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An overview of quantum teleportation protocols

چکیده

 پروتکل مخابــره از راه دور کوانتومی یکی از مهم ترین پروتکل های اطالعات کوانتومی اســت. در این پروتکل، به کمک درهم تنیدگی 
کوانتومی و کانال کالســیک، حالت یک ذره کوانتومی بدون پیمایش فاصله فیزیکی از فرستنده به گیرنده منتقل می شود. مخابره از راه 
دور کوانتومی، واحد سازنده پروتکل های رمزنگاری کوانتومی، محاسبات کوانتومی و شبکه های کوانتومی است. از این رو پس از پیشنهاد 
ایده های اولیه پروتکل مخابره از راه دور کوانتومی در ســال ۱99۳، تالش های بسیاری در مباحث نظری و پیاده سازی این پروتکل تاکنون 
صورت گرفته  اســت. در پژوهش پیش رو، پس از معرفی و دســته بندی ایده های نظری پروتکل مخابره از راه دور کوانتومی، به بررسی 

پیاده سازی های عملی این پروتکل می پردازیم. در ادامه الزامات فناوری مورد نیاز به همراه نقاط ضعف و قوت هر کدام ارائه می گردد. 

Abstract
Quantum teleportation protocol is one of the most important quantum information protocols. In this protocol, 
with the help of quantum entanglement and the classical channel, the state of a quantum particle is transmitted 
without traveling the physical distance from the sender to the receiver. Quantum teleportation, is the building 
block of quantum cryptographic protocols, quantum computing, and quantum networks. Therefore, since the 
initial ideas of the quantum teleportation protocol were proposed in 1993, many efforts have been made in the 
theoretical discussions and implementation of this protocol. In the present study, after introducing and classify-
ing the theoretical ideas of quantum communication protocol, we will examine the practical implementations of 
this protocol. Next, the required technology requirements are presented along with the strengths and weaknesses 
of each.
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 1- مقدمه
در سـال ۱9۶۵، گـوردون مـور۱، یکـی از بنیانگـذاران کمپانـی اینتل، 
اظهـار کـرد تعـداد ترانزیسـتورهای روی یـک مـدار مجتمـع به طـور 
تقریبـی هـر دو سـال یک بـار دو برابر می شـود. نظریه مـور در دهه هاي 
۶۰ و 7۰ میـادي تـا حـدودی درسـت بـود. امـا از ابتـداي دهـه 8۰ 
میادي و با سـرعت گرفتن این پیشـرفت ها، شـبهات و پرسـش هایي 
در محافـل علمـي مطـرح شـد کـه ایـن کوچک سـازي ها تـا کجـا 
مي تواننـد ادامـه پیـدا کنند؟ کوچـک کـردن ترانزیسـتورها و مجتمع 
کـردن آنهـا در فضـاي کمتـر نمي تواند تـا ابد ادامه داشـته  باشـد زیرا 
در حـدود ابعـاد نانو متري اثـرات کوانتومي از قبیـل تونل زني الکتروني 
بـروز مي کنند]۱[. گرچه همیشـه فناوری چندیـن گام بزرگ از نظریه 
عقب اسـت، بسـیاري از دانشـمندان در زمینه هاي مختلف به فکر رفع 
ایـن مشـکل تا زمان رشـد فنـاوری به حـد مورد نظـر افتادنـد. به این 
ترتیـب بـود که براي نخسـتین بـار در سـال ۱98۲، ریچـارد فاینمن۲ 
اسـتاد  فیزیـک و برنـده جایزه نوبل، پیشـنهاد کرد که باید محاسـبات 
را از دنیـاي دیجیتـال وارد دنیـاي جدیدي به نام محاسـبات کوانتومی 
کـرد کـه بسـیار متفـاوت از قبلي بـوده و نه تنها مشـکات گذشـته و 
محدودیت هـاي موجـود را بـر طرف مي سـازد، بلکه افق هـاي جدیدي 
را نیـز بـه ایـن مجموعـه اضافـه مي کنـد. در واقـع هـدف محاسـبات 
کوانتومـي یافتـن روش هایـي بـراي طراحـي دوبـاره ادوات شـناخته 
شـده محاسـبات )ماننـد گیت هـا و ترانزیسـتورها( بـه گونـه اي اسـت 
کـه بتواننـد تحـت اثـرات کوانتومي کـه در محـدوده ابعـاد نانو متري و 
کوچک تـر بـروز مي کننـد، کار کننـد. در فیزیـک کوانتومـی رفتارهای 
شـگفت انگیزی از ذرات دیـده  می شـود کـه نسـخه متناظر کاسـیکی 
بـرای آنهـا وجود نـدارد، از مهم ترین آنها می توان از محاسـبات موازی، 
اندازه گیـری احتماالتـی کوانتومـی و درهم تنیدگی۳ نام بـرد]۱[. یافتن 
روشـی کارامد برای ارسـال ذرات کوانتومی بین دو گره در یک شـبکه 
]۳[ یـک هـدف اصلـی در علم محاسـبات و اطاعـات کوانتومی]۲,۳[  
اسـت. اینترنـت کوانتومـی]۴[ بسـتر پـردازش اطاعـات نسـل بعدی 
اسـت کـه نویـد مخابـره امـن و افزایـش نمایی سـرعت در محاسـبات 
توزیع شـده۴ را می دهـد. توزیع اطاعـات کوانتومـی در فواصل طوالنی 
یـک مولفـه اصلـی بـرای تحقـق ایـن بسـتر جهانی اسـت. یـک روش 
بـرای حصـول بـه ایـن هـدف، ارسـال مسـتقیم یـا جابجایـی فیزیکی 
حـاالت اسـت. از آنجـا کـه بازدهی ارسـال به صـورت نمایی بـا فاصله 
بیـن گره هـا کاهـش می یابـد، در فواصـل طوالنـی، اتاف هـای شـدید 
ایـن سـناریو را غیرعملـی می کنـد. در خصـوص مخابـرات کاسـیک 
راه حـل آسـان اسـت. حالـت می توانـد در گره هـای میانـی، تقویـت 
شـود. همچنیـن حالـت می توانـد کپـی گردد کـه  چنانچه، در ارسـال 
از دسـت رفـت، مجـدداً آن را ارسـال کـرد. امـا در مکانیـک کوانتومی 
کپـی کـردن حالـت امکان پذیـر نمی باشـد ]۵[. برای حل ایـن چالش 
می تـوان از مخابـره از راه دورکوانتومـی۵ بهـره گرفـت. در مخابـره از 
راه دور کوانتومـی، یـک حالـت کوانتومـی نامعلوم با کمـک دو پارامتر 
درهم تنیدگـی کوانتومـی و ارسـال اطاعات کاسـیک از فرسـتنده به 
گیرنـده بـدون طـی مسـیر منتقـل می شـود. از انجـا کـه در مخابـره 
از راه دور کوانتومـی کیوبیـت حـاوی اطاعـات بـر روی کانـال ارسـال 
نمی شـود، بنابرایـن امـکان حملـه دشـمن بـه اطاعـات وجود نـدارد. 
رمزنـگاری  پروتکل هـای  از  بسـیاری  در  پروتـکل  ایـن  از  بنابرایـن 
کوانتومـی ]۶[ می تـوان اسـتفاده کـرد. از طـرف دیگـر، مخابـره از راه 
دور کوانتومـی پیـش نیـاز جابجایی در هـم تنیدگی۶ ]7[ اسـت که به 
همـراه حافظه کوانتومی و تغلیـظ در هم تنیدگی7،  تکرارگر8 کوانتومی 
]8[  را تولیـد می کننـد کـه از آن می تـوان برای توزیـع در هم تنیدگی 

