
قواعد لعاَلم كمومي معقد(*) 
فرع معرفي أساسي جديد مثير يجمع علم املعلومات مع امليكانيك الكمومي. 

<A.M.نيلسن> 
  

خـــالل الـــعقود الـــقليلة املـــاضـــية تـــعلم الـــعلماء أن الـــقواعـــد الـــبسيطة يـــمكن أن تؤدي إلـــى ظـــهور 
ســلوكــيات غــنية جــدا، ويــعد الشــطرنــج مــثاال جــيدا عــلى ذلــك. تــخيل أنــك العــب شــطرنــج مــتمرس 
قُـدِّمـَت إلـى شـخص يَـّدعـي مـعرفـة بـالـلعبة. وتـلعب مـعه بـضع مـرات، فـتدرك أنـه ال يـجيد الـلعبة عـلى 
الــرغــم مــن أنــه يــعرف قــواعــد الشــطرنــج. إنــه يحــرك الــقطع حــركــات عــبثية (غــير مــنطقية)، مــضحيا 
بـالـوزيـر مـقابـل بـيدق (جـندي) ويخسـر الـطابـية (الـرخ) دون أي مـبرر. إنـه ال يـفهم الشـطرنـج فـهما 
حــقيقيا، فــهو جــاهــل بــاملــبادئ وطــرائق االســتكشاف الــذاتــي الــعالــية املســتوى واملــألــوفــة ألي العــب 
مــتمرس. إن هــذه املــبادئ هــي خــصائــص تــراكــمية أو انــبثاقــية للشــطرنــج؛ إنــها ســمات ال تــتضح 

مباشرة من القواعد، بل تنشأ عن التآثر بني القطع على رقعة الشطرنج. 
  

ويــشابــه فــهم الــعلماء الــحالــي لــلميكانــيك الــكمومــي فــهم تــلميذ شــطرنــج يــتعلم بــبطء. لــقد عــرفــنا 
الــقواعــد ملــدة تــزيــد عــلى ســبعني عــامــا، ولــديــنا عــدة «نــقالت» ذكــية نــاجــحة فــي بــعض الــحاالت 
الـخاصـة، لـكننا مـازلـنا نـتعلم تـدريـجيا املـبادئ الـعالـية املسـتوى الـضروريـة ملـمارسـة لـعبة مـفعمة 

بالحرفية. 
  

 ،quantum information science إن اكــتشاف هــذه املــبادئ هــو هــدف عــلم املــعلومــات الــكمومــية
وهـو حـقل أسـاسـي يـتفتح اسـتجابـة لـطريـقة جـديـدة فـي إدراك الـعالـم. وهـناك الـعديـد مـن املـقاالت 
حـول عـلم املـعلومـات الـكمومـية الـتي تـركـز عـلى الـتطبيقات الـتقانـية، مـثل جـماعـات بـحث «تـنقل عـن 
بـــعد»teleport (1) حـــاالت كـــمومـــية مـــن مـــكان إلـــى آخـــر. ويســـتخدم فـــيزيـــائـــيون آخـــرون الـــحاالت 
الـكمومـية لـتولـيد مـفاتـيح تـعمية (تـشفير) مـطلقة املـناعـة ضـد الـتنصت. ويـقوم عـلماء املـعلومـات 
بـــاســـتنباط خـــوارزمـــيات لـــحواســـيب كـــمومـــية افـــتراضـــية أســـرع بـــكثير مـــن أفـــضل الـــخوارزمـــيات 

املعروفة جيدا للحواسيب التقليدية(2). 
  

  



  
إن هـذه الـتقانـات فـاتـنة، لـكنها تـحجب حـقيقة كـونـها نـاتـجا ثـانـويـا لتحـريـات تـتناول أسـئلة عـلمية 
جــديــدة عــميقة. فــالــتطبيقات مــن قــبيل الــنقل الــكمومــي عــن بــعد تؤدي دورا مــشابــها للمحــركــات 
الـبخاريـة واآلالت األخـرى الـتي اسـتنهضت تـطور الـثرمـوديـنامـيك (التحـريـك الحـراري) فـي الـقرنـني 
الــثامــن عشــر والــتاســع عشــر. لــقد كــانــت الــحوافــز الــتي شــجعت الــثرمــوديــنامــيك أســئلة أســاســية 
جـوهـريـة حـول الـكيفية الـتي تـرتـبط بـها الـطاقـة والـسخونـة ودرجـة الحـرارة، وحـول الـتحوالت بـني 
 .entropy (الـقصور) هـذه املـقاديـر فـي الـسيرورات الـفيزيـائـية، وحـول الـدور األسـاسـي لـإلنـتروپـي
وعـــلى نـــحو مـــشابـــه، يســـتقصي عـــلماء املـــعلومـــات الـــكمومـــية الـــعالقـــة بـــني وحـــدات املـــعلومـــات 
الـتقليديـة والـكمومـية، والـطرائق الجـديـدة الـتي يـمكن بـها مـعالـجة املـعلومـات الـكمومـية، واألهـمية 
الـحيويـة لـلخاصـة الـكمومـية املـسماة بـالـتشابـك entanglement والـتي تـفرض ارتـباطـات غـريـبة بـني 

األشياء املختلفة. 
  

وغـالـبا مـا تـصف الـتقاريـر املبسـطة الـتشابـك بـأنـه الـسمة «كـل شـيء أو ال شـيء» الـتي تـكون فـيها 
الـجسيمات الـكمومـية إمـا مـتشابـكة وإمـا غـير مـتشابـكة. لـكن عـلم املـعلومـات الـكمومـية كـشف عـن 
أن الــتشابــك، عــلى غــرار الــطاقــة، مــورد فــيزيــائــي قــابــل لــلتكميم quantifiable وأنــه يــتيح مــعالــجة 
املـعلومـات: بـعض املـنظومـات تـمتلك تـشابـكا قـليال، وبـعضها اآلخـر يـمتلك الـكثير. وكـلما كـان هـناك 
تــشابــك أكــثر، كــانــت املــنظومــة أكــثر مــالءمــة ملــعالــجة املــعلومــات الــكمومــية. يــضاف إلــى ذلــك أن 
الــباحــثني بــدؤوا بــتطويــر قــوانــني كــمية فــعالــة لــلتشابــك (مــشابــهة لــقوانــني الــثرمــوديــنامــيك الــتي 
تـحكم الـطاقـة) تـوفـر مجـموعـة مـن املـبادئ الـعالـية املسـتوى لـفهم سـلوك الـتشابـك ولـوصـف الـكيفية 

التي تمكننا من استخدامه ملعالجة املعلومات. 
  

إن عـلم املـعلومـات الـكمومـية جـديـد إلـى درجـة أن الـباحـثني مـازالـوا فـي بـدايـة تـعامـلهم مـع طـبيعته 
ذاتـها وفـهمها؛ إضـافـة إلـى أنـهم يـختلفون حـول الـقضايـا الـتي تـقع فـي صـميمه. وتـمثل هـذه املـقالـة 
رؤيـتي الـشخصية بـأن الهـدف املـركـزي لـعلم املـعلومـات الـكمومـية هـو تـطويـر مـبادئ عـامـة مـن قـبيل 

قوانني التشابك، التي ستمكننا من فهم التعقيد في املنظومات الكمومية. 
  

التعقيد والكم(**) 
تـركـز دراسـات كـثيرة تتعلق بـالـتعقيد عـلى مـنظومـات مـن قـبيل الـطقس أو أكـوام الـرمـل، يـتم وصـفها 
بـالـفيزيـاء الـتقليديـة عـوضـا عـن الـفيزيـاء الـكمومـية. إن ذلـك الـتركـيز طـبيعي، ألن املـنظومـات املـعقدة 
مــاكــرويــة (عــيانــية، جهــريــة)(3) عــادة وتــحتوي عــلى كــثير مــن األجــزاء املــكونــة لــها، وتــفقد مــعظم 
املـــنظومـــات طـــبيعتها الـــكمومـــية مـــع ازديـــاد حجـــمها. ويـــحصل هـــذا االنـــتقال مـــن الـــكمومـــي إلـــى 
الــتقليدي بســبب الــتآثــر الشــديــد لــلمنظومــات الــكمومــية الــكبيرة مــع مــحيطها مــما يؤدي إلــى فــك 
الــترابــط decoherence، األمــر الــذي يــدمــر الــخواص الــكمومــية لــلمنظومــة [انــظر: «مــئة عــام مــن 

األسرارالكمومية»،مجلة العلوم، العددان 2/3(2003) ، ص 78]. 
  

