آٖ پتٍتطی ٔیوٙٙس.
بُؼذ ساکویتي

3

ایٗ رٗس  ٕٝٞرُٗسٞای لبّی فًرای ؾرایبطی ضا تحر

ترأثتط لرطاض ٔریزٞرس .ایرٗ رُٗرس

ٔكرهات فٙاٚضی (رُٗس ؾتؿتٓٞا) ،اؾتا٘ساضزؾاظی رطای لاِبرٙرسی  ٚتبرازَ زازٜٞرا (رُٗرس
1. Peer-to-peer.
2. People and Social Domain.
3. Governance domain.
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ٔحتٛایی  ٚواضرطزی)  ٚچاضچٞ ٛای لا٘٘ٛی وكٛضٞا رطای واضرطاٖ فًرای ؾرایبطی (رُٗرس
ا٘ؿا٘ی  ٚامتٕاٖی) ضا تح

تأثتط لطاض ٔیزٞس .ؾراظٚواضٞای ٔرسیطیتی ایٙتط٘ر

پتچتس ٜرٛز٘ ٚ ٜتاظٔٙس ٞعیٕٛ٘ ٝٙزٖ ٔٙارٕ لارُ تٛم ٝزض ٔحاوٓ ٔرتّ
ٞؿتٙس .اٌط ٔرسیطی

ررٝقرست

رطای ٘تُ ر ٝاٞرسا

ررط اؾراؼ ٔٗتاضٞرایی ٘ٓترط آظازی ،زٔٛوطاؾری ،قرفافت  ،پٛیرایی،

ٚفكپصیطیٔ ،ؿیِٛت پصیطی ،واضآٔسی ٔ ٚؤثط رٛزٖ اضظیاری ق٘ٛسٔ ،یتٛاٖ ازٖرا ٕ٘رٛز ورٝ
ٔسیطی

ایٙتط٘

زض ایٗ ظٔتٞٝٙا رٝذٛری ُٖٕ ٕ٘ٛز ٜاؾ

(.)Zimet & Skoudis, 2009

ـ مذل پنج الیهای فضبی سبیبز

زض ؾاَٞای اذتط زض وكٛض فطا٘ؿ ٝیه ٔسَ پٙج الیٝای زض نٛضترٙسی فًای ؾرایبطی
اضائٌ ٝطزیس ٜو ٝاِٟاْ ٌطفتٝقس ٜاظ ّٖٓ ظٔتٗقٙاؾی اؾ

(«A Draft Apocryphal and »2010

.)Anthropocentric Cyberspace,
زض ایٗ ٔس َ فًای ؾایبطی ،یره پكرتٛا٘ ٝاَالٖراتی ررطای اتهراَ ٔٛمرٛزات ظ٘رسٚ ٜ
ٔاقتٗٞا اؾ
رتِٛٛغیىی اؾ

 ٚزاضای ؾٔ ٝؤِفٚ( ٝیػٌری اَالٖراتی) اظ ؾتؿرتٓٞرای اَالٖراتی یرا فٙرٖٛ
وٖ ٝباضتا٘س اظ (مس 4 َٚضا ربتٙتس):

ر ٔٗٙایی (ٔٗٙی اَالٖاتی)

1

ر ٘حٛی (مطیاٖ اَالٖات)
ر ِاٛی (شذتط ٜاَالٖات)

2

3

َبك ایرٗ ٔرسَ ،فًرای ؾرایبطی زاضای یره ؾراذتاض پرٙج الیرٝایٔ ،كرار ٝالیرٞٝرای
ظٔتٗقٙاؾی اؾ

و ٝزض ازأ ٝر ٝتفىته ٔٗطفی ٔیق٘ٛس.

1. Semantics.
2. Syntactic.
3. Lexical.
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جذٍل  :4هذل پٌج اليِ فضای سايبز
الی ٝپٙجٓ :ؾایبط چٟاضْ (ٍٕٞطایی ا٘ؿاٖ ٔ ٚاقتٗ)
الی ٝچٟاضْ( :اضتباَات ؾطاؾطی ا٘ؿاٖٞا)
الی ٝؾ :ْٛؾایبط ز( ْٚپتسایف ٘ٛقتاض  ٚضیايتات)
الی ٝز :ْٚؾایبط ٘رؿ

فًای ؾایبط

(پتسایف ظراٖ ٙٗٔ ٚای ا٘ؿا٘ی)

الی ٝا :َٚؾایبط پایٝ

اليِ اٍل :سايبز پايِ

1

ٔبسأ فًای ؾایبطی رَٛٝض زلتك ّٔٗ٘ ْٛتؿر  .احتٕراالً ٔٙكرأ فًرای ؾرایبطی ،قرطٔٚ
حتات ٘ ٚرؿتتٗ تبازَ اَالٖات ٔارتٗ ٔٛمٛزات ظ٘رس ٜاظ َطیرك غٖٞرأ ،حرطن فطٔر،ٖٛ
قىاض  ... ٚرٛز ٜاؾ  .رطای ٔ اَ غٖ ،رركری اظ ؾرٚ ٝیػٌری فًرای ؾرایبطی اؾر  .ایرٗ
پٛقف حسالُ چٟاض ٔتّت ٖٛؾاَ اؾ

و ٝؾاذت ٝقرسٔ ٚ ٜبٙرای فًرای ؾرایبطی أرطٚظی

اؾ  ٕٝٞ .الیٞٝای رٗسی ٔبتٙی رط ایٗ الی ٝحتات (ؤ ٝساْ زض حاَ تاتترط اؾر ) ،ؾراذتٝ
ذٛاٙٞس قس.
اليِ دٍم :سايبز ًخگت( 2پیذايش سباى ٍ هؼٌای اًگاًي)
ایٗ الی ٝظراٖ ٔبسأ فًای ؾایبطی اؾ

و ٝرٚٝؾتّ ٝا٘ؿاٖٞا ؾاذت ٝقرس ٚ ٜرر ٝنرسٞا ٞرعاض

ؾاَ لبُ ٔطرٔ ٌٛیقٛزٞ .تچوؽ ٕ٘یزا٘س و ٝظراٖ چ ٝظٔا٘ی رٚ ٝمٛز آٔس ٜاؾ  .ظرراٖ مٟر
اضتباٌ ا٘ؿاٖٞا  ٚتٛؾٌٗ ٝطٞ ٜٚرای امتٕراٖی ،التهرازی ،فطٍٙٞری ،ؾتاؾری  ٚمٍٙری اؾرتفازٜ
ٔیقٛز .ظراٖ اماظ ٜپتسایف اٍِٞٛای ضفتاضی ضا ٔیزٞرس .اَالٖرات ررٚٝؾرتّ ٝا٘ؿراٖٞرایی ورٝ
لسْرٝلسْ زض فًا  ٚظٔاٖ حطو

ٔیوٙٙس ،شذترطٔ ٜری قرٛز ور ٝاِبتر ٝررا تاتترطات لاررُ تٛمرٝ

اَالٖات ٘تع ٕٞطا ٜاؾ  .ؾٞ ٙای ظرا٘ی (قفاٞی) زض حمتم

ر ٝتٛؾٗ ٝتٕسٖٞای پتكرطفت ٝزض

ٞط لاضٙٔ ٜجط قس ٜاؾ  .تحٛالتی ٔكار ٝآٖٞا ضا ٔیتٛاٖ زض فًای ؾایبط ٘تع مؿتج ٛوطز.

1. Cybersocle.
2.Cyberprimaire.
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اليِ سَم :سايبز دٍم( 1پیذايش ًَشتار ٍ رياضیات)
ؾایبط ز ،ْٚاظ حسٚز ؾٞ ٝعاض ؾاَ لبُ اظ ٔتالز قطٔ ٔٚیقٛزٛ٘ .قتاض ،معء ؾٚ ٝیػٌی
فًرای ؾررایبطی اؾر  .أررطٚظ ٜاَالٖرات زض نررفحات (ٔاٙاَتؿری٘ ،ررٛضی  )... ٚشذتررطٜ
ٔرریقرر٘ٛس ،رررا ایررٗ حرراَ وٕاورراٖ زض لفؿررٞٝررا ِٛ ٚحررٞٝررای راؾررتا٘ی ٘تررع ٚمررٛز زاضز.
ذٛا٘سٖٛ٘/قتٗ مطیاٖ اَالٖات ضا ٔتؿط ٔیوٙسٕٞ .چٙتٗ ،را پتسایف ضیايرتات ،فٟرٓ رٟترط
مٟاٖ ٞؿتی ٔتؿط قس ٚ ٜرٝتسضیج ،أىاٖ شذتطٜؾاظی ٘ ٚؿررٝررطزاضی ُٕٔریٗ اَالٖرات
ٕٔىٗ قس .زض ٘تتج ،ٝتفىطات ثب قس ٜزض ٔؿرتٙسات ٕٔىرٗ اؾر

ور ٝررطای لرطٖٞرا ررٝ

فطأٛقی ؾپطز ٜقس ،ٜأا زٚراضْ ٜاٞط ق٘ٛس .رَٛ ٝض ٔكار ،ٝأىاٖ حُٕ ٔؿتٙسات ر ٝماٞای
زیٍط ظٔتٗ حُٕ ق٘ٛس.
اليِ چْارم :سايبز سَم( 2ارتباطات سزاسزی اًگاىّا)
ؾایبط ؾ ْٛرا مٟا٘ی ؾاظی اوتكافات رعضي قط ٔٚقس .زٚضٜای و ٝاؾتٕٗاض  ٚمًٞٙای
مٟا٘ی زض آٖ اتفاق افتاز٘س .ایٗ الیٔ ٝبتٙی رط ز ٚپسیس ٜاؾ :
ر تٛؾٗ ٝچاپ پؽ اظ اذتطأ ف ٖٛٙچاپ .ایٗ پتكطف

را يبٍ رط ضٚی زیؿره ٘ ٚرٛاض

زض ا٘تٟای ایٗ زٚض ٜتىٕتُ قس.
ر ِا ٛتسضیجی فانّ ٝزض ؾُ مٟاٖ را تٛؾٗ ٝتٍّطا  ،تّفٗ ،تّٛیعی ،ٖٛضازی. ... ٚ ٛ
ؾایبط ؾ ْٛفانّٞٝا ضا واٞف زاز  ٚأىاٖ اضتباٌ ؾطیٕ ٘ٛاحی ٔرتّ

مٟراٖ ضا فرطآٞ

ٕ٘ٛز .اَالٖات ٔیتٛا٘ؿتٙس زض یه لاض ٜشذتط ٜقس ٚ ٜرٝؾطٖ

ر ٝلراضٜٞرای زیٍرط ٔٙتمرُ

ق٘ٛس .اتهاَ ا٘ؿراٖ ٞرا وأرُ قرس ٚ ٜأىراٖ اٖٕراَ حاوٕتر

زض وكرٛضٞایی ٔتكرىُ اظ

ؾطظٔتٗ ٞای پتٛؾت ٝرعضي (٘ٓتط ضٚؾت )ٝیا پطاوٙس ٜقس ٜزض ٌٛقٞٝای ٔرتّ

مٟاٖ (٘ٓتط

أپطاتٛضی رطیتا٘تا) فطا ٓٞقس.

1. Cybertertiaire.
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اليِ پٌجن :سايبز چْارمّ( 1ویزايي اًگاى ٍ هاشیي)
ایٗ ٔطحّٔ ،ٝطحّ ٝفّٗی اؾ  .تٛؾٗ ٝاِىتط٘ٚته ،وأپتٛتطٞا  ٚایٙتط٘

٘كا٘ ٝایٗ تاتترط

ٔ ٟٓزض مأٗر ٝركرطی اؾر  .ایرٗ الیر ،ٝزض پت٘ٛرس ررا الیرٞٝرای زیٍرط فًرای ؾرایبطی،
تٛؾٗٝزٙٞس ٜاتهاَ ا٘ؿاٖٞا  ٚظ٘سٌی آٖٞا اؾ

و ٝر ٝا٘ساظ ٜوافی زض ازرتات ّٖٕری رر ٝآٖ

پطزاذت ٝقس ٜاؾ ٘ .ا٘ٛفٙاٚضی ،حتات ٔبتٙری ررط فٙراٚضی ،رتِٛرٛغی ٔهرٖٛٙی  ٚضراتتره
رٝتسضیج زض ضاؾتای ٕٛٞاض وطزٖ تفاٚتٞای ا٘ؿرأٖ ،اقرتٗ ٔ ٚهرٖٛٙات ما٘رساض ٍٕٞرطا
ٔی ق٘ٛس .ایٗ فطایٙس زض حاَ پتكطف

اؾ

ٕٔ ٚىٗ اؾ

زٜٞا رّى ٝنسٞا ؾراَ ررَ ٝرَٛ

رتا٘جأس ٙٔ ٚجط ر ٝقىُٞایی اظ رطذٛضزٞای ؾتاؾی قٛز .رؿتاضی اظ وكٛضٞا یا ٔفؿرطیٗ،
تٟٙا ر ٝالی ٝفّٗی  ٚاحتٕاالً ؾایبط ؾٖ ْٛاللٙٔٝس ٞؿتٙس.
زض ٔجٕ ٔٛرا تٛم ٝرٔ ٝسَٞای ٔفٟٔٛی ؾ ٝالی ،ٝچٟاض الی ٚ ٝپٙج الیٝای و ٝرتاٖ قرس ٚ
اضتباَی و ٝفٙاٚضیٞای ؾر افعاضی ٘ ٚطْافعاضی را  ٓٞزاض٘سٙٔ ،اؾربترطیٗ ٔرسِی ور ٝزض
ٖتٗ مأٗت  ،قفافت

راالتطی اظ ِحاِ تمؿتٓرٙسی امعا  ٚؾاذتاض فًرای ؾرایبط زاضاؾر

ٔسَ چٟاض الی ٝقا )Shaw, 2010( ٚٚاؾ ٕٞ .اَٖٛض وٌ ٝفتر ٝقرس ،زض ایرٗ ٔرسَ ٔفٟرٔٛیِ
فًای ؾایبطِ والؾتىی ،ارٗاز فًای ؾایبطی ٖباضتا٘رس اظ :رُٗرس ؾتؿرتٓٞرا ،رُٗرس ٔحترٛا ٚ
واضرطز ،رُٗس ٔطزْ  ٚامتٕأ  ٚیه رٗسی و ٝرط ایٗ ؾر ٝرُٗرس ٘ٓراضت ٔریوٙرس رر٘ ٝراْ رُٗرس
حاوٕت  .را تٛم ٝرر ٝایٙىر ٝرُٗرس چٟراضْ ور ٝحراوٕتتی اؾر

 ٚزض آٖ اؾتا٘ساضزؾراظی ٚ

چاضچٞ ٛای لا٘٘ٛی وكٛضٞا رطای واضرطاٖ فًرای ؾرایبطی تٗترتٗ ٔریقرٛز ،زض رطضؾری
تأثتطات ّٖ ٚ ْٛفٙاٚضی ٞای وٛا٘تٔٛی رط الیٞٝرای ٔرتّر
ٔی تٛاٖ الی ٝحاوٕتتی ضا وٙاض ٌصاق

ٔرسَ ٔفٟرٔٛی فًرای ؾرایبط،

 ٚتأثتطات ّٖ ٚ ْٛفٙاٚضیٞرای وٛا٘ترٔٛی ضا ررط ؾرٝ

الی ٝانّی ظیطؾاذ ٔ ،حتٛا  ٚواضرطز  ٚالی ٝمأٗٔ ٚ ٝطزْ زض فًای ؾایبط ٔٛضز تحمترك ٚ
رطضؾی لطاض زاز .زض مس 5 َٚارٗازٔ ،ؤِفٞٝا  ٚقاذهٞٝای فًای ؾایبطِ والؾرته رطاؾراؼ
ٔسَ ٔفٟٔٛی فًای ؾایبط قا ٚٚاضائ ٝقس ٜاؾ .
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جذٍل  :5ابؼاد ،هؤلفِّا ٍ شاخصِّای فضای سايبز کالسیک بزاساس هذل هفَْهي چْار اليِ فضای
سايبز شاٍٍ.
ابعبد

مؤلفههب
ضایا٘ف اِىتط٘ٚتىی

شبخصههب
ضایا٘ٞٝای  ٚپطزاظ٘سٜٞای ُٔٙمی اِىتط٘ٚتىی (ضایا٘ٛٔ ،ٝرایُ ،تبّ )
ٔٙارٕ ؾتٍٙاَ ٞای اِىتط٘ٚتىی ٔایىطٚٚی( ٛتطاقٞ ٝا  ٚرٛضزٞرای اِىتط٘ٚتىری تِٛترس
ؾتٍٙاَ)
ذُ ٌٛاضتباَی (فتبط ٘ٛضی ،رتؿتٓ)

اضتباَات ٚ
ٔرارطات
اِىتط٘ٚتىی

تمٛی وٙٙسٞ ٜای ؾتٍٙاَ (تمٛی وٙٙس ٜفتبط ٘ٛضی ،تمٛی وٙٙس ٜؾتٍٙاَ ٔتىطٚٚیٚ ٛ
ضازیٛیی)
ٔؿتطیا ٞای اِىتط٘ٚتىی

ظیطؾاذ

ؾٛیتچٞای اِىتط٘ٚتىی

( ؾتؿتٕی)

آقىاضؾاظٞا (زض فطوا٘ؽٞای ضازیٛیی ٔ ٚتىطٚٚی ٛاِىتط٘ٚتىی)
حافٓٞٝای اِىتط٘ٚتىی
حؿٍطٞای
اِىتط٘ٚتىی ٚ
ٔرارطاتی ٚ