در فواصـل دور بهـره گرفـت. از آنجا کـه مخابـره از راه دور کوانتومی با 
مبنـای ارسـال اطاعـات کاسـیک تحقـق می پذیرد، سـرعت این نوع 
مخابـره نیـز محدود به سـرعت نور اسـت. مخابـره از راه دور کوانتومی 
در ابتـدا بـا فوتون هـای منفرد محقق شـد اما در ادامه در سیسـتم های 
مـاده ای متعـدد از قبیـل اتم هـا، یون هـا، الکترون ها و مدارات ابررسـانا 
نیـز محقـق گردیـد]9[. تاکنـون مخابـره از راه دور کوانتومـی در ابعاد 
بزرگتـر از مولکـول گـزارش نشـده  اسـت]۱۰[. در پژوهـش پیـش رو 
پـس از معرفـی پروتـکل اولیه مخابـره از راه دور کوانتومـی، به معرفی، 
دسـته بندی و ارزیابـی انـواع مشـتقات دیگر ایـن پروتـکل می پردازیم 
سـپس پروژه هـای پیاده سازی شـده این پروتـکل معرفی می گـردد. در 
ادامـه انـواع فناوریهـای قابل اسـتفاده در پیاده سـازی ایـن پروتکل ها 

بـه همـراه نقـاط قـوت و ضعـف هر کـدام معرفی می شـود. 

2- مروری بر مکانیک کوانتومی
بـا  اعـداد  و  حـروف  از  اعـم  اطاعـات  همـه  کاسـیک  دنیـاي  در 
در  بیـت  هـر  می شـود.  داده  کامپیوتـر  بـه  بیت هـا  از  مجموعـه ای 
هر لحظـه مقـداري برابـر بـا صفر، یا مقـداري برابـر با یـک دارد. واحد 
اطاعـات در کامپیوترهای کوانتومی، کیوبیـت9 )مخفف کوانتوم بیت(، 
نامیده می شـود کـه تحقـق عملی آنهـا می تواند بـر اسـاس الکترون ها، 
فوتون هـا و ... باشـد. بـر خـاف بیـت، کیوبیت هـا می تواننـد چندیـن 
حالـت را در یـک لحظـه اختیـار کننـد. ایـن خاصیـت فیزیکـی در 
مکانیـک کوانتومـی، برهم نهـی۱۰ نامیده می شـود.حالت یـک کیوبیت 

بـردار  با 

 توصیف می شود که 

به عنـوان مثـال فـرض کنیـم در دنیـای کاسـیک،  ۳ واحـد حافظـه 
داریـم کـه هـر کـدام توانایـی ذخیـره یـک بیـت را دارنـد. ایـن سـه 
حافظـه در کنـار هـم  8 حالـت، یعنـی از اعـداد ۰ )۰۰۰( تـا عـدد 7 
)۱۱۱( را بـه باینـری نمایش خواهنـد داد کـه در هـر لحظه فقط یکی 
از ایـن حالت هـا وجود خواهد داشـت. ولـی در سیسـتم های کوانتومی 
در همیـن سـه حافظه کـه کیوبیت هـا را ذخیره می کنند، تمـام این 8 
حالـت می تواننـد هم زمـان موجود باشـند. بـه همین علـت، ۳ حافظه 
کوانتومـی می توانـد تمامـی 8 حالـت  را در یـک لحظـه محاسـبه و 
پـردازش کنـد. از این خاصیـت، به عنـوان محاسـبات مـوازی نـام برده 
می شـود. حـال اگر یک سیسـتم کوانتومـی با n  واحـد حافظه در نظر 
بگیریـم، چنیـن سیسـتمی، همانند سیسـتم بـاال، می توانـد2n حالت 
را هم زمـان داشـته و بـرای همـه حـاالت به صـورت هم زمان محاسـبه 
انجـام دهـد. اما، وقتی این سیسـتم مشـاهده یـا اندازه گیری می شـود، 
حالـت سیسـتم تغییـر کـرده و بـا یـک توزیـع احتمـال مشـخص، به 

یکـی از ایـن 2n حالـت سـقوط می کند.
درهم تنیدگـی کوانتومی خاصیتی از سیسـتم کوانتومی بـا دو یا تعداد 
بیشـتری جز اسـت که در آن اجزا سیسـتم به یکدیگر جفت شـده اند، 
بـه طـوری که یـک جـز سیسـتم را بـدون درنظرگرفتن کل سیسـتم 
نمی تـوان توصیـف کـرد، حـال حتـی اگـر ایـن اجـزا را کیلومترهـا 
از یکدیگـر دور کنیـم، تغییـر در یـک جـز بـه صـورت بافاصلـه، در 
اجـزا دیگـر نیـز تغییـر ایجـاد می کنـد. تحـول هـر ذره کوانتومـی یـا 
گیـت کوانتومـی با یـک ماتریـس یکانی U محقـق می شـود. ماتریس 
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U  ماتریسـی اسـت کـه معکـوس آن بـا ترانهـاده مـزدوج آن ماتریس 
یکسـان اسـت. دو گیـت مورد اسـتفاده در پروتـکل مخابـره از راه دور 

کوانتومـی به شـرح زیر اسـت.

3- پروتکل های مخابره از راه دور کوانتومی
 در ایـن بخـش از مقالـه ابتـدا پروتـکل اولیـه  مخابـره از راه کوانتومی
 تشـریح شـده سـپس سـایر پروتکل های مشـتق  شـده از این پروتکل

بیـان و ارزیابـی می شـوند.
۳-۱-پروتکل مخابره از راه دور کوانتومی پایه

در سـال ۱99۳ چارلـز بنت و همکاران۱۶، نخسـتین پروتـکل مخابره از 
راه دورکوانتومی را پیشنهاد کردند ]۱۱[. در مخابره از راه دورکوانتومی 
پیشـنهادی، یک حالت ناشـناخته و دلخـواه کوانتومی تک کیوبیتی به 
از آلیـس )فرسـتنده( بـه بـاب )گیرنـده( بـدون طی مسـیر،  نـام 
منتقـل می شـود. برای تحقق این هـدف، ارتباط کاسـیک و توزیع در 
هم تنیدگـی مـورد نیـاز اسـت. مـدار مخابـره از راه دورکوانتومی بدین 
صـورت اسـت کـه یکـی از چهـار حالـت EPR انتخـاب شـده و بیـن 
آلیـس و بـاب منتشـر می شـود. پـس از آن آلیـس گیت هایـی را بـر 
کیوبیت هـای خـود اعمـال کرده و سـپس اندازه گیری می کنـد و نتایج 
اندازه گیـری خـود را با اسـتفاده از کانال کاسـیک به باب می فرسـتد. 
بـاب با اسـتفاده از اطاعات کاسـیک ارسـالی آلیس، بـا اعمال عملگر 
مناسـب بـر کیوبیـت دسـت خـود، حالـت   را بازسـازی می کند. 

جزییـات پروتـکل مخابره از راه دور به شـرح شـکل )۱( اسـت.