خـذ كـمثل عـلى فـك الـترابـط، قـطة إرويـن شـروديـنگر الـشهيرة داخـل صـندوق. تـنتهي هـذه الـقطة مـن 
حـيث املـبدأ، إلـى حـالـة كـمومـية غـريـبة فـي مـوقـع مـا بـني املـوت والـحياة؛ وال مـعنى لـوصـفها بـالـقول 
بــأنــها حــالــة املــوت أو حــالــة الــحياة. إال أن الــقطة تــتآثــر فــي حــقيقة األمــر مــع الــصندوق مــن خــالل 
تـبادل الـضوء والحـرارة والـصوت، كـما يـتفاعـل الـصندوق مـع بـقية الـعالـم. وتـدمّـِر هـذه الـسيرورات 



خــالل بــضعة نــانــوثــواٍن الــحاالت الــكمومــية الــرهــيفة داخــل الــصندوق، وتســتعيض عــنها بــحاالت 
تُـدركـها قـوانـني الـفيزيـاء الـتقليديـة بـتقريـب جـيد. وهـكذا فـالـقطة داخـل الـصندوق هـي فـي الـواقـع 

حية أو ميتة، وليست في حالة مبهمة غير تقليدية تجمع الحالتني. 
  

إن مــفتاح رؤيــة الســلوك الــكمومــي الــحقيقي فــي مــنظومــة مــعقدة هــو عــزلــها بــشكل جــيد جــدا عــن 
بـقية الـعالـم، وبـالـتالـي مـنع فـك الـترابـط والـحفاظ عـلى الـحاالت الـكمومـية الـهشة. ويـمكن تحقيق 
هــذا الــعزل بــسهولــة نســبية فــي املــنظومــات الــصغيرة مــثل الــذرات املــعلقة فــي فــخ مــغنطيسي فــي 
الـخالء، لـكن األمـر أشـد صـعوبـة فـي املـنظومـات األكـبر الـتي يـمكن أن نجـد فـيها سـلوكـا مـعقدا. إن 
االكـتشافـات املـختبريـة الـعرَضـية لـظواهـر مـرمـرقـة كـاملـوصـلية الـفائـقة ومـفعول <هـول> الـكمومـي 
هـما مـثاالن حقق فـيهما الـفيزيـائـيون مـنظومـات كـمومـية كـبيرة جـيدة الـعزل. وتُـبني هـذه الـظواهـر 
أن قـــواعـــد املـــيكانـــيك الـــكمومـــي الـــبسيطة يـــمكن أن تؤدي إلـــى انـــبثاق مـــبادئ تـــحكم الســـلوكـــيات 

املعقدة. 
  

املعلومات الكمومية/ نظرة إجمالية(***) 
▪ ليســت املــعلومــات ريــاضــياتــية مــحضة، بــل عــلى الــعكس تتجســد فــيزيــائــيا دائــما. فــفي عــلم 
املــعلومــات الــتقليديــة، يــخضع الــتجسيد لــلفيزيــاء الــتقليديــة الــالكــمومــية. أمــا عــلم املــعلومــات 

الكمومية الناشئ فيضع املعلومات في سياق كمومي. 
▪ املـورد األسـاسـي لـلمعلومـات الـتقليديـة هـو الـبتة الـتي تـأخـذ دائـما إحـدى الـقيمتني: 0 أو 1. 
أمـا املـعلومـات الـكمومـية فـتأتـي فـي بـتات كـمومـية، أو كـيوبـتات. ويـمكن لـلكيوبـتات أن تـوجـد 
فـي حـاالت تـراكـب تـتضمن الـقيمتني 0 و 1 فـي آن واحـد، ويـمكن ملجـموعـات مـن الـكيوبـتات أن 

«تتشابك»، وهذا ما يعطيها ترابطا منافيا للحدس. 
▪ ويــمكن لــلحواســيب الــكمومــية الــتي تــعالــج الــكيوبــتات، وخــاصــة الــكيوبــتات املــتشابــكة، أن 
تـتفوق عـلى الـحواسـيب الـتقليديـة. فـالـتشابـك يـتصرف كـمورد، مـثل الـطاقـة، يـمكن اسـتخدامـه 

للقيام بمعالجة معلومات كمومية. 
▪ إن هــدف عــلم املــعلومــات الــكمومــية هــو فــهم املــبادئ الــعامــة الــعالــية املســتوى الــتي تــحكم 
املــنظومــات الــكمومــية املــعقدة مــن قــبيل الــحواســيب الــكمومــية. إن صــلة هــذه املــبادئ بــقوانــني 
املــيكانــيك الــكمومــي كــصلة االســتكشاف الــذاتــي لــلبراعــة فــي لــعبة الشــطرنــج بــقواعــد الــلعبة 

األساسية. 
  

موارد ومهام(****) 
نـحاول فـهم املـبادئ الـعالـية املسـتوى الـتي تـحكم تـلك األمـثلة الـنادرة الـتي يـتالقـى فـيها الـكمومـي 
واملـعقد مـن خـالل اسـتخالص أدوات مـن نـظريـة املـعلومـات الـتقليديـة ومـهايـأتـها وتـوسـيعها. وفـي 
عـام 2001، اقـترح <W.B.شـومـاخـر> [مـن كـلية كِــنيون] أن الـعناصـر الـجوهـريـة لـعلم املـعلومـات، 

بشكليها التقليدي والكمومي، يمكن أن تلخص على شكل إجرائية ذات ثالث خطوات: 
1. عـرِّف مَـوْردا فـيزيـائـيا. وثـمة مـثال تـقليدي مـألـوف عـلى ذلـك هـو سـلسلة مـن الـبتات. فـعلى الـرغـم 
مـن أنـه يـنظر لـلبتات عـادة عـلى أنـها كـينونـات مجـردة ـ أصـفار وواحـدات ـ فـإن جـميع املـعلومـات 
مـكودة حـتما فـي أشـياء فـيزيـائـية حـقيقية، ولـذلـك يـجب الـنظر إلـى سـلسلة الـبتات عـلى أنـها مـورد 

فيزيائي. 
2. عـرِّف مـهمة ملـعالـجة املـعلومـات يـمكن تـأديـتها بـاسـتخدام املـورد الـفيزيـائـي املـذكـور فـي الخـطوة 
1. ومـثال تـقليدي عـلى ذلـك هـو املـهمة ذات الجـزأيـن الـخاصـة بـضغط compressing خَــْرج مـصدر 



مــــــعلومــــــات (نــــــص فــــــي كــــــتاب عــــــلى ســــــبيل املــــــثال) فــــــي ســــــلسلة بــــــتات، ثــــــم إبــــــطال الــــــضغط 
decompressing ـ أي استعادة املعلومات األصلية من سلسلة البتات املضغوطة. 

3. عــرِّف مــعيار الــنجاح الــتام لــلمهمة املــعرفــة فــي الخــطوة 2. فــي مــثالــنا، يــمكن أن يــكون املــعيار 
هو التطابق التام بني الخرج الناتج من مرحلة إبطال الضغط وبني الدخل إلى مرحلة الضغط. 

