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سال  مشکالت    ی ایدن  ر،یاخ  یهادر  با  آ  زیادیمحاسبات  است.  بوده  فناوران  ندهیروبرو  و  نگران    آشکارا  پژوهان 
کامال    رایانه  کیکه    دهدنشان می   د یجد  ات مطالع.  کنند  یکار م GPU و CPU باکه  ی هستند  یهاانهیسرنوشت را

 .شودمی وارد  کیفوتون : کامپیوتر ردی را بر عهده بگ این حوزه  یمتفاوت ممکن است رهبر 

 دهند ی م  یانرژ   مصرف کمترینرا با    یا العادهفوق   یسرعت محاسبات  دینو  کیفوتون  یهااست. پردازنده  درخشان  ندهیآ
 . را متحول کنند ینیماش یر یادگ ی توانندی و م

 چیست؟  امپیوتر فوتونیکک

های نوری و با  ای با استفاده از پالسوتری است که محاسبات را با سرعت فوق العادهیفوتونیک یک سیستم کامپ 
 تواند یادگیری ماشین را متحول کند. می   این فناوری دهد.انجام میمصرف انرژی بسیار کمتر 

 ف یو وظا  ینیماش  یر یادگ یصنعت  در  بزرگ    یانقالب  جاد یا  لیپتانس به صورت انبوه تولید شوند،    ها پردازندهاین  اگر  
در آستانه ورود به    ود  نرسیجذاب به نظر مکامپیوتر فوتونیک بسیار   این،  حاظر   حالدر.  خواهد داشترا    یمحاسبات

 دهند. ر ییتوانند اوضاع را به شدت تغیم . این کامپیوترهاهستند ازارب

دلیلی برای   1970بار در دهه    نیاول  یبرا   ینور   سیماتر   یهاضرب  و  ستین  یدیجد  دهیا  یکیفوتون  یهاانهیرا  دهیا
 وجود دارد که باید حل شود. یدر سطح عمل هاآن یبرا  یار یبس موانع ، هنوز حال  نیبا ااثبات آن است. 

 کند؟کامپیوتر فوتونیک چه کمکی به انسان می

  یهامینسبت به س ینور  بر یف یهابه کارهاست. کابل دنیسرعت بخش  یبرا خوبانتخاب  کیها استفاده از فوتون
، یفلز   یکش  میسدر مقایسه با  دارند.    یبرتر   تال یج ید  یهاداده  با  ارتباطاتو  مدرن    یایدن  یبرا  یمس   ای  یومینیآلوم
 منتقل کنند.ها گنال یس بیو بدون تخر  تر عیرا سر  یشتر ی توانند اطالعات بی ها مآن

، باز هم  کنندیاستفاده م  هاداده  عیانتقال سر   یبرا  ی نور   یهااز کابل  دیتاسنترهااز    یاگر در حال حاضر برخ  یحت
را فراهم    ی س یتراشه که امکان پردازش ماتر   کی  ی رو  ینور   فیبر با قرار دادن خطوط    Bبه    A  نقطه  ها از انتقال داده

 .کامال متفاوت است کند،ی م

حل مسائل   ی برا  ییشنهادهایرا همراه با پ  یکیفوتون  یها، پرونده تراشهIEEE Spectrumمقاله    در  یهامرل  انیرا
 . کردمطرح آن  یدیکل
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 فوتونیک کامپیوترهای سنتی و تفاوت پردازنده 

 ی. هامرلاست   یخط  ری غ   ستور یبر ترانز   یمبتن،  کنندیآن کار م  با   یسنت  ی هاکه پردازنده  یروش  نیتر و مهم  نیاول
  تیبه گ ها را آن روشن و خاموش شوند و  دهدیاجازه م ستورهایاست که به ترانز  یز یبودن چ یرخطی: »غ دیگوی م

 .کندمی  لی تبد

از معادالت ماکسولفوتون  در سوی دیگر،    ی دستگاه نور   کی  یکه خروج  یمعن  ن یکنند، به ایم  یرویپ  یخط  ها 
  یز یانجام چ  ی برا  ی نور   یهاگاهبودن دست  یکه از خط  راه حل این است  آن است.   یهایمعموال متناسب با ورود

 .دیاست استفاده کن یبه آن متک شتر یب قی عم ی ر یادگ یکه 

 مزایای سیستم کامپیوتر فوتونیک 

  ی مبن   ییادعاها   با فناوری های موجود عصر حاضر،   باشد.  ادیز   اریتواند بس یم  یستمیس  ن یبالقوه کارکرد چن  یایمزا
اعتراف    یهامرل   .شودی مطرح م   نیز   هستند  یفعل  یهاستمیهزاران بار بهتر از س  یعصب  یهامحاسبات شبکه  که  نیبر ا