زٚضرتٗٞا ،ؾتؿتٓ ٞای اِىتط٘ٚتىی ٘ٓاضت  ٚوٙتطَٛٔ ،لٗت یا
ٔٛلٗت

ٔاٛٞاضٜای ،حؿٍط

 ٚقتا ... ،

ضازاضٞای اِىتط٘ٚتىی

ؾتؿتٓٞای وٙتطَ
٘ٓاضتی  ٚزضیاف
زازٜ

1

ظراٖٞای
ٔحتٛا
(اَالٖات) ٚ
واضرطز

رط٘أٛ٘ٝیؿی

ٞ PLCا  ٚحؿٍطٞای اِىتط٘ٚتىی (حؿٍط فكاض ،زٔاِٚ ،تاغ ،راض)... ،

ظراٖٞای رط٘أٛ٘ٝیؿی (ٔتٌٗطا ،قیٌطا)
٘طْافعاضٞای اضتباَی (ایٕتُ ،تٍّطاْٚ ،اتؽآپ٘ ،)... ،طْافعاضٞای ٔٛتٛضٞای مؿتجٛ

٘طْافعاضٞای
واضرطزی

(ٌٌٛررُ ،یررأ ،ٛٞایىطٚؾرراف ٘ )... ،ررطْافعاضٞررای ذررسٔات رررا٘ىی٘ ،ررطْافعاضٞررای
ٔحاؾرباتی٘ ،رطْافعاضٞرای ٔررسیطی

زازٚ ،ٜرراليٞرا ،زایررطٜإِٗراض ٞرای آ٘الیررٗ

(ٚیىیپسیا)
ذبطٌعاضیٞای
آ٘الیٗ
اضتباَات آ٘الیٗ
ّٖٕی
مأٗٔ ٚ ٝطزْ
زض فًای ؾایبط

اضتباَات آ٘الیٗ
ٔصٞبی
اضتباَات آ٘الیٗ
ؾالٔ ٔحٛض
اضتباَات تجاضی ٚ
ؾتاؾی

ذبطٌعاضیٞای ضازیٛیی  ٚتّٛیعی٘ٛی آ٘الیٗ
رطٌعاضی مّؿات ّٖٕی آ٘الیٗ ،قطو

زض وٙفطا٘ؽٞای ّٖٕی رَٛٝض آ٘الیٗ... ،

رطٌعاضی ٔجاِؽ ٔصٞبی آ٘الیٗ ،پرف ظ٘رس ٜزٖاٞرا ٕ٘ ٚاظٞرای مٕاٖر

ررَٝرٛض

آ٘الیٗ... ،
اضتباَات ٚ ٚراليٞای ؾالٔ ٔحٛض تح

ٚ

ذسٔات را٘ىی ،رٛضؾی آ٘الیٗ ،رطٌعاضی مّؿات ٔرسیطاٖ  ٚامرالؼٞرای ؾتاؾری
رَٛٝض آ٘الیٗ

1. SCADA.
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هفَْمشٌاسي هتغیزّا
اظ ؾتؿتٓٞای اِىتط٘ٚتىری  ٚقربىٞٝرای

فضای سايبز :فًای ؾایبطٔ ،جٕٖٝٛای اؾ

ضایا٘ٝای ،ظیطؾاذ ٞای اضتباَی ،تجٟتعات ؾر افعاضی ،ؾتؿتٓٞای اضتباَی  ٚوٙتطِری ٚ
حؿررٍطی رررٓٙٔٝررٛض تِٛتررس ،شذتررطٜؾرراظی ،پررطزاظـ ،تبررازَ ،راظیرراری  ٚرٟررطٜرررطزاضی اظ
زازٜٞا(2010

 .)Shaw,رطذی فًای ؾایبط ضا را ایٙتط٘

یىی ٔیٌتط٘س ور ٝاقرتبا ٜاؾر ؛ چطاورٝ

فًای ؾایبط اضتباَات نٛضت ٌطفتٔ ٝبتٙی رط ؾتؿتٓٞای ٔرارطاتی ،اِىتط٘ٚتىری  ٚحؿرٍطی ضا
٘تع قأُ ٔیقٛز .رطذی ٘تع فًای ؾایبط ضا فًای ٔجاظیٙٗٔ 1را ٔریوٙٙرس ور ٝایرٗ ٘ترع اقرتباٜ
اؾ  ،فًای ؾایبط اٌطچٔ ٝجاظی اؾ

(ر ٝایٗ ٔٗٙا و ٝزض ٖآِ ٚالٗت

ٔٗازَ «ٔجاظی» ٘تؿ  .رطای ایٗ ٔٛٓٙض الظْ اؾ
ٔیزٞس  ٓٞ ٚرطای رتاٖ آ٘چ ٝزض مٟاٖ ٚالٗت
رطای تٛنت

ٚمٛز ٘ساضز) ،أا زلتمراً

اقاض ٜوٙتٓ ٚاغٔ ٜجاظی ز ٚحرٛظ ٜضا پٛقرف
ٚمٛز ٘ساضز ر ٝواض ٔیضٚز  ٓٞ ٚزض ّٖر ْٛضایا٘رٝ

آ٘چ ٝتٛؾٍ ؾتؿتٓ اِىتط٘ٚتىی ضلٓ ٔیذٛضز.

هذل هفَْهئ :سَ ؾاظی ٔفٟٔٛیَ ،ط تٛنرت ٌرطی اظ رطذری مٙبرٞٝرای ٔٛيرٔٛ
پػٞٚف رطای تحمك ٔفاٞتٓ زض٘ٚی آٖ  ٚاضتباٌ رتٗ آٖ ٔفاٞتٓ اؾ ٔ .حهر َٛانرّی ایرٗ
فٗاِت

اؾترطاج ٔفاٞتٓ  ٚضارُ ٝرتٗ آٖٞا اؾ

(ضيا تمیپٛض  1397ظٔؿتاٖ).

ػلَم ٍ فٌاٍریّای کَاًتَهي :فٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی ٔبتٙی رط لٛا٘تٗ  ٚانر َٛفتعیره
وٛا٘تٔٛی ٞؿتٙس و ٝایٗ لٛا٘تٗ رط ز٘تای فٛت ٚ ٖٛشضات ظیطاتٕی حاوٓ ٔیراقٙس و ٝاظ ؾراَ
رر ٝؾراذتاض ٔراز ٜضا

ٔ 1900تالزی ر ٝرٗس تٛؾٍ فتعیىسا٘اٖ اضائ ٝقس٘س ٍ٘ ٚطـ ٔا ٘ؿرب

تاتتط زاز٘س .رطذی اظ ایٗ ان ٚ َٛلٛا٘تٗ زض تًاز وأرُ ررا رترٙف والؾرته ٔرا اظ مٟراٖ
رعضي ٔمتاؼ ٞؿتٙس .اظمّٕ ٝایٗ ان ٚ َٛلٛا٘تٗ ،انُ ٖسْ لُٗت
زلتك ٓٞ ٚظٔاٖ وٕت ٞایی ٔا٘ٙس ٔىاٖ یه شض ٚ ٜؾطٖ

اؾ

ور ٝا٘رساظٌٜترطی

آٖ ضا غتطٕٔىٗ ٔریزا٘رسٕٞ .رتٗ

راٖث ٔیقٛز و ٝپتفرتٙی ٔا اظ تحٛالت ز٘تای ظیطاتٕی ٘ ٝرط ٔبٙای لُٗت  ،رّى ٝرط ٔبٙرای
احتٕاَ راقسٔ .حاؾب ٝاحتٕاَ را اؾرتفاز ٜاظ قرىُ ضیايری ترارٕ ٔرٛمی اؾر
ٕٞطاٞی ٔیوٙس ( .)Chang, Lin, Chiu, & Huang, 2020رٙارط تٛنت

ور ٝشض ٜضا

ٔرٛمی اظ شضات ،یره
1. Virtual Space.
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شض ٜتا ظٔا٘ی وٛٔ ٝضز ا٘ساظٌٜتطی ٔ ٚكاٞس ٜلطاض ٍ٘طفت ٝاؾ  ،زض ٞط حاِتی ٔیتٛا٘س راقرس
و ٝر ٝآٖ رطٟ٘ٓٞی وٛا٘تٔٛیٌ 1فتٔ ٝیقٛز .ذهّ

ٔٛمی شضات ؾبب ٔیقرٛز ور ٝشض ٜاظ

ٔىاٖٞایی ٖبٛض وٙس و ٝرِ ٝحاِ لٛا٘تٗ مٟاٖ رعضئمتاؼ ٕٔٙرٞ ٔٛؿرتٙس ور ٝایرٗ پسیرسٜ
تُ٘ٛظ٘ی٘ 2اْ زاضزٕٞ .چٙتٗ ز ٚشضٔ ٜیتٛا٘ٙس زاضای اضتباَی ٖجتب  ٚقٍف اٍ٘ترع قر٘ٛس؛
رَٛٝضی و ٝتاتتط زض ٚيٗت

یه شض ٜتٛؾٍ شض ٜزیٍط رٝنٛضت آ٘ی حؽ ٔیقٛز ور ٝررٝ

آٖ زضٓٞتٙتسٌیٔ 3یٌٛیٙس .ذهٛنت ٞرای ٌفترٝقرس ٜاظ انرّیترطیٗ پاضأتطٞرای قرىُ
ٌطفتٗ فٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی زض رؿتاضی اظ حٛظٜٞای ٔرتّ

ٔا٘ٙرس اِىتط٘ٚتره ،پعقرىی،

ٔرارطات  ... ٚاظ ٘تٕ ٝز ْٚلرطٖ رتؿرتٓ رر ٝرٗرس قرس ٜاؾر

(.)Bennett & Brassard, 2020

حٛظٜٞای فٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی ضا ٔیتٛاٖ ر ٝحٛظٜٞای اضتباَاتٔ ،حاؾبات ،قبتٝؾاظی ٚ
حؿٍطٞا تمؿتٓ وطز .زض ز ٚز ٝٞاذتط و ّْٛٗٔ ٝقرس ٜاؾر

ورٔ ٝریترٛاٖ اظ ٚیػٌریٞرای

رطٟ٘ٓٞی  ٚزضٓٞتٙتسٌی زض فٙاٚضیٞای ٔطتبٍ را ٔحاؾبات  ٚپطزاظـ اَالٖات  ٚؾراذ
ضایا٘ٞٝای وٛا٘تٔٛی ٕٞ ٚرتَٗرٛض ایجراز اضتباَرات أرٗ  ٚضٔعٌرصاضیقرس ٜاؾرتفاز ٜورطز
(زٚؾتیُّٔك.)1396 ،
ضایا٘ٞ ٝای وٛا٘تٔٛی لسضت ٔحاؾباتی رؿتاض راالیی زاض٘س  ٚلازض٘رس ٔحاؾرباتی ضا ا٘جراْ
زٙٞس و ٝرا ضایا٘ٞٝای والؾته ٔتّتٖٞٛا ٔتّت ٖٛؾاَ َٔ َٛریوكرسٕٞ .چٙرتٗ ضایا٘رٞٝرای
وٛا٘تٔٛی ٔحسٚزی ٞای ضایا٘ٞ ٝای والؾته ضا ٘ساض٘س .یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ظیطٔجٕٖٛرٞٝرای
ایٗ فٙاٚضیٞا حٛظ ٜاضتباَات اؾ ٖ .هطی و ٝزض آٖ ر ٝؾرط ٔریررطیٓ ٖهرط اَالٖرات ٚ
اضتباَات اؾ

 ٚا٘ؿاٖ أطٚظی ر ٝؾطٖ

 ٚزل

زض تِٛتس ،شذتطٜؾاظی ،ا٘تمراَ  ٚراظیراری

اَالٖات زض قبىٞٝای اضتباَی ٘تاظ ضٚظافع٘ٚی زاضز و ٝاظمّٕر ٝآٖٞرا ٔریترٛاٖ رر ٝقربىٝ
ضایا٘ٞٝا ،ایٙتط٘
زاضای إٞت

ٔ ٚرارطات اقاض ٜوطز و ٝزض آٖٞا اضؾاَ زازٜٞا ررا ؾرطٖ

 ٚأٙتر

رراال

فطاٚا٘ی اؾ  .اضؾاَ اَالٖرات ٔحطٔا٘رٔ ٚ ٝررارط ٜپتراْ ررٝنرٛضت أرٗ ٚ

غتطلارُ زؾتطؼ رطای ٞىطٞا ،اظ زیطراظ فىط آزٔی ضا ر ٝذٛز ٔكا َٛوطز ٜاؾ .
1.Quantum Superposition.
2.Tunneling.
3.Entanglement.
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تأثیز ػلَم ٍ فٌاٍریّای کَاًتَهي بز فضای سايبز
زض ٖهط ْٟٛض ّٖ ٚ ْٛفٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی ارٗازٔ ،ؤِفرٞٝرا  ٚقاذهرٞٝرای ٔرتّر
فًای ؾایبط تح

تأثتط لطاض ٔیٌتط٘س؛ رٙارطایٗ ؾاذتاض فًای ؾایبط رٝنٛضت یه ؾراذتاض
زلتك  ٚوأُ ّٖرْٛ

ٔتكىُ اظ ؾتؿتٓٞای والؾتىی  ٚوٛا٘تٔٛی زضٔیآیٙس؛ رٙارطایٗ قٙاذ

 ٚفٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی ٘ ٚمف  ٚتأثتط آٖٞا رط ٞطورساْ اظ الیرٞٝرای فًرای ؾرایبط أرطی
يطٚضی  ٚا٘ىاض٘اپصیط ر ٝقٕاض ٔیآیس.
را رطضؾی اؾٙاز ٔ ٚساضن  ٚتحمتمرات نرٛضت ٌطفتر ٝزض ظٔتٙرّٖ ٝر ٚ ْٛفٙراٚضیٞرای
وٛا٘تٔٛی رٝذهٛل زض یه ز ٝٞاذتط ٔری ترٛاٖ ررط اؾراؼ ٔرسَ ٔفٟرٔٛی فًرای ؾرایبط
والؾته قا ،ٚٚالی ٝظیطؾاذ
اؾ

فًای ؾایبطی ضا ؤ ٝتأثط اظ ّٖ ٚ ْٛفٙاٚضیٞای وٛا٘ترٔٛی

ر ٝؾ ٝظیط الی ٝیا ؾٔ ٝؤِف ٝتمؿتٓ وطزٔ :ؤِفٔ ٝحاؾربات وٛا٘ترٔٛیٔ ،ؤِفر ٝاضتباَرات

وٛا٘تٔٛی ٔ ٚؤِف ٝحؿٍطی وٛا٘تٔٛی .زضٚالٕ ّٖ ٚ ْٛفٙاٚضیٞای وٛا٘ترٔٛی زض ٞطورساْ اظ
ایٗ ؾٔ ٝؤِف ٝفًای ؾایبط فٙاٚضیٞای ْٟ٘ٛٛضی ضا رٚ ٝمٛز آٚضز ٜاؾ
 ٚضایا٘ف ضا ٔتح َٛؾاذت ٝاؾ
رَٛٝض وأُ تح

ؤ ٓٞ ٝحاؾربات

 ٓٞ ٚاضتباَات ٔ ٚرارطات  ٓٞ ٚؾتؿتٓٞای حؿرٍطی ضا

تأثتط لطاض زاز ٜاؾ  .زض ازأٞ ٝطوساْ اظ ایٗ ؾرٔ ٝؤِفر ٚ ٝقاذهرٞٝرای

آٖٞا تبتتٗ ٔیق٘ٛس.
هؤلفِ هحاسبات کَاًتَهي
حٛظٔ ٜحاؾبات وٛا٘تٔٛی یىی اظ حٛظٜٞای فٙاٚضی مسیس اؾ

و ٝر ٝآٖ فٙاٚضیٞرای

وٛا٘تٔٛی ٌفتٔ ٝیقٛز .فٙاٚضی ٞای وٛا٘تٔٛی ٔبتٙی رط لرٛا٘تٗ  ٚانر َٛفتعیره وٛا٘ترٔٛی
ٞؿتٙس و ٝرط ز٘تای ظیطاتٕری حراوٓ ٔریراقرٙس  ٚاظ ؾراَ ٔ 1900رتالزی رر ٝرٗرس تٛؾرٍ
زا٘كٕٙساٖ اضائ ٝقسٍ٘ ،ٜطـ ٔا ضا ٘ؿب

ر ٝؾاذتاض ٔاز ٜتاتتط زاز .رطذری اظ ایرٗ انرٚ َٛ

لٛا٘تٗ زض تًاز وأُ را رتٙف والؾته ٔا اظ مٟاٖ رعضي ٔمتاؼ زاض٘س .اظمّٕ ٝایٗ انٚ َٛ
لٛا٘تٗ ،انُ ٖسْ لُٗت
شض ٚ ٜؾطٖ

اؾ

و ٝا٘ساظٌٜتطی زلتك ٓٞ ٚظٔاٖ وٕت ٞایی ٔا٘ٙس ٔىاٖ یره

آٖ ضا غتطٕٔىٗ ٔیزا٘سٕٞ .تٗ راٖث ٔیقٛز ور ٝپرتفرتٙری ٔرا اظ تحرٛالت
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ز٘تای ظیطاتٕی ٘ ٝرط ٔبٙای لُٗت
قىُ ضیايی تارٕ ٔٛمی اؾ
تٛنت

رّى ٝرط ٔبٙای احتٕاَ راقسٔ .حاؾب ٝاحتٕاَ را اؾتفاز ٜاظ

و ٝتٛنت وٙٙس ٜیه شض ٜزض ز٘تای وٛا٘تٔٛی اؾر  .رٙرا ررط

ٔٛمی اظ شضات ،یه شض ٜتا ظٔا٘ی وٛٔ ٝضز ا٘رساظٌٜترطی ٔ ٚكراٞس ٜلرطاض ٍ٘طفترٝ

اؾ  ،زض ٞط حاِتی ٔیتٛا٘س راقس و ٝر ٝآٖ رطٟ٘ٓٞری وٛا٘ترٔٛی ٌفترٔ ٝریقرٛز .ذهرّ
ٔٛمی شضات ؾبب ٔیقٛز و ٝشض ٜاظ ٔىراٖ ٞرایی ٖبرٛض وٙرس ور ٝاظ ٔٓٙرط لرٛا٘تٗ مٟراٖ
رعضئمتاؼ ٕٔ ٔٛٙراقٙس؛ پسیسٜای و ٝاظ آٖ را ٘اْ تُ٘ٛظ٘ی وٛا٘تٔٛی یاز ٔیقٛزٕٞ .چٙتٗ
ز ٚشضٔ ٜیتٛا٘ٙس زاضای اضتباَی ٖجتب  ٚقٍف اٍ٘تع ق٘ٛس؛ رَٛٝضی و ٝتاتتط زض ٚيٗت
یه شض ٜتٛؾٍ شض ٜزیٍط رٝنٛضت آ٘ی حؽ ٔیقٛز و ٝرر ٝآٖ زضٞرٓتٙترسٌی ٔریٌٛیٙرس
(.)Hidary, 2019; Resch & Karpuzcu, 2019
ضایا٘ٞ ٝای وٛا٘تٔٛی لسضت ٔحاؾباتی رؿتاض راالیی زاض٘س  ٚلازض٘رس ٔحاؾرباتی ضا ا٘جراْ
زٙٞس و ٝرا ضایا٘ٞٝای والؾته ٞعاضاٖ ؾاَ َٔ َٛیوكرسٕٞ .چٙرتٗ ضایا٘رٞٝرای وٛا٘ترٔٛی
ٔحسٚزی ٞای ضایا٘ٞٝای والؾته ضا ٘ساض٘س .رطضؾی ٔرتهط ٘كاٖ ٔیزٞرس ور ٝرؿرتاضی اظ
وكٛضٞا زض ررفٞای ٔرتّ

(ّٖٕی ،التهازی ،أٙتتی-زفاٖی) تٛمرٚ ٝیرػٜای رر ٝحرٛظٜ

ضایا٘ٞ ٝای وٛا٘تٔٛی زاقتٝا٘س .ایٗ ٔٛي ٔٛضا ٔیتٛاٖ زض حجٓ ٖٓرتٓ ؾرطٔایٌٝرصاضیٞرای
ررفٞای ٔرتّ

ایٗ وكٛضٞا رٚٝئ ٛكاٞس ٜوطز.