  
ويـــصبح السؤال الـــجوهـــري فـــي عـــلم املـــعلومـــات عـــندئـــذ: «مـــا هـــو املـــقدار األصـــغري مـــن املـــورد 
الـفيزيـائـي (1) الـذي نـحتاج إلـيه مـن أجـل تـنفيذ مـهمة مـعالـجة مـعلومـات (2) وفـقا ملـعيار الـنجاح 
(3)؟». عـلى الـرغـم مـن أن هـذا السؤال ال يـحيط بـعلم املـعلومـات بـرمـته، فـإنـه يـوفـر عـدسـة شـديـدة 
الـــتكبير لـــلنظر مـــن خـــاللـــها إلـــى الـــكثير مـــن األبـــحاث فـــي هـــذا الـــحقل (انـــظر اإلطـــار فـــي هـــذه 

الصفحة). 
  

السؤال الجوهري(*****) 
يـتلخص قـسم كـبير مـن عـلم املـعلومـات، بـشكليه الـتقليدي والـكمومـي، بتحـليل األشـكال 
املـختلفة لسؤال أسـاسـي واحـد: «مـا مـقدار مـورد املـعلومـات الـالزم ألداء مـهمة مـعالـجة 
مـعلومـات محـددة؟». عـلى سـبيل املـثال: «كـم عـدد الخـطوات الـحسابـية الـالزمـة إليـجاد 
الــعوامــل األولــية لــعدد مــكون مــن 300 رقــم؟» إن أفــضل خــوارزمــية تــقليديــة تســتغرق 
نـحو x1024 5 خـطوة، أو نـحو 000 150سـنة بسـرعـة تـرّا هـيرتـز (مـليون مـيگاهـيرتـز)، 
إال أنــه يــمكن لــخوارزمــية تحــليل كــمومــية، بــاالســتفادة مــن الــحاالت الــكمومــية الــتي ال 

تحصى، أال تتطلب إال x1010 5 خطوة، أو أقل من ثانية واحدة بسرعة ترّا هيرتز. 

 !
  

يـتوافق مـثال ضـغط الـبيانـات مـع سؤال أسـاسـي فـي عـلم املـعلومـات الـتقليدي ـ أي مـا عـدد الـبتات 
األصـغري الـالزم لخـزن املـعلومـات الـناتـجة مـن مـصدر مـا؟ لـقد حـل هـذه املـسألـة <E.C.شـانـون> 
فـي مـقاالتـه الـشهيرة الـتي أسسـت نـظريـة املـعلومـات عـام 1948. فـقد كـمم quantified <شـانـون> 
املـحتوى املـعلومـاتـي الـناتـج مـن مـصدر مـعلومـات، مـعرفـا إيـاه بـأنـه عـدد الـبتات األصـغري الـالزم 
لخـزن خـرج املـصدر عـلى نـحو مـوثـوق. ويُـعرف تـعبيره الـريـاضـياتـي لـلمحتوى املـعلومـاتـي حـالـيا 

ب«إنتروپي شانون». 
  



إن إنـتروپـي شـانـون يـمثل الـجواب عـن سؤال جـوهـري بـسيط حـول املـعالـجة الـتقليديـة لـلمعلومـات. 
ولــذلــك فــليس غــريــبا أن تــكون دراســة خــصائــص إنــتروپــي شــانــون قــد آتــت ثــمارهــا فــي تحــليل 
عـمليات أشـد تـعقيدا مـن ضـغط الـبيانـات. فـهو (إنـتروپـي شـانـون) يؤدي، عـلى سـبيل املـثال، دورا 
مــركــزيــا فــي حــساب مــقدار املــعلومــات الــتي يــمكن نــقلها بــشكل مــوثــوق عــبر قــناة اتــصال فــيها 
ضــجيج، وحــتى فــي فــهم ظــواهــر مــثل املــراهــنة وأداء ســوق األوراق املــالــية. إن أحــد املــوضــوعــات 
الـعامـة فـي عـلم املـعلومـات هـو أن األسـئلة حـول الـعمليات األولـية تـقود إلـى تـوحـيد املـفاهـيم الـتي 

تحفز التبصر في عمليات أشد تعقيدا. 
  

تكتســب عــناصــر الئــحة شــومــاخــر الــثالثــة فــي عــلم املــعلومــات الــكمومــية غــنى جــديــدا. مــا املــوارد 
الـفيزيـائـية الجـديـدة املـتاحـة فـي املـيكانـيك الـكمومـي؟ مـا مـهمات مـعالـجة املـعلومـات الـتي يـمكننا 
أن نـأمـل تـحقيقها؟ ومـا هـي مـعايـير الـنجاح املـناسـبة؟ تـتضمن املـوارد اآلن حـاالت الـتراكـب(4) مـثل 
قــطة شــروديــنگر املــثالــية الــحية واملــيتة. أمــا الــعمليات فــيمكن أن تشــتمل عــلى مــنابــالت الــتشابــك 
(الـترابـطات الـكمومـية الـغريـبة) بـني أشـياء شـديـدة الـتباعـد. وأمـا مـعايـير الـنجاح فـتصبح أكـثر دقـة 
وحـساسـية مـنها فـي الـحالـة الـتقليديـة، إذ يـجب عـلينا ـ لـلوصـول إلـى نـتيجة مـا فـي مـهمة مـعالـجة 
مــعلومــات كــمومــية ـ أن نــرصــد املــنظومــة أو نــقيسها، األمــر الــذي ســيغيرهــا بــصورة شــبه حــتمية، 

وبذلك سيتم تدمير حاالت التراكب الخاصة التي تتفرد بها الفيزياء الكمومية. 
  

الكيوبتات (البتات الكمومية)(******) 
يـبدأ عـلم املـعلومـات الـكمومـية بـتعميم املـورد األسـاسـي لـلمعلومـات الـتقليديـة، وهـي الـبتات، إلـى 
الـبتات الـكمومـية أي الـكيوبـتات. وكـما أن الـبتات هـي أشـياء مـثالـية مسـتنبطة مـن مـبادئ الـفيزيـاء 
الـتقليديـة، فـالـحال كـذلـك فـي الـكيوبـتات: إنـها أشـياء كـمومـية مـثالـية مسـتنبطة مـن مـبادئ املـيكانـيك 
الــكمومــي. ويــمكن تــمثيل الــبتات بــمناطق مــغنطيسية عــلى أقــراص، أو بــڤلطيات فــي مجــموعــة 
دارات، أو بــعالمــات گــرافــيتية يخــطها قــلم رصــاص عــلى ورقــة. إن األداء الــوظــيفي لهــذه الــحاالت 
الـفيزيـائـية الـتقليديـة كـبتات ال يـعتمد عـلى تـفاصـيل الـكيفية الـتي تـنفذ بـها. وعـلى نـفس الـنحو، 
فـإن خـصائـص الـكيوبـتات مسـتقلة عـن تـمثيلها الـفيزيـائـي املـعني، كـأن تـكون سـپني نـواة ذريـة أو 

استقطاب فوتون ضوئي. 
  

تـوصـف الـبتة بـحالـتها: 0 أو 1. وعـلى نـحو مـماثـل، تـوصـف الـكيوبـتة بـحالـتها الـكمومـية. وتـقابـل 
حـالـتان كـمومـيتان مـمكنتان لـلكيوبـتة حـالـتي ال0 و ال1 لـلبتة الـتقليديـة. غـير أنـه فـي املـيكانـيك 
الــكمومــي، فــإن أي شــيء ذي حــالــتني مــختلفتني، يــمتلك بــالــضرورة حــاالت عــديــدة أخــرى تُــدعــى 
تـراكـيب، وهـي الـتي تـقتضي كـلتا الـحالـتني بـدرجـات مـتفاوتـة. والـحاالت املـسموح بـها لـلكيوبـتة 
هــي عــلى وجــه التحــديــد جــميع تــلك الــحاالت الــتي يــجب إتــاحــتها، مــن حــيث املــبدأ، لــبتة تــقليديــة 
ازدرعـت فـي الـعالـم الـكمومـي. هـذا وتـقابـل حـاالت الـكيوبـتة نـقاطـا عـلى سـطح كـرة، حـيث يـمثل ال0 
وال1 الــقطبني الــجنوبــي والــشمالــي (انــظر اإلطــار فــي هــذه الــصفحة). أمــا املــتصل(5) (املجــموعــة 
املــترابــطة املــتراصــة) مــن الــحاالت بــني ال0 وال1، فــهو الــذي يــغذي الــكثير مــن الــخصائــص غــير 

املألوفة للمعلومات الكمومية. 
  



