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چکیده
یادگیری ماشین ،مجموعهای از الگوریتمها است که این امکان را برای کامپیوتر ایجاد میکند که الگوهای آماری و
رفتاری در دادهها را بدون برنامهنویسی صریح بیاموزد .این الگوریتمها کاربردهای گستردهای در همه زمینهها بویژه
علوم مالی که نیاز به توان و دقت محاسباتی باال دارند شامل مدلسازی بازارهای مالی ،مدیریت سبد داراییها،
ریسکسنجی وغیره دارد .اما از آنجا که اغلب این روشها نیاز به حجم زیادی از داده دارد ،انجام این محاسبات بر
روی کامپیوترهای کالسیک به میزان زیادی زمان و منابع محاسباتی نیاز دارد که ممکن است در عمل از کارآییهای
فنی و تخصیصی برخوردار نباشند .در اینراستا کامپیوترهای کوانتومی به علت قدرت پردازش موازی میتوانند
مسائل را بسیار سریعتر از الگوریتمهای همتای کالسیک خود حل کنند که سبب افزایش سرعت کوانتومی در
الگوریتمهای یادگیری ماشین خواهد شد .این مقاله به بررسی کاربرد محاسبات کوانتومی در حل مسائل علوم مالی
پرداخته و با روشهای کالسیک موجود مقایسه میکند .روششناسی پژوهش مطالعه اسنادی و کتابخانهای است که
دراین راستا مقاله مسائل مهم محاسباتی در اقتصاد مالی را مطرح نموده و سپس به معرفی الگوریتمهای بهینهسازی
کوانتومی برای حل مسائل پرداخته است .بطور مشخص پژوهش حاضر تالش کرده است که آن دسته از مسائل
محاسباتی در حوزه علوم مالی که استفاده از روش یادگیری ماشین کوانتومی نسبت به بهترین الگوریتمهای کالسیک
متناظر برتری ایجاد میکند را شناسایی نماید .همچنین امکانپذیری تحقق فیزیکی این روشها در کوتاه مدت نیز
بررسی شده است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که چگونه روشهای محاسبات کوانتومی میتواند منجر به افزایش
سرعت و دقت در تحلیلها و پیشبینیهای اقتصاد مالی شده و جایگزین بهتری برای روشهای کالسیک به ویژه
در مدیریت سبد دارایی و تحلیل ریسک است.
واژگان كلیدي :یادگیری ماشین ،علوم مالی ،محاسبات کوانتومی ،یادگیری عمیق ،یادگیری تقویتی
طبقه بندي .C40, C60, G00: JEL
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Abstract
Machine learning is a set of algorithms that make it possible for a computer to learn
the statistical and behavioral patterns in data without explicit programming. These
algorithms have wide applications in all fields, especially financial sciences, which
require high computational power and accuracy, including financial market modeling,
portfolio management, risk assessment, etc. But because most of these methods
require large amounts of data, performing these calculations on classical computers
requires a large amount of computational time and resources that may not be
technically and allocatively efficient in practice. In contrast, quantum computers, due
to their parallel processing power, can solve problems much faster than their classical
counterpart algorithms, which will increase the quantum speed of machine learning
algorithms. This article examines the application of quantum computing in solving
financial science problems and compares it with existing classical methods. The
applied research methodology is a documentary and library study in which the paper
raises important computational issues in financial economics and then introduces
quantum optimization algorithms to solve problems. Specifically, the present study
has tried to identify those computational problems in the field of financial sciences
that the use of quantum machine learning method is superior to the best classical
corresponding algorithms. The feasibility of physical realization of these methods in
the short term has also been investigated. The results of this study show how quantum
computing methods can increase the speed and accuracy of financial economics
analysis and forecasting and is a better alternative to classical methods, especially in
portfolio management and risk analysis.
Key words: Machine Learning, Financial Sciences, Quantum Computing, Deep
Learning, Reinforcement Learning.
JEL Classification: C40, C60, G00.

مقدمه
نیاز روزافزون ب شر به پردازش اطالعات با سرعت باالتر منجر به ساخت ترا شههای سریعتر و پیچیدهتر شده
 طبق قانون. الزم است که تعداد ترانزی ستورهای بی شتری بر روی تراشه تعبیه شود، برای ایجاد این تراشهها.است
 این ر شد. دو برابر خواهد شد، تعداد ترانزی ستورهای روی یک ترا شه (با م ساحت ثابت) تقریباً هر دو سال،مور
 اما با کوچکتر شدن ابعاد و ر سیدن به ابعاد. پیشبینی شده بود تاکنون ادامه دا شته ا ست1۹۶۵ نمایی که در سال
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اتمی ،چال شی که رخ میدهد این ا ست که در ابعاد اتمی ،قوانین فیزیکی که بر رفتار ذرات حاکم ه ستند ،قوانین
مکانیک کوانتومی هستتتند و نه قوانین مکانیک کالس تیک ) .(Marinescu and Marinescu, 2004در این صتتورت
پیشبینیهایهای کالستتیک ،در اثر رفتار کوانتومی ذرات ،نامعتبر خواهند شتتد .مانع دیگر در دستتتیابی به کاهش
نمایی اندازه ترانزی ستور ،موانع اقت صادی میبا شد .طبق قانون دوم مور ،هزینه ساخت ترا شهها نیز با زمان ر شد
نمایی خواهد داشت ).(Spiller et al., 2005
بنابراین ب سیاری از متخ ص صان در زمینههای مختلف پی شاپیش به فکر رفع این م شکل افتادند .یکی از مهمترین
راهحلها ،تغییر جهت تمرکز محاستتبات از قوانین کالس تیک کنونی به دنیای جدید کوانتومی بوده استتت که نه تنها
م شکالت گذ شته و محدودیتهای موجود را بر طرف می سازد ،بلکه افقهای جدیدی را نیز به دنیای محا سبات
اضتتافه میکند ) .(Meter and Oskin, 2006در واقع ،هدف محاستتبات کوانتومی یافتن روشهایی برای طراحی
مجدد قطعات به گونهای ا ست که بتوانند تحت آثار کوانتومی ،که در محدوده ابعاد نانومتری و کوچکتر بروز می
کنند ،به خوبی کار کنند ) .(Blackstad and Ospelkaus, 2009) (Home et al., 2009بهدنبال ک شف الگوریتمهای
کوانتومی که قادر ه ستند م سائل محا سباتی سنگین را ب سیار سریعتر از الگوریتمهای کال سیک حل کنند ،توجه
ویژهی دانشتتگاهها و ستترمایهگذاریهای کالن صتتنایع به این زمینه نوظهور جلب شتتده استتت .نمونههایی از این
الگوریتمها ،تجزیه سریع اعداد بزرگ و ج ستجوی سریع در یک مجموعه ت صادفی میبا شد