شکل 1: مدار اصلی مخابره از راه دور کوانتومی

در شـکل )۱(، فـرض کنیـم  اسـت کـه بـر طبـق آن 
 )CNOT خروجـی مـدار )گیت هادامارد بر کیوبیت اول و سـپس گیت
بـه صـورت  اسـت. این حالت بیـن آلیس و باب 
به اشـتراک گذاشـته می شـود بـه این صـورت که کیوبیت نخسـت آن 
b نشـان داده شـده، دسـت آلیـس و کیوبیـت دوم آن که با a  کـه بـا

نشـان داده شـده دسـت بـاب قـرار می گیـرد )توزیـع در هم تنیدگی(. 
سـپس آلیـس و بـاب از یکدیگر دور می شـوند.

حال فرض کنیم حالـت نامعلوم تک کیوبیتی                                                  
قـرار اسـت بـه بـاب منتقـل شـود. در ایـن مرحلـه، آلیـس گیت هـای 
گیـت  ادامـه  در  و   CNOT گیـت  دور،  راه  از  مخابـره  مـدار  دیگـر 
هادامـارد را بـر کیوبیـت اول اعمـال می کنـد. در ادامـه آلیـس بـر دو 
کیوبیـت خـود در پایـه محاسـباتی اندازه گیـری کـرده و نتیجـه را بـر 
روی کانـال کاسـیک بـرای بـاب ارسـال می کنـد. بـاب بـا توجـه بـه 
جـدول از پیـش تعیین شـده ای بـر کیوبیـت دسـت خود گیـت پائولی 
مناسـب را اعمـال کـرده و بدیـن ترتیـب حالـت در دسـت او به حالت 

می یابـد.  تغییـر   
پـس از ارائه نخسـتین طرح مخابـره از راه دور کوانتومی، پروتکل های 

فراوانـی بـا کانال هـای مختلف و تعـداد کیوبیت منتقل شـده متفاوت 
ارائـه گردیـد. در ]۱۲,۱۳[  پروتکل مخابـره از راه دور با کانال حاالت 
W، در ]۱۴,۱۵[ بـر مبنـای کانـال سـه کیوبیتـی، در ]۱8-۱۶[ بـر 
پنـج  حـاالت  مبنـای  بـر   ]۱9[ در  و   GHZ-Like حـاالت  مبنـای 
کیوبیتـی، ارائـه گردید. سـپس در ]۲۰[ و ]۲۱[ حـاالت دو کیوبیتی، 
در ]۲۲[ حالـت دو کیوبیتـی و در ]۲۳[ حالـت GHZ منتقـل گردید. 
در ادامـه بـه بررسـی انواعـی از مخابـره از راه دور کوانتومـی، مخابـره 
از راه دورکوانتومـی کنترلـی و مخابـره از راه دورکوانتومـی دو طرفـه  

می پردازیـم.
۳-2- پروتکل های مخابره از راه دور کوانتومی کنترلی

در ایـن نـوع از مخابـره از راه دور عـاوه بـر فرسـتنده و گیرنـده، کاربر 
یـا کاربـران دیگـری به عنـوان کنترلر وجـود دارند که تحقـق و یا عدم 
تحقـق پروتـکل را کنتـرل می کننـد. در سـال ۱998نخسـتین طـرح 
 GHZ مخابـره از راه دورکوانتومـی کنترلـی را بـا اسـتفاده از حالـت
پیشـنهاد شـد]۱۵[. در طـرح ارائـه شـده از سـوی آنهـا، گیرنـده تنها 
بـا اجـازه کنترل کننـده قادر بـه دریافت حالت مخابره شـده اسـت. در 
ادامـه پروتکل هـای کنترلـی دیگـری بـا کانال هـای متفـاوت در حوزه 

مخابـره از راه دور کوانتومـی ارائـه گردیـد]۲۴-۲9[.
۳-۳- مخابره از راه دورکوانتومی دوطرفه

کوانتومـی کنترلـی دوطرفـه  راه دور  از  پروتـکل مخابـره  نخسـتین 
در سـال ۲۰۱۰ توسـط ژا و همـکاران۱7 ارائـه شـد. در ایـن پروتـکل 
آلیـس و بـاب تحـت نظارت چارلـی با اسـتفاده از کانال پنـج کیوبیتی 
درهم تنیـده می تواننـد به طـور هم زمـان تـک کیوبیت ناشـناخته خود 
را بـه یکدیگر ارسـال کنند. در این پروتـکل دو کیوبیت از کانال متعلق 
بـه آلیـس و دو کیوبیـت متعلـق بـه باب اسـت و یک کیوبیـت نیز نزد 
چارلـی می باشـد. بـا توجـه به درهم تنیـده بـودن کیوبیت هـای کانال، 
بـا اندازه گیـری آلیـس و بـاب روی کیوبیت های خود تغییـرات بر روی 
کیوبیت هـای طـرف مقابـل اتفـاق خواهـد افتـاد و همین تغییـرات در 
نهایـت باعـث منتقـل شـدن کیوبیت هـای ناشـناخته آلیـس و باب به 

یکدیگـر می شـود]۳۰[.
سـپس در ]۳۴-۳۱[ بـا اسـتفاده ازحالـت شـش کیوبیـت بـا بیشـینه 
کنترلـی  دوطرفـه  دور  راه  از  مخابـره  پروتکل هـای  درهم تنیدگـی، 
جدیدی پیشـنهاد شـد. پـس از آن با اسـتفاده از کانال پنـج کیوبیتی، 

پروتکل هـای کنترلـی دو طرفـه دیگـری نیـز ارائـه شـد]۳۶-۳۵[.
در ادامـه پروتـکل مخابـره از راه دور کوانتومـی دوطرفـه ای با اسـتفاده 
از جابجایـی در هم تنیدگـی۱8 ارائـه گردیـد ]۳7[. تفـاوت دیگـر ایـن 
پروتـکل بـا نمونه هـای پیشـین، غیـر کنترلی بـودن آن اسـت. وانگ و 
شـو۱9 نیـز پروتـکل مخابـره از راه دور دوطرفـه کنترلـی با اسـتفاده از 

حالـت GHZ-Type ارائـه کردنـد ]۳8[.
نقطـه مشـترک تمامـی پروتکل هـای قبلی این اسـت کـه در همه آنها 
آلیـس و بـاب هرکـدام تنهـا قـادر به ارسـال یـک کیوبیت ناشـناخته 
بـه طـور همزمـان هسـتند. در سـال ۲۰۱۵ دو پروتـکل متفـاوت بـا 
پروتکل هـای قبلـی ارائـه شـد کـه در آن طرفیـن می تواننـد بیـش از 
یـک کیوبیـت را ارسـال کننـد. در این سـال سـنگ مخابـره از راه دور 
دوطرفـه کنترلـی با اسـتفاده از هفـت کیوبیـت درهم تنیـده ارائه کرد 
کـه در آن آلیـس قادر به ارسـال یک کیوبیت ناشـناخته به باب اسـت 
امـا بـاب می تواند دوکیوبیت ناشـناخته را به آلیس منتقـل کند ]۳9[. 
پـس از آن هونـگ۲۰ مخابـره از راه دور دوطرفـه  کنترلـی بـا اسـتفاده 
از هفـت کیوبیـت بـا درهم تنیدگـی بیشـینه ارائـه کـرد]۴۰[. در ایـن 
پروتـکل پیشـنهادی، که یک طـرح مخابـره از راه دور دوطرفه کنترلی 
نامتقـارن اسـت، یکـی از کاربـران اندازه گیـری بـر پایـه Bell و کاربـر 
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دیگـر اندازه گیـری تک کیوبیتـی انجـام می دهـد. عـاوه بـر آن آلیس 
قـادر بـه ارسـال یـک کیوبیت ناشـناخته به بـاب و باب قادر به ارسـال 