شرح الكيوبتات(*******) 
يــــمكن لــــلبتة أن تــــأخــــذ واحــــدة مــــن حــــالــــتني: 0 أو 1. ويــــمكن تــــمثيل الــــبتة بــــمفتاح 
تــرانــزســتوري يــوضــع فــي حــالــة «وصــل» أو «فــصل»، أو تجــريــديــا بــسهم يــشير إلــى 

أعلى أو أسفل. 
يـــمكن لـــلكيوبـــتة، وهـــي الـــشكل الـــكمومـــي لـــلبتة، أن تـــوجـــد فـــي عـــدد أكـــبر بـــكثير مـــن 
الـحاالت املـمكنة. يـمكن تـمثيل الـحاالت بـسهم يـشير إلـى مـوضـع عـلى كـرة حـيث يـكون 
الـقطب الـشمالـي مـكافـئا لـل1، ويـكون الـقطب الـجنوبـي مـكافـئا لـل0. أمـا سـائـر املـواضـع 

فهي تراكبات كمومية لل0 وال1. 
قـــد تـــبدو الـــكيوبـــتة وكـــأنـــها تـــحتوي عـــلى مـــقدار النـــهائـــي مـــن املـــعلومـــات ألنـــه يـــمكن 
إلحــــداثــــياتــــها أن تــــكود ملــــتتابــــعة المــــتناهــــية مــــن األرقــــام. لــــكن اســــتخراج املــــعلومــــات 
املــــوجــــودة فــــي الــــكيوبــــتة يســــتلزم إجــــراء قــــياس. وعــــندمــــا تــــقاس الــــكيوبــــتة، يــــتطلب 
املــيكانــيك الــكمومــي أن تــكون الــنتيجة دائــما بــتة عــاديــة: 0 أو 1. ويــعتمد احــتمال كــل 

نتيجة على خط عرض الكيوبتة. 

 !
  

مـا كـمية املـعلومـات الـتقليديـة الـتي يـمكن خـزنـها فـي كـيوبـتة واحـدة؟ يـوحـي أحـد أوجـه االسـتدالل 
بـأن املـقدار النـهائـي: لتحـديـد حـالـة كـمومـية فـإنـنا نـحتاج إلـى مـعرفـة خـطي الـطول والـعرض لـلنقطة 
املــقابــلة لــلحالــة عــلى الــكرة، وهــما مــقداران يــمكن مــعرفــتهما مــن حــيث املــبدأ، وبــالــدقــة املــطلوبــة. 
ويـمكن لهـذه األرقـام أن تـكوِّد مـتتالـيًة طـويـلة مـن الـبتات. فـعلى سـبيل املـثال، 011101101 يـمكن 

أن تُكوَّد كحالة بخط عرض 01 درجة، 11 دقيقة، 01.101 ثانية. 
  

إن هـذا االسـتدالل مـقبول ظـاهـريـا إال أنـه غـير صـحيح. ذلـك أنـه يـمكن لـلمرء تـكويـد مـقدار النـهائـي 
مـن املـعلومـات الـتقليديـة فـي كـيوبـتة واحـدة، لـكنه ال يسـتطيع بـتاتـا اسـترجـاع تـلك املـعلومـات مـن 
الــكيوبــتة. إن أبســط مــحاولــة لــقراءة حــالــة الــكيوبــتة، بــالــقياس املــباشــر املــعتاد لــها، لــن تــعطي إال 
نـتيجة عـلى شـكل 1 أو 0، أي قـطب جـنوبـي أو شـمالـي، بـاحـتمال لـكل مـنهما  يحـدده خـط عـرض 
الــحالــة األصــلية (الــبدئــية). يــمكنك أن تــختار قــياســا مــختلفا، ربــما بــاســتخدام مــحور «مــيلبورن ـ 
جـزر األزور» عـوضـا عـن مـحور الـشمال ـ الـجنوب، إال أنـك هـنا أيـضا لـن تسـتخرج إال بـتة واحـدة 
مـن املـعلومـات، وإن كـانـت تـتحكم فـيها احـتماالت ذات ارتـباط مـختلف بخـطي طـول وعـرض الـحالـة. 
فــمهما يــكن الــقياس الــذي تــختار إجــراءه، فــإنــه يــمحي جــميع املــعلومــات فــي الــكيوبــتة بــاســتثناء 

البتة الوحيدة التي تُسفر عنها عملية القياس. 



  
إن مــبادئ املــيكانــيك الــكمومــي تــمنعنا مــن اســتخراج أكــثر مــن بــتة مــعلومــات واحــدة، مــهما كــان 
تـكويـد الـكيوبـتة ذكـيا، ومـهما بـلغت بـراعـتنا فـي قـياسـها فـيما بـعد. لـقد بـرهـن <S.A.هـولـيڤو> [مـن 
معهــد ســِتْكلوف لــلريــاضــيات فــي مــوســكو] عــلى هــذه الــنتيجة املــدهــشة عــام 1973، وذلــك إثــر 
تخــمني طــرحــه <P.J.گــوردون> مــن مــختبرات AT&T Bell عــام 1964. ويــبدو األمــر كــما لــو أن 
الـكيوبـتة تـحوي مـعلومـات خـفية نسـتطيع مـنابـلتها لـكننا ال نسـتطيع الـولـوج إلـيها مـباشـرة. لـذا 
فــمن األفــضل الــنظر إلــى تــلك املــعلومــات الــخفية عــلى أنــها وحــدة مــعلومــات كــمومــية عــوضــا عــن 

اعتبارها عددا النهائيا من البتات الكالسيكية التي ال يمكن الولوج إليها. 
  

الحــــظ كــــيف يــــتبع هــــذا املــــثال نــــموذج شــــومــــاخــــر لــــعلم املــــعلومــــات. لــــقد تــــساءل <گــــوردون> 
و<هــولــيڤو> عــن عــدد الــكيوبــتات (املــورد الــفيزيــائــي) الــالزم لخــزن مــقدار محــدد مــن املــعلومــات 
الــتقليديــة (املــهمة) بــطريــقة يــمكن بــها اســترجــاع املــعلومــات عــلى نــحو مــوثــوق (مــعيار الــنجاح). 
ومـن ثـم أدخـل <گـوردون> و<هـولـيڤو> مـفهومـا ريـاضـياتـيا لـإلجـابـة عـن هـذا السؤال، يُـعرف اآلن 
ب«كـاي هـولـيڤو»(6)، فـقد اسـتُخدم هـذا املـفهوم لـتبسيط تحـليل الـظواهـر األشـد تـعقيدا، عـلى نـحو 
مـشابـه لـلتبسيط الـذي أتـاحـه إنـتروپـي شـانـون. وعـلى سـبيل املـثال، فـقد بـنيَّ <M.هـوروديـسكي> 
[مـن جـامـعة گـدانـسك فـي پـولـندا] أنـه يـمكن اسـتخدام كـاي هـولـيڤو لتحـليل مـسألـة ضـغط الـحاالت 
الــكمومــية الــناتــجة مــن مــصدر مــعلومــات كــمومــي، والــتي تــشابــه ضــغط الــبيانــات الــتقليدي الــذي 

عالجه شانون. 
  

الحاالت املتشابكة(********) 
تـثير الـكيوبـتات الـفُرادى االهـتمام، إال أن مـا يـأخـذ بـاأللـباب هـو وضـع عـدة كـيوبـتات مـعا. إن إحـدى 
الــسمات الــجوهــريــة لــعلم املــعلومــات الــكمومــية هــو إدراك أنــه يــمكن ملجــموعــات مؤلــفة مــن شــيئني 
كــمومــيني أو أكــثر أن تــمتلك حــاالت مــتشابــكة. ولهــذه الــحاالت املــتشابــكة خــصائــص تــختلف كــليا 
عـما هـو عـليه األمـر فـي الـفيزيـاء الـتقليديـة، لـذا بـدأت الـنظرة إلـيها عـلى أنـها نـوع جـديـد تـمامـا مـن 

املوارد الفيزيائية يمكن استخدامها ألداء مهمات الفتة. 
  