(Mousavi et al.,

(.2021
فناوریهای کوانتومی نستتبت به روشهای مشتتابه کالستتیکی خود ویژگیهای منحصتتربهفردی دارند که امکان
دستتترستتی به آنها در دنیای کالستتیک غیرممکن استتت .به همین علت استتت که فناوریهای کوانتومی بهشتتدت
موردتوجه دان شمندان و دولتها قرارگرفته و سرمایهگذاریهای عظیمی در این حوزه انجام شده ا ست .برای مثال
کامپیوترهای کوانتومی میتوانند قدرت پردازش بستتیار باالیی نستتبت به قدرتمندترین ابرکامپیوترهای کالستتیک
دا شته و قادر ه ستند برخی م سائل ریا ضی پیچیده که عمالً برای کامپیوترهای کال سیک غیرقابلحل ه ستند را در
زمان کوتاهی حل کنند .در حقیقت توان پردازش یک کامپیوتر کوانتومی حتی کوچک مقیاس ،بیش از توانمندترین
ابرکامپیوتر کالسیکی است ).(Arute et al., 2019
از سوی دیگر و به موازات پی شرفتهای مرتبط با فناوریهای ما شینهای کوانتومی ،رو شهای مرتبط با محا سبات نیز
از پی شرفت فزایندهای برخوردار بودهاند .از مهمترین این رو شهای محا سبات ،یادگیری ما شین 1ا ست که شاخهای
از هوش مصتتنوعی بوده و از دادهها میآموزد ) .(Lpaydin, 2020هدف یادگیری ماشتتین این استتت که کامپیوتر
بتواند وظیفه مشتتخصتتی را انجام دهد بدون اینکه دستتتورالعملهای صتتریحی از کاربر بیرونی داشتتته باشتتد.
الگوریتمهای یادگیری ماشتتین کاربردهای روزافزونی در حوزههای مختلف از جمله تشتتخیص تصتتویر و گفتار،
حمل و نقل ،دانش مالی و اقتصادی دارد .اما چالش اصلی استفاده از روشهای یادگیری ماشین ،زمان محاسباتی و
امکانات پشتتتیبانی مرتبط با حافظه کامپیوتر استتت زیرا در اغلب موارد پردازش این حجم و تنوع باال از دادهها و
اطالعات به زمان و حافظه زیادی نیاز دارند ).(Zhang and Qiang , 2020
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از آنجا که کامپیوترهای کوانتومی این توانایی را دارند که مسائل را بسیار سریعتر از بهترین الگوریتمهای کالسیک
موجود حل کنند ،تاثیر زیادی بر بستتیاری از علوم داشتتته و فرصتتت مناستتبی برای حل معرتتل پردازش دادههای
بزرگ 1در حوزههای مختلف را فراهم کردهاند .اما کامپیوترهای کوانتومی صرفا پردازندههای سریعتری نیستند که
بتوان به ستتادگی جایگزین کامپیوترهای کالستتیک برای ستترعتبخشتتی در حل مستتائل نمود .بنابراین یک ستتوال
الگوریتمی مهم بایستی برای هر کاربرد خاص پاسخ داده شود :آیا این کاربرد میتواند به سرعت کوانتومی برسد؟
اگر بتوان ثابت کرد که سرعتبخ شی کوانتومی برای م ساله خا صی وجود دارد ،سوال بعدی این ا ست چه زمانی
این افزایش سرعت عملی خواهد شد .برای تعیین اینکه چه زمانی افزایش سرعت کوانتومی برای حوزه خا صی
محقق خواهد شد ،درک عمیق از الگوریتمهای کوانتومی ،منابع مورد نیاز برای اجرای آن الگوریتم ،میزانی که این
منابع با بازنگری الگوریتمها میتوانند کاهش یابند و همینطور سیر زمانی پی شرفت سختافزار کوانتومی ضروری
ا ست .الگوریتمهای یادگیری ما شین کوانتومی یکی از کاربردهای کامپیوتر کوانتومی ا ست که روز به روز در حال
گسترش است .طی دهه اخیر الگوریتمهای یادگیری ماشین کوانتومی بسیاری پیشنهاد شدهاند که افزایش سرعت
قابل توجهی (نمایی و یا چند جملهای) نسبت به نمونههای متناظر کالسیک خود داشتهاند

(Zhang and Qiang ,

(.2020
یکی از مهمترین و پرکاربردترین پیشرفتهای محاسبات کوانتومی معطوف به علوم مالی بوده است .روند تکاملی
محا سبات دیجیتال کال سیک از دهه  1۹۵0میالدی آغاز و به علت توان باالی محا سباتی جایگاه محوری پیدا کرد.
ستتپس از دهه  1۹۸0تا کنون ،ایده امکان پذیری محاستتبات عددی با استتتفاده از قوانین مکانیک کوانتوم برای حل
محاسبات پیچیده دنبال شده است که نسبت به روشهای پردازش کالسیک اطالعات ،محاسبات کوانتومی بر پایه
الگوریتمهای کارآمد فنی و تخ صی صی با دقت و سرعت نمایی میبا شد ) .(Nielsen and Chuang, 2010اگرچه
در حال حا ضر فقط پردازندههای کوانتومی کوچک در د سترس ه ستند ،اما به علت انتظارات باال برای گ سترش
این فناوری در آینده نزدیک ،میتوان انتظار داشت که تغییر رویکرد جدی در روشهای محاسبات و بویژه حوزهای
اقتصتتاد مالی اتفاق خواهد افتاد .در این راستتتا اگر علوم مالی را به صتتورت علوم مرتبط با مدیریت فعالیتهای
اقتصتتادی و پول تعریف کرد ،اهمیت دقت و ستترعت در پردازش و حل مستتائل مالی مانند پیشبینی بازار ستتهام،
بهینهستتازی پرتفولیو و ستتبد داراییها و مباحث مرتبط با قیمتگذاری و آربیتراژ مشتتخص شتتده و ایده بکارگیری
روشهای محاسبه کوانتومی در اقتصاد مالی ترمین کننده دقت و سرعت محاسبات و تصمیمگیریهای مالی خواهد
بود ) .(Hull et al., 2021) (Orús et al., 2019بررستتی مطالعات در حوزه اقتصتتاد مالی تایید میکند که برخی از
مستتائل مالی شتتناخته شتتده را میتوان در چارچوب نظریههای کوانتومی تصتتریح نمود

(Stamatopoulos et al.,

( (Mosteanu and Faccia, 2021) .2020برای مثال ،رابطه بلک-استتتکولز-مرتون 2را میتوان بر استتتاس معادله
شرودینگر 3که در قوانین کوانتوم شناخته شده است نوشت و یا مدل سازی روابط آربیتراژ که در چارچوب قوانین
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محاستتتبات کوانتوم بهراحتی فرمولبندی و حل میشتتتود .بنابراین در این چارچوب میتوان کل بازار مالی را به
صورت فرآیند کوانتومی مدل و پردازش کرد

)(Ding et al., 2019) .(Kwangwon et al., 2018.