یىی اظ ان َٛرؿتاض ٔ ٟٓزض ٔىا٘ته وٛا٘تٔٛی تح َٛؾتؿتٓٞرا ررط اؾراؼ تبرسیُٞرای
یىا٘ی 1اؾ ٔ .بٙای ضیايی ّٖٕتات ٔبتٙی رط مبط ذُی زض فًای ضیايی ٔٛضز اؾرتفاز ٜزض
ٔىا٘ته وٛا٘تٔٛی ٔٛؾ ْٛر ٝفًای ٞتّبطت تٗطی

ٔیقٛز و ٝزض وّیتطیٗ حاِ

ٔیتٛا٘س

رٚٝؾتّٔ ٝاتطیؽٞای یىا٘ی را زضایٞ ٝای ٔرتٍّ ٕ٘ایف زاز ٜقٛز .ر ٝرتاٖ ؾازٜتط ٌت ٞرای
وٛا٘تٔٛیٔ ،اتطیؽٞایی یىا٘ی ٞؿتٙس و ٝاثطقاٖ ضٚی یه حاِ
ؾتؿتٓ ،حاِ

مسیسی ضا ر ٝزؾ

وٛا٘ترٔٛیِ تٛنرت وٙٙرسٜ

ٔی زٙٞس .قط زلتك ضیايتات ٌفتٝقرس ٜزض رؿرتاضی اظ

ٔٙارٕ آٔس ٜاؾ  .پُ رٙت 2 ٛزض ؾاَ ٔ 1980رتالزی زض وراض ذرٛز ٘كراٖ زاز ور ٝتبرسیالت

1. Unitary transformation.
2. Paul Benioff.
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یىا٘ی ٔٗازَ را ٕٞاٖ ٌت ٞای ُٔٙمی ٔٛضز اؾتفاز ٜزض ٔحاؾبات اؾ

 ٚرٙارطایٗ ٔریترٛاٖ

ٔحاؾبات ضا را اؾتفاز ٜاظ ایٗ تبسیُٞا ا٘جاْ زاز .ؾاَ ٔ 1985تالزی ،زیٛیس زٚیچ٘ 1كاٖ زاز
و ٝچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ اظ تٛاظی وٛا٘تٔٛی ٚ 2تبسیالت یىا٘ی رطای ضؾتسٖ رٔ ٝحاؾبات ؾطیٕتط
اؾتفاز ٜوطز .زٚیچ ضٚـ ٔٗطٚ

ذٛز ضا رطای تٗتتٗ ایٙى ٝیه تارٕ ثار

اؾ

یرا ٔترٛاظٖ،

ر ٝواض رطز ٘ ٚكاٖ زاز ؤ ٝحاؾبات وٛا٘تٔٛی رؿتاض واضآٔستط اظ ٔحاؾبات والؾرته اؾر .
زض ضٚـ زٚیچ ،تٗتتٗ تٛارٕ ثار

ٔ ٚتٛاظٖ تٟٙا را یه رراض ٔمرساضزٞی ا٘جراْ ٔریقرٛز ،زض

حاِی و ٝزض ٔحاؾبات والؾته ضاٞی مع ٔمساضزٞی ر ٝاظای تٕاْ حاِ ٞای ٚضٚزی ٕٔىٗ
ٚمٛز ٘ساضز .واض زٚیچ رطتطی ٔحاؾبات وٛا٘تٔٛی ٘ؿب

رٔ ٝحاؾبات والؾته ضا ر ٝاثبرات

ضؾا٘س .پؽ اظ آٖ ،زٚیچ رٕٞ ٝطا ٜمٛظا 3ایٗ ضٚـ ضا تٛؾٗ ٝزاز٘رس  ٚتٛا٘ؿرتٙس ررا ٕٞرتٗ
ؾطٖ

ایٗ ذهٛنت

ضا رطای تٛارٕ را ٚضٚزی رتكتط  ٓٞر ٝواض ربط٘س .تا ٔستی ایرٗ ایرسٜ

فمٍ اظ ِحاِ ٘ٓطی ماِب تٛم ٝرٛز تا ایٙى ٝپتتط قٛض 4زض ؾاَ ٔ 1994رتالزی اٍِرٛضیتٕی
وٛا٘تٔٛی ،رطای تجعی ٝاٖساز رٖٛ ٝأُ اٗٔ َٚطفی ٕ٘ٛز .ضٚـ قرٛض لرازض اؾر

زض ظٔرا٘ی

رؿتاض وٓ اٖساز ضا رٖٛ ٝأُ ا َٚتجعی ٝوٙس .پؽ اظ اٌ ِٛ ،ٚطٚٚض 5اٍِٛضیتٕی ضا ایجاز ورطز
و ٝاظ ضایا٘ٞٝای وٛا٘تٔٛی رطای مؿتج ٛزض پایٍا ٜزازٜٞای ٘أطتب اؾتفازٔ ٜیوٙس؛ رٙرارطایٗ
اٍِٛضیتٓٞای ٔٛضز اؾتفاز ٜزض ضایا٘ٞٝای وٛا٘تٔٛی ،وأالً ٔتفاٚت اظ ٕٞتایاٖ والؾته ذرٛز
ٞؿتٙس .اٍِٛضیتٓٞای زیٍطی ٘تع ایجاز قسٜا٘س  ٚتا ر ٝأطٚظ تالـ رطای اضائ ٝاٍِٛضیتٓٞرای
واضآٔس وٛا٘تٔٛی ازأ ٝزاضز .مس َٚظیط ٔمایؿٝای وّی اظ ضایا٘ٞٝای والؾته  ٚوٛا٘تٔٛی ضا
٘كاٖ ٔیزٞس.

1. David Deutsch.
2. Parallelism.
3. Jozsa.
4. Peter Shor.
5. Lov Grover.
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جذٍل  :6هقايگِ راياًِّای کالسیک ٍ کَاًتَهي
رایبنه کوانتومي

رایبنه کالسيک
اَالٖات رط ضٚی رت ٞا شذتطٔ ٜیق٘ٛس.

اَالٖات رط ضٚی وتٛرت ٞا شذتطٔ ٜیق٘ٛس.

رت ٞا رط ٔبٙای رراض یرا ِٚتراغ اِىتطیىری َطاحری

وتٛرت ٞا رط ٔبٙای پسیرسٞ ٜرایی ٔا٘ٙرس اؾرپتٗ شضات یرا لُربف

ٔیق٘ٛس.

فٛتٖٞٛا َطاحی ٔیق٘ٛس.

پطزاظـ اَالٖات تٛؾٍ ٌت ٞای والؾته ا٘جاْ
ٔیقٛز.

پطزاظـ اَالٖات تٛؾٍ ٌت ٞای وٛا٘تٔٛی ا٘جاْ ٔیقٛز.
ّٖٕتات ٔبتٙی رط مبط ذُی زض فًای ٞتّبطت تٗطی
و ٝزض وّیتطیٗ حاِ

ّٖٕتات ُٔٙمی ٔبتٙی رط مبط ر َٛاؾ .

ٔریقرٛز

ٔیتٛا٘س رٚٝؾتّٔ ٝاتطیؽٞرای یىرا٘ی ررا

زضایٞٝای ٔرتٍّ ٕ٘ایف زاز ٜقٛز.
ٞررتچ ٔحررسٚزیتی رررطای تى تررط  ٚا٘ررساظٌٜتررطی
ؾتٍٙاَٞا ٚمٛز ٘ساضز.

رطای تى تط  ٚا٘ساظٌٜتطی ؾتٍٙاَٞا ٔحسٚزی

ٚمٛز زاضز.

ٔرررساضٞا ررررٝضاحتررری تٛؾرررٍ فٙررراٚضیٞرررای

زض ضایا٘ررٞٝررای وٛا٘تررٔٛی ٔررساضٞا رررا اؾررتفاز ٜاظ فٙرراٚضیٞررای

ٔتىطٚؾررىٛپته ؾررطیٕ ٔ ٚمترراؼپررصیط (ٔا٘ٙررس

ٔتىطٚؾىٛپته ٔا٘ٙس تطاقٞٝای ٔبتٙی رط ٔساضٞای اررط ضؾرا٘ایی

 (CMOSپتازٜؾاظی ٔیق٘ٛس.

پت٘ٛس مٛظفؿ ٖٛپتازٜؾاظی ٔیق٘ٛس.

تٛؾٗ ٝضایا٘ٞٝای وٛا٘تٔٛی و ٝتٛاٖ ٔحاؾباتی راالیی زاض٘سٔ ،ریتٛا٘رس ٖٛالرب ٚذتٕری
رطای أٙت

ؾایبط زاقت ٝراقس .رٖٛٙٝاٖ ٔ اَ ،اٖتماز رط ایٗ اؾ

و ٝاٌط یه ضایا٘ ٝوٛا٘ترٔٛی

ر ٝا٘ساظ ٜورافی ررعضي ؾراذت ٝقرٛز ،حرُ ٔؿرائُ ضیايرتاتی ٟٔرٓ ٔا٘ٙرس فراوتٛضٌتطی ٚ
ٍِاضیتٓ ٞای ٌؿؿتٕٞ ٚ ٝچٙتٗ حُ ٔؿائّی و ٝرا زقٛاضی ٕٞطا ٜاؾ
أٙت

ضا لُٗی ٔیؾراظز ٚ

رؿتاضی اظ پطٚتىُٞای رٝواضضفتٔ( ٝا٘ٙس  )ECDSA ،DSA ،RSAضا ٔیتٛا٘رس ررَٝرٛض

ٔؤثط ر ٝذُط ا٘ساظز  ٚؾتؿتٓٞای ضٔعٍ٘اضی أطٚظی ضا ر ٝضاحتی ركىٙس .زض حاِی ور ٝایرٗ
٘ٓطی ٝاظ زٔ 1990 ٝٞتالزی قٙاذت ٝقس ،أا چكٓا٘ساظ ٚالٗی ؾاذ

چٙتٗ زؾتٍاٞی اذتطاً

رٝنٛضت ٚالٗی تحمك یافت ٝاؾ .
قطو

ٌ ٌُٛزض ؾاَ ٔ 2018تالزی یه پطزاظ٘س 72 ٜوٛرتتی ضا اضائ ٝوطز ور ٝرتكرتط اظ

ضوٛضز آیریاِْ زض ؾاَ ٔ 2017تالزی اؾ
رٛز .زض ؾاَ ٔ 2018تالزی قطو
ْط

و ٝپطزاظ٘س ٜوٛا٘ترٔٛی  50ورٛرتتی ضا اضائر ٝزازٜ

ٌ ٌُٛاٖالْ وطز ٜرٛز و ٝتطاق ٝمسیس آٖٞا ٕٔىٗ اؾ

یه ؾراَ رر ٝرطترطی وٛا٘ترٔٛی (ضایا٘ر ٝوٛا٘ترٔٛی) زؾر

یاررس .انرُال «رطترطی
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وٛا٘تٔٛی» 1ر ٝتٛا٘ایی یه ورأپتٛتط وٛا٘ترٔٛی زض ا٘جراْ ٔحاؾربات فطاترط اظ تٛإ٘ٙرستطیٗ
ارطضایا٘ٞٝای والؾتىی أطٚظی اقاض ٜزاضز؛ أا فمٍ تٗرساز وتٛرتر ٞرا ٟٔرٓ ٘تؿرتٙس ،رّىرٝ
تطوتبی اظ ٖٛأّی اظمّٕٕٖ ٝك یه ٔساض وٛا٘تٔٛی 2یا ایٙى ٝچ ٝتٗرساز ّٖٕترات ُٔٙمری ضا
ٔی تٛا٘س لبُ اظ تى تط ذُاٞا ا٘جاْ زٞس ٘تع ٔٞ ٟٓؿتٙس  ٚرط لسضت ٔحاؾرباتی ٚالٗری ورٝ
ٔحمماٖ آیریاِْ آٖ ضا «حجٓ وٛا٘تٔٛی»٘ 3أتسٜا٘س ،تأثتط ٔیٌصاضز.
زض غا٘ٛی ٝؾاَ ٔ 2019تالزی ،قطو
يررس آ

آیریاِْ یه ضایا٘ ٝوٛا٘تٔٛی ضا و ٝزض یه ٔحفٓرٝ

 ٚیرره یرچرراَ زض  -273زضمرر ٝؾررا٘تیٌررطاز زض ٔحتُرری ٖرراضی اظ تررارف

اِىتطٔٚاٙاَتؿی یا ِطظـ لطاض ٌطفت ٝرٛز ضا اضائ ٝوطز .ضایا٘ر ٝوٛا٘ترٔٛی ایرٗ قرطو
وتٛرت

اظ 20

رٟطٔ ٜیرطز.

زض اٚاذط ؾاَ ٔ 2019تالزی  ٚچٙس ٔا ٜپؽ اظ اٖالْ آیریاِْ ٌٌُٛ ،اٖالْ ورطز ور ٝررا
اؾتفاز ٜاظ یه ضایا٘ٔ ٝكار ٝلازض ر ٝحُ یه ٔؿیّ ٝپتچتس ٜتٟٙا زض  3.20زلتم ٝقرس ٜاؾر ،
ٔؿیّ ٝای و ٝیه زؾتٍا ٜوالؾته ٔی تٛا٘ؿ
ٌ ٌُٛر« ٝرطتطی وٛا٘تٔٛی» ضؾتس ٜاؾ

آٖ ضا زض زٞ ٜرعاض ؾراَ حرُ وٙرس؛ رٙرارطایٗ

(.)Arute et al., 2019

هؤلفِ ارتباطات کَاًتَهي
رَٛ ٝض وّی رُٗس فتعیىی یا ظیطؾاذ
فٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی تكىتُ قس ٜاؾ

ؾتؿرتٕی اضتباَرات وٛا٘ترٔٛی اظ ٔجٕٖٛرٝای اظ
و ٝافعاضٜٞای وٛا٘تٔٛی ٔرٛضز ٘تراظ ضا ررطای ا٘جراْ

فطایٙس اضتباَات وٛا٘تٔٛی فطا ٓٞآٚضز ٜاؾر  .ایرٗ فٙراٚضیٞرا ٖبراضتا٘رس اظ چكرٕ٘ ٝرٛض
وٛا٘تررٔٛی ،ذُرر ٌٛاضتبرراَی وٛا٘تررٔٛیٔ ،ررساض پطزاظقرری ،تىطاضوٙٙررس ٜوٛا٘تررٔٛی ،ؾررٛیتچ
وٛا٘تٔٛی ،حافٓ ٝوٛا٘ترٔٛی ٔ ٚؿرتطیا

وٛا٘ترٔٛی  ٚآقىاضؾراظٞای وٛا٘ترٔٛی .زض ازأرٝ

قاذهٞٝای ٔؤِف ٝاضتباَات وٛا٘تٔٛی رتاٖ ٔیقٛز.

1. Quantum supremacy.
2. Depth of a quantum circuit.
3. Quantum volume.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ٔماِ ٝپػٞٚكی :تأثتط ّٖ ٚ ْٛفٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی رط فًای ؾایبط آیٙس143 / ٜ

چشوِّای ًَر فَتًَي (تک فَتَى ٍ درّنتٌیذُ)
چكٕٞٝای فٛت٘ٛی ٔٙارٕ تِٛتس فٛتٖٞٛا رٛز ٜو ٝرطای فٙراٚضیٞرای وٛا٘ترٔٛی ٕٞچرٖٛ
ٔحاؾبات  ٚاضتباَات وٛا٘تٔٛی رؿتاض پطوراضرطز  ٚپطإٞتر

ٞؿرتٙس .فٛترٖٞٛرا ررٖٙٝرٛاٖ

حأُٞای اَالٖات وٛا٘تٔٛی زض ؾتؿتٓ ٞای وٛا٘تٔٛی ٔٛضز اؾتفاز ٜلرطاض ٔریٌتط٘رس .ایرٗ
ٔٙارٕ لارّت

تِٛتس فٛتٖٞٛا ضا زاقت ٚ ٝرٚٝیرػ ٜزض ؾتؿرتٓٞرای ضٔعٍ٘راضی وٛا٘ترٔٛی أرٗ

حتاتی ٞؿتٙس .یه چكٕ ٝفٛت٘ٛی ایسٜآَ رایس رتٛا٘س رٝنٛضت زلتك  ٚترهررٝتره زض رراظٜ
ظٔا٘ی ٔٛضز ٘ٓط  ٚرا راظز ٜوافی (رٝنٛضت وٙتطَقس ٚ ٜرٝؾازٌی زض قطایٍ ٔحتُیِ ٖازی)
فٛت ٖٛتِٛتس وٙس؛ أا زض ٚالٗت

 ٚتاوٞ ٖٛٙتچ چكٕ ٝفٛت٘ٛی ایسٜآِی ؾاذت٘ ٝكرس ٜاؾر .