لــقد كــان وقــع الــتشابــك عــلى <شــروديــنگر> قــويــا إلــى درجــة جــعلته يــصفه فــي مــقالــة واعــدة عــام 
1935 (الـــعام نـــفسه الـــذي قـــدم فـــيه قـــطته إلـــى الـــعالـــم) بـــأنـــه «لـــيس إحـــدى خـــواص املـــيكانـــيك 
الــــكمومــــي، بــــل الــــخاصــــة املــــميزة لــــه ـ الــــخاصــــة الــــتي تــــفرض ابــــتعاده الــــتام عــــن خــــط الــــتفكير 
الــتقليدي». فــليس لــعناصــر جــماعــة مــن األشــياء املــتشابــكة حــاالت كــمومــية خــاصــة بــها، والــحالــة 
الـــكمومـــية املـــعرَّفـــة تـــمامـــا هـــي حـــالـــة املجـــموعـــة كـــكل (انـــظر اإلطـــار فـــي الـــصفحة 76). إن هـــذه 
الـظاهـرة أشـد غـرابـة بـكثير مـن حـالـة الـتراكـب الـتي تـخص جـسيما مـفردا. فـللجسيم الـفردي حـالـة 

كمومية ُمعرَّفة تماما، حتى لو كانت تلك الحالة ناتجة من تراكب حاالت تقليدية مختلفة. 
  

لتكن هنا نمور كمومية(*********) 
مـازال عـلماء املـعلومـات الـكمومـية يـرسـمون الخـطوط الـعريـضة لـطبوغـرافـية حـقلهم 
الـناشئ. إن بـعض الـسيرورات األبسـط كـالـنقل عـن بـعد والـتعمية الـكمومـية مـفهومـة 
فـــهما جـــيدا، خـــالفـــا ملـــا هـــو عـــليه األمـــر فـــي الـــظواهـــر املـــعقدة، كـــتصحيح الخـــطأ 
الــكمومــي أو خــوارزمــية <شــور> لتحــليل الــعوامــل األولــية، الــتي مــازالــت مــحاطــة 



بــمساحــات واســعة مــن الــقفار املــجهولــة. وأحــد الــجهود املــبذولــة لجســر الــهوة بــني 
الــبسيط واملــعقد هــو عــمل فــي نــظريــة شــامــلة لــلتشابــك، عــلى غــرار نــظريــة الــطاقــة 

املتجسدة في الثرموديناميك. 

 !
  

إن األشـياء املـتشابـكة تـتصرف كـما لـو كـان بـعضها مـرتـبطا بـالـبعض اآلخـر، مـهما كـانـت املـسافـة 
الـفاصـلة بـينها، فـالـبعد ال يـوهـن الـتشابـك بـتاتـا. إن أي قـياس لـشيء مـتشابـك مـع أشـياء أخـرى، 
ــر لـــنا فـــي الـــوقـــت نـــفسه مـــعلومـــات عـــن شـــركـــائـــه. قـــد يؤدي هـــذا بـــاملـــرء إلـــى الـــظن بـــإمـــكانـــية  يـــوفّـِ
اســتخدام الــتشابــك إلرســال إشــارات بســرعــة تــفوق ســرعــة الــضوء، خــارقــا بــذلــك نــظريــة النســبية 

الخاصة آلينشتاين، إال أن الطبيعة االحتمالية للميكانيك الكمومي تحبط مثل هذا املسعى. 
  

وعـلى الـرغـم مـن غـرابـة الـتشابـك، فـقد اعـتُبر لـزمـن طـويـل مجـرد فـضول، وأهـمله الـفيزيـائـيون كـليا 
تـقريـبا. لـكن ذلـك تـغير فـي سـتينات الـقرن العشـريـن عـندمـا تـنبأ <S.J.بِــْل> مـن CERN (املـختبر 
األوروبــي لــفيزيــاء الــجسيمات قــرب جــنيڤ) بــأن الــحاالت الــكمومــية املــتشابــكة تــسمح بــاخــتبارات 
تجــريــبية حــاســمة تــميز بــني املــيكانــيك الــكمومــي والــفيزيــاء الــتقليديــة. فــقد تــنبأ <بِـــل> بســلوك 
لــلمنظومــات الــكمومــية املــتشابــكة يســتحيل تــحققه فــي الــعالــم الــتقليدي ـ حــتى لــو اســتطاع املــرء 
تــغيير قــوانــني الــفيزيــاء ملــحاولــة مــحاكــاة التنبؤات الــكمومــية ضــمن إطــار تــقليدي أيــا كــان نــوعــه. 
وأكـد التجـريـبيون experimenters ذلـك التنبؤ. ويـمثل الـتشابـك أحـد مـظاهـر عـاملـنا ـ مظهـرا جـديـدا 
تــمامــا إلــى حــد أن الــخبراء أنــفسهم يجــدون مــن الــصعوبــة بــمكان تــخيله. ورغــم أنــه يــمكن لــلمرء 
االسـتدالل عـلى الـتشابـك بـاسـتخدام ريـاضـيات الـنظريـة الـكمومـية، فـإنـنا مـا إن نـرجـع إلـى الـبحث 
عــن وجــوه شــبه، حــتى يــتربــص بــنا خــطر كــبير بــأن تُــوقِـــُعنا األســس الــتقليديــة لتشــبيهاتــنا فــي 

الخطأ. 
  

توضيح التشابك(**********) 
لــو كــان مــمكنا ألحــجار الــنرد أن تــتشابــك عــلى غــرار الــجسيمات الــكمومــية، ألعــطى كــل 
زوج مــتشابــك الــنتيجة نــفسها، حــتى لــو رُمــيا وبــينهما ســنوات ضــوئــية أو فــي أزمــنة 

مختلفة جدا. 



 !
وزن التشابك 

تحــمل األزواج غــير الــتامــة الــتشابــك أقــل مــن بــتةe- واحــدة. فــإذا تــشارك أحــمد ومــنى 
بــزوجــني مــتشابــكني جــزئــيا، يســتطيعان «تــركــيز» الــتشابــك فــي زوج واحــد. فــإذا أنــتج 
الـتركـيز زوجـا أعـظمي الـتشابـك، عـلم أحـمد ومـنى أن زوجـيهما كـانـا فـي األصـل يحـمالن 

ما ال يقل عن بتةe- واحدة من التشابك. 
بتةE- القياسية 

عــندمــا تــتشابــك كــيوبــتتان تــفقدان حــالــتيهما الــكمومــيتني الــخاصــتني بــهما، وتُــعرَّف 
عـــوضـــا عـــن ذلـــك عـــالقـــة بـــينهما. فـــعلى ســـبيل املـــثال، فـــي نـــوع مـــن األزواج األعـــظمية 
الـتشابـك، تـعطي الـكيوبـتات نـتائـج مـتعاكـسة لـدى قـياسـها. فـإذا أعـطى واحـد 0، أعـطى 

اآلخر 1، والعكس صحيح. إن الزوج األعظمي التشابك يحمل «بتة-e» واحدة. 
وبــاســتخدام الــتركــيز (والــعملية املــعاكــسة، أي تــخفيف الــتشابــك)، يــبني املــرء مــيزانــا 

افتراضيا لوزن تشابك الحاالت املختلفة بداللة البتة-e القياسية. 
النقل الكمومي عن بعد 



إذا تـشارك أحـمد ومـنى بـبتة-e واحـدة، يـمكنهما نـقل كـيوبـتة واحـدة عـن بـعد. وفـي ذلـك 
«تُستهلك» البتة-e، وال يعود أحمد ومنى متشاركني بها بعد النقل عن بعد. 

