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Geleceğin 
bilgisayarı 
bulundu mu?
D-Wave şirketinin, en az 10 yıl sonra 
geliştirilebileceği söylenen kuantum 
bilgisayarını icat ettiği iddia ediliyor.

BBC Bilim Editörü Paul Rincon’un haberine göre, 
Kanadalı D-Wave, önce kuantum bilgisayarını 
geliştirmek için projesini sundu, ardından da 

projeyi hayata geçirmek için yatırımcılardan finansman bulmak 
için yola çıktı. Amazon alışveriş sitesinin kurucusu ve sahibi Jeff 
Bezos ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (Central Intelligence 
Agency- CIA) girişim sermayesi şirketi Q-Tel’in desteğiyle D-Wave, 
100 milyon dolarlık kaynak toplamayı başardı. D-Wave’in CEO’su 
Vern Brownell amaçlarını “Yola çıkarken hedefimiz çok netti. 
Olabilecek en kısa zamanda ticari açıdan anlamlı tam kapasite 
çalışan bir kuantum bilgisayarı üretmek” şeklinde anlattı. 
Şirketlere kuantum bilgisayarı teknolojisini sunmak istediklerini 
söyleyen Brownell, “Böylece daha önce çözümü imkânsız olan 
problemler çözülebilecek” dedi.

Kuantum fiziğini temel alarak imal edilen bilgisayarda, atomların 
ve atomları oluşturan partiküllerin bileşimleri değiştirildi. Böylece 
geleneksel fizik kurallarının dışına çıktığı iddia edilen D-Wave 
cihazının aynı anda birden fazla karmaşık hesaplamayı yapabildiği 
söyleniyor.  Geliştirilen bilgisayarın içi uzay boşluğundan 150 kat 
daha soğuk. Bilgisayar bu sayede aşırı ısınma sorunu olmadan 
en karmaşık matematiksel denklemleri dahi çözme kapasitesine 
sahip.

D-Wave’in ürettiği telefon kulübesinden biraz daha 
büyük boyutlarındaki bilgisayarın meziyetleri henüz 
tam olarak bilinmese de, dünyanın önde gelen teknoloji 
firmaları ve kuruluşları şimdiden yeni bilgisayarı 
incelemek için siparişlerini verdi.

Kuantum bilgisayarlarının bireysel kullanıcılar için 
olmadığı belirtiliyor. Ancak bu bilgisayarların şirketlere 
sunacağı fırsatlarla herkesin hayatında değişiklik 
yaratabilecek potansiyele sahip olduğu da vurgulanıyor. 
Ünlü bilimadamı Albert Einstein, bu tür bir cihazın 
geliştirilme ihtimali için “Çok ileride olabilecek ürkütücü 
bir adım” yorumunu yapmıştı.

Google yeni bilgisayarı yapay zekâ gelişimi alanında 
kullanmayı hedefliyor. Ses tanımlama veya kredi kartı 
sahtekârlığını tespit etme gibi karmaşık sorunların 
çözümünde kuantum bilgisayarlarının giderek daha 
sık devreye girmesi bekleniyor. Google ve ABD uzay 
araştırmaları enstitüsü NASA’nın yanı sıra, dev 
savunma sanayi firması Lockheed Martin’in de kuantum 
bilgisayarı için sipariş verdiği belirtildi.

Uzun süredir devam eden kuantum bilgisayarı geliştirme 
çabaları bugüne kadar başarısız olmuş ve test edilen 
cihazların istenen düzeyde veri işlemesi sadece kısa 
süreler için gerçekleşebilmişti.
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