رٕٞ ٝتٗ ٔٛٓٙض چٙسیٗ ٘ ٔٛاظ چكٕٞٝای فٛت٘ٛی تِٛتس قس ٜورٞ ٝطورساْ زاضای ٔٗایرب ٚ
ٔعایای ذال ذٛز ٞؿتٙس ؤٕ ٝىٗ اؾ

آٖٞا ضا رطای ٞط واضرطز ذانی ٔٙاؾب ؾراظز .اظ

چكٕٞٝای فٛت٘ٛی رطای تِٛتس فٛتٖٞٛای زضٓٞتٙتس ٜیا ته فٛتٖٞٛا اؾرتفازٔ ٜریقرٛز ورٝ
اِبتٙٔ ٝارٕ ٞطوساْ ٌٞٝ٘ٛای ذال ذٛز ضا زاض٘س .فٛتٖٞٛای زضٓٞتٙترس ٜتِٛتسقرس ٜاظ ایرٗ
ٔٙارٕ رایس ر ٝنٛضت مفتی  ٚلارُ تٕایع  ٚوٙتطَ تِٛتس زاقت ٝراقس .چكٕٞٝای تره فٛترٖٛ
٘تع ر ٝزٌ ٚطٙٔ ٜٚارٕ فٛت٘ٛی زلتك وٕٛٗٔ ٝالً راظز ٚ ٜوٙتطَپصیطی وٕی زاض٘س  ٚاحتٕاِی وٝ
زض اظای اضائ ٝراظزٙٔ ٜاؾب  ٚوٙتطَپصیطی رٟتط رٝنرٛضت احتٕراِی تٗرسازی فٛتر ٖٛتِٛترس
ٔیوٙٙس ،تمؿتٓ وطز .زض ٔٙارٕ احتٕاِی چكٕٞٝای ته فٛت٘ٛی ٕٛٞاض ٜاحتٕاَ تِٛتس حاالتی
را رتف اظ یه فٛتٚ ٖٛمٛز زاضز و ٝاِبتٔ ٝیتٛاٖ را ایجاز قطایٍ ٔٙاؾب ایٗ احتٕراَ ضا ررٝ
حسالُ ضؾا٘س ( .)Gupta, P. Pandey, P. & Pathak A.2006; Eisaman, M. D. et al. 2011
خطَط ارتباطي
ذُ ٌٛاضتباَی و ٝزض قبىٞٝای وٛا٘تٔٛی  ٚاضتباَات وٛا٘تٔٛی رطای تبازَ وتٛرتر ٞرا
اؾتفازٔ ٜیقٛز ذُ ٌٛفتبط ٘ٛضی  ٚقبىٞٝای ریؾتٓ ٞؿتٙس و ٝزض اضتباَات والؾته ٘ترع
ٔٛضز اؾتفاز ٜلطاض ٔیٌتط٘س.
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هذارّای پزداسشي کَاًتَهي
ٔساضٞای پطزاظقی وٛا٘تٔٛی و ٝزض اضتباَات وٛا٘تٔٛی اؾتفازٔ ٜیق٘ٛس قأُ ٔرساضٞای
ُٔٙمی وٛا٘تٔٛی ٞؿتٙس و ٝفطایٙسٞای ُٔٙمی ضا رط ضٚی وتٛرت ٞرا (ؾتؿرتٓٞرای فتعیىری
زٚتطاظ )ٜا٘جاْ ٔیزٙٞس .ایٗ ٔساضٞای ُٔٙمی قأُ ٌتر ٞرای ُٔٙمری ٞازأراضزCNOT ،
وٙتطِیٌ ،ت ٞای ُٔٙمی پرائِٛی ٞ ... ٚؿرتٙس .زض حمتمر

ٞرط ٔرساض وٛا٘ترٔٛی ٔریتٛا٘رس

رٛٓٙٔٝض پتازٜؾاظی یه اٍِٛضیتٓ وٛا٘تٔٛی ر ٝواض ٌطفت ٝقٛز.
تکزارکٌٌذُّای کَاًتَهي
زض یه ؾتؿتٓ ٔرارطات وٛا٘تٔٛی ،اَالٖات وٛا٘تٔٛی ضا اظ یه ٘مُ ٝر٘ ٝمُرٝای زیٍرط
اضؾاَ ٔی وطز٘س .ر ٝزِتُ اؾتفاز ٜاظ ظیطؾاذتی ر٘ ٝاْ زضٓٞتٙتسٌی وٛا٘ترٔٛی ،ؾتؿرتٓٞرای
ٔرارطات وٛا٘تٔٛی رؿتاض أٗ  ٚغتطلارُ ٘فرٛش ٞؿرتٙس .تٛظیرٕ  ٚوٙترطَ زضٞرٓتٙترسٌی زض
ٔمتاؼ مٟا٘ی اظ ّٔعٔٚات ٔرارطات وٛا٘تٔٛی ضا ٜزٚض اؾ ٓٞ .او ٖٛٙتٟٙا ؾتؿتٓ وٛا٘تٔٛی
ٔٙاؾب رطای ٔرارطات وٛا٘تٔٛی ضا ٜزٚض فٛتٖٞٛا ٞؿتٙس .یىی اظ ٔكىالت َط ٞای ٔبتٙری
رط فٛت ،ٖٛتّفات فٛت ٚ ٖٛپسیس٘ ٜإٞسٚؾی زض وا٘اَٞای وٛا٘تٔٛی (فتبرط ٘رٛضی  ٚفًرای
آظاز) اؾ  .ایٗ ٔٛي ٔٛفانّ ٝلارُ ٖبرٛض ررطای تره فٛتر ٖٛضا رر ٝحرسٚز وٕترط اظ 500
وتّٔٛتط ٔحسٚز ٔیوٙس .ایٗ ٔكىُ ضا ٔیتٛاٖ را تمؿتٓ فٛانُ َٛال٘ی ر ٝفٛانرُ وٛتراٜترط
رطَط

وطز ،رَٛٝضی و ٝرتٛاٖ زضٓٞتٙتسٌی ضا زض ایٗ فٛانُ وٛتاٜتط حفّ وطز .ؾتؿرتٕی

و ٝایٗ ْٚتف ٝضا رٟٖ ٝس ٜزاضز ،تىطاضوٙٙس ٜوٛا٘تٔٛی ٘أتسٔ ٜیقٛز.
زض اضتباَات والؾتىی (ٔرارطات والؾتىی یرا ٔررارطاتی ورٞ ٝرٓاوٙر ٖٛاظ آٖ اؾرتفازٜ
ٔیقٛز) ،رطای ا٘تماَ اَالٖات زض ٔؿاف ٞرای َرٛال٘ی اظ زورُٞرای ٔررارطاتی ررٖٙٝرٛاٖ
تىطاضوٙٙسٜٞا اؾتفازٔ ٜیوٙٙس؛ رٙارطایٗ ٔكار ٝحاِر

والؾرتىی ،ررطای تٛظیرٕ حاِر ٞرای

وٛا٘تٔٛی زض ٔؿاف ٞای َٛال٘ی ٘تع اظ تىطاضوٙٙسٜٞای وٛا٘تٔٛی اؾتفازٔ ٜیقرٛز .اظ ؾرٛی
زیٍط ،آظٔایفٞا ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝرٞ ٝط ٔتعاٖ تٛظیٕ وّتس وٛا٘تٔٛی پتكطف

وٙس ،ررٖٙٝرٛاٖ

یه لاٖس ٜوّی ا٘تماَ حاِ ٞای وٛا٘تٔٛی زض ٔؿاف ٞای رتكتط اظ  500وتّٔٛتط أىاٖپرصیط
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٘تؿ  .اظ ایٗ ض٘ ٚتاظ ر ٝتىطاضوٙٙسٜٞای وٛا٘تٔٛی رطای زؾ یاری ررٔ ٝؿراف ٞرای رتكرتط
رؿتاض يطٚضی اؾ  .یىی اظ ضٚـٞای پتازٜؾاظی تٛظیٕ وّتس وٛا٘تٔٛی زضٚالٕ اؾرتفاز ٜاظ
شض ٜاؾ  .پتازٜؾاظی تٛظیٕ وّتس وٛا٘تٔٛی ررا اؾرتفاز ٜاظ

ذانت

زض ٓٞتٙتسٌی یه مف

ذانت

زض ٓٞتٙتسٌی را اضؾاَ یه شض ٜاظ یه مف

زضٞرٓتٙترس ٜررَ ٝرط

زیٍرط وا٘راَ

وٛا٘تٔٛی أىاٖپصیط اؾ  .اظ ایٗ ض ٚتٛظیٕ وّتس وٛا٘تٔٛی ضا ٔیتٛاٖ رٖٛٙٝاٖ تٛظیٕ مفر
شضات زضٓٞتٙتس ٜذالنٕٛ٘ ٝز (قىُ 2ضا ربتٙتس).

شکل  :2تَسيغ کلیذ کَاًتَهي با استفادُ اس خاصیت درّنتٌیذگي [.]Li, Z.D et al. 2019

قىُ ( )3یه تىطاضوٙٙس ٜوٛا٘تٔٛی ضا ٘كاٖ ٔریزٞرس ور ٝاظ زٙٔ ٚبرٕ شضات زضٞرٓتٙترسٜ
تكىتُ قس ٜاؾ  .چٟاض شض ٜزض چٟاض فتبط ٘ٛضی ٔرتّ

(یا چٟاض وا٘اَ وٛا٘ترٔٛی ٔرتّر )

لطاض ٔیٌتطز؛ رٌٝ٘ٛٝای و ٝیه شض ٜاظ ٞط ٔٙبٕ ر ٝیه زؾتٍا ٜا٘ساظٌٜترطی وٛا٘ترٔٛی ٔریضٚز
زض حاِی و ٝز ٚشض ٜرالیٔا٘س ٜزض مٟات ٔراِ

لطاض زاض٘س .زض زؾتٍا ٜا٘ساظٌٜترطی وٛا٘ترٔٛی

ٔیتٛاٖ رطٕٞىٙفٞایی ضا ایجاز ٕ٘ٛز و ٝراٖث زضٓٞتٙترسٌی ررتٗ ایرٗ ز ٚشضٌ ٜرطزز  ٚایرٗ
زضٓٞتٙتسٌی ٘تع ٔتٗالباً راٖث ایجاز زضٓٞتٙتسٌی ررتٗ ز ٚشضٜای ذٛاٞرس قرس ور ٝزض مٟر
ٔرتّ
حاِ

اظ  ٓٞلطاض زاقتٙس .اظ ایٗ ض ٚز ٚشض ٜزٚضزؾ

را یىسیٍط زضٓٞتٙتسٔ ٜیق٘ٛس .زض ایٗ

ٔیتٛاٖ تٛظیٕ وّتس وٛا٘تٔٛی ضا رطای ٔؿافتی رتف اظ حاِ

لبُ (ز ٚرطارط حاِتی و ٝررا

یه ٔٙبٕ زضٓٞتٙتسٌی واض ٔیوطزیٓ ،یٗٙی  )2dاضؾاَ ٕ٘ٛز (قىُ  3ضا ربتٙتس).
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شکل :3طزحٍارُای اس يک تکزارکٌٌذُ کَاًتَهي [ ]2019Li, Z.-D et al.,

رٛٓٙٔٝض افعایف ٔؿاف ٞای رؿتاض ظیازٔ ،یتٛاٖ اظ ظ٘جترط ٜتىطاضوٙٙرسٜٞرای وٛا٘ترٔٛی
یىی پؽ اظ زیٍطی لطاض زاض٘س ،اؾتفازٕٛ٘ ٜز(قىُ .)4آظٔایفٞا ٘كاٖ ٔیزٞرس ور ٝايرافٝ
وطزٖ یه حافٓٝی وٛا٘تٔٛی رٞ ٝط َرط

تىطاضوٙٙرس ٜوٛا٘ترٔٛیّٕٖ ،ىرطز آٖ ضا ررَٝرٛض

راِمٜٛای افعایف ذٛاٞس زاز؛ رٙارطایٗ ٚمٛز تىطاضوٙٙرسٜٞرای وٛا٘ترٔٛی ررٓٙٔٝرٛض افرعایف
ٔؿاف

ا٘تماَ حاِ

٘تتج ٝایٙتط٘

وٛا٘تٔٛی رؿتاض يطٚضی اؾ

 ٚایٗ راٖث ایجاز قبى ٝاضتبراَی  ٚزض

وٛا٘تٔٛی زض آیٙس٘ ٜعزیه ذٛاٞس قس .زض یره تىطاضوٙٙرسٜی وٛا٘ترٔٛی ؾرٝ

فٙاٚضی اؾاؾی ٚ ٟٓٔ ٚمٛز زاضز وٖ ٝباضتا٘س اظ ]: [Li, Z.-D et al., 2019
ر تٗٛیى زضٓٞتٙتسٌی،1
ر تهفتٝی زضٓٞتٙتسٌی،2
ر حافٓٝی وٛا٘تٔٛی.

1. Entanglement swapping.
2. Entanglement purification.
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شکل  :4سًجیزُای اس تکزارکٌٌذُّای کَاًتَهي بِ ّوزاُ سافظِ کَاًتَهي [ .]2019Li, Z.-D et al.,

هگیزياب کَاًتَهي
فٛتٖٞٛا را اؾتفاز ٜاظ وارُ ٞای فتبط ٘ٛضی اظ یه ُٔٙم ٝرُٙٔ ٝم ٝزیٍط اضؾاَ ٔیقر٘ٛس.
زضٚالٕ ٞسای

فٛت ٖٛاظ یه وا٘اَ فتبط ٘ٛضی ر ٝوا٘اَ زیٍرط٘ ،تاظٔٙرس ٔؿرتطیا

وٛا٘ترٔٛی

اؾ  .رطای ایٗ ٔٛٓٙض اظ ؾتٍٙاِی ر٘ ٝاْ ؾتٍٙاَ وٙتطَ اؾرتفازٔ ٜریقرٛز ترا ررا تٛمر ٝررٝ
ذانت

زضٓٞتٙتسٌی رتٗ ؾتٍٙاَ وٙتطَ  ٚؾتٍٙاَ زاز( ٜؾرتٍٙاِی ور ٝاَالٖرات ضا حٕرُ

ٔیوٙس) ،رٗس اظ ا٘ساظٌٜتطی ضٚی ؾتٍٙاَ وٙتطَ ،رتٛاٖ ٔؿتط ٔٙاؾرب ضا ررطای ؾرتٍٙاَ زازٜ
ٔكرم وطزٔ .ؿتطیا ٞای وٛا٘تٔٛی ر ٝزٔ ٔٛ٘ ٚؿتطیا

اپتتىری ٔ ٚؿرتطیا

ٔبتٙری ررط،

رطٓٞوٙف اتٓ را فٛت ٖٛتمؿتٓ ٔیق٘ٛس.
سافظِ کَاًتَهي
حافٓٞٝرای وٛا٘ترٔٛی واضرطزٞرای ٔتٙرٖٛی زاض٘رس .حافٓرٞٝرای وٛا٘ترٔٛی ٘رٝتٟٙرا زض
فٙاٚضی ٞای وٛا٘تٔٛی ،رّى ٝزض ُٔاِٗات ٘ٓطی  ٚرٙتازیٗ فتعیه ٘مف رؿعایی زاض٘رس .یىری
اظ واضرطزٞای ٔ ٟٓحافٓٞٝای وٛا٘تٔٛی اؾتفاز ٜاظ آٖٞا رٖٛٙٝاٖ ٔٙرارٕ تره فٛتر ٖٛاؾر .
ٔٙارٕ ته فٛت٘ ٖٛمف وّتسی زض رتكتط اٍِٛضیتٓٞا  ٚپطٚتىُٞرای ٔبتٙری ررط فٙراٚضیٞرای
وٛا٘تٔٛی زاض٘س .یىی اظ ضٚـ ٞرای ٔطؾر ٚ ْٛزض ٖرتٗ حراَ غتطتٗتٙری ررطای تِٛترس تره
فٛتٖٞٛا اؾتفاز ٜاظ ضٚـ

(down-conversion

 )Parametricاؾ  .رٝؾازٌی  ٚر ٝوٕره یره
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حافٓٝی وٛا٘تٔٛی ٔی تٛاٖ اظ ٕٞتٗ ضٚـٙٔ ،بٕ ته فٛتر ٖٛتٗتٙری ؾراذ  .اظ ضٚـٞرای
تبسیُ پایتٗ پاضأتطی  ٚتّفتك چٟاضٔٛج ٔیتٛاٖ رطای تِٛتس ظٚجٞرای زضٞرٓتٙترس ٜاؾرتفازٜ
وطزِٚ .ی ایٗ ظٚجٞا رٝنٛضت غتطتٗتٙی تِٛتس ٔیق٘ٛس .ررا لرطاض زازٖ یره آقىاضؾراظ زض
یىی اظ ذطٚمیٞا  ٚیه حافٓٝی وٛا٘تٔٛی زض ذطٚمی زیٍرط ٔریترٛاٖ یره ٔٙبرٕ تره
فٛت ٖٛؾاذ  .ضٚـ واض ر ٝایٗ نٛضت اؾ
اؾ

