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ولوژیتکن.ماشین هاقطعاتتاداروییموادازاست،بزرگیمشکلتقلبیتولیدات
.می کندتهدیدراانسانجانتقلبی،

بهددرآمشدندزدیدهسببجهان،کلدرسرقتیوتقلبیمحصوالتوارداتسالههر
بهصنعتبرایسالههرتنهاییبهتقلبیداروهای.می شوددالرترلیون۰.۵اندازه ی
دتهدیراانسان هاسالمتیداروهااینبعالوهودارندهزینهدالربیلیون۲۰۰اندازه ی
اینونیستفعالمعموالواستاستانداردسومیکتقریباآن هاموثرمواد.می کنند
.می شودسالدرمرگمیلیونیکبهمنجر
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مقدمه



Royalمحققیناما Societyبه یلبرماکوانتومی،تکنولوژیبرکتبهکهمعتقدند
انتومی،کوجدیدتکنولوژیکهمی گویندمحققین.ایستاده ایمتقلببدونآینده ای
اتمت  هویتشخیصقطعاتساختنبهموفقدانشمندان.می کندممکنغیرراتقلب

.شدند(ID)مقیاس
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معرفی فناوری



بههمراه هایتلفندراپلیکیشنیکطریقازراتکنولوژیاینباراولینبرایتیماین
اصلیمحصولیککهدهدتشخیصمی توانداپلیکیشناین.گذاشتخواهندنمایش
.سنجندبهمراهشانتلفن هایبارامحصولیکاعتبارمی توانندمردموتقلبی،یااست
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معرفی فناوری
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شناسایی علت جعل

منحصر به فرد بودن  اتم

شناسه کوانتوم الکترونیک

شناسه کوانتوم نوری

چالش کوانتومی

فناوریپنج اصل در این 
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شناسایی علت جعل

بههاانگشتاثروهاهلوگراموهاRFIDمانندشناساییهایسیستماینکهدلیلبه
.هستندشدنکپیقابلنیستندماکروسکوپی

فناوریپنج اصل در این 
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منحصر به فرد بودن  اتم

طحسایندرجزئیاتگیریاندازهامااست،فردبهمنحصراتمیمقیاسدرچیزهمه
وردمنورخواصتوسطعادینورمیکروسکوپیکوضوح.استدشواربسیارمعموال
.استشدهمحدودتصاویرایجادبرایاستفاده

.دادانجامراهاگیریاندازهتوانمیاتمینیرویمیکروسکوپیکازاستفادهبا

فناوریپنج اصل در این 
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شناسه کوانتوم الکترونیک

کهقتیوکهکنندمیاستفادهواقعیتاینازماالکترونیکیکوانتومیهایشناسه
یخاصهایانرژیتوانندمیتنهاهاالکترونشود،محدوداتمیمقیاسدرآنهاحرکت
.باشندداشته

فناوریپنج اصل در این 
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شناسه کوانتوم نوری

تغییرکهاستاتمیسطحنواقصبرمبتنیاپتیککوانتومیهایشناسهعملکرد
ازفردبهمنحصرنوریامواج.شودمیایجادفلورسنتهاینانوموادازنورچگونگی
هایهشناستصویر،پردازشازاستفادهبا.شوندمیتولیدفلورسنتهاینانوسیم
.دادتشخیصتوانمیکوانتومی

یفناورپنج اصل در این 
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چالش کوانتومی

تحالیکبرایهااتموگیردمیقراربررسیموردکوانتومیساختارمرحلهایندر
.شودمیطراحیخاص

فناوریپنج اصل در این 
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یکیتشخیص هویت کوانتومی الکترون

وریتشخیص هویت کوانتومی ن

میتولید کد های تصادوفی در مقیاس ات

امنالکترونیک

اتمیمقیاسدرانگشتاثرساختفناوری

مقیاساتمتصادفیهایکدمنابعساخت

راه حل های فناوری بدون جعل و تقلب
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اینترنتیتشخیص هویت کوانتومی در سیستم بانکداری

بستربرونییالکتروسایلطریقازبانکیهایتراکنشانجامبهاشارهاینترنتیبانکداری
فناوریودورراهارتباطاتهایزمینهدرخصوصافناوریهایتوسعه.دارداینترنت
دلیلهباینترنتیبانکداریاهمیتواستساختهمتحولرابانکداریصنعتاطالعات
.استافزایشحالدرتراکنشهرازایبهکمترهزینهوترگستردهدستیابی
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اینترنتیتشخیص هویت کوانتومی در سیستم بانکداری

کدگذاری کوانتومی

فوتونشدنقطبیوهاکوآنتوممکانیکقطعیتعدماصلاساسبرکوآنتومیکدگذاری
کوآنتومیحالتگیریاندازههایزنبرگ،قطعیتعدماصلاساسبر.باشدمیهایزنبرگ
.نیستپذیرامکانسیستمآنزدنبرهمبدونسیستم
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اینترنتیتشخیص هویت کوانتومی در سیستم بانکداری

کدگذاری کوانتومی

دیاگرام کد گذاری کوانتومی
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اینترنتیتشخیص هویت کوانتومی در سیستم بانکداری

تیکد گذاری کوانتومی در بانکداری اینترن

رنتی کد گذاری کوانتومی بانکداری اینت
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