دو کیوبیـت ناشـناخته به آلیس اسـت. 
در سـال ۲۰۱۶ لـی و همکاران۲۱موفـق به ارائه یک پروتـکل مخابره از 
راه دور دوطرفه کنترلی با اسـتفاده از کانال شـش کیوبیتی خوشـه ای 
شـدند ]۴۱[. در ایـن پروتـکل آلیـس می تواند دوکیوبیت ناشـناخته را 
بـه بـاب و بـاب تک کیوبیت ناشـناخته خـود را به آلیـس منتقل کند. 
پـس از آن اولیـن پروتکل مخابـره از راه دور دوطرفه کنترلی با ارسـال 
بیـش از یـک کیوبیـت توسـط آلیس و باب بـه طور همزمان را داشـته 
باشـند]۴۲[. ایـن پروتـکل بـا اسـتفاده از یـک کانـال شـش کیوبیتی 
ارائـه شده اسـت. در ایـن پروتـکل آلیـس و بـاب می تواننـد بـه طـور 

همزمـان یـک حالـت دو کیوبیتـی EPR را به یکدیگر ارسـال کنند. 
پروتـکل مخابـره از راه دور دوطرفـه کنترلـی بـا اسـتفاده از یک کانال 
نـه کیوبیتـی ارائه گردیـد]۴۳[. در ایـن کانال بـدون محدودیت هر دو 
کاربـر می تواننـد همزمـان دو کیوبیت ناشـناخته را به یکدیگر ارسـال 

 . کنند
اشـتراک  بـه  بـاب  و  آلیـس  بیـن   EPR حالـت   n  ]۴۴[ مرجـع  در 
گذاشـته مي شـود. بـاب، n گـذرگاه خروجـي دارد و با توجـه به نتیجه 
اندازه گیـري آلیـس، بـاب تشـخیص مي دهد در کـدام گـذرگاه، حالت 
ارائـه  آلیـس، قابـل دسـت یابي اسـت. در مقالـه ]۴۵[، دو پروتـکل 
شـده کـه در پروتـکل نخسـت، یـک حالـت تـک کیوبیتـي کـه بـراي 
فرسـتنده آشـکار اسـت، توسـط یک کانـال چهـار کیوبیتـي، همزمان 
بـه دو گیرنـده مخابـره مي گـردد. در پروتـکل دوم، توسـط یـک کانال 
چهـار کیوبیتـي، یـک حالـت تـک کیوبیتـي نامعلـوم به آلیـس و یک 
حالـت تـک کیوبیتـي دیگـر بـه چارلـی مخابـره مي گـردد. از آنجا که 
در مکانیـک کوانتومـي یک حالـت نامعلوم کوانتومـي را نمي توان کپي 
کـرد در پروتـکل دوم امـکان ارسـال یک حالت یکسـان بـه دو گیرنده 
وجـود نـدارد.  در مرجـع ]۴۶[ پروتکل مخابـره از راه دور دوطرفه برای 
دسـته خاصـی از حـاالت کیوبیتـی بـه کمـک کانـال 2n+2  کیوبیتی 
 n ارائـه می گـردد و در مرجـع ]۴7[، پروتـکل بـرای هر حالـت دلخواه
کیوبیتـی در کانـال نویـزی توسـعه می یابـد. در مرجـع ]۴8[ پروتکلی 
بـرای امضـای کوانتومی برمبنای پروتـکل مخابـره از راه دور کوانتومی 
ارائـه می گـردد سـپس در ]۴9[ پروتکلـی بـرای مخابـره از راه دور 
کوانتومـی حاالت دو کیوبیتـی درهم تنیده به کمک کانـال GHZ ارائه 
می گـردد. در ]۵۰[، پروتکلـی بـرای مخابـره از راه دور کوانتومی  برای 
هـر حالـت دلخـواه، بر مبنـای تبدیـل فوریـه کوانتومـی ارائـه گردید. 
سـپس در ]۵۱,۵۲[ پروتکل هـای مخابـره از راه دورکوانتومی بر مبنای 
کانال هـای دو GHZ و پنـج کیوبیتـی پیشـنهاد می شـود. در ]۵۳[ 
پروتکلـی بـا چنـد گیرنـده ارائـه می گـردد کـه فرسـتنده می تواند در 
هـر بـار ارسـال حالت، گیرنـده خود را انتخـاب کنـد. در ]۵۴[ پروتکل 
مخابـره از راه دور دو طرفـه غیرمتقـارن ارائـه مـی شـود کـه دو کار بر 

حـاالت دو و سـه کیوبیتـی بـه همدیگـر مخابـره می کنند. 

دور  راه  از  مخابـره  شـده  پیاده سـازی  4-پروتکل هـای 
کوانتومـی

پیاده سـازی  و دسـت آوردهای  بخـش، مهم تریـن چالش هـا  ایـن  در 
مخابـره از راه دور کوانتومـی ارائـه می شـود. در پیاده سـازی واقعـی، 
آلیـس و بـاب بـه منابـع محـدود دسترسـی دارنـد و بنابرایـن حالـت 
خروجـی لزومـا مشـابه حالـت ورودی نیسـت. میـزان شـباهت حالت 
ورودی  و حالـت خروجـی  بـا کمیتـی بـه اسـم فیدلیتـی(F) ارزیابی 

می شـود]۵۵[.

سـوالی کـه اینجا مطرح می شـود این اسـت که اگـر بخواهیم اطاعات 
حالـت را تنهـا بـا کانـال کاسـیک منتقـل کـرد چـه اتفاقـی می افتد. 
بـرای مثـال، در یـک روش کامـا کاسـیک آلیـس می توانـد حالـت 
ورودی را در یـک پایـه اورتونرمـال اندازه گیـری کـرده و نتایـج را بـه 
بـاب منتقـل کنـد. سـپس بـاب حالـت را بـا اطاعـات به دسـت آمده 
بازسـازی کنـد. در مرجـع ]۵۵[  ثابـت می شـود کـه بـا کانـال کامـا 
کاسـیک، در حالـت متغیـر گسسـته بیشـینه قابـل حصـول 
اسـت و ناحیه   به مخابره از راه دور کوانتومی اشـاره دارد.

بـه صـورت ایـده آل تحقـق آزمایشـگاهی مخابـره از راه دور کوانتومـی 
بایـد دارای ویژگی هـای زیـر باشـد:

۱- حالت ورودی دلخواه باشد.
۲- فـرد سـوم )وکتـور( حالـت ورودی را بـرای آلیـس تامیـن کـرده و 
حالـت خروجـی بـاب را تاییـد کنـد )از طریـق توموگرافـی حالـت 

کوانتومـی۲۲ و یـا تخمیـن فیدلیتـی(
۳- آلیـس بتوانـد اعضـای حـاالت خانـواده Bell را کامـل از یکدیگـر 

دهد.  تمیـز 
۴- فیدلیتـی مخابـره از راه دور از میـزان قابـل قبولی کـه با روش های 
اندازه گیری-آماده سـازی۲۳ کاسـیک قابـل حصـول اسـت، بیشـتر 

باشد.
در آزمایشـگاه برخی از شـرایط باال ممکن اسـت محقق نشـود، به ویژه 
شـرط سـوم که منجر می شـود مخابره از راه دور کوانتومی احتماالتی 
داشته باشـیم وقتـی کـه فقـط زیرمجموعـه ای از حـاالت Bell قابـل 
دسترسـی اسـت و کـران باالیی بـرای احتمال موفقیت وجـود دارد. در 
برابـر، اگر شـرط ۳ بـرآورده شـود مخابـره از راه دور قطعـی کوانتومی 
و در غیـر ایـن صـورت مخابـره از راه دور احتماالتی خواهیم داشـت.   