وٚ ٝلتی آقىاضؾاظ وّته وطز رر ٝایرٗ ٔٗٙرا

و ٝظٚج زض ٓٞتٙتس ٜتِٛترس قرس ٜاؾر  .زض ایرٗ نرٛضت فٛتر ٖٛزیٍرط زض حافٓرٝی

وٛا٘تٔٛی شذتط ٜقس ٚ ٜر ٝانُال «قاضغ» قس ٜاؾ  .زض ایٗ نرٛضت چر ٖٛزض حافٓرٝی
وٛا٘تٔٛی یه فٛت ٖٛلطاض زاضز ٔیتٛاٖ اظ آٖ رٖٛٙٝاٖ یه ٔٙبرٕ تره فٛتر ٖٛاؾرتفاز ٜورطز.
ٔٙارٕ ته فٛت٘ ٖٛمف رؿعایی زض ٔحاؾبات وٛا٘تٔٛی ٘ٛضی زاض٘س.
حافٓ ٝوٛا٘ترٔٛی زض تٛؾرٗ ٚ ٝپتكرطف

رؿرتاضی اظ زؾرتٍاٜٞرای پرطزاظـ اَالٖرات

وٛا٘تٔٛی يطٚضی اؾ  ،اظمّٕ ٝیه ارعاض ٕٞاٙٞرًؾراظی ورُٙٔ ٝبرك ؾراظی فطایٙرسٞای
ٔرتّ

زض یه وأپتٛتط وٛا٘تٔٛی ضا رط ٖٟس ٜزاضزٔ ،ف ْٟٛیه زضٚاظ ٜوٛا٘ترٔٛی ور ٝامراظٜ

ٖبٛض حاالت رس ٖٚتاتتط ضا ٔیزٞرس  ٚزض ٟ٘ایر

ؾراظٚواض تبرسیُ فٛترٖٞٛرای لانرس ررٝ

فٛتٖٞٛای زضذٛاؾتی ٔ اَٞایی ٞؿتٙس و ٝحافٓٞٝای وٛا٘تٔٛی زض آٖٞا ٘مف ٔرؤثطی ایفرا
ذٛاٙٞس وطزٖ .ال ٜٚرط وأپتٛتطٞای وٛا٘تٔٛی ،اظ حافٓٞٝای وٛا٘تٔٛی ٘تع رطای پترازٜؾراظی
اضتباَات وٛا٘تٔٛی زض فٛانُ راال -و ٝزض تىطاضوٙٙسٜٞای وٛا٘ترٔٛی وراضرطز زاضز -اؾرتفازٜ
ٔیقٛز.
رهشًیاری کَاًتَهي هبتٌي بز تَسيغ کلیذ کَاًتَهي
زض فًای ؾایبط وٛا٘تٔٛی اضتباَات أٗ  ٚتبازَ زاز ٜأٗ ررَٝرٛض وّری رر ٝز ٚنرٛضت
تطارطز وٛا٘تٔٛی  ٚضٔعٍ٘اضی ٔبتٙی رط تٛظیٕ وّتس وٛا٘تٔٛی 1نٛضت ٔیٌتطز.
زض ؾاَٞای اذتط پتكطف ٞای ؾرطیٕ  ٚلاررُ ترٛمٟی زض ظٔتٙر ٝأٙتر

فًرای ؾرایبط

وٛا٘تٔٛی زض وكٛضٞای تٛؾٗٝیافت ٚ ٝؾاظٔاٖٞا یا قرطو ٞرا ٔ ٚؤؾؿرات تحمتمراتی ٟٔرٓ
1. QKD.
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مٟاٖ زض رٟطٜرطزاضی اظ فٙاٚضی ٞای وٛا٘تٔٛی زض اضتباَات یا ضٔعٍ٘راضی وٛا٘ترٔٛی مٟر
افعایف أٙت
٘طخ رت

تبازَ اَالٖات نٛضت پصیطفت ٝاؾ

( .)Zhang et al., 2019رراالتطیٗ ؾتؿرتٓ

زض حاَ حايط ٔبازالت وّتس ایٕٗ ضا زض یه ٍٔارت

را َ َٛرتف اظ رتؿ

وتّٔٛتط)  ٚز ٜوتّٛرت

زض ثا٘ت( ٝرط ضٚی فتبط ٘رٛضی

رط ثا٘ت( ٝرط ضٚی فتبط ٘ٛضی ررا َر َٛررتف اظ

 100وتّٔٛتط) ٘كاٖ زاز ٜاؾ  ،و ٝزض ؾاَ ٔ 2008تالزی ررا ٕٞىراضی زا٘كرٍا ٜوٕبرطیج ٚ
تٛقتبا را اؾتفاز ٜاظ پطٚتىُ ضٔعٍ٘راضی  BB84حانرُ قرس ٜاؾر

( Dixon, Yuan, Dynes,

 .)Sharpe, & Shields, 2008زض ؾاَ ٔ 2007تالزی ،آظٔایكٍأّ ٜی ِؽآالٔٛؼ NIST/تٛظیٕ
وّتس وٛا٘تٔٛی زض َ 148.7 َٛوتّٔٛتط فتبط ٘ٛضی را اؾتفاز ٜاظ پطٚتىرُ  BB84ضا رر ٝزؾر
آٚضز (٘ .)Hiskett et al., 2006ىت ٝلارُ تٛم ٝایٗ اؾر

ور ٝایرٗ ٔؿراف

ٔؿاف ٞایی و ٝزض قبىٞٝای فتبط ٘ٛضی أطٚظی ایجراز قرس ٜاؾر

تمطیبر ًا ررطای تٕراْ

ٔٙاؾرب اؾر

 ٚورأالً

ٓٞذٛا٘ی زاضز .اضٚپاییٞا رَٛٝض ٔكتطن  QKDفًای آظاز ضا رطای رتف اظ  144وتّرٔٛتط ررتٗ
ز ٚمعیط ٜاظ معایط لٙاضی را اؾتفاز ٜاظ فٛتٖٞٛای زضٓٞتٙتس ٚ ٜرا اؾتفاز ٜاظ پطٚتىرُ ایىرطت
زض ؾاَ ٔ 2006تالزی ر ٝزؾ

آٚضز٘س (ٕٞ ٚ )Ursin et al., 2006تٗ ٌط ٜٚزض اتحازی ٝاضٚپا زض

ؾاَ ٔ 2007تالزی را اؾتفاز ٜاظ پطٚتىُ  ٚ BB84را رٟطٌٜتطی اظ حاِ ٞای ٛٔ Decoyفرك ررٝ
زؾتتاری رٕٞ ٝاٖ ٘تایج قس٘س (.)Schmitt-Manderbach et al., 2007
اظ آٌٛؾ

ؾاَ ٔ 2015تالزیَٛ ،ال٘یتطیٗ فانّ ٝرا اؾتفاز ٜاظ وا٘راَ اضتبراَی فتبرط ٘رٛضی

( 307وتّٔٛتط) تٛؾٍ زا٘كٍا ٜغ٘ ٚ ٛقطو
ٕٞاٖ آظٔایف٘ ،طخ وّتس ضاظ  12.7وتّٛرت
٘طخ رت

زض ٔؿاف

ٔؤؾؿات ٔرتّ

وٛض٘تٙرً رر ٝزؾر

آٔرس ( .)Korzh et al., 2015زض

رط ثا٘ت ٝتِٛتس قس و ٝآٖ ضا ر ٝرراالتطیٗ ؾتؿرتٓ

 100وتّٔٛتطی تبسیُ وطز .زض ؾاَ ٔ 2016تالزی تتٕی اظ وٛض٘تٙرً ٚ
زض چتٗ ٔؿاف

ایٗ آظٔایف ضا رطای ایٗ ٔؿاف

 404وتّٔٛتط ضا ا٘جاْ زاز٘س ،أا را ٘طخ رت
ٕ٘یتٛاٖ واضرطزی زا٘ؿ

وٕترطی ورٝ

(.)Yin et al., 2017

زض ؾاَ ٔ 2016تالزی اؾتاضت آپی ر٘ ٝاْ وٛا٘ت ْٛاوؿرچٙجٌ ،1رعاضـ ورطز ٜاؾر

ورٝ

ٔیتٛا٘س اظ َطیك وا٘اَ فتبط ٘ٛضی ر 805 ََٛ ٝوتّٔٛتط و ٝزض أتساز ؾاحُ قرطلی آٔطیىرا
1. Quantum Xchange.
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ّٔی ،ؾاَ زٚاظز ،ٓٞقٕاض ٜچُٟٚؾ ،ْٛرٟاض  1401ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

لطاض زاضز ،اَالٖات ضا ا٘تماَ زازَٛ ٚ ٜال٘یتطیٗ قبى ٝتٛظیٕ وّتس وٛا٘ترٔٛی آٔطیىرا ضا ررٝ
ٚمٛز آٚضز .رٖ ٝال ٜٚزا٘كٍا ٜقتىاٌ ،ٛآظٔایكٍأّ ٜی آضٌ ٚ ٖٛآظٔایكٍا ٜقتا زٙٞسّٔ ٜی
فطٔی ،1رٝتاظٌی اٖالْ وطز٘س زض یه ؾطٔایٌٝصاضی ٔكتطن لهس زاض٘س رؿتطی آظٔایكری ضا
را ٞس

أٗ ؾاظی اضتباٌ زاز ٜر ٝوٕه تطاررطز وٛا٘ترٔٛی ایجراز وٙٙرس .وا٘راَ فتبرط ٘رٛضی

یازقس ،ٜفانّ ٝز ٚقٟط ٘تٛیٛضن ؾتتی  ٚایاِ

٘تٛمطؾی ضا ر ٝیىرسیٍط ٔتهرُ ورطز ،ٜررٝ

را٘هٞا  ٚقطو ٞا أىاٖ ٔیزٞس تا اَالٖاتكاٖ ضا زض رؿتطی أٗ ا٘تماَ زٙٞس.
را ٚمٛز ایٗ ا٘تماَ وّتسٞای وٛا٘تٔٛی زض فٛانُ َٛال٘ی رٌ ٝط ٜلارُ اٖتٕاز ٘تاظ زاض٘رس
تا ّٖٕىطزی ٔكار ٝضا را تىطاضوٙٙس ٚ ٜتمٛی وٙٙسٜٞای اؾتا٘ساضز ٔٛمٛز زض وارُٞا اظ ذرٛز
رٕ٘ ٝایف رٍصاض٘س .پػٞٚكٍطاٖ زض ایٗ ضارُ ٝاٖالْ وطزٜا٘س و ٝؾتعزٖ ٜسز اظ ایٗ ٌطٜٞرا ضا
تاو ٖٛٙتِٛتس وطزٜا٘س .زض ایٗ ررفٞا ،وّترسٞای وٛا٘ترٔٛی زض لاِرب رتر ٞرای زیجتتراِی
تبسیُ ٔریقر٘ٛس .اِبتر ٝاظ ٘ٓرط ٘ٓطیر ٝزض

ضٔعٌكایی قس ،ٜؾپؽ ٔجسزاً رٝنٛضت وتٛرت

ٍٙٞاْ امطای ایٗ واض ،اٌط آؾتبی ر ٝوتٛرت ٞا رطؾس ٞىطٞا أىاٖ زؾتطؾی ر ٝاَالٖرات ضا
وؿب ٔی وٙٙس .را ٚمٛز ٛٔ ٕٝٞاضز یازقس ،ٜپػٞٚكٍطاٖ تٛيت ٔیزٙٞس و ٝاضؾراَ فٛترٖٛ
زض َ َٛوارُ فتبط ٘ٛضی ٔؿیّ ٝرعضٌی ٘تؿ ؛ أا حفّ حاِ

زضٞرٓتٙترسٌی آٖٞرا چراِف

انّی ضا ایجاز ٔیوٙس ر ٝذهٛل اٌط ایٗ واض زض فٛانُ َٛال٘ی نٛضت ٌترطز .ررٕٞ ٝرتٗ
ٔٛٓٙض ،زا٘كٍاٜٞا  ٚآظٔایكٍاٜٞای ّٔی آٔطیىا را ٕٞىراضی یىرسیٍط ٔحتُری ضا ررٓٙٔٝرٛض
َطاحی  ٚآظٔایف ضٚقیٞای ٔرتّ

اضؾاَ وتٛرت

رٚ ٝمٛز آٚضزٜا٘س.

یه ؾاَ رٗس ،زض غٚئٗ ؾاَ ٔ 2017تالزی ،ررٖٙٝرٛاٖ رركری اظ پرطٚغ« ٜآظٔرایفٞرای
وٛا٘تٔٛی زض ٔمتاؼ فًایی ،»2فتعیىسا٘اٖ چتٙی ر ٝؾطپطؾتی پٗ غیاٖٚی 3زض زا٘كٍاّْٖٛ ٜ
 ٚفٙاٚضی چتٗ فٛتٖٞٛای زضٓٞتٙتس ٜضا زض ٔؿاف

 1203وتّٔٛتطی رتٗ ز ٚایؿتٍا ٜظٔتٙری

ا٘رساظٌٜتررطی وطز٘ررس  ٚظٔتٙر ٝضا رررطای آظٔررایفٞررای  QKDررتٗ لرراضٜای زض آیٙررس ٜفررطآٞ
وطز٘س(2017

 .)Popkin,زض آظٔایف زیٍطی فٛتٖٞٛا اظ یه ایؿتٍا ٜظٔتٙی رٔ ٝراٛٞاضٜای ررٝ
1. Fermi National Accelerator Laboratory.
2. Quantum Experiments at Space Scale.
3. Pan Jianwei.
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٘اْ  Miciusاضؾاَ قس  ٚؾپؽ زض ایؿتٍا ٜظٔتٙی زیٍطی زضیافر

قرس ور ٝزض آ٘جرا «رمرای

زضٓٞآٔترتٍی ز ٚفٛت٘ٛی ٘ ٚمى ٘أؿاٚی رُ ترا ٔ 2.37 ±0.09كراٞس ٜوطز٘رس»ٔ .ؿراف
وّی ایٗ ا٘تماَ زاز ٜاظ  1600ترا  2400وتّرٔٛتط ٔتاترط اؾر
ٕٞرراٖ ؾرراَ پطٚتىررُ  BB84رررا ٔٛفمت ر

( .)Yin et al., 2017ؾرپؽ زض

زض ذُررٔ ٌٛرراٛٞاضٜای اظ ٔرراٛٞاض Micius ٜرررٝ

ایؿتٍاٜٞای ظٔتٙی زض چتٗ  ٚاتطیف آظٔایف قس .زض ایٗ آظٔایف وّتسٞا تطوترب قرس٘س ٚ
رطای ا٘تماَ تهاٚیط  ٚفتّٓٞا رتٗ پىٗ زض چتٗ ٚ ٚیٗ زض اتطیف اؾتفاز ٜقس٘س

( Liao et al.,

 .)2018ز ٚؾاَ رٗس ،زض ٔا ٝٔ ٜؾاَ ٔ 2019تالزیٌ ،طٞٚری رر ٝؾطپطؾرتی ٙٞرً ٌرٛا 1زض
زا٘كٍا ٜپؿ

ٔ ٚرارطات پىٗ 2آظٔایفٞای ٔتسا٘ی یه ؾتؿتٓ  QKDرا ٔتاتط پتٛؾت ٝضا اظ

َطیك قبىٞٝای فتبط ٘ٛضی ظٔتٙی ٔترسا َٚزض ز ٚقرٟط قرتاٖ ٌ ٚرٛاٍ٘ػ ٚزض ٔؿراف ٞرای
 30.02وتّٔٛتط (پٟٙای را٘رس ( 49.85 ٚ )12.48 dBپٟٙرای را٘رس ٌ )11.62 dBرعاضـ زاز٘رس
(.)Zhang et al., 2019

ٕٞچٙتٗ زض ظٔت ٝٙضایرا٘ف ٔ ٚحاؾربات وٛا٘ترٔٛی زض ؾراَٞرای اذترط پتكرطف ٞرای
چكٓ ٌتطی نٛضت پصیطفت ٝاؾ

و ٝاظمّٕٟٓٔ ٝتطیٗ آٖٞا ٔیتٛاٖ ر ٝپتكطف ٞای ٘ٓرطی

 ٚتجطری زض حٛظ ٜضایا٘ف وٛا٘تٔٛی تٛپِٛٛغیه 3اقاض ٜوطز و٘ ٝرؿ
رٛز ٚ ٜزض رطارط اذتالالت ٔحتُی رَٛٝض شاتی ٔمرا ْٚاؾر

آ٘ىٖ ٝاضی اظ ذُرا

 ٚز ْٚتٟٙرا وا٘سیرسای ضایرا٘ف

وٛا٘تٔٛی مٟاٖقٕ 4َٛاؾ .
هؤلفِ سگیزی کَاًتَهي
راال رطزٖ زل
ٕٞتك ٝزاضای إٞت

زض ا٘ساظٌ ٜتطی  ٓٞاظ مٟ

ّٖٕی ٞ ٚرٓ اظ مٟر

فٙراٚضی ٟٙٔ ٚسؾری

رٛز ٜاؾ  .رؿتاضی اظ پتكطف ٞایی و ٝأطٚظ ٜزض حٛظٜٞای ٔرتّر

ّٖ ْٛضخ ٔی زٞس ،رٔ ٝسز ارعاضٞای زلتك اؾ  .ؾاذ

ارعاضٞای زلتك تٛا٘رایی پػٞٚكرٍطاٖ

1. Hong Guo.
2. Beijing University of Posts and Telecommunications.
3. Topological quantum computing.
4. Universal quantum computing.
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ضا تا حس زؾ واضی اتٓٞا راال رطز ٚ ٜآٖٞا ضا لازض ؾاذت ٝو ٝرا ته اتٓٞا واض وٙٙرس .وؿرب
چٙتٗ تٛا٘اییای ٔٙجط ر ٝمایعٜی ٘ٛررُ فتعیره زض ؾراَ ٔ 2012رتالزی ٌطزیرس .زض ازأرٝ
قاذهٞٝای ٔؤِف ٝحؿٍطی وٛا٘تٔٛی رتاٖ ٔیقٛز.
شتاب ٍ گزاًشسٌج کَاًتَهي
ٔ٘ٛتتٛضی ًٙقتا

