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 توقع مستقبيل 1:  اإلنرتنت الكمي كُمَكمِّل

لشبكات االتصال الرقمي

 قام فريق بحثي من جامعة بريستول بتطوير طريقة التشفري الكمي 
 للمعلومات عىل شبكة كمية يشرتك فيها وألول مرة عدد من األشخاص.
  الفكرة مطورة من أسلوب معروف للتشفري الكمي ولكنه محدود ليكون

l.بني شخصني اثنني فقط، وهي تعتمد عىل خصائص كمية معروفة 
للفوتونات.ي

ستكون ثورة االتصاالت القادمة معتمدة عىل ركيزتني: األوىل هي التطور
 املستمر يف تقنيات االتصال الكالسيكية (الجيل السادس وما بعده، األلياف 

 البرصية... الخ) والثانية هي االنرتنت الكمي ومعالجة البيانات بطريقة
 كمية. وسيكون من أهم خصائص االنرتنت الكمي هي األمان والخصوصية،ك

 حيث أنه لن يتمكن طرف ثالث التدخل يف اتصال كمي بدون إفساده.م

سيتعني عىل الدول ورشكات االتصاالت ومزودي الخدمات تبني الكثري من
 التقنيات وتوظيف الكثري من املهندسني باإلضافة إىل الفيزيائيني 

والرياضيني يف املستقبل. فباإلضافة إىل تقنيات االتصال
الكالسيكية، سيكون من املهم تبني تقنيات االنرتنت الكمي 

 (وغريها من التقنيات الكمية). 

 دراسة االحتياجات املستقبلية لسوق عمل قطاع االتصاالت من مهندسني
 وفنيني وفيزيائيني ورياضيني لضامن وجود كوادر عالية الكفاءة لتغطية

 مختلف أنواع تقنيات االتصاالت يف املستقبل. ومنها تحفيز القطاع
 التعليمي (بشقيه العايل والعام) وتطوير اسرتاتيجية تهتم بإنتاج هذه

 الكوادر. وكذلك دراسة جاهزية البنية التحتية للتأكد من مناسبتها لتقنيات
االتصاالت املستقبلية.ت

 قام فريق بحثي من جامعة فيينا للتكنولوجيا بوضع نظرية عن كيفية
 استخدام دوران اإللكرتون ملعالجة املعلومات والبيانات الكمية عن طريق

التحكم فيها بالرنني املغناطييس املعروف.

قام فريق بحثي من املعهد الوطني للمقاييس والتكنولوجيا يف
الواليات املتحدة بتطوير نظام يستطيع التقاط إشارة اتصال بالغة الضعف 

من وسط يحتوي عىل مستويات عالية من الضجيج. وبالتايل ميكن التقليل 
 من الطاقة املستهلكة يف الشبكة إىل ما بني %90 إىل %99.م 
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[TU Wien, 23 September 2020]

[NIST, 23 September 2020]

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200902152147.htm
https://www.nist.gov/news-events/news/2020/09/quantum-matchmaking-new-nist-system-detects-ultra-faint-communications
https://www.tuwien.at/en/tu-wien/news/news-articles/news/the-return-of-the-spin-echo/


 استطاع فريق من الباحثني يف معمل بروكهيفن الوطني بالواليات 
 املتحدة االمريكية ان يربط نقطتني تبعد مسافة 85 ميل عن طريق شبكة

 اتصاالت كمية بنجاح. استطاع الفريق كذلك أن يصمم ذاكرة تعتمد عىل
 التقنيات كمية وتعمل بشكل سليم يف درجة حرارة الغرفة، متخطياً بذلك

أحد أكرب التحديات للتقنيات الكمية.خ

 متكن باحثون بجامعة بريستول يف اململكة املتحدة من ربط مثانية
 نقاط اتصال بشكل امن عن طريق تقنية اتصال كمية. استخدم الباحثون

 شبكة األلياف الضوئية املعتادة يك يثبتوا مالمئة البنية التحتية الحالية
لتقنية االتصاالت الكمية املستخدمة.ق