کامل تریـن آزمایش هـای مخابـره از راه دور قطعـی آنهایـی هسـتند 
کـه بـا فیدفـوروارد فعـال۲۴ همـراه هسـتند، بدیـن معنـی کـه نتایـج 
بـاب  بـه  بادرنـگ  صـورت  بـه   Bell پایـه  در  آلیـس  اندازه گیـری 
ارسـال شـده و یکانی هـای شـرطی قبـل از تاییـد وکتـور بـر حالـت 
خروجـی اعمـال می شـوند. در سـایر آزمایش هـا فیدفـوروارد در پـس 
مسـتقیما  خروجـی  حالـت  یعنـی  می شـود  پردازش۲۵شبیه سـازی 
بازسـازی  از  پـس  تنهـا  یکانی هـا  و  شـده  اندازه گیـری  وکتـور  بـا 

می شـود.  شبیه سـازی  حالـت  توموگرافیـک۲۶ 
در ]۶۵[، نخسـتین پیاده سـازی عملـی مخابـره از راه دور کوانتومـی بـا 
حالت هـای بـا قطبیـت خطـی و قطبیـت بیضـوی محقق گردیـد. این 
پیاده سـازی، یـک پیاده سـازی احتماالتـی بـا بازدهـی آشکارسـازی 

حـاالت Bell برابـر ۲۵٪ اسـت. 
سـپس در ]۵7[، مخابـره از راه دور کوانتومـی فوتون ها، در فاصله ۶۰۰ 
متـر بـر روی رودخانـه دانـوب در ویـن بـا اسـتفاده از فیبر نـوری و بر 
مبنـای کیوبیـت فوتونـی (time bin) محقـق گردیـد. این پیاده سـازی 
نیـز یـک پیاده سـازی احتماالتی، با احتمـال ۵۰٪ اسـت. کیوبیت های 
time bin در پیاد سـازی های فیبـر نـوری بسـیار اسـتفاده شـده اند زیرا 
آنهـا در برابـر تاثیـر ناهمدوسـی در فیبـر نـوری بسـیار پایدار هسـتند 

  .]9۰[
پیاده سـازی فضـای آزاد از مخابـره از راه دور کوانتومـی در فاصلـه ۱۶ 
کیلومتـر در ]۵8[ محقـق می شـود. لینـک فضـای آزاد بـرای توسـعه 
فاصلـه انتقـال بـه دلیـل جـذب اتمسـفری پاییـن آن بـرای بازه هـای 
معینـی از طـول مـوج بـه شـدت مطلـوب اسـت. ایـن پیاده سـازی 
بـر مبنـای روش فیدفـوروارد اسـت. متوسـط فیدلیتـی 89٪ محقـق 
شده اسـت. ایـن پیاده سـازی امـکان آزمایش هـای فضـای آزاد را تایید 
کـرده و گام مهمی به سـمت کاربردهای مخابرات کوانتومی در سـطح 
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جهانـی اسـت. در این پروتـکل، اندازه گیری قطعی در پایـه Bell انجام 
می شود. 

در ]۵9[، آزمایشـی بـا اسـتفاده از فید فـوروارد فعال تحقـق می پذیرد. 
در ایـن آزمایـش، از دو لینـک اپتیکـی در فضـای آزاد )کوانتـوم و 
کاسـیک( بـرای تحقـق مخابـره از راه دور کوانتومـی بـه فاصلـه ۱۴۳ 
کیلومتـر بیـن دو جزیره قناری اسـتفاده می شـود. در این پیاده سـازی 
در  قطبیـت  فوتـون  منبـع  جفـت  شـامل  پیشـرفته  روش هـای  از 
هـم تنیـده، آشکارسـازهای تـک فوتـون بـا نویـز به شـدت پاییـن۲7و 
همگام سـازی سـاعت بـر مبنـای در هـم تنیدگی۲8 اسـتفاده می شـود. 

متوسـط فیدلیتـی بیشـتر از دو سـوم اسـت. 
در ]۶۰[ مخابـره از راه دور قطعی متغیر پیوسـته بین بسـته های اتمی 
ماکروسـکپی در دمـای اتـاق در فاصلـه ۰,۵ متـر محقـق می شـود. در 
هـم تنیدگـی مـورد نیاز برای مخابـره از راه دور با نور منتشـر شـده از 

یـک مجموعـه به مجموعـه دیگر توزیـع می گردد. 
مخابـره از راه دور کوانتومـی بـر روی فیبـر نـوری چالشـی اسـت زیـرا 
آشکارسـازی چنـد فوتونـی کـه جـز اساسـی در آزمایش هـای مخابره 
آشکارسـازی  پاییـن  دلیـل ضریـب  بـه  اسـت  کوانتومـی  دور  راه  از 
ناکارامـد اسـت.  آشکارسـازهای تـک فوتـون telecom-band خیلـی 
در ]۶۱[، یـک پروتـکل مخابـره از راه دور کوانتومـی بـر روی فیبـر 
نـوری بـا اسـتفاده از چهار آشکارسـاز تک فوتون نانو-سـیم ابررسـانا۲9 
(SNSPD) با آشکارسـازی-راندمان باال اسـت. ایـن SNSPD ها امکان 
اندازه گیـری  چنـد فوتونی شـدیدا کارامد را فراهم می کنند که نشـان 
می دهـد فوتون هـا بـر روی فیبـر بـه طـول ۱۰۰ کیلومتر بـا فیدلیتی 
متوسـط 8۳٪ منتقـل شـده اند. برای سیسـتم های ماده ای رکـورد برابر 

۲۱ متـر اسـت ]۶۲[. 
در ]۶۳[، آزمایش گـران گـزارش دادنـد کـه آنهـا مخابـره از راه دور 
پاکت هـای مـوج نـور را تـا عـرض بانـد 10mhz محقـق کردنـد در 

کامـا حفـظ شده اسـت.  بـر هم نهـی حـاالت  حالی کـه 
دور  راه  از  بـازه مخابـره  کوانتومـی جهانـی،  اینترنـت  تحقـق  بـرای 
کوانتومـی بایسـتی افزایـش یابـد. یـک روش کارامـد برای انجـام این، 
اسـتفاده از سـکوهای ماهواره کـه می تواند دو نقطـه دور بر روی زمین 
را بـا اتـاف کانـال بـه شـدت کاهـش یافتـه، به هـم متصل کنـد زیرا 
بیشـتر مسـیر انتشـار در فضای بـاز اسـت. در ]۶۴[ مخابـره از راه دور 
کوانتومـی از کیوبیت هـای تـک فوتونـی بیـن زمیـن و یک ماهـواره با 
مـدار نزدیـک زمین با فاصلـه ۱۴۰۰ کیلومتـر ارائه می شـود. فیدلیتی 