رطای رؿتاضی اظ فٙاٚضیٞا ،اظ ٘اٚرطی ٞ ٚسای

ٌطفت ٝتا ؾرأا٘ٞٝرای

اِىتط٘ٚته ٔطؾ ْٛيطٚضی اؾ  .قتا ؾٙج ٞرای ٕٔٗر َٛررط اؾراؼ ا٘رساظٌٜترطی زلترك
مارجایی مؿٓ ؤ ٝیتٛا٘س را اؾتفاز ٜاظ ذاظٖٞا ،پتعٚاِىتطیهٞا ،ت ُ٘ٛمطیاٖ یا ضٚـٞای
اپتتىی ا٘جاْ قٛز ،واض ٔی وٙٙس .اٌطچ ٝضٚـٞای اپتتىی ٔریتٛا٘ٙرس مارجراییٞرای رؿرتاض
وٛچه ضا ا٘رساظ ٜرٍتط٘رس ،أرا چر ٖٛررط اؾراؼ ترساذُ اِىتطٔٚاٙاَتؿری وراض ٔریوٙٙرس،
قتا ؾٙجٞای اپتتىری فّٗری ٕ٘ریتٛا٘ٙرس زض ٔمتراؼ تطاقرٔ ٝجتٕرٕؾراظی قر٘ٛس یرا زض
ؾٙجفٞایی و ٝر ٝتٛز ٜمطْ آظٔایكی رعضي ٘تاظ زاض٘س ،اؾتفاز ٜق٘ٛس.
حؿٍطٞای ٔبتٙی رط ؾأا٘ٞٝای اپتٔٛىا٘ته ،رط ٔبٙای ٚیػٌیٞای اؾاؾی ٘ٓطی ٝوٛا٘ترْٛ
ٌ ٚطا٘ف ُٖٕ ٔیوٙٙس .زض ایٗ حؿٍطٞا فكاض رطٕٞىٙف رتٗ ٘ٛض (فٛتٔ ٚ )ٖٛاز ٜرا اؾتفازٜ
اظ یه تكسیسوٙٙسٛ٘ ٜضی (واٚان) ا٘ساظٌٜتطی ٔیقٛز .زض رؿتاضی اظ حاالت را ا٘ساظٌٜتطی
مارجایی فطوا٘ؽ ضظ٘ٚا٘ؽ واٚان ٔیتٛاٖ را زل

رؿرتاض رراالیی قرتا

ضا ا٘رساظٌ ٜطفر .

ؾأا٘ٞ ٝای اپتٔٛىا٘ته را اؾتفاز ٜاظ یه ٘ا٘ٛحفط ٜوطیؿتاَ-فٛت٘ٛیِ یىپاضچٔ ٝریتٛا٘ٙرس ررٝ
رطضؾی زلتك ٔتعاٖ مارٝمایی مطْ رپطزاظ٘س .را اؾتفاز ٜاظ ٘ا٘ٛحفط ٜزض رّٛضٞرای فٛتر٘ٛتىی
ٔؿُ (ٕٞچ ٖٛؾسیٓ٘-تتطیس) ٔیتٛاٖ رٕٗٔ ٝاضی تطاقٝای  ٚایجاز تفىتهپصیطیٞای رراال
زض ؾٙجف قتا

ضؾتس .ا٘ساظ ٜرؿتاض وٛچه (زض حسٚز ؾا٘تیٔتط ٔطرٕ)  ٚحؿاؾت

ررراالی  ) 1012 m / Hzایررٗ ٘رر ٔٛحؿررٍطٞا ،اؾررتفاز ٜآٖٞررا زض نررٗٙ
آظٔایكٍاٞی ضا رؿتاض ٌؿتطز ٜوطز ٜاؾ .

رؿتاض

 ٚتحمتمررات
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رادار کَاًتَهي
یه فٙاٚضی قٙاؾایی ٘ٛیٗ وٛا٘تٔٛی اؾ

و ٝزض چراضچٛ

اِىتطٚزیٙأتره وٛا٘ترٔٛی

ٔٛضز رطضؾی لطاض ٔیٌتطز .ؾأا٘ٞ ٝای ضازاض وٛا٘تٔٛی یه زٌطٌر٘ٛی رٙترازیٗ زض تٛؾرٗٝی
ضازاض ایجاز ذٛاٙٞس وطز .تجعیٚٝتحّتُ ٘ٓطی ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝا٘ساظٌٜترطیٞرای وٛا٘ترٔٛی
ٔیتٛا٘س رط ٔحسٚزی ٞای وٛا٘تٔٛی اؾتا٘ساضز غّب ٝوٙس  ٚر ٝؾرُ حؿاؾرت
رطؾس .ؾأا٘ٞٝای ضازاض وٛا٘تٔٛی ٔیتٛا٘ٙس اظ ٖٟسٜی آقىاضؾاظی اٞسا

فرٛقاِٗرازٜ

ٔتٗاض

رطآیرس ٚ

٘تع زض قٙاؾایی ؾأا٘ٞٝای ضاوتی  ٚمًٙافعاضٞای ضازاضٌطیع ٘احترٝی ٔتىطٔٚرٛج تٛإ٘ٙرس
اؾ .
رطای اِٚتٗ راض الوٟتس ٔاضتتٗ 1قرطو

ٛٞافًرا ،تجٟترعات ٘ٓرأی  ٚأٙتر

آٔطیىا اذتطاٖی ضا زض ظٔتٝٙی ضازاض وٛا٘تٔٛی ر ٝثب

اَالٖرات

ضؾا٘س ٜاؾ ٞ ،طچٙرس اظ ؾراَ 2008

ٔتالزی ٞتچ اَالٖات مسیسی زض ٔٛضز ایٗ رط٘أ ٝاضائ٘ ٝكس ٜاؾ  .ایرٗ ٕٔىرٗ اؾر

یرا

ٔٗٙىؽوٙٙس ٜؾُ راالیی اظ ٔحطٔا٘ ٝرٛزٖ پرطٚغ ٜیرا ررطٖىؽٔ ،ریترٛاٖ ٘اقری اظ فمرساٖ
ٔٗٙیزاض آٖ راقس .چتٗ ازٖا ٔیوٙس و ٝایٗ ضازاض ضا تٛؾٗ ٝزاز ٜاؾ

پتكطف

ٔ ٚیتٛا٘س زض

نٛضت ّٖٕی رٛزٖ ایٗ فٙاٚضی ٚیػ ٜرط تٛا٘اییٞای ضازاضٌطیع ایاالت ٔتحرس ٜغّبر ٝوٙرس ٚ
اضتف آظازی ررف ذّك چتٗ 2ضا زض واٞف چتطٌی لسضت ٘ٓرأی ایراالت ٔتحرس ٜتٛإ٘ٙرس
ٔیؾاظز.
ضازاض وٛا٘تٔٛی ٔی تٛا٘س ضازاض والؾته ضا رٟبٛز رركس  ٚاظ واضرطزٞای آٖ ٔریترٛاٖ ررٝ
ٔٛاضز ظیط اقاض ٜوطز:
ً .1ظاهيٓ٘ :اضت ،ضٍٞتطی اٞسا
٘اٚرطی  ٚزیس اظ پك

ٔتحطن قرأُ ٛٞاپتٕاٞرا ٛٔ ٚقرهٞراٞ ،رسای

ٚ

ٔٛإ٘.

 .2کاربزدّای غیزًظاهي هؼوَل :اؾرتفاز ٜزض ؾرأا٘ٞ ٝرای تهرٛیطرطزاضی ٔراٛٞاض ٜای،
ٞسای

وكتی ٛٞ ٚاپتٕا  ٚواضرطزٞای ٛٞاقٙاؾی.

1.Lockheed Martin.
2. The Chinese People's Liberation Army.
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 .3کاٍشّای فضايئ :مساض لارُ ترٛمٟی اظ آٚاضٞرای َبتٗری  ٚؾراذتٝقرس ٜتٛؾرٍ
ا٘ؿاٖ (اظ ؾًٞٙای وٛچه ٌطفت ٝتا ٔاٛٞاضٜٞای لسیٕی) زض اَطا

ظٔتٗ ٚمٛز زاضز .ایرٗ

امؿاْ واٚـٞای فًایی را ؾط٘كتٗ  ٚرس ٖٚؾط٘كتٗ ضا ر ٝذُط ٔیا٘ساظ٘س.
 .4دفاع اس سیارُ سهیي :چٙس ؾاَ ٌصقت ٝقاٞس ٖاللٙٔٝرسی رر ٝضاٞبطزٞرای ٔمارّر ٝررا
تٟسیسات ؾتاضٜای رٛزٜایٓ (ضزیاری ؾتاضنٞا ،ؾتاضٜٞای ز٘باِٝزاض  ٚزیٍط امؿاْ ٘جٔٛی ورٝ
ٔیتٛا٘س ر ٝظٔتٗ رطذٛضز وٙٙس) .زض ایٗ ضاؾرتا ،ضٚیرساز

Shoemaker-levy9

ور ٝزض آٖ یره

ؾتاض ٜز٘باِٝزاض ر ٝؾُ ٔكتطی رطذٛضز وطز ،أىاٖ ٚلر ٔٛضٚیرسازٞایی زض ؾرُ ا٘مرطاو
رتكتطی زض ؾتاضٔ ٜا ضا آقىاض وطز.
تأثیز ػلَم ٍ فٌاٍریّای کَاًتَهي بز اليِ هحتَا ٍ کاربزد
ضایا٘ف ٔ ٚحاؾبات وٛا٘تٔٛی یه ظٔت٘ ٝٙؿبتاً ٘ٛیٗ اؾ

و ٝظٔتٞٝٙای مسیرسی ضا ررٝ

ٕٞطا ٜذٛز رٚ ٝمٛز آٚضز ٜاؾ  .فٙاٚضیٞای وأالً ٔتفراٚتی ررطای امرطای اٍِرٛضیتٓٞرای
وٛا٘تٔٛی ٚمٛز زاض٘س  ٚظراٖٞای رط٘أٛ٘ٝیؿی وٛا٘تٔٛی رایس رتٛا٘ٙس ٘تاظٞای تٕراْ وراضرطاٖ
ضا رطآٚضز ٜؾاظ٘س .را تٛم ٝر ٝضقس ؾطیٕ ٔحاؾبات وٛا٘تٔٛی ،تٗساز ظراٖٞای رط٘أٛ٘ٝیؿری
وٛا٘تٔٛی زض حاَ افعایف اؾ  .زض حاَ حايط رتف اظ  19ظراٖ رط٘أٛ٘ٝیؿی وٛا٘ترٔٛی زض
ؾُ مٟاٖ ٚمٛز زاضز.
رط٘أٛ٘ ٝیؿی وٛا٘تٔٛی فطایٙس پتازٜؾاظی زؾتٛضإُِٗٞایی ر٘ ٝاْ رط٘أرٞٝرای وٛا٘ترٔٛی
اؾ
ضا مٟ

و ٝرط ضٚی یه ضایا٘ ٝوٛا٘تٔٛی لارُ امطا راقس .ظراٖ رط٘أٛ٘ٝیؿی ٔىا٘تعٔی ؾاذتٕٙس
تٗطی

زازٜٞإّٖ ،تات یا تبسیُٞایی و ٝأىاٖ زاضز رَٛٝض ذٛزوراض ضٚی آٖ زازٜ

ا٘جاْ قٛز فطأ ٓٞیآٚضزٕٛٗٔ .الً یه ظراٖ رط٘أٛ٘ٝیؿی قأُ یه ٔحتٍ ٘طْافعاضی مٟ
ٚاضز وطزٖ ٔتٗ رط٘أ ،ٝامطا  ٚضفٕ اقىاَ آٖ اؾ  .أطٚظ ٜزض ظٔتٙر ٝضایا٘رٞٝرای وٛا٘ترٔٛی
پتكطف ٞایی نٛضت ٌطفت ٝاؾ

 ٚپتفرتٙی ٔیقٛز و ٝرا تٛمر ٝرر ٝلارّتر ٞرای رؿرتاض

راالی آٖٞا ،ایرٗ ضایا٘رٞٝرا ررٝظٚزی مرایٍعیٗ وأپتٛتطٞرای والؾرته یرا زض وٙراض آٖٞرا
رٝواضٌتطی ق٘ٛس.
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سباىّای بزًاهًَِيگي ٍ ًزمافشارّای کَاًتَهي
زض ؾاَ ٔ 1996تالزی اِٚتٗ لسْ زض ایجاز ظراٖٞای رط٘أٛ٘ٝیؿی وٛا٘تٔٛی تٛؾرٍ ٘ترُ
رطزاقت ٝقس

(1996

1

٘ .)Knill,تُ یه وس رطای رتاٖ اٍِٛضیتٓٞای وٛا٘تٔٛی ضٚی یه ٔاقرتٗ

وٛا٘تٔٛی را حافٓٝای را زؾتطؾی تهازفی 2یا رٝاذتهاض  QRAMضا ٔٗطفی ٕ٘رٛز .رٗرس اظ آٖ
زض ؾاَ ٔ 1998تالزی اِٚتٗ ظراٖ رط٘أٛ٘ٝیؿی وٛا٘تٔٛی

3

QCL

تٛؾٍ رطٟ٘اضز أٚرط 4اضائرٝ

قس .ؾپؽ ظراٖٞای رط٘أٛ٘ٝیؿی وٛا٘ترٔٛی ( qGCL5ؾراَ ( Q6،)2001ؾراَ ،)2003

7

QPL

(ؾاَ ( QML8 ،)2004ؾاَ ( Scaffold ٚ )2005ؾاَ ٗٔ )2012طفری قرس٘س .اظ ؾراَ 2013
ٔتالزی را ٔٗطفی ظراٖ رط٘أٛ٘ٝیؿی وٛا٘تٔٛی  Quipperو ٝاِٚتٗ ظراٖ رط٘أٛ٘ٝیؿی وٛا٘تٔٛی
ؾرُ رراال اؾر

( ،)Green, Lumsdaine, Ross, Selinger, & Valiron, 2013ضلارر

وكٛضٞای ٔرتّ

مٟاٖ رٛٓٙٔٝض ایجاز ظراٖٞای رط٘أٛ٘ٝیؿی وٛا٘تٔٛی مسیس ر ٝاٚج ذٛز

ضؾتس .ؾرپؽ ظرراٖ رط٘أرٛ٘ٝیؿری وٛا٘ترٔٛی ٔا٘ٙرس

ٔرارتٗ

 LIQUiزض ؾراَ ٔ 2014رتالزی ٚ

 IQu ٚ QWIREزض ؾراَ ٔ 2017رتالزی ٔٗطفری قرس٘س (.)Paolini, Roversi, & Zorzi, 2017
ؾطا٘جاْ قطو

ٔایىطٚؾاف

٘تع زض ؾاَ ٔ 2018تالزی ظراٖ رط٘أٛ٘ٝیؿی وٛا٘تٔٛی ؾرُ

راال ذٛز ر٘ ٝاْ  Q#ضا ٔٗطفی ٕ٘ٛز  ٚزٚض تاظٜای اظ ضلار
ٔرتّ
قطو

ضا ٔتاٖ وكرٛضٞا  ٚقرطو ٞرای

رٚ ٝمٛز آٚضز (.)Svore et al., 2018
آیریاِْ یه وت

٘طْافعاض اَالٖات وٛا٘تٔٛی ر٘ ٝاْ  QISKitضا تٛؾٗ ٝزاز ٜاؾ

و ٝیه وتاررا٘ ٝوأُ رطای ٘ٛقتٗ ،قبتٝؾاظی  ٚامطای رط٘أرٞٝرای وٛا٘ترٔٛی اؾر  .ایرٗ
قطو

اذتطاً وت

٘طْافعاض اَالٖات وٛا٘تٔٛی ذٛز ضا ر ٝچٟاض ررف تمؿتٓ وطزٜا٘س .ررف

ا٘ Terra َٚاْ زاضز و ٝاماظ ٜرط٘أٛ٘ٝیؿری زض ؾرُ ٚضٚزیٞرا  ٚپراِؽٞرای وٛا٘ترٔٛی ضا
1. Knill.
2. Quantum Random Access Machine.
3. Quantum Computation Language.
4. Bernhard Ömer.
5. Quantum Guarded Command Language.
6. Quantum.
7. Quantum programming language.
8. Qt Modeling Language.
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رایٞٓضیتٍِٛ یه ظراٖ ؾُ راال رطای امطای اٝ ٘اْ زاضز وAqua ْٚ ررف ز.ٓ ٔیٕ٘ایسٞفطا
ٚ  ٘راْ زاضزIgnis ْٛ رررف ؾر. ؾاظی اؾرٝٙتٟ ٔؿائُ رٚ ٔیٛا٘تٛ زض قتٕی وٜضز اؾتفازٛٔ
 رررف. لطاض ٔیٌترطزٜضز اؾتفازٛٔ اٞزیٚضٚ ز امطایٛبٟ رٚ اٞزٖ ذُإٛ٘ ٔكرم
 اظٜٔی ررا اؾرتفازٛا٘ترٛٔحاؾربات و

ٟم

زیٚ ٔحرسٝ ایٗ ررف رطای ُٔاِٗر. ٘اْ زاضزAer آذط

ٔیٛا٘تٛای وٞٝٔ رط٘اQISKit . لطاض ٔیٌتطزٜضز اؾتفازٛٔ ای والؾتهٜٞؾاظی زض زؾتٍاٝقبت
ٖ یره ظرراOpenQASM .رسٙ ٔریوٝ تطمٕرOpenQASM ْ ٘اٝای ؾُ پایتٗتط رٖٞ ظراٝضا ر
ای زیٍط ٘تعٞ  قطو.)Cross, Bishop, Smolin, & Gambetta, 2017(