 ی عصب  یهاشبکه  گوید شاید دست یافتن بهمیاو    .ها غلبه کرد بر آن  دیکه با  داردوجود    یکند که هنوز موانع بزرگی م
واقعا   نکهیا  یبرا  اما  د،نوجود دار  یت یب  8  یهاستمیاگرچه در حال حاضر س  .نباشد  ر یامکان پذ  یتیب  10فراتر از دقت  

 است.  ازین یشتر ی ب اریبه دقت بس  را پیش ببرند کارها

را    یشتر یب ار یبس   یفضااین ابزار نوری نه تنها  ها وجود دارد. تراشه  یبر رو ینور   یمشکل قرار دادن اجزا  پس از آن،
مشکل   کی   نیاتراشه قرار داد و  به    ک ینزد  ییجاها را در  توان آنیکنند، بلکه نمیاشغال م  ستورهاینسبت به ترانز 

 یفناور   نی ا  یایمزا  اما  است  ادیز   اری هنوز بس   میشویم  ورکه با آن روبه  ییهااگرچه چالش  .کندیم  جادینسبتا بزرگ ا
   . اوردیرا به ارمغان ب ییهاشرفتیپ تواندی م

 Lightmatter Enviseتراشه 

 ی کیفوتون  یهادهنده ها و شتابها در حال توسعه پردازندهاز شرکت  یتمام آنچه گفته شد، در حال حاضر تعداد  با
همراه با پردازنده    هان یمانند ا  ییها. شرکتLightelligenceو    MIT Lightmatter  یهاآپهستند، از جمله استارت

Etile    وLuminousدر واقع  دهندارائه می  یحل مشکالت فعل  یبرا  را  یمتفاوت  یکردهای، رو .Lightmatter    در نظر
 .عرضه کند به بازار یبرد شتاب دهنده نور  کی سالامدر اواخر  دارد 

Lightmatter  آن به نام    یکیکه تراشه فوتون  کندی ادعا مEnvise یکیاز پردازنده گراف  تر ع ی، پنج برابر سر  Nvidia 
A100 Tensor Core    قرار دارد  دیتا سنترهای  نیاز قدرتمندتر   یدر برخ  واست م  نیهمچن  .جهان  کند که  ی ادعا 
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 16شرکت که شامل    نیا  Blade  ستمیاست. س  Nvidia DGX-A100  از  شتر یب  برابر   نید چن  آن  یمحاسبات  یچگال
 !کندیمصرف م یوات انرژ  لویک  3است، ظاهرا تنها  U-4سرور  یکربند یدر پ Enviseتراشه 

  ا یویکرد و اول  یآور کمک به عرضه تراشه خود به بازار جمع  یدالر برا   ونیلیم  80  ، یسال جار   لیدر اوا  شرکتاین  
 .ملحق شد شرکت  نیا رهیمد ئتیبه ه ز ین Dropboxعامل سابق  ر ینوتبوهم، مد

 چیست؟  Lightmatter Enviseهدف تراشه 

است،    یبزرگ   یادعا.  ییتوسعه دارو  و گرفته تا پردازش زبان    رانخود  هینقل  لیاز وسااست؛  تراشه بهبود    نیا  هدف
کار    یمقاله علمیا    یر فناو  آزمایشگاه  کی  یدارد که به جا  یمحصول واقع  ک ی  Lightmatterرسد  یاما به نظر م

 کند. ی م

 ؛ " باشدیی"مسابقه فضا  نیدر ا  یقدرتمند  یهامحرک  تواندی م CO2مصرف برق و انتشار    :مانند  یبه حل مسائل  ازین
  یتقاضا  ینیماش  یر یادگ یشدن  فراگیر  همانطور که با    قرار دارد.  فناوری جهاناخبار  در صدر    بایموضوع تقر   ن یا  رایز 

   شود.بیشتر می  ز ین یطیمح  ستیجبران اثرات ز  یتقاضا برا ابد،یی م شیافزا یمحاسبات

 کامپیوتر کوانتومی فوتونیک 

اتصاالفوتونیک    وتر یکامپ باالتر خود  (  ت یوبی)ک   یمحاسبات  یواحدهات  با  محاسبات  سرعت  به    یبه  نسبت 
ها( به  که از ذرات نور )فوتون  ک،یفوتون  کردیاست که رو  اسیمق  ن یدر ا  قای. دقابندیمی دست    کیکالس  ی وترهایکامپ