علوم مالی نوین ،حاوی حجم زیادی از مسائل محاسباتی چالشی است که توان کامپیوترهای کوانتومی میتواند در
حل آنها موثر واقع گردد ) .(Sergio et al., 2020به عنوان مثال ،سوالهای بسیاری در این حوزه میتوانند به صورت
م ساله بهینه سازی مدل شوند .اینها م سائلی ه ستند که در کامپیوترهای کال سیک به سختی حل می شوند ،اما به
کمک روشهای بهینه سازی کوانتومی به سرعت قابل حل ه ستند .در سالهای اخیر ،این حوزه به علت د ستر سی
تجاری ماشتتتینهای بهینهستتتازی کوانتومی (انیلر1های کوانتومی) کاربرد بستتتیار زیادی یافتهاستتتت

(Itay and

) .Spedalieri, 2016روش دیگر در حل مسائل مالی ،جستجو برای یافتن الگوها و الگوریتمهای دادهها است .این
روش پکی از پرکاربردترین روشهای پیشبینیهای علوم بازرگانی و مالی ا ست که اغلب مبتنی بر رو شهای داده
کاوی 2و یادگیری ماشتتین بوده و تا حد زیادی دقت پیشبینی را افزایش میدهد .اما این روشها اغلب مستتتلزم
صرف هزینه و زمان محا سبات زیاد ا ست .همچنین تحلیلگران محا سباتی علوم مالی ،با چالشهای مختلفی در
اجرای الگوریتمهای یادگیری ماشتتین در کامپیوترهای کالستتیک روبرو هستتتند ) .(Alcazar et al., 2020مستتائل
متداول شامل ارزیابی ری سک 3و قیمت گذاری م شتقات مالی پیچیده 4با ا ستفاده از رو شهای شبیه سازی مونت
کارلو ۵،مدل سازی بازارهای مالی با معادالت دیفرانسیل تصادفی ۶،بهینه سازی تخصیص اوراق بهادار 7و شناسایی
روند بازار ۸با روشهای یادگیری ما شین ه ستند ) .(Dixon et al., 2020حل این م سائل اغلب نیازمند روشهای
محاسباتی پیچیده و همچنین منابع مالی قابل توجه است .با توجه به اینکه علوم مالی نوین ،شامل انبوهی از مسائل
محا سباتی چال شی ا ست که به توان کامپیوترهای کوانتومی نیاز دارند بنابراین در سالهای اخیر تالش موثری برای
توستتعه الگوریتمهای یادگیری ماشتتین کوانتومی انجام شتتده استتت که نیازهای دادههای روزافزون در حوزه علوم
مالی را میتواند برآورده کند ).(Biamonte et al., 2017
پژوهش حاضتتتر تالش دارد که توضتتتیح دهد کامپیوترهای کوانتومی چگونه بر محاستتتبات علوم مالی بر مبنای
روشهای یادگیری ما شین تاثیر گذا شته و خواهد گذ شت؟ همچنین در کدام گروه از این م سائل ،توان محا سبات
کوانتومی سرعت محا سبات را افزایش میدهد؟ در نهایت کدام یک از این افزایش سرعتها قابلیت پیاده سازی
عملی را در کوتاه مدت خواهند دا شت؟ به منظور پا سخ به این سواالت این مقاله ،حوزههای مختلف دانش مالی
که میتوانند از افزایش سرعت محاسباتی ایجادشده در روشهای یادگیری ماشین کوانتومی بهره بگیرند را بررسی
کرده است.

3. Annealer
Data Minning
Risk Evaluation
Pricing Exotic Financial Derivatives
Monte Carlo Simulation
Stochastic Diffrential Equations
Portfolio Allocation Optimization
Market Trend

۶

1.
2.
3.
4.
۵.
۶.

7.

ساختار مقاله به این صورت تنظیم شده ا ست .بعد از مقدمه حا ضر و در بخش دوم مقاله به مرور مبانی نظری
محاستتبات کوانتومی و همچنین پیشتترفتهای عملی در این حوزه پرداخته شتتده استتت .ستتپس در بخش ستتوم،
روشهای یادگیری ماشتتتین که در علوم مالی کاربرد دارند تبیین شتتتده و الگوریتمهای کوانتومی متناظر و میزان
برتری آنها نسبت به الگوریتمهای کالسیک بررسی شده است .در بخش سوم همچنین در خصوص امکان پذیری
عملیاتی این الگوریتمها بحث شده است .بخش چهارم به نتیجهگیری مقاله اختصاص یافته است.

 -۱مبانی نظري محاسبات كوانتومی
این بخش ابتدا به مرور مبانی نظری محاستتبات کوانتومی پرداخته و ستتپس ستتختافزارهای کوانتومی موجود را
بررسی کرده است.

 -۱-۱نگاهی به اصول نظري محاسبات كوانتومی
محاستتتبات کوانتومی به معنی به کارگیری قوانین مکانیک کوانتومی برای انجام محاستتتبات بوده ،که با روشهای
دنیای کالسیک بسیار متفاوت است .قدرت کامپیوترهای کوانتومی در این است که براساس منطقی کار میکنند که
دیگر مبتنی بر منطق دو ارزشتتی صتتفر و یک به معنای متداول روشتتن-خاموش یا غلط-درستتت نیستتتند .واحد
اطالعات در کامپیوترهای کوانتومی کوانتوم بیت و مختصتترا کیوبیت 1نامیدهمیشتتود .کیوبیتها دارای دو ویژگی
مهم و متفاوت از دنیای کال سیک شامل برهمنهی 2و درهمتنیدگی 3ه ستند .بر خالف بیتهای کال سیک که در هر
لحظه از زمان در وضعیت صفر و یا یک هستند ،کیوبیتها براساس قوانین فیزیک کوانتوم ،میتوانند همزمان صفر
و یک را نیز اختیار کنند که این ویژگی برهمنهی کوانتومی نامیده میشتتتود .به عبارت دیگر یک ثبات 𝑛 کیوبیتی
میتواند در هر لحظه از زمان 𝟐𝒏 ،حالت را اختیار کند که منجر به قدرت محاستتتبات موازی در کامپیوتر های

کوانتومی میشود ).(Marinescu and Marinescu, 2004
ویژگی دوم بیان میکند که در حالت وجود دو یا بیش از دو کیوبیت ،این کیوبیتها میتوانند مستتتقل از فاصتتله
فیزیکی به یکدیگر وابسته باشند .این وابستگی درهمتنیدگی کوانتومی نامیده می شود .به عبارت دیگر ،دو کیوبیت
در صورتی درهمتنیده تلقی می شوند که بیان حالت یکی از آنها بدون دا شتن حالت دیگری امکانپذیر نبا شد و
تغییر حالت یکی از آنها منجر به تغییر حالت آنی ستتتایر کیوبیتها شتتتود .ویژگی های برهمنهی و درهمتنیدگی
کوانتومی ،محاستتبات کوانتومی را به طور چشتتمگیری از محاستتبات کالستتیک متمایز میکند

(Marinescu and

).Marinescu, 2004

 -۱-۲سخت افزار كوانتومی موجود

Qubit
Superposition
Entanglement
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2.

3.