ٔی اؾٛا٘تٛاؾٕبّی و

ٍؾرٛٔی تٛا٘تٛا ٘طْافعاض وٜٞ زض حاَ حايط زٚ ا٘سٜ زازٝٔی ٔتٗسزی اضائٛا٘تٛای وٞ٘طْافعاض
ٕبرٙٔ رایٞایی اظ ٘طْافعاضٕٞٝ٘ٛ٘ 7 َٚ مس.  اؾٜ قسٝ اضائٝٙ زض ایٗ ظٔتٚای پتكطٞ قطو
.سٞ ٔتالزی ٘كاٖ ٔیز2016 َ تا ؾا2000 َراظ ضا اظ ؾا
 لیگتي اس شبیِساسّای راياًِّای کَاًتَهي هٌبغ باس بِ ّوزاُ سباى هَرد استفادُ ٍ هزاکش:7 جذٍل
ارائِدٌّذُ ايي هٌابغ
سبل

نبم

سببن

 شخص یب شزکت ارائهکننذه،دانشگبه

2000
2000
2001
2002
2002
2004
2004
2005
2005
2005
2006

QuCalc
Quantum-Superpositions
QMatrix
Quantum-Entanglement
qoToolbox
QGame++
CHP
Qsims
Quack!
QIP
Qubiter

Mathematica
Perl
Mathematica
Perl
Matlab
C++
C
C++
Matlab
Mathematica
C++

2007

Zeno

Java

2007
2007
2007
2009
2009

QCF
QDD
LanQ
Cove
PyQu

2009

Quantum-Octave

2010

QuBit

Matlab
C++
C-like
MS NET
Python
GNU Octave
and Matlab
C++

Universite de Montreal, Canada
Damian Conway
University of Potsdam, Germany
Alex Gough
University of Auckland
Hampshire College, USA
Berkeley, USA
Travis Beals
Peter Rohde
Carnegie-Mellon University, USA
Artiste-qb, Canada
Federal University of Campina
Grande, Brazil
Oxford University
David Greve
Hynek Mlna řík
Colorado Technical University, USA
Google, USA
Polish Academy of Sciences, Poland
Steven Goodwin
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سبل

نبم

سببن

 شخص یب شزکت ارائهکننذه،دانشگبه

2010
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014

jQuantum
QuCoSi
Quantum
Squankum
TRQS
QI
Eqcs
Libquantum
Q++
Quantum Construct
Qitensor
qMIPS101
sqct
QuanSuite
QCL

Java
C++
Mathematica
Java
Mathematica
Mathematica
C++
C
C++
C++
Python
Java
C++
Java
C-like

Fachhochschule Südwestfalen
Frank S. Thomas
Tecnológico de Monterrey, Mexico
Johns Hopkins Center
Polish Academy of Sciences, Poland
Polish Academy of Sciences, Poland
Peter Belkner
Hannover, Germany
Cybernet Systems Corp
Shekhar Suresh Chandra.
Dan Stahlke
University of Seville, Spain
University of Waterloo, Canada
Artiste-qb, Canada

2014

Quantum
Playground

qScript

Google, USA

2014
2014
2014

QWalk
jsqis
Quipper

C
Javascript
Haskell

University of Illinois, USA
University of California, USA
Dalhousie University, Canada

2015

QuTip

Python

RIKEN, Japan; University of Michigan,
USA

2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016

SpinDec
Quantum++
QDENSITY
QUIBIT4MATLAB
QETLAB
Liqui|>
Quantum Fog
Qubiter

C++
C++
Mathematica
Matlab
Matlab
F#
Python
Python

University College London, UK
University of Waterloo, Canada
University of Pittsburgh, USA
WIGNER RCP, Hungary
University of Waterloo, Canada
Microsoft Research, USA
Artiste-qb, Canada
Artiste-qb, Canada

Computing

AIT Austrian Institute of Technology

 روششنبسي تحقيق.2
ٚ ریٙ زاضای ؾاذتاض پتفرتٝو

ـ زِفی اؾٚ ض،یٞٚای وؿب زا٘ف ٌطٞـٚیىی اظ ض

ضیٚ مٕرٕآ،)ا (پتٕرایفٛ رطضؾری ٔحترٚ ٝ تهٕتٓ ٌترطی زض َری ٔطاحرُ ُٔاِٗرٝوٕه ر
ریٞٚپػٜرسٙته زِفی زض تحمتمات آیٙ تىٜظٚ أط. ی اؾٞٚ امٕأ ٌط، ایٟ٘  زضٚ اَالٖات
ـ زِفریٚرارط ضٙف رٞٚ زض ایرٗ پرػ،ٚ اظ ایٗ ض. لطاض ٔیٌتطزٜ اؾتفازٚ ٝمٛضز تٛٔ قستٝر
ازٙ اؾٝ رٝٗ ٔطامٚ اٛ اظ تحّتُ ٔحتٜٔی را اؾتفازٛا٘تٛٔی فًای ؾایبط وٟٛ ٔسَ ٔفٝرطای اضائ
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ٔ ٚساضن رٟطٌ ٜطفتٔ ٝیقٛز ٘ ٚتایج آٖ ر ٝامٕأ ٘ٓرط ٘ربٍراٖ  ٚذبطٌراٖ ٔریضؾرس  ٚزض
ارٗازٔ ،ؤِفٞٝا  ٚقاذهٞٝای ٔسَ ٔفٟٔٛی اثرط ّٖر ٚ ْٛفٙراٚضیٞرای وٛا٘ترٔٛی ررط

ٟ٘ای

فًای ؾایبط آیٙس ٜحانُ ٔی قٛز .چٟاض ٔطحّر ٝررطای اضائرٔ ٝرسَ ٔفٟرٔٛی ترأثتط ّٖرٚ ْٛ
فٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی رط فًای ؾایبط آیٙسُٔ ٜارك فّٛچاضت ظیط ا٘جاْ قس ٜاؾ .

شکل  :5فلَچارت تحقیق ارائِ هذل هفَْهي اثز ػلَم ٍ فٌاٍریّای کَاًتَهي بز فضای سايبز آيٌذُ

زض ٔطحّ ٝا ،َٚپؽ اظ تحّتُ ٔحتٛا  ٚرطضؾی اؾٙاز ٔ ٚساضنٔ ،سَٞای ٔرتّ

فًرای

ؾایبط والؾته اؾترطاج قس ٜاؾ ٔ .سَٞای ٔفٟٔٛی فًای ؾایبط ؾ ٝالیر ،ٝچٟراض الیرٚ ٝ
پٙج الیٞ ٝطوساْ رٙارط یه زیسٌا ٜؾاذتاضی رطای فًای ؾایبط اضائٔ ٝیزٙٞس ور ٝمٙبرٞٝرای
ٔرتّ

آٖ ضا را تٛم ٝر ٝزیسٌا ٜوّی زض ٘ٓط ٔی ٌتط٘س .زض ٔطحّ ٝز ْٚرا تٛم ٝر ٝایٙىٔ ٝسَ

چٟاض الیٝای زیسٌا ٜوأُ تطی رطای فًای ؾایبط زاضا اؾ

 ٓٞ ٚمٙبٞٝای فٙی  ٚؾتؿرتٕی
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فًای ؾایبط ضا زض ٘ٓط ٔیٌتطز  ٓٞ ٚمٙبٞٝای اَالٖاتی ٔ ٚحتٛایی ٞ ٚرٓ مٙبر ٝمأٗرٚ ٝ
ٔطزْ ٔٙاؾبتطیٗ ٔسَ ٔفٟٔٛی فًای ؾایبط اؾ

ؤ ٝیتٛاٖ پتكطف ٞای فٙاٚضی ّٖ ٚرْٛ

وٛا٘تٔٛی ضا زض آٖ ِحاِ وطز ،ایٗ ٔسَ چٟراض الیرٝای ا٘تررا

قرس  ٚترأثتط فٙراٚضیٞرای

وٛا٘تٔٛی زض ٞطوساْ اظ الیٞٝای آٖ ٔٛضز رطضؾی  ٚتحمتك لطاض ٌطف .
زض ٔطحّ ٝؾ ،ْٛارٗاز ٔؤِفٞٝا  ٚقاذهٞٝای فًای ؾایبط ٔتأثط اظ ّٖ ٚ ْٛفٙراٚضیٞرای
وٛا٘تٔٛی اؾترطاج قس  ٚرٝنٛضت یه ؾاذتاض الیٝالی( ٝمس )7 َٚاضائٌ ٝطزیس .زض ٔطحّرٝ
چٟاضْ ایٗ ؾاذتاض زض مّؿات ٘ربٍا٘ی ٔٛضز رطضؾی ٓ٘ ٚطؾٙجی ذبطٌاٖ ٘ ٚربٍاٖ لرطاض
ٌطف

 ٚپؽ اظ امٕأ ٘ٓط آٖٞا ارٗازٔ ،ؤِفٞٝا  ٚقاذهٞٝای ٔسَ ٔفٟٔٛی اثط فٙاٚضیٞای

وٛا٘تٔٛی رط فًای ؾایبط آیٙس ٜاضائ ٝقس.
 .3تجشیهوتحليل یبفتههب
زض مس 8 َٚارٗاز ٔؤِفٞٝا  ٚقاذهٞ ٝای فًای ؾایبط وٛا٘تٔٛی آٚضز ٜقرس ٜاؾر

(زٚ

رٗس ٔحتٛا  ٚواضرطز زض وٙاض  ٓٞلطاض ٔیٌتط٘س) .زض ایٗ ٔسَ ٔفٟٔٛی الیٞٝرای ؾتؿرتٕی یرا
ظیطؾاذ

وٛا٘تٔٛیٔ ،حتٛا (اَالٖات)  ٚواضرطز وٛا٘تٔٛی  ٚالی ٝمأٗٔ ٚ ٝطزْ زض فًرای

ؾایبط وٛا٘ترٔٛی اضائر ٝقرس ٜاؾر  .الیر ٝچٟراضْ الیر ٝحراوٕتتی اؾر

ور ٝزض ایرٗ الیرٝ

اؾتا٘ساضزؾاظی  ٚچاضچٞ ٛرای لرا٘٘ٛی وكرٛضٞا ررطای وراضرطاٖ فًرای ؾرایبطی تٗترتٗ
ٔیقٛز .زض حاَ حايط الی ٝحاوٕتتی وٛا٘تٔٛی  ٚالی ٝحاوٕتتی والؾرته یىؿراٖ اؾر
تاتتطاتی رطای آٖ اضائ٘ ٝكس ٜاؾ .

ٚ
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جذٍل  :8جذٍل ابؼاد ،هؤلفِّا ٍ شاخصِّای هذل هفَْهي تأثیز ػلَم ٍ فٌاٍریّای کَاًتَهي بز
فضای سايبز آيٌذُ
ابعبد

مؤلفههب
ٔحاؾبات وٛا٘تٔٛی

شبخصههب
ضایا٘ٞٝای  ٚپطزاظ٘سٜٞای ُٔٙمری وٛا٘ترٔٛی ررط اؾراؼ
ٔساضٞای ارطضؾا٘ایی
چكٕٞٝای ٘ٛض فٛت٘ٛی
ذُ ٌٛاضتباَی
ٔساضٞای پطزاظقی وٛا٘تٔٛی

ظیطؾاذ

وٛا٘تٔٛی

اضتباَات وٛا٘تٔٛی

تىطاضوٙٙس ٜوٛا٘تٔٛی
ٔؿتطیا ٞای وٛا٘تٔٛی
ؾٛیتچٞای وٛا٘تٔٛی
آقىاضؾاظٞای ته فٛت٘ٛی
حافٓٞٝای وٛا٘تٔٛی
قتا ؾٙج وٛا٘تٔٛی

حؿٍطی وٛا٘تٔٛی

ضازاضٞای وٛا٘تٔٛی
ؾاٖ ٞای وٛا٘تٔٛی

ٔحتٛا (اَالٖات) ٚ

ظراٖٞای رط٘أٛ٘ٝیؿی وٛا٘تٔٛی

ظراٖٞای رط٘أٛ٘ٝیؿی زؾتٛضی ،تارٗی  ٚچٙس پاضازایٕی

واضرطز وٛا٘تٔٛی

٘طْافعاضٞای واضرطزی وٛا٘تٔٛی

Qbsolv ،Forest ،QISKit

قطو ٞای َرطا ٘رطْافعاضٞرای
وٛا٘تٔٛی
قطو ٞای َطا اٍِرٛضیتٓٞرای
وٛا٘تٔٛی
مأٗٔ ٚ ٝطزْ زض
فًای ؾایبط
وٛا٘تٔٛی

قررطو ٞرررای ؾرررر افرررعاضی
وٛا٘تٔٛی
قررطو ٞررای فٗرراَ زض یررازٌتطی
ٔاقتٗ وٛا٘تٔٛی
قررطو ٞررای فٗرراَ زض ؾررٙجف
وٛا٘تٔٛی
قطو ٞرای فٗراَ زض اضتباَرات
وٛا٘تٔٛی

ایؿاضا ،اْ زی آض... ،
وتٙسِْ ،تبط وٛا٘ت... ،ْٛ
ٌ ،ٌُٛزیٚ-ی ،ٛضٌتتی... ،
٘تطا ٔاضن ،فاتٓ وأپتٛتت...،ًٙ
وت٘ٛأی
ایزی وٛا٘تهٔ ،جته وت ،ٛایٙفت

وٛا٘ ... ،
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را ٔمایؿ ٝز ٚمسٔ َٚسَ ٔفٟٔٛی فًای ؾایبط والؾرته (مرسٔ ٚ )5 َٚرسَ ٔفٟرٔٛی
تأثتط ّٖ ٚ ْٛفٙاٚضی ٞای وٛا٘تٔٛی رط فًای ؾایبط آیٙس( ٜمس )8 َٚزض ؾ ٝالی ٝظیطؾراذ
(ؾتؿتٕی)ٔ ،حتٛا  ٚواضرطز  ٚالی ٝمأٗٔ ٚ ٝطزْ زض فًای ؾایبط ٔكاٞسٔ ٜیقرٛز ورٞ ٝرٓ
زض ضایا٘ف  ٓٞ ٚزض اضتباَات  ٚؾتؿتٓ ٞای حؿرٍطی ّٖر ٚ ْٛفٙراٚضی وٛا٘ترٔٛی فًرای
ؾایبط ضا تح

تأثتط لطاض ٔیزٙٞسٕٞ .چٙتٗ زض الیٔ ٝحتٛا (اَالٖرات)  ٚوراضرطز ضٚـٞرای

اٍِٛضیتٓ٘ٛیؿی ٔبتٙی رط اٍِٛضیتٓٞای وٛا٘تٔٛی  ٚظراٖٞای رط٘أٛ٘ٝیؿی وٛا٘تٔٛی ؾراذتاض
فًای ؾایبط ضا وأالً تح

تأثتط لطاض ٔیزٙٞس.

زض الی ٝمأٗٔ ٚ ٝطزْ زض ٖهط وٛا٘ت ْٛقطو ٞای فٙی رؿتاضی تأؾرتؽ قرس ٜاؾر

ٚ

رَٛٝض ٖٕس ٜزض ایٗ ررف اظ فًای ؾایبط ٔترههتٗ ّٖ ٚ ْٛفٙاٚضیٞای وٛا٘ترٔٛی فٗراَ
ٞؿتٙس ِ ٚصا زض حاَ حايط فٗاِت ٞای مأٗٔ ٚ ٝطزْ زض ظٔتٙر ٝوٛا٘تر ْٛزض فًرای ؾرایبط
ٖٕس ًا ررٔ ٝترههرتٗ ٔ ٚحممرتٗ ٖطنر ٝوٛا٘ترٔ ْٛحرسٚز ٔریقرٛز ور ٝزض قرطو ٞرای
تٛؾٗٝزٙٞس ٜؾر افعاضٞا ٘ ٚطْافعاضٞا  ٚاٍِٛضیتٓٞای وٛا٘تٔٛی فٗاِت

ٔیوٙٙسٕٞ .چٙرتٗ

زض الیٔ ٝحتٛا  ٚواضرطز زض ٖهط ْٟٛض ّٖ ٚ ْٛفٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی ،ضایرا٘ف ٔ ٚحاؾربات
وٛا٘تٔٛی ظٔتٞ ٝٙای ٘ٛیٙی ضا رٕٞ ٝطا ٜذٛز رٚ ٝمرٛز آٚضز ٜاؾر ؛ رٙرارطایٗ فٙراٚضیٞرای
وأالً ٔتفاٚتی رطای امطای اٍِٛضیتٓٞای وٛا٘تٔٛی ٚمٛز زاض٘س  ٚظرراٖٞرای رط٘أرٛ٘ٝیؿری
وٛا٘تٔٛی رایس رتٛا٘ٙس ٘تاظٞای تٕاْ وراضرطاٖ ضا ررطآٚضز ٜؾراظ٘س .ررا تٛمر ٝرر ٝضقرس ؾرطیٕ
ٔحاؾبات وٛا٘تٔٛی ،تٗساز ظراٖٞای رط٘أٛ٘ ٝیؿی وٛا٘تٔٛی زض حاَ افرعایف اؾر
قطو

 ٚزٜٞرا

زض ظٔت ٝٙتٛؾٗ ٝظیاٖٞای رط٘أٛ٘ٝیؿی وٛا٘ترٔٛی ٘ ٚرطْافعاضٞرای وٛا٘ترٔٛی فٗراَ

ٞؿتٙس.
زض حاَ حايط پػٞٚكٍطاٖ رؿتاضی زض تالـ ٞؿتٙس ضایا٘ٞٝای وٛا٘تٔٛی را واضرطزٞرای
ّٖٕی رٝضٚظ ایجاز وٙٙس؛ أا ٔؿائُ ؾر افعاضی تٟٙا چاِفٞرای پرتف ضٚی ایرٗ فٙراٚضی
٘تؿتٙس ،رّى ٝچٙتٗ رؿتط مسیسی ر ٝقتٜٞٛای رط٘أٛ٘ٝیؿی  ٚاٍِٛضیتٓٞای مسیسی ٘تراظ زاضز.
پطٚفؿٛض آِٗ اؾپٛضٌٛ ٚظیه 1اؾتاز زا٘كٍا ٜتٛض٘ت( ٛاؾتاز زا٘كٍاٞ ٜاضٚاضز تا ؾراَ  )2010ورٝ
1. Alán Aspuru-Guzik.
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آٚضز ٜاؾر ،