إذا نـــقل أحـــمد عـــن بـــعد عـــضوا (b) مـــن زوج مـــتشابـــك إلـــى مـــنى، يُـــنقل تـــشابـــك ذلـــك 
الجسيم مع شريكه األصلي (c) إلى جسيم منى (a). لكن منى وأحمد 

ال يســـتطيعان اســـتخدام الـــنقل عـــن بُـــْعد لـــزيـــادة مخـــزونـــهما مـــن الـــبتات-e املشـــتركـــة 
بينهما. 

  
تتصرف املنظومات الكمومية املتشابكة بطرائق 

يستحيل حدوثها في أي عالم تقليدي. 

وفـي بـدايـة تـسعينات الـقرن العشـريـن، دفـعت الـفكرة الـقائـلة بـأن الـتشابـك يـقع كـليا خـارج مـنظور 
الــفيزيــاء الــتقليديــة الــباحــثني إلــى الــتساؤل عــن إمــكانــية اســتخدامــه كــمورد لحــل مــسائــل مــعالــجة 
 > املـعلومـات بـطرائق جـديـدة. وكـان الـجواب إيـجابـيا. وبـدأ طـوفـان األمـثلة عـام 1991 عـندمـا بـنيَّ
K.A .إكــرت> [مــن جــامــعة كــامــبريــدج] كــيفية اســتخدام الــتشابــك مــن أجــل تــوزيــع كــتوم ملــفاتــيح 
الـتعمية يسـتحيل مـعه اسـتراق الـسمع لـه. وفـي عـام 1992، بـنيَّ <H.C.بِـِنْت> و<S.ويـزنـر> أنـه 
يـمكن لـلتشابـك أن يـساعـد عـلى إرسـال املـعلومـات الـتقليديـة مـن مـكان إلـى آخـر (فـي عـملية تـدعـى 
الـتكويـد الـفائق الـكثافـة، وفـيه تُـنقل بـتتان عـلى جـسيم ال يـبدو فـيه مـتسع إال لـبتة واحـدة). وفـي 
عـام 1993، فسـر فـريق دولـي مـكون مـن سـتة بـاحـثني كـيفية نـقل حـالـة كـمومـية عـن بـعد مـن مـكان 

إلى آخر باستخدام التشابك. وتبع ذلك فيض من التطبيقات األخرى. 
  

 !
  

وزن التشابك(***********) 

وكـــما هـــي الـــحال مـــع الـــكيوبـــتات الـــفُرادى الـــتي يـــمكن أن تـــمثَّل بـــكثير مـــن األشـــياء الـــفيزيـــائـــية 
املـختلفة، كـذلـك يـمتلك الـتشابـك خـصائـص مسـتقلة عـن تـمثيله الـفيزيـائـي. ومـن الـناحـية الـعملية، 
قـد يـكون مـن األيسـر اسـتخدام مـنظومـة مـعينة أو أخـرى، أمـا مـن حـيث املـبدأ، فـذلـك غـير مـهم. فـعلى 
ســبيل املــثال، يــمكن لــلمرء تحقيق الــتعمية الــكمومــية بــاســتخدام فــوتــونــني مــتشابــكني أو نــواتــني 

ذريتني متشابكتني أو حتى فوتون ونواة متشابكني معا. 
  

ويـوحـي االسـتقالل عـن طـريـقة الـتمثيل بـتشابـه بـني الـتشابـك والـطاقـة يـحث عـلى الـتأمـل. فـالـطاقـة 
تـخضع لـقوانـني الـثرمـوديـنامـيك سـواء أكـانـت طـاقـة كـيميائـية أم نـوويـة أم أي شـكل آخـر. فهـل يـمكن 

تطوير نظرية عامة للتشابك بنهج مشابه لقوانني الثرموديناميك؟ 
  

لـقد قَـوَِي هـذا األمـل كـثيرا فـي الـنصف الـثانـي مـن تـسعينات الـقرن العشـريـن عـندمـا بـنيَّ بـاحـثون أن 
أشــكال الــتشابــك املــختلفة مــتكافــئة نــوعــيا، إذ يــمكن نــقل تــشابــك حــالــة مــا إلــى حــالــة أخــرى، عــلى 



نــحو مــشابــه لــلطاقــة املــتدفــقة مــثال مــن شــاحــن بــطاريــة إلــى بــطاريــة. وانــطالقــا مــن هــذه الــعالقــات 
الـنوعـية، بـدأ الـباحـثون بـإعـطاء مـقايـيس كَــميٍة لـلتشابـك. ومـازالـت هـذه الـتطورات مسـتمرة، لـكن 
الـباحـثني لـم يـتفقوا بـعد عـلى أفـضل طـريـقة لـقياس الـتشابـك كـميا. غـير أن الـطريـقة األكـثر نـجاحـا 
حـتى اآلن تسـتند إلـى فـكرة وحـدة قـياسـية لـلتشابـك، عـلى غـرار الـوحـدة الـقياسـية لـلكتلة أو الـطاقـة 

(انظر اإلطار في الصفحة املقابلة). 
  

ال تــختلف هــذه الــطريــقة عــن مــبدأ قــياس الــكتلة بــاســتخدام املــيزان. فــكتلة شــيء مــا تُــعرَّف بــعدد 
الـكتل املـعياريـة الـالزمـة ملـعادلـتها فـي املـيزان. لـقد طـور عـلماء املـعلومـات الـكمومـية «مـيزان تـشابـك» 
نــظريــا مــن أجــل مــقارنــة الــتشابــك فــي حــالــتني مــختلفتني. ويــعرَّف مــقدار الــتشابــك فــي حــالــة مــا 
بتحــديــد الــعدد الــالزم مــن نــسخ وحــدة تــشابــك مــعياريــة مــعينة ملــعادلــته. الحــظ أن طــريــقة الــقياس 
الــكمي الــكمومــي لــلتشابــك هــذه هــي مــثال آخــر للسؤال الــجوهــري فــي عــلم املــعلومــات. فــقد قــمنا 
بـــتعيني مـــورد فـــيزيـــائـــي (نـــسخ مـــن حـــالـــة الـــتشابـــك) ثـــم مـــهمة ومـــعيار نـــجاح. ونـــعرِّف مـــقياســـنا 

للتشابك بالسؤال عن مقدار موردنا الفيزيائي الالزم لتحقيق مهمتنا بنجاح. 
  

أثــبتت مــقايــيس الــتشابــك الــكمية الــتي جــرى تــطويــرهــا بــاتــباع هــذا الــبرنــامــج نــجاعــتها مــن حــيث 
ن مـقايـيس الـتشابـك كـيفية تحـليل  تـوحـيدهـا لـلمفاهـيم فـي وصـف طـيف واسـع مـن الـظواهـر. وتـحسِّ
الـــباحـــثني لـــبعض املـــهمات مـــن قـــبيل الـــنقل الـــكمومـــي عـــن بـــعد، والـــخوارزمـــيات عـــلى حـــواســـيب 
املـيكانـيك الـكمومـي. وهـنا يـساعـدنـا الـتشابـه مـع الـطاقـة مـرة أخـرى. فـلكي نـفهم سـيرورات مـن قـبيل 
الـتفاعـالت الـكيميائـية أو عـمل محـرك، فـإنـنا نـدرس تـدفق الـطاقـة بـني األجـزاء املـختلفة لـلمنظومـة، 
ونحـدد الـكيفية الـتي يـجب أن تقسـر بـها الـطاقـة فـي مـختلف املـواضـع واألزمـنة. وعـلى نـفس الـنحو 
يـمكننا تحـليل تـدفق الـتشابـك (مـن مـنظومـة جـزئـية إلـى أخـرى) الـذي يـقتضيه أداء مـهمة مـعالـجة 

معلومات كمومية، وبالتالي الحصول على القيود الالزمة على املوارد لتنفيذ املهمة. 
  