بـرای ایـن تحقـق برابـر 8۰٪ و بازدهـی برابر ۳۲٪ اسـت. 
در ]۶۵[  یـک شـبکه توزیع یافتـه مبتنی بر فیبر نـوری ۳۰ کیلومتری 
در فضایـی بـه طـول ۱۲,۵ کیلومتر پیاده سـازی می شـود. این شـبکه 
در برابـر نویـز بـا اسـتراتژی های پایدارسـاز فعـال۳۰ پایـدار اسـت. این 
پیاده سـازی گامـی حیاتـی بـه سـمت اینترنـت کوانتومـی جهانـی در 

دنیـای واقعی اسـت. 
حالـت  قطعـی  کوانتومـی  دور  راه  از  مخابـره  پیاده سـازی   ]9۱[ در 
همـدوس اپتیکـی از طریـق کانال هـای فیبـر ارائه می گـردد. دو حالت 
EPR از طریـق یـک فیبـر ۳ کیلومتـری بیـن فرسـتنده و گیرنـده بـه 
اشـتراک گذاشـته می شـود. مخابـره از راه دور قطعـی مودهای اپتیکی 
بـر روی کانـال فیبر با طـول ۶ کیلومتر محقق می گـردد. فیدلیتی این 
طـرح ۰,۶۲ اسـت.  در ]9۲[ پیاده سـازی مخابـره از راه دور کوانتومـی 

گیـتCNOT بـا فیدیلیتـی 79٪ محقق می شـود.

5- الزامات فناوری
دور  راه  از  مخابـره  عملـی  پیاده سـازی  بـرای  مختلفـی  روش هـای 
مغناطیسـی  تشـدید  فوتونـی۳۱،  کیوبیـت  دارد:  وجـود  کوانتومـی 

هسـته ای۳۲، مودهـای اپتیکـی۳۳، مجموعه هـای اتمی۳۴،کیوبیت هـای 
اتمـی بـه دام افتـاده۳۵ و سیسـتم های حالـت جامـد۳۶ کـه به بررسـی 

آنهـا می پردازیـم.  
۵-۱- کیوبیت های فوتونی

پیاده سـازی عملـی یـک اندازه گیـری کامـل پایـه Bell هنوز چالشـی 
اساسـی بـرای کیوبیت هـای فوتونـی اسـت زیـرا اپتیـک خطـی۳7 و 
آشکارسـازی فوتونـی۳8 تنها امـکان تمایز بین دو حالـت از چهار حالت 
Bell را دارد بنابرایـن بازدهـی حداکثـر برابر با ۵۰٪ اسـت ]۶7[ ]۶۶[. 
همچنیـن بـا اسـتفاده از اپتیـک خطـی و  کیوبیـت کمکـی می تـوان 
یـک کیوبیـت را بـا بازدهـی بهتـر آشکارسـازی Bell ارسـال کـرد که 
در حالتـی کـه  بـه سـمت بی نهایـت میـل کنـد بـازده ۱۰۰٪ خواهـد 
شـد. ایـن امکان نظـری، به وضـوح سـرباری از منابع کوانتومـی ایجاد 
می کنـد کـه چالش هـای جـدی آزمایشـگاهی در پـی دارد. از جملـه 
پیاده سـازی های مخابـره از راه دور کوانتومـی در ایـن فضـا می تـوان 

بـه]۶8[  و]۶9[ اشـاره کـرد. 
۵-2- تشدید مغناطیسی هسته ای

تمایـز کامـل بین حـاالت Bell با مخابـره از راه دور NMR در جایی که 
کیوبیت هـا اسـپین های هسـته هسـتند قابـل تحقـق اسـت. در مرجع 
]7۰[ اسـپین دو هسـته کربـن (C1, C2) و هسـته هیـدروژن در نظـر 
بـر  بـا  تولیدشـده   H و   C1 بیـن در هم تنیدگـی  از  بعـد  می گیـرد. 
هم کنش هـای اسپین-اسـپین، مخابـره از راه دور حالـت C2 بـر H بـا 
اسـتفاده از اندازه گیـری کامـل در پایه Bell بین دو هسـته کربن ایجاد 
می شـود. از آنجـا کـه مخابـره از راه دور NMR بـه فواصـل زیراتمـی 
محـدود اسـت، بنابراین مناسـب مخابـرات کوانتومـی نبـوده و تنها به 

عنـوان زیرروالـی در محاسـبات کوانتومی NMR اسـتفاده می شـود.
۵-۳-حاالت اپتیکی

اولیـن و سـاده ترین روش تمایـز بین حاالت Bell بـه کمک متغیرهای 
پیوسـته و مودهای اپتیکی به دسـت می آید. نسـخه متغیر پیوسـته از 
ایـن اندازه گیـری می توانـد به سـادگی در اپتیـک خطی با اسـتفاده از 
یک شـکافنده ذره متـوازن و دو آشکارسـاز homodyne conjugate در 
پورت هـای خروجی محقق شـود. هـر دو میدان دید شـکافنده پرتو۳9و 
بازدهـی کوانتومـی همودایـن می تواننـد به شـدت بـاال بـوده بنابراین 
آشکارسـازی نهایی می تواند به بازدهی۱۰۰٪ برسـد. مخابـره از راه دور 
متغیر پیوسـته تمامی شـرایط چهارگانه غیر از حالت دلخواه کوانتومی 
را محقـق می کنـد، زیـرا در نتیجـه فضـای هیلبـرت بی نهایـت بعدی، 
بایسـتی حالـت به الفبـای خاصی متعلـق باشـد. اولیـن اندازه گیری با 
مودهایـی اپتیکـی، الفبایی بـا حـاالت همدوس۴۰با انـرژی ثابت مدوله 
شـده بـا فـاز۴۱در نظر می گیـرد که بـه فیدلیتـی حدود ۵8٪ می رسـد 
]۴9[. متاسـفانه فیدیلیتـی مخابـره از راه دورهـای CV نمی توانـد بـه 
۱۰۰٪ برسـد زیـرا سیسـتم هایCV امـکان تولیـد حالـت در هم تنیـده 
ماکزیمـم بـا منابـع محـدود را نمی دهـد. حالت هـای واقعـی EPR، بـا 
فشرده سـازی خـوب ولی محـدود می توانند بـا تولید دو حالت فشـرده 
تـک حالته از طریـق down-conversion )برای مثال در اسـیاتورهای 
پارامتـری اپتیکـی( و تلفیـق آنهـا بـر روی یـک شـکافنده پرتو محقق 
می شـود. رکـورد فعلـی بـرای فیدلیتـی متغیرهـای پیوسـته،  برابـر با 

8۳٪ اسـت ]7۱[. 
محـدود،  فشرده سـازی  نتیجـه  در  محدویت هـای  بـر  غلبـه  بـرای 
مخابـره از راه دور کوانتومـی متغیـر پیوسـته از طریـق فرمول بنـدی 
 ]7۲[ مرجـع  در  می شـود.  ترکیـب  گسسـته  متغیـر  بـا  هایبریـد۴۲ 
مخابـره از راه دور کوانتومـی قطعـی یـک کیوبیـت فوتونـی بـا اعمـال 
یـک تلـه پورتـر عریـض بانـد۴۳ متغیـر پیوسـته بـه حالت هـای موقت 
یـک کیوبیـت bin-time محقـق می شـود. چنیـن رهیافتـی بـه حـل 
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متغیرهـای  نتیجـه  )در   Bell کامـل حـاالت  آشکارسـازی  همزمـان 
پیوسـته( و همچنین رسـیدن به فیدلیتی باالی مخابـره از راه دور )در 
نتیجه متغیرهای گسسـته( می پردازد. با اسـتفاده از سـطوح متوسـط 
فشرده سـازی می تـوان به فیدلیتی بـاالی8۰٪ رسـید. مودهای اپتیکی 
گزینه هـای مناسـبی بـرای  فناوری هـای مخابـرات بـه دلیـل اسـتفاده 
از آشکارسـازهای هومودایـن بـا عملکـرد بـاال و بخش هایـی هماننـد 
تولیـد  بـرای  اسـتفاده شـده   (EOM)۴۴الکترواپتیکـی مدوالتورهـای 