سخت افزار کامپیوترهای کوانتومی را میتوان به دو د سته ا صلی تق سیم کرد :د سته اول ،کامپیوترهای کوانتومی
هستتتتند که مشتتتابه کامپیوترهای کالستتتیک فعلی مبتنی بر مدل گیتی و مداری رفتار میکنند

(Marinescu and

) .(Houshmand et al., 2018) Marinescu, 2004شرکتهای ا صلی که پردازندههای همه منظوره با این سبک
کوانتومی تولید میکنند شامل گوگل ،علی بابا ،IBM ،و مایکرو سافت ه ستند .در حال حا ضر ،در ساختار گیتی،
گوگل دارای رکورد پردازنده کوانتومی با  72کیوبیت است ).(Itay and Spedalieri, 2016
دستتته دوم ،آنیلرهای کوانتومی هستتتند که صتترفا برای یافتن مینیمم جهانی مستتاله هدف طراحی شتتدهاند .تاکنون
چندین انیلر کوانتومی تجاری شدهاند که مهمترین آنها پردازنده  DWAVEبا بیش از  2000کیوبیت ابررسانا است
) .(Hu et al., 2019این ماشتتین در آزمایشتتگاهها و شتترکتهایی در ستتراستتر دنیا از قبیل گوگل و

Texas A&M

آزمایش شده ا ست .نمونههای کوچکتر در ا ستارتاپها نیز ساخته شدهاند .در شرایط ایدهال ،این کامپیوترها از
توانی برابر با کامپیوترهای با مدل مداری برخوردار

هستند1.

برتری رایانش کوانتومی بر رایانش کالستتتیک با نمونههای کوچک مقیاس کامپیوترهای کوانتومی کنونی نیز اثبات
شده است .به عنوان مثال در سال  ،201۹گوگل با کامپیوترکوانتومی  ۵3کیوبیتی خود توانست مسئله نمونه برداری
ت صادفی را در  200ثانیه حل کند .حل این م سئله با ابرکامپیوترهای کال سیک تقریباً به  10000سال زمان نیاز دارد
).(Arute et al., 2019
شایان ذکر ا ست که در حال حا ضر این امکان برای همه افراد وجود دارد که به کامپیوتر کوانتومی در ابر

عمومی2

دسترسی پیدا کرده و آزمایشهای برنامهنویسی را انجام دهد .کامپیوتر کوانتومی  IBMموجود در ابر ( )IBM Qدر
حال حاضر جامعهای با بیش از  ۶0000کاربر را شامل میشود که تاکنون بیش از  1/7میلیون آزمایش محاسباتی با
ا ستفاده از آن انجام دادهاند .این در حالی ا ست که اولین سامانه  IBM Qکه در د سترس عموم بود ،فقط از قدرت
متو سط  ۵کیوبیت برخوردار بود .پسازآن ،این توان به  17و سپس  20کیوبیت ارتقا داده شده ا ست .اخیراً
اعالم کرده استتت که قدرت پردازش نمونه اولیه پردازشتتگر را به  ۵0کیوبیت توستتعه داده استتت

IBM

(Martin et al.,

(.2021

 -۲يادگیري ماشین كوانتومی و كاربردهاي آن در اقتصاد مالی
این بخش ابتدا الگوریتمهای یادگیری ماشتتین کوانتومی که دارای برتری نستتبت به الگوریتمهای متناظر کالستتیک
خود هستند را تبیین نموده و سپس کاربرد هر کدام در حوزه مالی شرح داده شده است.
در حالت کلی ،کاربردهای الگوریتمهای یادگیری ما شین را میتوان به سه د سته  )1پیشبینی آینده بر مبنای روند
داده های گذشتتتته  )2دستتتته بندی اطالعات و  )3یافتن الگوها بر مبنای نظم و بینظمی های موجود در داده ها
تقستتیمبندی کرد .در علوم مالی ،این روشها در بستتیاری مستتائل این حوزه که با عدم قطعیت در آینده ستتروکار

 .1برای مطالعه جزییات بیشتر در مورد سخت افزارهای کوانتومی به این مقاله مراجعه شود:

)(Chong et al., 2017

۸

1. Public Cloud

دارند مانند ریستتک و قیمت کاالها 1کاربرد دارند .به همین علت روشتتهای یادگیری ماشتتین بطور فراگیر در این
حوزه در حال گ سترش ا ست .برای مثال کمپانی

IDC

2

سرمایهگذاری در حوزه یادگیری ما شین به ارزش ۵0/1

میلیارد دالر را در سال  2020اعالم کردهاست که انتظار میرود در هر چهار سال این رقم حداقل چهار برابر شود
).(Lessmann et al., 2015
الگوریتمهای یادگیری ماشتتین را میتوان به دستتتههای یادگیری نظارتشتتده ،3یادگیری نظارتنشتتده ،4یادگیری
عمیق ۵و یادگیری تقویتی 6تقستتیم کرد .کاربردهای اصتتلی یادگیری ماشتتین ،شتتامل طبقهبندی 7و رگرستتیون( ۸در
یادگیری نظارت شده) ،خو شهبندی ۹و ا ستخراج ویژگی( 10در یادگیری نظارتن شده) میبا شند .شایان ذکر ا ست
که زیرروالهای 11جبر خطی ا ستفادههای و سیعی در الگوریتمهای یادگیری ما شین دا شته و تو سعه الگوریتمهای
کوانتومی جبر خطی تاثیر زیادی در گستتترش حوزه یادگیری ماشتتین کوانتومی داشتتتهاستتت زیرا افزایش نمایی
سرعت حل مسائل جبر خطی بر روی کامپیوترهای کوانتومی برای انواع خاصی از ماتریسها را فراهم نموده است
).(Gilyén et al., 2018) (Harrow et al., 2009
در اغلب کاربردهای یادگیری ماشین کوانتومی ،از چند واحد پایه بهره گرفتهمیشود .برای مثال مدارهای کوانتومی
برای ضرب ماتریسی ،معکوسگیری و تصویرسازی 12در زیرفراهای ماتریسی در روشهای کاهش ابعاد استفاده
می شوند ) .(Haener et al., 2018عالوه براین ،توانایی تخمین فا صله کوانتومی بین دو بردار ،برای مثال از طریق
ت ست جابجایی 13در روشهای یادگیری ما شین نظارت شده و بدون نظارت ا ستفاده می شوند

(Fanizza et al.,

( .2020تستتت جابجایی تستتتی استتت که شتتباهت بین دو حالت کوانتومی را میستتنجد .اغلب این زیرروالهای
کوانتومی نیاز به د ستر سی به داده دارند که با ذخیره داده در ساختارهای خاص در حافظه با د ستر سی ت صادفی
کوانتومی 14محقق می شود .تعدادی از الگوریتمهای کوانتومی یادگیری ما شین بر مبنای ایده کدگذاری دامنه عمل
میکنند به این معنا که دامنههای حالت کوانتومی با ورودیهای و خروجیهای محاستتبات نگاشتتت میشتتوند .از

آنجا که حالت کوانتومی با 𝒏 کیوبیت ،با 𝒏𝟐 مقدار مختلط تو صیف می شود این کدگذاری میتواند به ف شردگی
نمایی اطالعات منجر شود ) .(Carrasquilla, 2020در بسیاری موارد و اندازههای نمونهای ،الگوریتمهای یادگیری

ما شین کوانتومی میتوانند میلیونها بار سریعتر از همتای کال سیک خود اجرا شوند .کاربردهای افزایش سرعت
الگوریتم های یادگیری ماشتتتین کوانتومی در علوم مالی در ادامه تحلیل و مزیت هر روش در پایان این بخش در
جدول ( )1مقایسه و ارزیابی شده است.
Asset Prices and Risk
International Data Corporation
Supervised Learning
Unsupervised Learning
Deep Learning
Reinforcement Learning
Classification
Regression
Clustering
Feature Extraction
۹. Subroutines
10. Projection
11. Swap
12. Quantum Random Access Memory
2.
3.
1.
2.
3.
4.
۵.
۶.
7.
۸.