إن تـــطويـــر نـــظريـــة الـــتشابـــك مـــثال لـــلمنهجية الـــصعوديـــة: نـــبدأ بـــأســـئلة بـــسيطة حـــول مـــوازنـــة 
الــتشابــك، لــتتضح لــنا تــدريــجيا رؤيــة ظــواهــر أشــد تــعقيدا. وعــلى الــنقيض مــن ذلــك، فــفي حــاالت 
قـليلة، كـشف الـبعض ـ حـدسـا وتخـمينا ـ مـن خـالل قـفزات فـكريـة ثـاقـبة، عـن ظـواهـر بـالـغة الـتعقيد، 
مـما سـمح لـلباحـثني فـي عـلم املـعلومـات الـكمومـية بـالـتقدم وفق املـنهجية الـنزولـية. واملـثال األكـثر 
شهـرة عـلى ذلـك هـو خـوارزمـية سـريـعة إليـجاد الـعوامـل األولـية لـعدد صـحيح غـير أولـي بـوسـاطـة 
حــــاســــوب كــــمومــــي، صــــاغــــها عــــام W.P> 1994.شــــور> [مــــن املــــختبرات AT&T Bell]. فــــعلى 
حـاسـوب تـقليدي تـحتاج أفـضل الـخوارزمـيات املـعروفـة ـ مـن أجـل إيـجاد الـعوامـل ـ إلـى مـقدار مـن 
املــوارد يــزداد أســيا exponentially بــارتــفاع األعــداد. وهــكذا يــحتاج عــدد مــكون مــن 500 رقــم إلــى 
عـدد مـن الخـطوات الـحسابـية يـساوي مـئة مـليون ضـعف عـدد الخـطوات الـالزمـة لتحـليل عـدد مـكون 
مـن 250 رقـما. أمـا كـلفة خـوارزمـية <شـور>، فـتزداد مـثل كـثيرات الحـدود polynomially فـقط، وال 
يـحتاج الـرقـم املـكون مـن 500 رقـم إال إلـى ثـمانـية أضـعاف عـدد الخـطوات الـالزمـة لـلعدد املـكون مـن 

250 رقما. 
  

تــعد خــوارزمــية <شــور> مــثاال آخــر لــلنموذج األســاســي (مــا مــقدار زمــن الــحساب الــالزم إليــجاد 
عـوامـل عـدد صـحيح مـكون مـن n بـتة؟) لـكن الـخوارزمـية تـبدو مـعزولـة عـن مـعظم الـنتائـج األخـرى 
لــعلم املــعلومــات الــكمومــية (انــظر اإلطــار فــي الــصفحة 75). وتــبدو لــلوهــلة األولــى مجــرد حــيلة 



بـرمـجية ذكـية غـير ذات مـغزى عميق. لـكن هـذه الـرؤيـة مـضللة، فـقد بـنيَّ الـباحـثون أنـه يـمكن تـفسير 
خــوارزمــية <شــور> كــمثال إلجــراٍء تحــدد بــموجــبه مســتويــات الــطاقــة ملــنظومــة كــمومــية، وهــي 
سـيرورة أسـاسـية دون ريـب. وسـيصبح مـن األسهـل عـلينا، مـع مـرور الـوقـت ومـع سـد فـجوات أخـرى 
فــي املخــطط، اســتيعاب املــبادئ الــتي تــقوم عــليها خــوارزمــية <شــور> والــخوارزمــيات الــكمومــية 

األخرى، ونأمل أن يغدو من األسهل أيضا تطوير خوارزميات جديدة. 
  

التعامل مع األخطاء(************) 
تصحيح خطأ الكيوبتات 

إن اسـتراتـيجية الـتكرار مسـتحيلة بـالنسـبة إلـى الـكيوبـتات لسـببني؛ أولـهما هـو أنـه 
ال يـمكن اسـتنساخ الـكيوبـتات املـوجـودة فـي حـاالت مـجهولـة (a). حـتى ولـو أمـكن 
إنــتاج صــور عــن األصــل (بــتشغيل نــسخ حــسابــية مــتعددة عــلى ســبيل املــثال)، فــإن 

 .(b) القياس البسيط ال يكشف األخطاء

  
يــعمل أحــد كــودات تــصحيح الخــطأ الــكمومــي مــن خــالل جــعل كــل كــيوبــتة بــيانــات 
تـتشابـك مـع كـيوبـتتني مـوضـوعـتني فـي حـالـة 0. وتـتشابـك هـذه الـكيوبـتات الـثالث 
بــدورهــا مــع ســت كــيوبــتات أخــرى. عــندئــذ، ســوف يــكشف تطبيق الــقياس املشــترك 
عـلى أزواج الـكيوبـتات مـا إذا كـانـت واحـدة مـن الـكيوبـتات الـتسع تـعانـي خـطأ مـا، 
وإذا كــان األمــر كــذلــك فــإنــه يــدل عــلى كــيفية تــصحيحه دون إحــداث اضــطراب فــي 

حاالت الكيوبتات اإلفرادية. 

 !
كود التكرار التقليدي 

تـكوِّد طـريـقة تـقليل األخـطاء الـبسيطة الـتقليديـة هـذه لـكل بـتة عـلى شـكل ثـالث بـتات 
مـتماثـلة. فـإذا قـلب الـضجيج بـتة واحـدة مـن الـثالثـية، يـمكن تـصحيح الخـطأ بـضبط 

البتة التي تمثل األقلية في الثالثية. 



 !
  

ويـقدم لـنا تطبيق أخـير، هـو تـصحيح الخـطأ الـكمومـي، أفـضل بـرهـان إلـى يـومـنا هـذا عـلى أن عـلم 
املــعلومــات الــكمومــية هــو إطــار عــمل مــفيد لــدراســة الــعالــم. لــكن الــحاالت الــكمومــية رهــيفة سهــلة 
الـــتدمـــير بـــالـــتآثـــرات الـــضالـــة (الـــشاردة) أو بـــالـــضجيج، لـــذلـــك فـــإن إجـــراءات إبـــطال مـــفعول هـــذه 

االضطرابات ضرورية. 
  

فـي الـحوسـبة واالتـصاالت الـتقليديـة هـناك مجـموعـة مـتطورة مـن كـودات تـصحيح األخـطاء لحـمايـة 
املـــعلومـــات مـــن أذى الـــضجيج. ومـــثال بـــسيط عـــلى ذلـــك هـــو كـــود الـــتكرار (انـــظر اإلطـــار فـــي هـــذه 
الـصفحة). فـي هـذه الـطريـقة، تُـمثَّل الـبتة 0 بسـلسلة مـن ثـالث بـتات، 000، والـبتة 1 بسـلسلة مـن 
ثــالث بــتات، 111. فــإذا كــان الــضجيج ضــعيفا نســبيا، يــمكنه أحــيانــا قــلب إحــدى بــتات الــثالثــية، 
مـغيرا عـلى سـبيل املـثال السـلسلة 000 إلـى 010، لـكنه يـندر أن يـقلب بـتتني مـعا. لـذلـك، وحـينما 
نـصادف الـثالثـية 010 (أو 100 أو 001) يـمكننا أن نـكون مـتيقنني إلـى حـد بـعيد مـن أن الـقيمة 
الـــصحيحة هـــي 000، أي 0. وثـــمة تـــعميمات generalizations لهـــذه الـــفكرة أشـــد تـــعقيدا، تـــوفـــر 

كودات جيدة جدا لتصحيح األخطاء، لكي تحمي املعلومات التقليدية. 
  

تصحيح الخطأ الكمومي(*************) 
فـي الـبدايـة، بـدا تـطويـر كـودات لـتصحيح الخـطأ الـكمومـي أمـرا مسـتحيال، ألن املـيكانـيك الـكمومـي 
يـمنعنا مـن املـعرفـة األكـيدة لـحالـة الـشيء الـكمومـية. فـالـعقبة، مـرة أخـرى، هـي مـحاولـة اسـتخراج 
أكـثر مـن بـتة واحـدة مـن كـيوبـتة. ولـذا يخفق كـود املـضاعـفة الـثالثـية الـتقليدي الـبسيط ألن املـرء ال 
يســتطيع فــحص كــل نــسخة لــلكيوبــتة لــيقرر إهــمال هــذه الــنسخة أو تــلك، دون أن يخــرب جــميع 
نـسخ الـسيرورة. واألسـوأ مـن ذلـك هـو أن صـنع الـنسخ أصـال أمـر غـير بـسيط؛ فـاملـيكانـيك الـكمومـي 
يــمنع أخــذ كــيوبــتة غــير مــعروفــة ونــسخها عــلى نــحو مــوثــوق، وهــذه نــتيجة تُــعرف بــنظريــة عــدم 

االستنساخ. 
  