 به همراه خواهد داشت.را  ی ادیز  اریبس  یایکند، مزایاستفاده م  تیوبی عنوان ک 

ساخت   دهیچ یپ  یندهایبا استفاده از فرآتوان  ی را م  یمحاسبات  ات یعمل  یبرا  ازیاست که توابع مورد ن  لیدل  نیبه ا  نیا
   کرد. دیتراشه تول کی یبر رو ی هاد مهین

Fraunhofer IPMS  ی برا  یتیپروژه ارائه مز این    هدف  است.  کیفوتون  وتر یکامپ  کی  یرو  بر   یقاتیدر حال انجام تحق 
  ی رهایها در صورت تاخدر فرودگاه  یبندزمان   یساز نهی. بهباشدمیمرتبط با صنعت    یکاربرد   ی هامحاسبه برنامه

فناورینشده    ینیبش یپ این  از  بارزی  براستمثال  کنسرس  نیا  ی.  تحق  وم یکار،  از    ، یدانشگاه  قاتیمتشکل 
با حداکثر    یکوانتوم  وتر یکامپ  کیکه    هستند  دیجد   یکیمحاسبات فوتون  کیدر حال توسعه    عایها و صنآپاستارت

 .کندیرا در طول پروژه فعال م تیوبی ک  100

بود، انجام    افتهیقدرتمند توسعه    اریبس   یکوانتوم  یوتر یکامپ  یها ساخت تراشهکه برای    یپروژه بر اساس روش  نیا
قادر به انتقال، کنترل    ،یکونیلیس  یهاتراشه  یبر رو  ی نور   یهاکانال   جاد یبا ا  ک یفوتون  کامپیوتر   تراشه   ندیفرآ.  شودمی 

استفاده  نیز  یمعمول ی هاانهیدر را توانندمی ندهیدر آها این فناوری جدید در تراشه. باشدمیها و نظارت بر کوانتوم
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فرآ  کپارچهی  یطراح  شوند. ب  دی نو  ی هاد  مه ین  های تراشه  دیتول  یندهایبر اساس  را    تیوبیک  100از    شتری توسعه 
 دهد.  ی م

در طول پروژه توسعه داده    یمحاسبات کوانتوم  یشده برا  یساز نهیبه  یهاتمیالگور   د،یجد  ی معمار   نیمتناسب با ا
 در دسترس عموم قرار خواهند گرفت.  یاتصال ابر  قیو از طر  شوندمی 

 های نوری فوریهپردازنده 

توان طیف فوریه گسسته یکی از ابزارهای قدرتمند در پردازش سیگنال دیجیتال است که با استفاده از آن می  تبدیل
به استفاده از تبدیل    ،به ویژه در کاربردهای علمی  ،سیگنالی را با طول متناهی را به دست آورد. بسیاری از محاسبات

 ر یپذمعموال محاسبات با سرعت باال را امکان   GPUمدرن    یهایاور اگرچه فن  .دارند   ازی( نDFT)فوریه گسسته دو بعدی  
لنزها،    هیفور   یع یطب  لیتبد  تیخاص   ازبا استفاده    توانندیکه م  اندافتهیتوسعه    ییهاک یتکناما در عین حال    کنند،ی م

   انجام دهند. یرا به صورت نور  وستهیپ هیفور  لی تبد

  ر یبا استفاده از سنسور تصو  جهیشود و نتیم  یکدگذار   عیما  ستال یکر   ییمدوالتور نور فضا  کیبا استفاده از    یورود
  یدگ یچ یاز پ   یبرتر   یبنداس یمق  توانندیم  ینور   یهایمعمار   ن یشود. چنیم  یر یاندازه گ   CCD  ای  CMOS  یمعمول

 یدوبعد  ی حل معادالت حرارت  یارائه دهند و برا  یر انتشار نو   وستهیبه هم پ  ار یبس   تیماه   لیرا به دل  یمحاسبات
 اند. استفاده شده

 نتیجه گیری

Fraunhofer IPMS    توسعه حال  توسعه    و  است   کیفوتون  وتریکامپ  یکیاپتوالکترون  یاجزا  کپارچهیکنترل  و  در 
حداکثر ظرف پنج  . عالوه بر این،را ارائه کنند این فناوری جدید ه ینمونه اول قصد دارند به زودیپروژه  دهندگان این

 ساخته خواهد شد. تر بزرگ  اسیانجام محاسبات در مق تیبا قابل یانتومکو یوتر یتراشه کامپ کی ندهیسال آ
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