۹

 -۲-۱يادگیري نظارتشده
یادگیری نظارت شده به سیستمی اشاره دارد که در آن ورودی ،مجموعهای از نمونههای برچسبگذاری شدهاست
و وظیفه سی ستم این ا ست که با توجه به ورودیها و برچ سبهای متناظر داده شده ،به ازای ورودیهای جدید،
برچ سبهای منا سب را پیشبینی کند .وقتی که برچ سبها ،مقادیر حقیقی ه ستند م ساله ،به م ساله رگر سیون و
وقتی که برچسبها ،مقادیر گسسته هستند به مساله طبقه بندی ،موسوم هستند ).(Kerenidis and Prakash, 2020

 -۲-۱-۱رگرسیون
در مستتائل رگرستتیون ،برنامه کامپیوتر آموزش میبیند تا یک مقدار عددی را برای یک ورودی 𝒎 بعدی مفروض

پیشبینی کند .در واقع هدف این استتتت که تابع مناستتتب 𝑹 → 𝒎𝑹  𝒉:را بیاموزد .در این بخش ،الگوریتمهای
کوانتومی برای رگرستتتیون خطی به روش کمترین مربعات 1و برای رگرستتتیون نزدیکترین 𝒌 همستتتایگی 2بحث
میشود که نمونههای متناظر پرکاربردترین الگوریتمهای کالسیک برای رگرسیون هستند.
رگرستتیون خطی به روش کمترین مربعات ،یکی از پرکاربردترین الگوریتمهای یادگیری ماشتتین برای رگرستتیون
استتتت .در دنیای کالستتتیک ،کمترین مربعات خطا ،برای مجموعه دادههای با اندازه متوستتتط با استتتتفاده از حل
کنندههای ستتیستتتم خطی و برای مجموعه داده های بزرگ با روش کاهش گرادیان 3تکرار شتتونده حل میشتتود.
روش های کوانتومی متناظر با الگوریتم های مذکور برای کمترین مقدار خطا توستتتعه یافته اند

(Kerenidis and

) .Prakash, 2020این الگوریتمهای کوانتومی ،راه حلهای میان مدت ه ستند زیرا از مدارهای با عمق باال ا ستفاده
میکنند .در حوزه علوم مالی ،رگر سیون خطی برای قیمت گذاری کاال و برای محا سبه روند چند دارایی 4ا ستفاده
میشود.
نزدیکترین 𝒌 هم سایگی روش غیر پارامتری رگر سیون ا ست که برچ سب داده 𝒙 را به صورت میانگین برچ سب
𝒌 نزدیکترین همسایه 𝒙 در فاصله اقلیدسی تخمین میزند .راه حل کالسیک حل مساله به علت ابعاد باالی داده و
نیاز به محاستتبه چندین فاصتتله اقلیدستتی میتواند پیچیده و پرهزینه باشتتد .الگوریتمهای کوانتومی 𝒌 نزدیکترین
همسایه میتواند در آینده نزدیک استفاده شود زیرا زیرروالهای کوانتومی کارا برای تخمین فاصله وجود دارند که
میتوانند به افزایش ستترعت از مرتبه درجه دو به نستتبت الگوریتمهای کالستتیک برستتند ) .(Kerenidis, 2020از
کاربردهای نزدیکترین𝒌 هم سایه در دنیای مالی ،میتوان به سرمایهگذاری حق بیمه ری سک دارایی متقابل 5ا شاره
کرد.

 -۲-۱-۲طبقه بندي
Least Squres
K-Nearest Neighbor
Descent Gradient
Multi Assest Computation
Cross-Asset Risk Premia Investing

10

1.
2.
3.

4.
1.

طبقهبندی ،به معنی پیشبینی برچسبهای با مقدار گسسته است .در مسائل طبقهبندی برنامه کامپیوتر میاموزد که
تابع مناسب }𝒕  𝒉: 𝑹𝒎 → {𝟏, 𝟐, … ,را بیابد .برنامه آموزش دیده به کمک  hبرای یک ورودی مفروض تعیین

میکند به کدام طبقه از  tطبقه اختصتتاص دارد .در این خصتتوص ضتتروری استتت که الگوریتمهای طبقهبندی
کوانتومی بر مبنای دو الگوریتم نزدیکترین همسایه و ماشین بردار پشتیبان 1تحلیل و بحث شود.
طبقهبندی نزدیکترین همستتتایه ،مجموعهای از مراکز را به عنوان ورودی میپذیرد و به هر نقطه داده ،برچستتتب
نزدیکترین مرکز را به عنوان برچستتب اختصتتاص میدهد .به علت وجود پروستتههای کارامد تخمین فاصتتله و
الگوریتمهای خو شه بندی کوانتومی برای یافتن مراکز ،امکان پیاده سازی عملی این روش در آینده نزدیک وجود
دارد.
الگوریتم ما شینهای بردار پ شتیبان ،از پرکاربردترین الگوریتمهای بینایی ما شین نظارت شده و زیرمجموعهای از
الگوریتمهای طبقهبندی هستتتند .به کمک این ماشتتینها ،میتوان ابرصتتفحهای را یافت که پایگاه داده برچستتب
گذاری شده را به دو دسته مجزا تقسیم کند .پیشنهادهای زیادی برای برای پیاده سازی ماشینهای بردار پشتیبان بر
روی کامپیوتر کوانتومی وجود دارد ) .(Rebentrost et al., 2014) (Chatterjee and Yu, 2017این الگوریتم ها
بستتیار مورد توجه قرار گرفتهاند زیرا در آنها ،اعمال مورد نیاز برای ستتاخت ابرصتتفحه 2و تخصتتیص یک طبقه به
بردار جدید از مرتبه چندجملهای بر ح سب 𝒏𝒈𝒐𝒍 ا ست که 𝒏 بعد ف رای بردار ا ست 3.با توجه به نوظهور بودن
کاربرد کوانتوم در علوم مالی ،اما پیشتتنهادهای اولیهای برای اعمال الگوریتمهای طبقهبندی کوانتومی برای مستتائل
تشخیص الگو وجود دارد .در حقیقت ایده تشخیص الگو در چارچوب کامپیوتر کوانتومی به صورت آزمایشگاهی
اجرایی شتتدهاستتت .از مهمترین کاربردهای ماشتتینهای بردار پشتتتیبان در حوزه علوم مالی تحلیل ریستتک

اعتبار4

است.

 -۲-۲يادگیري بدون نظارت
یادگیری بدون نظارت د ستهای از روشهای یادگیری ما شین برای ک شف الگوهای موجود در میان دادهها ا ست.
دادههای ارائه شده به الگوریتم بدون نظارت دارای برچ سب نی ستند ،بدین معنا که متغیر ورودی )𝑿( بدون هیچ
متغیر خروجی متناظری نسبت داده شده است .در یادگیری بدون نظارت ،الگوریتمها ساختارهای موجود در میان
دادهها را کشف میکنند .روشهای یادگیری بدون نظارت به روشهای خوشه بندی ،5استخراج ویژگی ،مدلهای
ترکیبی یادگیری ۶و مدلهای مولد 7تق سیم بندی می شوند .الگوریتمهای کوانتومی پی شنهاد شده برای این مدلها در
ادامه تبیین شده است.