وفـي أواسـط تـسعينات الـقرن العشـريـن بـدا الـوضـع قـاتـما عـندمـا كـتب فـيزيـائـيون بـارزون مـن أمـثال 
<R.النـــداور> [مـــن الشـــركـــة IBM] مـــقاالت مـــتشككة تـــشير إلـــى أن تـــصحيح الخـــطأ الـــكمومـــي 
سـيكون ضـروريـا لـلحسابـات الـكمومـية، وإلـى اسـتحالـة اسـتخدام الـتقنيات الـتقليديـة املـعروفـة، فـي 
الـعالـم الـكمومـي. ويـديـن هـذا الـحقل كـثيرا لـشكوك <النـداور> الـتي أثـارت هـذا الـنوع مـن املـسائـل 

التي يجب حلها(7). 
  

ن دقة أفضل ميقاتيات العالم.  إن تصحيح الخطأ الكمومي قد يحسِّ

  
ومـن حـسن الـطالـع أن <شـور> و<M.N.سـتني> [مـن جـامـعة أكـسفورد] عـام 1955 فـطنا بـشكل 
مسـتقل أحـدهـما عـن اآلخـر إلـى أفـكار تـبني مـا يـجب فـعله لـتصحيح الخـطأ الـكمومـي دون مـعرفـة 
حـاالت الـكيوبـتات بـتاتـا، ودون حـاجـة إلـى نـسخها. فـكما هـي الـحالـة فـي الـكود الـثالثـي، تُـمثل كـل 
قـيمة بمجـموعـة كـيوبـتات. وتُـمرَّر هـذه الـكيوبـتات عـبر دارة (الـنظير الـكمومـي لـلبوابـات املـنطقية) 
يـــمكنها بـــنجاح تـــصحيح الخـــطأ فـــي أي مـــن الـــكيوبـــتات دون «قـــراءة» مـــاهـــية جـــميع حـــاالتـــها 
اإلفــراديــة فــعال. إن األمــر كــما لــو أن املــرء يــمرر الــثالثــية 010 عــبر دارة تســتطيع تحــديــد اخــتالف 

البتة الوسطى عن األخريني وقلبها، وكل ذلك دون تحديد هوية أي من البتات الثالث. 
  

تُــعدُّ كــودات تــصحيح الخــطأ الــكمومــي نــصرا لــلعلم. فــقد تــحققت حــمايــة الــحاالت الــكمومــية مــن 
الــضجيج، وهــو أمــر كــان أشــخاص المــعون يــظنون أنــه غــير مــمكن، وذلــك بــالــتوفيق بــني بــعض 
مــفاهــيم عــلم املــعلومــات واملــيكانــيك الــكمومــي األســاســي. وقــد تــلقت هــذه الــتقنيات اآلن تــأكــيدات 
أولـية جـاءت مـن تـجارب أجـريـت فـي مـختبر لـوس أالمـوس الـوطـني وIBM ومعهـد مـاسـاتـشوسـتس 

للتقانة؛ كما يجري التخطيط لتجارب أخرى أكثر اتساعا. 
  

لـقد فـتح تـصحيح الخـطأ الـكمومـي املـجال أيـضا لـعدة أفـكار مـثيرة وجـديـدة. فـعلى سـبيل املـثال، 
إن أفـضل مـيقاتـيات الـعالـم محـدودة حـالـيا بـضجيج املـيكانـيك الـكمومـي. ويـتساءل الـباحـثون عـما 
إذا كــان مــن املــمكن تحســني دقــة تــلك الــساعــات بــاســتخدام تــصحيح الخــطأ الــكمومــي. وثــمة فــكرة 
أخــرى اقــترحــها <A.كــيتايــيڤ> [مــن معهــد كــالــيفورنــيا لــلتقانــة] مــفادهــا أن بــعض املــنظومــات 
الـفيزيـائـية قـد تـمتلك نـوعـا مـن الـتسامـح tolerance الـطبيعي لـلضجيج. وفـي الـواقـع قـد تسـتخدم 
هـذه املـنظومـات تـصحيح الخـطأ الـكمومـي دون تـدخـل اإلنـسان، وقـد تـبدي مـقاومـة مـتأصـلة فـيها 

لفك الترابط. 
  

لـــقد تحـــريـــنا كـــيف ينطلق عـــلم املـــعلومـــات الـــكمومـــية مـــن األســـئلة األســـاســـية لـــيبني عـــليها فـــهم 
مـنظومـات أشـد تـعقيدا. واآلن مـاذا يحـمل املسـتقبل؟ ال شـك أنـنا سـنتوغـل فـي إمـكانـات الـكون فـي 
مــعالــجة املــعلومــات بــاتــباع بــرنــامــج شــومــاخــر، وربــما تــقود طــرائق عــلم املــعلومــات الــكمومــية إلــى 
كـشف الـنقاب عـن مـنظومـات ال يُـنظر إلـيها تـقليديـا عـلى أنـها مـنظومـات مـعالـجة مـعلومـات. فـعلى 
سـبيل املـثال، تـخضع املـادة الـكثيفة لـظواهـر مـعقدة كـاملـوصـلية الـفائـقة عـند درجـات الحـرارة الـعالـية 
وكـمفعول <هـول> الـكمومـي الـفركـتلي (الكسـرانـي) تـتدخـل فـيها خـصائـص كـمومـية كـالـتشابـك، 
وإن لـم يـتضح دورهـا بـعد. إال أنـه يـمكننا، بتطبيق مـا تـعلمناه مـن عـلم املـعلومـات الـكمومـية، رفـع 

درجة كفاءتنا في لعبة الشطرنج القائمة في العالم الكمومي املعقد. 



  

 املؤلف 
 Michael A. Nielsen

أســتاذ مــشارك فــي قــسم الــفيزيــاء بــجامــعة كــويــنزالنــد فــي بــريــزبــان بــأســترالــيا. ولــد فــي بــريــزبــان 
وحـــصل عـــلى الـــدكـــتوراه فـــي الـــفيزيـــاء مـــتمتعا بـــمنحة فـــولـــبرايـــت مـــن جـــامـــعة نـــيومـــكسيكو عـــام 
1998. اشــترك مــع <L.I.شــوانــگ> [مــن معهــد مــاســاتــشوســتس لــلتقانــة] فــي تــألــيف أول كــتاب 

جامعي شامل عن علم املعلومات الكمومية: الحساب الكمومي واملعلومات الكمومية. 
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 RULES FOR A COMPLEX QUANTUM WORLD (*)
 Complexity and Quanta (**)

 Resources and Tasks (***)
 Overview/ Quantum Information (****)

 The Fundamental Question (*****)
 Qubits Explained (******)

 Qubits (*******)
 Entangled States (********)

 Here There be Quantum Tygers (*********)
 Disentangling Entanglement (**********)

 Weighing Entanglement (***********)
 Dealing with Errors (************)

 Quantum Error Correction (*************)
  

teleportation (1): أي النقل اآلني من مكان إلى آخر بوساطة وسائل سحرية أو غير عادية. 
(2) لـالطـالع عـلى املـقاالت الـتي نشـرت فـي مجـلة سـايـنتفيك أمـريـكان حـول تـلك الـتطورات انـظر: 

www.sciam.com. (التحرير) 

http://www.qubit.org/
http://www.theory.caltech.edu/people/preskill/ph229/


macroscopic (3): أي كبيرة بحيث ترى بالعني املجردة. (التحرير) 
 superposition  (4)

 (continuum(5
Holevo chi (6)، حيث يستخدم فيه حرف اللغة اليونانية «كاي». (التحرير) 

 by Gary Stix;"Riding the Back of Electrons, " Profile, Scientific :(7) [انــــــــــظـر
 .[American, September 1998