ورودی و اندازه گیـری خروجـی، هسـتند. 
۵-4- مجموعه های اتمی

مخابـره از راه دور کوانتومـی ممکن اسـت بین سیسـتم های کوانتومی 
بـا طبیعـت مختلـف بـرای مثال بیـن نور و مـاده تحقق پذیـرد. مرجع 
]۵۱[ نخسـتین آزمایشـی بـود کـه این ویژگـی را با مخابـره از راه دور 
حـاالت همـدوس یـک مـود اپتیکی بـه اسـپین جمعی یـک مجموعه 
اتـم متشـکل از حـدود  اتم کلسـیم نشـان داد. از آنجا که اجزا اسـپین 
اتمـی جمعـی می توانـد بـا عملگرهـای quadrature توصیف شـود این 
طـرح، یـک طـرح مخابره از راه دور متغیر پیوسـته اسـت. این آزمایش 
در ]۶۰[، بـه مخابـره از راه دور قطعی ماده بـه ماده بین دو مجموعه از  
اتـم کلسـیوم بـا اسـتفاده از بر هم کنـش چهار موجی مخلوط توسـعه 

می یابـد. فیدلیتـی این پروتکل بیشـتر از ۵۵٪ اسـت.
مخابـره از راه دور نـور بـه مـاده در متغیرهای گسسـته و با اسـتفاده از 
مجموعه هـای اتمـی سـرد محقـق شده اسـت. این امـر بـرد و فیدلیتی 
 Bell را افزایـش می دهـد امـا پروتکل را بـه دلیل بازدهی آشکارسـازی
کـه برابـر بـا ۵۰٪ اسـت احتماالتـی می کنـد. در ]7۳[ یـک کیوبیـت 
قطبیـت در فیبـر بـه کیوبیت اتمی جمعـی تولید شـده از دو مجموعه 
سـرد از  اتـم روبودیـوم به فاصلـه 7 متر مخابره می شـود. فیدلیتی این 

مخابـره برابر 78٪ اسـت. 
۵-۵-کیوبیت های تله اتمی

مخابـره از راه دور کیوبیـت قطعـی می توانـد در فنـاوری یون هـای بـه 
تلـه افتـاده با ارضا تمامی شـرایط چهارگانه محقق گـردد ]7۰[ . حتی 
اگـر ایـن فواصـل خیلـی محـدود باشـد بـه دلیـل بـر هـم کنش های 
کولنـی بـرد کوتـاه، زمان های ذخیره سـازی در این سیسـتم ها بسـیار 
بلنـد اسـت. این امر، آنهـا را حافظه ی کوانتومی خوب برای اسـتفاده از 
مخابـره از راه دور بـه عنـوان زیـرروال یک محاسـبه کوانتومی می کند. 

۵-6- سیستم های حالت جامد
مخابـره از راه دور احتماالتـی نـور بـه مـاده می تواند بیـن کیوبیت های 
نقـاط  از  متشـکل  جامـد  حالـت  کوانتومـی  حافظه هـای  و  فوتونـی 
کوانتومـی۴۵ (QD) و یا کریسـتال های rareearth doped محقق شـود. 
اولیـن آزمایـش ]7۴[یـک کیوبیـت فرکانـس فوتونـی را بـه اسـپین 
الکتـرون یـک نقطه کوانتومی شـارژ شـده در فاصله ۵ متـر با فیدلیتی 
78٪ مخابـره کـرد. نتایـج سـایر مخابـره از راه دورهـا در سیسـتم های 
حالـت جامـد، از قبیـل کیوبیـت قطبیـت بـه کریسـتال، کیوبیت های 
ابررسـانا بـر روی تراشـه و مراکـز خالی نیتـروژن در المـاس در جدول 

)۱( نشـان داده شـده اند. 
۵-7- مقایسه فناوری های مخابره از راه دور کوانتومی

واضـح اسـت که سیسـتم و یا فنـاوری کوانتومـی ایده آلی وجـود ندارد 
کـه بتوانـد در تمامـی پارامترهـا برتـری داشته باشـد. بهتریـن نامزد با 
توجـه به کاربرد خاص مشـخص می شـود. ترکیب سـازی های مناسـب 
ایـن نامزدهـا بـا زیرسـاخت ها و روش هـای سـازگار، ممکـن اسـت 
بهتریـن گزینه هـا برای مخابره از راه دور آینده و کاربردهایشـان باشـد. 
سیسـتم های حالـت جامـد، بـا رهیافـت مـدار QED۴۶ بـرای مخابـره 
از راه دور برد-کوتـاه )کمتـر از یـک متـر( به عنـوان زیـرروال بـرای 
محاسـبات کوانتومـی بهتریـن گزینـه هسـتند. به ویـژه کیوبیت هـای 
transom ابررسـانا ]7۵[ هـر دو معیـار قطعیـت و فیدلیتـی بـاال را بـر 

روی یـک تراشـه محقـق می کننـد و همچنیـن پیاده سـازی بی درنگ 
فیدفـوروارد کـه در تراشـه های فوتونـی چالشـی هسـتند را محقـق 
می کننـد. آنهـا هم چنیـن سـاختار مقیاس پذیرتـر نسـبت بـه فناوری 
موجـود در مقایسـه با رهیافت هـای قدیمی تر از قبیل یون هـای به دام 
افتـاده ایجـاد می کننـد .]7۶[ در حـال حاضـر تنهـا نقطـه ضعـف این 
سیسـتم ها، زمـان کوهرنـس کوتـاه آنهـا )کمتـر از ۱۰۰ میکروثانیـه( 
اسـت. ایـن مشـکل بـا تجمیـع مـدار QED بـا حافظه هـای کوانتومی 
مجموعـه اسـپین کـه می تواننـد زمـان ناهمدوسـی بسـیار طوالنـی 
ایجـاد کننـد حـل می شـود. مخابـره از راه دور کوانتومـی در فواصـل 
حـدود چنـد کیلومتر می توانـد با مودهـای اپتیکی محقق شـود ]۶۳[ 
ابعـاد روی میـز تـا پیاده سـازی های  از  ]۴9[. آزمایش هـا می تواننـد 
بـا بـرد متوسـط در فیبـر و یـا فضـای آزاد محقـق شـوند و پتانسـیل 
ترکیـب بـا حافظه هـای کوانتومـی را نیـز دارنـد. فواصـل بلندتـر ولـی 
بـا نـرخ پایین تـر ممکـن اسـت بـا رهیافـت ترکیبی]7۲[یـا با توسـعه 
تکرارگرهـای کوانتومـی بـر مبنـای عملگرهـای غیـر گوسـی محقـق 
کیلومتـر(   ۱۰۰ از  )بزرگتـر  طوالنـی  فواصـل  بـرای  شـوند.]77[ 
کیوبیت هـای قطبیـت )بـه دلیـل اتـاف پاییـن و پایـداری بیشـتر در 
برابرناهمدوسـی کانـال(  بهتریـن حامل هـا بـر روی فیبرهـای طوالنی 
و یـا لینک هـای فضـای آزاد هسـتند امـا بـه دلیل عـدم امـکان تمایز 
قطعـی بیـن حـاالت Bell، مخابـره از راه دور را احتماالتی می کنند. در 
حالیکـه مخابـره از راه دور کوانتومـی و جابجایی در هـم تنیدگی برای 
مـواردی از قبیـل تغلیـظ در هم تنیدگـی و رمزنـگاری کوانتومی قابل 
قبـول هسـتند امـا وضعیـت بـرای مخابـرات کوانتومـی کـه اطاعات 
کوانتومـی الزم اسـت کامـل حفـظ شـود فـرق می کنـد. بـا پذیـرش 
طبیـت احتماالتـی، پیاده سـازی های مبتنـی بـر ماهـواره قابـل تحقق 