2. Support Vector Machine
 .4گامهای عملیاتی پیادهسازی آزمایشگاهی ماشین بردار پشتیبان کوانتومی در این مقاله ارائه شدهاست:
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Hyperplane

3.

Credit Risk
Clustring
Mixture Learning Models
Generative Models

۵.
1.
2.

)(Li et al., 2015

3.

 -۲-۲-۱خوشه بندي
الگوریتم کال سیک 𝒌 میانگین ،یکی از پرکاربردترین الگوریتمهای خو شه بندی برای مقادیر حقیقی ا ست .در هر
م ساله خو شهبندی ،پایگاه دادهای از 𝒏 بردار داده می شود و قرار ا ست به هر بردار یکی از 𝒌 برچ سب تخ صیص
داده شود (فرض بر این است که 𝒌 مفروض است) ،به گونهای که بردارهای مشابه ،به یک خوشه تخصیص داده
شوند .اغلب ،فا صله اقلید سی معیار شباهت ا ست ،هر چند ب سته به مو ضوع مورد بحث ،سایر معیارها نیز ممکن
است در نظر گرفته شوند.
برای حل این مساله بر روی کامپیوتر کوانتومی ،الگوریتمی به اسم 𝒒 میانگین پیشنهاد شدهاست که نسخه متناظر
الگوریتم 𝒌 میانگین استتت .الگوریتم 𝒒 میانگین ،همگرایی و دقتی شتتبیه الگوریتم 𝒌 میانگین دارد و زمان اجرای
آن بر حسب اندازه داده ورودی چند جملهای-لگاریتمی است ) .(Kerenidis et al., 2018الگوریتم 𝒒 میانگین در
آینده نزدیک قابل پیاده سازی ا ست که با الگوریتم تخمین فا صله و ضرب ماتری سی اجرا می شود .به یکی از
کاربردهای 𝒒 میانگین در حوزه علوم مالی میتوان به تحلیل ریسک سبد سهام 1اشاره کرد.
خو شهبندی طیفی 2الگوریتم یادگیری ما شین برای خو شهبندی داده با ساختارهای غیرمحدب و یا النهای ا ست
) .(Von Luxburg, 2007این روش بر مبنتتای نظریتته گرافهتتا از ویژگیهتتای طیفی متتاتریس الپالس برای
تصتتویرکردن داده در فرتتای با ابعاد پایین بهره میگیرد تا خوشتتهبندی کاراتر محقق شتتود .باوجود موفقیت این
روش در عمل ،زمان اجرای این الگوریتم به ستتترعت رشتتتد میکند زیرا زمان اجرای این الگوریتم در کامپیوتر
کالستتیک برحستتب تعداد دادههای ورودی ) 𝟑𝒏(𝒐 استتت .الگوریتم کوانتومی بدین منظور ارائه شتتدهاستتت که
پیچیدگی آن بر حستتب اندازه ورودی خطی استتت .شتتبیهستتازیها نشتتان میدهد که در دقت یکستتان الگوریتم
کوانتومی بسیار سریعتر از الگوریتم کالسیک اجرا میشود ). (Iordanis and Landman, 2021
الگوریتم کال سیک 𝒌 میانگین به الگوریتم بی شینه سازی انتظار 3برای یادگیری مدلهای ترکیبی گو سی تعمیم پیدا
میکند و همچنین الگوریتم 𝒒 میانگین میتواند به الگوریتم بیشتتتینهستتتازی انتظار کوانتومی توستتتعه پیدا کند
).(Kerenidis et al., 2020
با فرض د ستر سی کوانتومی به پایگاه داده ،الگوریتم بی شینه سازی انتظار کوانتومی همگرایی دا شته و دقتی م شابه
نستتخه متناظر کالستتیک دارد .در حالی که زمان اجرا بر حستتب تعداد دادههای موجود در مجموعه آموزش چند
جملهای لگاریتمی و بر حسب سایر پارامترها (از قبیل بعد ف رای ویژگی و تعداد مولفههای ترکیبی) چندجملهای
است .مهمترین کاربردهای احتمالی الگوریتم بیشینهسازی انتظار کوانتومی در علوم مالی شامل شناسایی بخشها و
ناحیههای بازار ،تالطمات و نوسانات ،4و نوسانات قیمتها و نرخ ارز است.

- ۲-۲-۲استخراج ويژگی

Portfolio Risk Analysis

4.

Expectation-Maximization
Volatility

1.
2.

۵. Spectrul Clustring
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استتتتخراج ویژگی فرایندی استتتت که در آن با انجام عملیاتی بر روی دادهها ،ویژگی های بارز و تعیینکننده آن
مشخص می شود .هدف استخراج ویژگی این است که دادههای خام به شکل قابل استفادهتری برای پردازشهای
آماری بعدی درآیند و دادهها در ف رای با ابعاد بزرگ به ف رایی با ابعاد کمتر تبدیل شود .ت صویر کردن بر روی
فرتتتای بردار ویژه 1ماتریس داده یکی از پراستتتتفادهترین روشهای استتتتخراج ویژگی و کاهش ابعاد در روش
یادگیری ما شین کال سیک ا ست .الگوریتمهایی مانند تحلیل مولفه ا صلی 2،یا تحلیل جداکننده کال سیک ،3از چنین
تصویرگرهایی استفاده میکنند .الگوریتمهای تحلیل مولفه اصلی کوانتومی بر حسب ابعاد مساله به افزایش سرعت
نستتبت به نمونههای کالستتیک خود منجر میشتتود ) .(Lloyd et al., 2014.الگوریتمهای جدید تصتتویرستتازی
کوانتومی از روشهای تخمین مقدار منفرد (Kerenidis and Prakash, 2017) 4و یا تبدیل مقدار منفرد

(Gilyén

) et al., 2018استفاده میکنند.

-۲-۳يادگیري عمیق
روش های متعددی برای یادگیری عمیق کوانتومی بر استتتاس مدارات کوانتومی پارامتری ارائه شتتتدهاستتتت که
عملکردی م شابه با شبکههای ع صبی متناظر کال سیک دارد در حالیکه به افزایش سرعت کوانتومی برای آموزش
میتوان رسید .شبکههای ع صبی پیشنگر کوانتومی در این حوزه پیشنهاد شدهاند که میتوانند در ارزیابی مستقیم
و آموزش متبنی بر دادههای پسنگر بستتتیار کارا رفتار کنند ) .(Allcock et al., 2020اخیرا یک شتتتبکه عصتتتبی
کانولوشتتنال ۵کوانتومی با افزایش ستترعت در آموزش و انتشتتار به عقب ارائه شتتدهاند ).(Kerenidis et al., 2020
ساختارهای کوانتومی برای یادگیری عمیق ،حوزه پژوه شی جدید و رو به پی شرفت ا ست که پی شرفتهای اخیر
شامل اجرای شبکههای عصبی کانولوشنال کوانتومی است ).(Chakrabarti et al., 2019) (Cong et al., 2019
کاربردهای روش یادگیری عمیق و به دنبال آن روشتتهای یادگیری عمیق کوانتومی در علوم مالی حوزهای در حال
گسترش است ) .(Culkin and Das, 2017اخیرا راهحلهایی که مبتنی بر یادگیری عمیق کوانتومی پیشنهاد شدهاند
ن سبت به ن سخه های کال سیک متناظر خود در حوزههای مختلف دانش مالی از قبیل قیمت دارایی ،خطر رهن ۶و
دفتر سفار شات محدود 7برتری چ شمگیری دارند .هرچند در تحلیل سریهای زمانی عموما روشهای کال سیک
نسبت به روشهای کوانتومی برتری دارند ).(Chen et al., 2019