 ابتكر الجيش األمرييك حساس موحد يعتمد عىل التقنيات الكمية
 ويستطيع رصد اإلشارات الالسلكية عىل كامل الطيف الرتددي من تردد صفر

 حتى تردد 100 جيجاهريتز. تتطلب تقنيات االتصاالت الغري كمية يف املعتاد
عدد كبري من الحساسات واألنظمة لرصد اإلشارات الالسلكية

 بالطرق التقليدية.ي 

 ستوفر تقنيات االتصاالت الكمية العديد من الحلول املدنية والعسكرية
وستقدم قيم مضافة مثل رسعات اتصاالت فائقة او حامية املعلومات.ب

 ستواكب تقنيات االتصاالت الكمية الظروف االعتيادية اليومية لتكون تقنية 
مستخدمة خارج معامل األبحاث.ث

يوجد العديد من التطبيقات املعتمدة عىل مبادئ الفيزياء الكمية خالفاً
لتقنية الحوسبة الكمية. من املمكن ان تسبق بعض التقنيات الكمية 

مثل (االتصاالت الكمية) تقنية الحوسبة الكمية يف تقديم حلول 
تقنية قابلة للتطبيق.بذ 

 تحفيز الجامعات السعودية عىل القيام بأبحاث يف مختلف التقنيات
 الكمية مثل االتصاالت الكمية او مجال االستشعار الكمي. وكذلك دراسة

فرص تصنيع التقنيات الكمية محلياً ومن ثم تصديرها.ن

توقع مستقبيل 2:  والدة مجال االتصاالت الكمية

الستخدامات اعتيادية 
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[Physics World, 08 September 2020]

https://www.discovermagazine.com/technology/the-quantum-internet-will-blow-your-mind-heres-what-it-will-look-like
https://physicsworld.com/a/multi-user-communication-network-paves-the-way-towards-the-quantum-internet/
https://phys.org/news/2020-03-scientists-quantum-sensor-entire-radio.html


 علامء الحاسب يف املعهد الفيدرايل السويرسي يبتكرون لغة برمجة
  تدعى                  تسمح بربمجة أجهزة الكمبيوتر الكمية بطريقة بسيطة

 وموثوقة وخالية من األخطاء.ط

 لن يصبح الرتكيز مقترصًا عىل البحث والتطوير يف تقنيات الكم بل سيمتد
 إىل تطوير الربمجيات واألجهزة لتكون محرك اقتصاد مستقبيل. وسرتتبط

 كثري من التقنيات ذات املسائل الرياضية املعقدة أو البيانات عالية
 الضخامة بحواسيب كمية عن طريق مجموعة من التقنيات الكمية.ذ

 مبادرة                   تهدف إىل تحويل النتائج الرائدة يف أبحاث تقنيات الكم
 عموما واستشعار الكم خصوًصا                                           التي تحوي عىل

 إمكانات عالية إلنتاج استخدامات صناعية يف املستقبل.ش

 يف خطة الحكومة األملانية الستعادة االنتعاش االقتصادي تم تخصيص
 ملياري يورو لتعزيز تقنيات الكم كمحرك مستقبيل لتحويل األبحاث

الناجحة إىل أعامل تجارية، وحتى اآلن تم تبني 49 مرشوع.ث

 عىل الرغم من وجود تحديات وعقبات أمام تطوير تقنيات الكم وأمام
 تبنيها، لكنها ستصبح محرك االبتكار يف مجال العلوم واألعامل يف القرن

 الحادي والعرشين.ي

 إنشاء اسرتاتيجية تهتم بسوق التقنيات الكمية يف املستقبل (اتصاالت
 الكم، استشعار الكم، تقنيات تكمني الكم، التصوير الكمي، الكمبيوتر

 الكمي) ويكون من مسؤولياتها معرفة املسائل املعقدة املستقبلية
 والتقنيات الكمية املناسبة لحلها.ي

 توقع مستقبيل 3: الربمجة الكمية كحلقة وصل

بني الحوسبة الكمية واملسائل املعقدة
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https://silq.ethz.ch
https://www.uni-stuttgart.de/en/university/news/press-release/Quantum-sensors-for-the-future-00001/
https://www.quantentechnologien.de/forschung/projekte.html
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