در شـرایط فعلـی اسـت ]۶۴[.
اسـتفاده از مخابـره کوانتومـی به عنـوان واحـد سـازنده یـک شـبکه 
کوانتومـی مقیاس پذیـر شـدیدا به یکپارچگـی آن با حافظـه کوانتومی 
بسـتگی دارد. توسـعه حافظـه کوانتومـی نـه تنهـا منجر بـه توزیع در 
هم تنیدگـی در یـک شـبکه و مخابـره کوانتومـی از طریـق مخابـره از 
راه دور کوانتومـی می شـود بلکـه همچنیـن امـکان پـردازش همدوس 

اطاعـات کوانتومـی ذخیـره شـده را نیـز فراهـم می کند. 
از ایـن زاویـه دیـد، بسـته های اتمی بـرای تبدیـل کارآمد نور بـه ماده 
شـان و زمـان ذخیره سـازی چنـد میلـی ثانیـه آنهـا جـذاب هسـتند 
]78[. زمـان ذخیره سـازی آنهـا، می توانـد بـه ۱۰۰ میلی ثانیه ارسـال 
نـور کـه در ابعـاد جهانـی الزم اسـت برسـد. پیشـرفت های نویدبخش 
امـروزه مربـوط بـه حـاالت جامـد اسـت کـه حافظه هـای کوانتومـی 
مجموعـه اسـپین ها یکپارچگی مسـتقیم بـا سـاختار مقیاس پذیر مدار 
QED دارد. اینترنـت کوانتومـی احتمـاال بـر مبنـای مخابـرات اپتیکی 
کوانتومـی فاصلـه بلنـد کـه بـا گره هـای حالـت جامـد برای پـردازش 
اطاعـات کوانتومـی ترکیـب شده اسـت خواهـد بـود. دسـت آوردهای 
قابـل حصـول با زیرسـاخت های و  فناوری هـای موجود بـرای مخابره از 

راه دور کوانتومـی در جـدول )۱( خاصـه شده اسـت.

6- نتیجه گیری
پروتـکل مخابـره از راه دور کوانتومـی یکـی از مهم تریـن پروتکل هـای 
مخابـرات کوانتومـی اسـت. در این پروتـکل حالت یـک ذره کوانتومی، 
بـدون پیمایـش فاصلـه فیزیکـی به کمـک در هم تنیدگی توزیع شـده 
و مخابـره اطاعـات کاسـیک منتقـل می شـود. پس از ارائه نخسـتین 
راه دور کوانتومـی کـه در آن حالـت یـک ذره  از  پروتـکل مخابـره 
تـک کیوبیتـی بـه کمـک کانـال دوکیوبیتـی EPR مخابـره می گـردد 
پروتکل هـای مخابـره از راه دور کوانتومـی متنوعـی بـر مبنـای کانـال 
بـه اشتراک گذاشته شـده، تعـداد کیوبیـت حالت منتقل شـده، کنترلی 
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بـودن یـا نبـودن، یک طرفـه یا دوطرفـه بودن پروتـکل و . . . پیشـنهاد 
شده اسـت. همچنیـن ایـن پروتـکل در فناوری های متفـاوت از قبیل و 
محقـق شده اسـت. در پژوهش انجام شـده مـروری بر انـواع پروتکل ها 
و پیاده سـازی های آنهـا داشـته و نقـط ضعـف و قـوت هرکـدام ارائـه 

شده اسـت.  

پی نوشت ها
1 Gordon Moore
2 Richard Feynman
3 Entanglement 

4 Distributed Computation
5 Quantum teleportation
6 Entanglement Swapping
7 Entanglement Distillation
8  Repeater
9 Qubit
10 Superposition
11Bennet et al.
12  Zha et al.
13 Entanglement Swapping
14 Wang and Shu

جدول 1: انواع فناوری های کوانتومی برای تحقق مخابره از راه دور کوانتومی و ويژگی های آنها

فاصلهفیدلیتیبازدهیفناوری کوانتومی

کیوبیت های فوتونی

قطبیت
]79[
]57[
]80[

 ۵۰%8۳%143 km

1400km%8۰%۳۲قطبیت]64[

Time-bins
]69[
]81[
]82[

۲۵%8۱%
6km
فیبر

Dual-rails on chip
بر روی تراشه۱/۲789%]83[

Spin-orbital qubits
بر روی میز۱/۳۲۵7%]84[

NMR]70[۱۰۰%9۰%یک   آنگستروم

مود های نوری
12m%8۳%۱۰۰متغیر پیوسته

بر روی میز%8۰%۱۰۰هایبرید ]7۲[

مجموعه های اتمی

بر روی میز%۵8%۱۰۰نور به ماده متغیر پیوسته )داغ(]۵۱[

0.5m%۵۵%۱۰۰ماده به ماده متغیر پیوسته )داغ(]۶۰[

%78%۵۰نور به ماده متغیر گسسته )سرد(]8۵[
7m
فیبر

%88%۵۰ماده به ماده متغیر گسسته )سرد(]8۶[
150m

فیبر

اتم های به تله افتاده

5µm%8۳%۱۰۰یون های به تله افتاده]7۶[

1m%9۰%۲۵یون های به تله افتاده و حامل های فوتونی ]87[

%88%۲۵اتم های خنثی در کاواک نوری]۶۱[
21m 
فیبر

حالت جامد

5m%78%۲۵فرکانس کیوبیت به نقطه کوانتومی]7۴[

%89%۲۵کیوبیت قطبیت به کریستال]88[
24.8m 

فیبر

%77%۱۰۰کیوبیت های ابررسانا بر روی تراشه]7۵[
بر روی تراشه

6mm

3m%88%۱۰۰مراکز خالی نیتروژن در الماس]89[ 
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15  Sang
16  Hong
17  Zha et al.
18 Entanglement Swapping
19  Wang and Shu
20 Sang
21 Li et al.
22 Quantum State Tomography
23  Measure-prepare
24  Active Feed-Forward
25 Post Processing
26 Tomographic
27 Ultra-low-noise Single-photon Detector
28  Entanglement-assisted Clock Synchronization
29  Superconducting Nanowire Single-photon Detectors
30 Active Stabilization
31 Photonic Qubit
32 Nuclear Magnetic Field
33  Optical Modes
34  Atomic Ensembels
35 Trapped Atomic Qubit
36  Solid State System
37  Linear Optics
38  Photonic Detection
39 Beam Splitter
40 Coherent
41  Fixed Energy Phase-modulated Coherent States
42 Hybrid Formulation
43  Broad-Band
44  Electro-optical Modulator
45  Quantum Dot
46  Quantum Electrodynamics
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