 -۲-۴يادگیري تقويتی
در این حوزه از یادگیری ما شین ،دادهها و برچ سبها موجود نبوده و دادهها باید به و سیله ما شین تولید شده و
فرایند تولید داده را با بهینهستتتازی یک تابع جایزه مفروض بهینه کند ) .(Kolm and Ritter, 2020این روش تا

Eigen-Value
Principal Component Analysis
Linear Discriminant Analysis
Singular Value Estimation
Convolutional Neual Network
Mortgage Risk
Limit Order Book
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3.
4.

۵.
۶.
7.
1.

2.

حدی شبیه بازی کودکان ا ست به این معنا که کودک با محیط ارتباط برقرار میکند و در ابتدا رفتارهای ت صادفی
انجام میدهد .سپس با بازخوردهای بیرونی (تشویق یا سرزنش والدین) کودک یاد میگیرد که خود را بهبود دهد.
از طریق یادگیری تقویتی ،ماشتینها میتوانند بازیهای کامپیوتری که در ابتدا به نظر میرستید بر مبنای ماشتینها
قابل مدیریت نیستند را مدیریت کنند.
کنترل پویا بازارهای مالی ،یک زمین بازی طبیعی برای الگوریتمهای یادگیری تقویتی ا ست .پژوهشهای ب سیاری
برای مسائل مدیریت ریسک پویا در موارد مبتنی بر مدل ،به کمک ابزار برنامه نویسی دینامیک در زمان گسسته یا
پیوسته انجام شدهاست .در چنین ساختاری ،اگر شبیه سازی واقعی از بازار مالی وجود داشته باشد ،الگوریتمهای
یادگیری تقویتی ،راهی برای روش های تقریب عددی بدون مدل برای راهبردهای پوشتتتشتتتی 1باز میکند .چنین
شتتبیهستتازی ممکن استتت به طور معمول شتتامل نواقص بازار مانند افزایش هزینههای معامله ،تاثیر اندازه بازار و
مشکالت مرتبط با تامین نقدینگی شود .چند حوزه مهم کاربرد یادگیری تقویتی در علوم مالی شامل قیمتگذاری
و پو شش ری سک م شتقات مالی 2،تخ صیص بهینه دارایی 3،مدل سازی تاثیر بازار  4و معامالت الگوریتمی ا ست
) .(Charpentier et al., 2021در همین راستتتا آموزش تقویتی کوانتومی حوزهای نستتبتا جدید استتت که منجر به
افزایش سرعت ن سبت به الگوریتمهای کال سیک شدها ست

)(Albarrán-Arriagada et (Ramezanpour, 2017

).al., 2018

 -۲-۵جمعبندي
جدول ( ،)1مستتتائل علوم مالی که روشهای یادگیری ماشتتتین کوانتومی میتوانند به افزایش ستتترعت و کارایی
کوانتومی در حل آنها منجر شوند ،را جمعبندی میکند .همچنین الگوریتم کوانتومی منا سب حل آن کاربرد خاص،
میزان افزایش ستترعت و همچنین زمان تحقق فیزیکی آن نیز اعالم شتتدهاستتت .در این جدول 𝑁 ،اندازه ورودی
مساله ومنظور از افزایش سرعت )𝑁√(𝑂 این است که اگر زمان صرف شده برای حل کالسیک آن مساله مالی،
ضریبی از 𝑁 باشد ،زمان حل کوانتومی آن ،ضریبی از 𝑁√ است همچنین منظور از افزایش سرعت )𝑁𝑔𝑜𝑙(𝑂 این
ا ست که اگر زمان صرف شده برای حل کال سیک آن م ساله مالی ،ضریبی از 𝑁 با شد ،زمان حل کوانتومی آن،
ضریبی از 𝑁𝑔𝑜𝑙 ا ست  (Cormen et al., 2009).به عنوان نمونه ،اگر زمان صرف شده برای یک م ساله بر روی
کامپیوتر کالسیک  1012واحد زمانی باشد ،حل آن با الگوریتم کوانتومی دارای افزایش سرعت )𝑁√(𝑂 10۶ ،واحد
زمانی خواهد بود که یک میلیون بار ستتریعتر استتت .همچنین حل آن مستتاله با الگوریتم کوانتومی دارای افزایش
سرعت )𝑁𝑔𝑜𝑙(𝑂 فقط  12واحد زمانی است .به افزایش سرعت از مرتبه)𝑁√(𝑂 افزایش سرعت

چندجملهای۵

و به افزایش سرعت از مرتبه )𝑁𝑔𝑜𝑙(𝑂 افزایش سرعت نمایی ۶گفته میشود.

Hedging Strategies
Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Optimal Asset Allocation
Market Impact Modeling
Quadretic
Exponenitial
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3.
4.
۵.

۶.
1.

2.

همانطور که م شاهده می شود رو شهای حل کوانتومی کاربرد گ ستردهای در حل م سائل مالی دا شته و بهویژه در
روشهای پرکاربرد مدلسازی تحلیل مالی شامل روشهای رگرسیون و خوشهبندی قادر به تحلیل طیف گستردهای از
مسائل از جمله بهینه یابیها ،قیمتگذاری داراییها ،تحلیل سبد سهام ،معامالت الگوریتمی ،پیشبینیهای نرخ تورم
و محاسبات حوزه ریسک سنجی هستند.

1۵

جدول  :۱كاربرد روشهاي يادگیري كوانتومی در حل مسائل علوم مالی (منبع :يافتههاي
مساله كاربردي در حوزه علوم مالی

دسته

پژوهش(

روش حل كوانتومی

میزان افزايش سرعت در دقت

زمان تحقق

مشابه

پیادهسازي عملی

با فرض اندازه ورودي برابر
• قیمت گذاری کاال

رگرسیون

• محاسبه روند چند دارایی

رگرسیون خطی کوانتومی

𝑵

)𝑁√(𝑂

آينده میانمدت

)𝑁√(𝑂

آينده كوتاهمدت
پیادهسازي شدهاست

)(Kerenidis and Prakash, 2020

سرمایهگذاری حق بیمه ریسک دارایی متقابل

رگرسیون

نزدیکترین𝑘 همسایگی کوانتومی

تحلیل ریسک اعتبار

طبقهبندی

)(Kerenidis, 2020
ماشین بردار پشتیبان کوانتومی

)𝑁𝑔𝑜𝑙(𝑂

تحلیل ریسک سبد سهام

خوشهبندی

)(Chatterjee and Yu, 2017
الگوریتم 𝑞 میانگین

)𝑁𝑔𝑜𝑙(𝑂

)(Kerenidis et al., 2018
الگوریتم بیشینهسازی انتظار کوانتومی

آينده كوتاهمدت

)𝑁𝑔𝑜𝑙(𝑂

آينده كوتاهمدت

• شناسایی نواحی بازار

خوشهبندی

• باال/پایین رفتن نوسانات

))Anupam Prakash, 2020

• افزایش/کاهش نرخها
• افزایش/کاهش تورم
کاهش ابعاد دادههای متنوع مالی

استخراج

الگوریتمهای تحلیل مولفه اصلی کوانتومی

ویژگی

)(Lloyd et al., 2014.
الگوریتم تصویرسازی کوانتومی
)(Kerenidis and Prakash, 2017
)(Gilyén et al., (2018