تٛؾٗ ٝا٘ٛأ اٍِٛضیتٓ ٞا قٟطت رؿتاضی زض مٛإٔ ّٖٕری رر ٝزؾر

لهس زاضز راظاض فٗاِت ٞای ذٛز ضا ٌؿتطزٜتط ٕ٘ایرس .پطٚفؿرٛض آِرٗ ٌٛظیره ٔرستی لبرُ
اؾتاضتآپ وٛا٘تٔٛی ضایا٘ف ظاپاتا 1ضا را رٛزمٝای ٔ 5.4تّت ٖٛزالضی تأؾتؽ ٕ٘رٛزٞ .رس
ٟ٘ایی ایٗ اؾتاضتآپ ایجاز ٖ٘ٛی فطٚقٍا ٜاٍِٛضیتٓٞرای وٛا٘ترٔٛی اؾر  .زض لاِرب ایرٗ
رؿتط ر ٝقطو ٞایی و ٝلهس زاض٘س اظ لسضت پطزاظقی رتكتطی رٟطٜٙٔس ق٘ٛس٘ ،طْافعاضٞرای
ال مسیرس اؾر ،
تجاضی اضائ ٝذٛاٞس ٕ٘رٛز .اظ آ٘جرایی ور ٝحرٛظ ٜضایرا٘ف وٛا٘ترٔٛی ورأ ً
ٔترههاٖ رؿتاض وٕی لارّت
زاض٘سٕٞ .چٙتٗ ٞس
لارّت

تٛؾٗ٘ ٝرطْافعاضٞرای پتكرطفت ٝضا ررطای ؾرر افعاضٞرای آٖ

ایٗ اؾتاضتآپ ایٗ اؾ

و ٝقطو ٞا رس٘ ٖٚتاظ ر ٝزا٘رف فٙری الظْ

اؾتفاز ٜاظ چٙتٗ ٔحهٛالتی ضا ر ٝزؾ

آٚض٘س .را افعایف تٗساز وتٛرتر ٞرا ،لرسضت

پطزاظقی ضایا٘ٞ ٝای وٛا٘تٔٛی ٘ترع افرعایف پترسا ٔریوٙرس .اظ َطفری پػٞٚكرٍطاٖ ٔٗتمس٘رس
رٝظٚزی ٕ٘ ٝ٘ٛای ٚالٗی اظ ایٗ تجٟترعات ایجراز ذٛاٞرس قرس ور٘ ٝؿرب

رر ٝؾرطیٕترطیٗ

ارطضایا٘ٞ ٝای ؾٙتی اظ لسضت رتكتطی رطذٛضزاض اؾر ؛ أرا زؾرتتاری رر ٝآٖ ررا چراِفٞرای
رؿتاضی ٕٞطا ٜاؾ ٔ .ستظٔاٖ ٍٟ٘ساضی اَالٖات تٛؾٍ ؾأا٘ٞٝای وٛا٘تٔٛی زض راظ ٜثا٘تٝ
اؾ  .اظ َطفی وٛچه تطیٗ تاتتط زٔا یا ایجاز اضتٗاقی راٖث اظ زؾ

ضفتٗ زازٜٞا ذٛاٞرس

قس.
اٍِٛضیتٓٞای وٛا٘تٔٛی ٖال ٜٚرط ایٙىٔ ٝحاؾباتی ذال ضا را ؾطٖتی رؿرتاض ظیراز ا٘جراْ
ٔیزٙٞس ،لارّت

ضفٕ ٔكىالت رراال ضا ٘ترع زاض٘رس .قرطو

ظاپاترا وأپتٛتتٙرً٘ 2ؿرب

ررٝ

اٍِٛضیتٓ ٞای وٛا٘تٔٛی تٛؾٗ ٝزاز ٜقس ٜتٛؾٍ پطٚفؿٛض ٌٛظیه را زا٘كٍاٞ ٜاضٚاضز ٔصاوطٜ
ا٘جاْ زاز ٜاؾ  .ایٗ اؾتاضتآپ لهس زاضز اٍِٛضیتٓٞایی لاررُ امرطا زض َتر

ٚؾرتٗی اظ

ضایا٘ٞٝا ضا رٚ ٝمٛز آٚضز .رٕٞ ٝتٗ زِتُ ررا قرطو ٞرایی ٔا٘ٙرس ٌٌٛرُ ،آیرریاِْ،
ٚ Computing

IonQ

Rigetti

 ٚفٗاالٖ حٛظ ٜؾر افعاضٞای وٛا٘تٔٛی ٕٞىاضی ٔیٕ٘ایس .اِبتر ٝایرٗ

ٔطاوع ٘تع زض حاَ ایجاز اٍِٞٛای ذال ذرٛز ٞؿرتٙس  ٚزض ٖٕرُ تٛؾرٗ ٝاٍِرٛضیتٓ ررطای

1. Zapata Computing.
2. Zapata Computing.
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حٛظٜٞای ٔرتّفی ٔا٘ٙس یازٌتطی ٔاقتٗ ّٖٓ ،قرتٕی ٔ ٚرٛاز اظ ض٘ٚرسٞای ورأالً ٔتفراٚتی
رطذٛضزاض ٞؿتٙس.
قطو ٞای زیٍطی ٘ترع زض ظٔتٙر ٝضٔعٍ٘راضی وٛا٘ترٔٛی فٗاِتر

زاض٘رس ٔا٘ٙرس قرطو

ٔحاؾبات وٛا٘تٔٛی وٕبطیج 1و ٝزؾتٍا ٜضٔعٍ٘اضی وٛا٘ترٔٛی ذرٛز رر٘ ٝراْ آیرطٖررطیج 2ضا
ٔٗطفی ٕ٘ٛز ٜاؾ  .آیطٖرطیج را اؾتفاز ٜاظ یه پطزاظ٘س ٜوٛا٘ت -ْٛفٛت٘ٛتىی چٟاض وترٛرتتی،
وّتسٞای ضٔعٍ٘اضی تهازفی ضا ایجاز ٔیٕ٘ایس .آیطٖرطیج ٔیتٛا٘س وّتسٞایی تِٛتس وٙرس ورٝ
غتطلارُ ٞه ٞؿتٙس؛ رٙارطایٗ ایٗ زؾتٍا ٜضٔعٍ٘اضی زض ٔحتٍٞای آؾتبپصیط أطٚظ ،أٙتر
ُّٔك ٕٞ ٚچٙتٗ أٙت

پؿا وٛا٘تٔٛی ضا فطأ ٓٞیآٚضز .آیطٖرطیج ر ٝچراِفٞرای أٙتتری ٚ

آؾتبپصیطی ٞای ٔ ٟٓزض ظیطؾاذ ٞای أطٚظ ٔیپرطزاظز  ٚزض ٔمتراؼ مٟرا٘ی پتأرسٞای
ؾاذتاضی ٔ ٟٓرطای أٙت

ؾایبطی  ٚضٔعٍ٘راضی وٛا٘ترٔٛی زاضز .زض آیٙرس٘ ٜعزیره قراٞس

ایجاز قطو ٞای وٛا٘تٔٛی رؿتاضی زض ؾُ ز٘تا ذٛاٞتٓ رٛز .ایٗ قرطو ٞرای وٛا٘ترٔٛی
مسیس ٘مف ٕٟٔی زض حٛئ ٝحاؾباتٔ ،رارطات ،قبىٞٝای أٗ اضتباَرات وٛا٘ترٔٛی ایفرا
ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز.
 .4نتيجهگيزی
فًای ؾایبط یه ؾطٔایٞٝای ّٔی رطای وكٛضٞا ر ٝقرٕاض ٔریآیرس؛ رٙرارطایٗ رایؿرتی اظ
فًای ؾایبط زض رطارط تٟسیسات  ٚحٕالت ؾایبطی زقرٕٗ حفاْر

ٕ٘رٛز .أرطٚظ ٜرررف

ٖٕسٜای اظ فٗاِت ٞا  ٚتٗأالت التهازی ،تجاضی ،فطٍٙٞی ،امتٕاٖی  ٚحاوٕتتی وكٛضٞا،
زض وّت ٝؾُ ، ٛآٖ اظ افطازٔ ،ؤؾؿات غتطزِٚتی ٟ٘ ٚازٞای زِٚتی  ٚحراوٕتتی ،زض فًرای
ؾایبط ا٘جاْ ٔیٌتطز .ظیطؾاذ ٞا  ٚؾأا٘ٞ ٝای حتاتی  ٚحؿاؼ وكٛضٞا ،یا ذٛز ،رركری
اظ فًای ؾایبطی ضا تكىتُ ٔیزٙٞس یا اظ َطیك ایٗ فًا ،وٙترطَٔ ،رسیطی

 ٚرٟرطٜررطزاضی

ٔی ق٘ٛس ٕٖ ٚس ٜاَالٖات حتاتی  ٚحؿاؼ وكٛضٞا ٘تع ر ٝایٗ فًا ٔٙتمُ یا ررَٝرٛض وّری

1. Cambridge Quantum Computing.
2. Ironbridge.
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زض ایٗ فًا ،قىُ ٌطفت ٝاؾ ٕٖ .س ٜفٗاِت ٞای ضؾا٘ٝای ٘تع رر ٝایرٗ فًرا ٔٙتمرُ قرس،ٜ
رتكتط ٔبازالت ٔاِی ،پِٛی  ٚرا٘ىی اظ َطیك ایٗ فًا ا٘جاْ ٔیٌتطز ٘ ٚؿب
ٚل

 ٚفٗاِت ٞای قٟط٘ٚساٖ ،نط

لارُ تٛمٟی اظ

تٗأُ زض ایٗ حٛظٔ ٜیٌطزز .ؾ ٟٓزضآٔرس حانرُ اظ

وؿبٚواضٞای فًای ؾایبط زض تِٛترس ٘اذراِم ّٔری افرعایف چكرٌٓترط یافتر ٚ ٝاظ ٔتراٖ
قاذمٞای تٗتتٗقس ٜرطای ؾٙجف ٔتعاٖ تٛؾٗٝیافتٍی وكٛض ،قاذمٞای حٛظ ٜؾرایبط،
ؾٕٖ ٟٓسٜای ضا ر ٝذٛز اذتهال زازٜا٘س .رررف لاررُ ترٛمٟی اظ ؾرطٔایٞٝرای ٔرازی ٚ
ٔٗٛٙی وكٛض ،نط

ایٗ حٛظ ٜقس ٚ ٜررف لارُ تٛمٟی اظ زضآٔسٞای ٔازی  ٚاوتؿرارات

ٔٗٛٙی قٟط٘ٚساٖ ٘تع اظ ایٗ حٛظ ٜوؿب قس ٜیا تأثتط ٖٕسٔ ٜریپرصیطز .ررٖ ٝبراضت زیٍرط،
ٚمٔ ٜٛرتّ

ظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ ،رٙٗٔ ٝای ٚالٗی ،را ایٗ فًا زض آٔترتٞ ٚ ٝطٌ ٝ٘ٛریثباتی،

٘اأٙی  ٚچاِف زض ایٗ حٛظٔ ،ٜؿتمتٕاً ٚمرٔ ٜٛرتّر

ظ٘رسٌی قرٟط٘ٚساٖ ضا ررٔ ٝرراَطٜ

ذٛاٞس ا٘ساذ .
يرطٚضت  ٚإٞتر

نرتا٘

اظ فًرای ؾرایبطی وكرٛض ،زض ٔماررُ ا٘رٛأ تٟسیررسات ٚ

تٟامٕات ؾایبطی  ٚرٚٝیػ ٜم ًٙؾایبطیٛٔ ،مب ٌطزیس وكٛضٞا را ٞس

تٕطوع ررط زفرأ

اظ ظیطؾاذ ٞای حتاتی ،حؿاؼ  ٟٓٔ ٚزض ٔماررُ ا٘رٛأ تٟسیرسات  ٚتٟامٕرات ؾرایبطی
ظیطؾاذ ٞایی ضا ایجاز وٙٙس یا ؾطٔایٌٝصاضیٞای وال٘ی رطای زؾر یراری رر ٝضاٞىاضٞرای
حفّ أٙت

اَالٖات زض رؿتط فًای ؾایبط ا٘جاْ زٙٞس .اظ َط

زیٍط ،تٛؾرٗ ٝضایا٘رٞٝرای

وٛا٘تٔٛی زض ؾاَٞای اذتط و ٝتٛاٖ ٔحاؾباتی راالیی زاض٘سٔ ،یتٛا٘س ٖٛالب ٚذتٕری ررطای
أٙت

ؾایبط زاقت ٝراقس .رٖٛٙ ٝاٖ ٔ اَ ،اٖتماز رط ایٗ اؾ

اٌط یه ضایا٘ ٝوٛا٘تٔٛی را تٗرساز

وتٛرت ٞای راال و ٝحُ ٔؿائُ ٔٔ ٟٓا٘ٙس فاوتٛضیٍِ ٚ ًٙاضیتٓٞای ٌؿؿتٕٞ ٚ ٝچٙتٗ حُ
ٔؿائُ پتچتس ٜضا لُٗی ٔیؾاظز ،ؾاذت ٝقٛز آٍ٘ا ٜأٙت

رؿتاضی اظ پطٚتىُٞای رٝواضضفترٝ

(ٔا٘ٙس  )ECDSA ،DSA ،RSAضا ٔیتٛا٘رس ررَ ٝرٛض ٔرؤثط رر ٝذُرط ا٘رساظز  ٚؾتؿرتٓٞرای
ضٔعٍ٘اضی أطٚظی ضا ر ٝضاحتی ركىٙس .زض حاِی و ٝایٗ ٘ٓطی ٝاظ زٔ 1990 ٝٞتالزی قٙاذتٝ
قس ٜاؾ  ،أا چٙتٗ زؾتٍاٞی اذتطاً ر ٝنٛضت ٚالٗی تحمك یافت ٝاؾر  .ررا ایرٗ حراَ ،ررا
تٛم ٝر ٝذُط رعضٌی ؤٟ ٝامٕاٖ ؾایبط ٔجٟع ر ٝفٙاٚضیٞرای وٛا٘ترٔٛی ٔریتٛا٘ٙرس ایجراز
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وٙٙسٔ ،ؿیّٔ ٚ ٝكىُ زض ظٔت ٝٙأٙت

ؾایبطی ایٗ اؾ

ور ٝفٙراٚضیٞرای وٛا٘ترٔٛی زض آٖ

٘مف ٕٟٔی ایفا ٔیوٙٙس.
فٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی ٕٞچٙتٗ ٔیتٛا٘ٙس ٔعایایی ٚیػٜای رطای أٙت
رطای ٔكاٞس ٜایٗ ٚم ٔ ٝب

ؾایبط زاقت ٝراقرٙس.

فٙاٚضیٞای وٛا٘تٔٛی ،رایؿتی أىاٖپصیطی ٔطاحرُ وٛا٘ترٔٛی

زض پطٚتىُٞا رطای واضرطاٖ ضا ٔس٘ٓط لطاض زٞتٓ تا ٔكررم قرٛز چر ٝرٟبرٛزی ٘ؿرب
ؾاظٚواض وأالً والؾتىی ر ٝزؾ

آیس .ایٗ حمتمتی اؾ

ررٝ

و ٝرٟبٛزٞا زض اؾاؼ أىراٖپرصیط

ٞؿتٙس  ٕٝ٘ٛ٘ ٚلارُ شوط تٛظیٕ وّتس وٛا٘تٔٛی 1اؾر  .زض  QKDررا اؾرتفاز ٜاظ وا٘راَٞرای
وٛا٘تٔٛی ٚ 2وا٘اَٞای تأیتسقس ٜوالؾتىی ٔی تٛاٖ یه وّتس ضٔرع تؿرٟتٓ قرس ٜضا ررتٗ زٚ
لؿٕ

ٔجعا اظ  ٓٞاظ َطیك أٙت

اَالٖات ٘ٓطی 3اضؾاَ وطز .رؿٍ وّترس أرٗ اَالٖرات

٘ٓطی ،اؾاؾاً فمٍ را اؾتفاز ٜاظ اضتباَات والؾتىی ٔتؿط ٕ٘یقٛز ،رّى ٝزاقتٗ یه پطٚتىُ
را أٙت

اَالٖات ٘ٓطی ر ٝایٗ ٔٗٙا اؾ

و ٝأٙت

ٔبتٙی رط فطيرتات اضتباَرات ٘تؿر

ٚ

زض ٘تتج ٝحتی زض نٛضت ٚمٛز یه ٟٔامٕی و ٝضایا٘ر ٝوٛا٘ترٔٛی زض اذتتراض زاضز ،أٙتر
ٔی تٛا٘س حفّ  ٚپایساض رالی رٕا٘س؛ رٙارطایٗ زض ٖهط ْٟٛض ّٖ ٚ ْٛفٙراٚضیٞرای وٛا٘ترٔٛی
رایؿتی یه ٔسَ ٔفٟٔٛی وأرُ اظ ؾراذتاض فًرای ؾرایبط وٛا٘ترٔٛی  ٚارٗرازٔ ،ؤِفرٞٝرا ٚ
قاذهٞ ٝای آٖ زاق

تا رتٛاٖ رط٘أٞ ٝای ضاٞبطزی ٔٙاؾبی رطای تحمك ظیطؾاذ ٞای الظْ

رطای زاقتٗ فًای ؾایبط أٗ اتراش وطز.

1. QKD.
2. Quantum channels.
3. Information theoretic security.
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