1۶

)𝑁√(𝑂

آينده كوتاهمدت

• قیمت دارایی

شبکه عصبی کانولوشنال کوانتومی

• دفتر سفارشات محدود

)(Chakrabarti et al., 2019) (Cong et al., 2019
شبکههای عصبی پیشنگر کوانتومی (Allcock et

• خطر رهن
• پیشبینی بازار سهام
• معامالت سهام

𝑁√(𝑂

آينده كوتاهمدت

)al., 2020
یادگیری عمیق

• ریسک و اعتبار پیش فرض مالی
• قیمتگذاری و پوشش ریسک مشتقات مالی
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نتیجه گیري
این پژوهش به بررستتی مبانی نظری محاستتبات و تکامل کامپیوترهای کوانتومی از
منظر اثر بر محاستتتبات علوم مالی بر مبنای روش های یادگیری ماشتتتین پرداخت.
تمرکز ا صلی در مرور مبانی نظری و محا سباتی ما شینهای کوانتومی ،پا سخ به دو
سوال اصلی بود -1 .چگونه توان محاسبات کوانتومی سرعت محاسبات را در حوزه
علوم مالی افزایش میدهد؟  -2کدام یک از این افزایش سرعتها قابلیت پیادهسازی
عملی را در کوتاه مدت خواهند داشتتت؟ بررستتی پژوهشهای در حال گستتترش و
تکامل نشان داد که افزایش قدرت محاسباتی و دسترسپذیر بودن دادههای بزرگ به
همراه توستتتعه الگوریتمها باعث پیشتتترفتهای عظیم روشهای یادگیری ماشتتتین
شدهاند .همچنین نزدیکی به محدودیتهای فیزیکی تولید ترا شههای سیلیکونی به
همراه رشد روزافزون حجم مجموعه داده پژوهشگران حوزههای مختلف علوم و از
جمله علوم مالی را ترغیب کردهاست که از قدرت محاسبات کوانتومی برای افزایش
سرعت الگوریتمهای کالسیک یادگیری ماشین استفاده کنند .در این مقاله ،با بررسی
روشهای موثر بر یادگیری ماشتتین کوانتومی ،به کاربرد روشتتهای حل کوانتومی در
حل مسائل مالی اشاره شد.
در برر سی کاربردهای محا سبات کوانتومی در اقت صاد مالی و اهمیت آن ،ن شان داده
شد که گ سترش قابل توجه کاربردهای محا سبات کوانتومی در علوم مالی دو علت
اصلی دارد )1:تحوالت در حال توسعه و فراتر از انتظارات در سخت افزار کوانتومی،
و  )2پیشتترفت مبانی نظری و مفهومی نظریات کوانتومی ،که افزایش نمایی ستترعت
محا سبات در الگوریتمهای کوانتومی به طور گ سترده و کاربردی در تمام علوم و از
جمله علوم مالی که نیاز به دقت و سرعت باالتر در پردازش اطالعات دارد را امکان
پذیر نموده ا ست .در این را ستا چهار الگوریتم پرکاربرد شامل  )1طبقهبندی دادهها
با هدف تشخخصیس سخخرید و دقیگ الگوها در میان دادهها )2 ،روشهای رگرستتیون با
تمرکز بر تشتتتخیص فرم تابعی دادهها )3 ،روش تحلیل مولفههای اصتتتلی با هدف
تقلیل دادهها به چند مولفه اصتتلی و تعیین روندهای همحرکتی میان دادههای بزرگ،
و  )4شتتبکههای عصتتبی با تمرکز بر شتتناستتایی و تعیین الگوهای رفتاری بر استتاس
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شتتهود ذاتی دادهها تحلیل و بحث شتتد .همچنین بر این نکته تاکید شتتد که هنوز تا
تحقق عملیاتی برخورداری از محاسبات کوانتومی در علوم مالی فاصله زیادی وجود
دا شته و م ستلزم پی شرفتهای زیادی ا ست تا به یک پردازنده کوانتومی برای اجرای
الگوریتمهای محاسبات کوانتومی دست پیدا کرد .در نهایت نیز مهمترین کاربردهای
محا سبات کوانتومی در اقت صاد مالی برر سی شد .همچنین نقش فناوریهای کوانتومی
در بهینهیابیهای اقتصادی و مالی و مباحث مربوط به قیمتگذاری و ریسک سنجی
و اینکه چگونه با افزایش دقت و سرعت ن سبت به رو شهای کال سیک الگوریتمهای
محاسباتی را بهبود میدهند تحلیل شد.
نتایج این مطالعه تاکید میکند که یادگیری ماشتتین کوانتومی با دو معیار ستترعت و
دقت کاربرد و سیعی در رو شهای پرکاربرد مدل سازی تحلیل مالی شامل رو شهای
رگرستتیون و خوشتتهبندی قادر به تحلیل طیف گستتتردهای از مستتائل از جمله بهینه
یابیها ،قیمتگذاری داراییها ،تحلیل سبد سهام ،معامالت الگوریتمی ،پیشبینیهای
نرخ تورم و محاستتبات حوزه ریستتک ستتنجی دارند .بنابراین ضتتروری استتت که
ستتتیاستتتتگذاران و متخصتتتصتتتین حوزه علوم مالی با توجه به مزایای بکارگیری
ما شینهای کوانتومی ،برنامهریزیهای الزم برای تامین مالی پروژههای گذار به ن سل
کامپیوترهای کوانتومی را پیگیری نمایند.
بر ا ساس نتایج این پژوهش پی شنهاد می شود که با توجه به کاربرد و سیع محا سبات
کوانتومی در فناوری بالکچین ،رمزارزها و مباحث مرتبط با امنیت و مدیریت بهینه
معامالت مالی با بکارگیری شتتتبیه ستتتازیهای کوانتومی ،عملیاتی کردن روشهای
یادگری ماشتتینهای کوانتومی در علوم مالی به صتتورت یک ضتترورت مورد توجه
قرار گیرد .همچنین با توجه به مهمترین ویژگی و نقطه مشتتترک مستتائل در اقتصتتاد
مالی که ماهیت عدم قطعیت در پیشبینی رفتار آینده متغیرها ،ارزشگذاری داراییها
و بازده آنها استتت ،یکی از روشتتهای کاهش ریستتک ،تجزیه و تحلیل رفتار دارایی
ب صورت پیو سته و مبتنی بر اطالعات لحظهای بازار ا ست که ا ستفاده از ما شینهای
یادگیری کوانتومی با کارآیی فنی و تخ صی صی میتواند نقش موثری در بهینه سازی
معامالت و کاهش ریسک داشته باشد.
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