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أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة
انههل لشههري عأههيم أن أنههال جههائزة الملههك فيصههلز وأود أن أنتلههز يههذن الفرصههة للتعبيههر عههن شههكري
للجن ههة االاتي ههار للج ههائزةة ولذس ههاتذة ال ههذين رش ههحوني لل ههاة ولك ههل م ههن ههاموا ب ههالتاطيط وا ع ههداد لل ههذن
المناسبةز
إن أح ههد أس ههباب منح ههي الج ههائزة اكتش ههافي اوارزمي ههة تمك ههن الحاس ههوب الكه هوانتي

وي ههو حاس ههوب

افتراضي نأمل أن يتم صنعل في و ت ما مهن يهذا النهرن مهن تحليهل األعهداد الضهامة إلها عوامللها
األوليههة وذلههك بسههرعة تفههوق كثيه ار الحواسههيب الر ميههة التنليديههة كافههةز وكمهها يههو الحههال فههي أي اكتشههاي
علمي أو رياضي فإن اكتشافي لم يأت من فراغة وانما بني علا مها أنجهزن اراهرون مهن بلهيز لهذا أود
الرجوع ليال إلا الوراء ألحدثكم عن سلسلة االكتشافات التي امت علا أساسلا دراساتي ويدفي من
ذلههك تبيههان كيفيههة التوصههل إلهها كشههي علمههية إضههافة إلهها اعتنههادي وربمهها كنههت ماطئهها
يؤالء األفذاذ في يذا المنام

بههأن ذكههر

ربما كان فيل بعض التعويض لعدم وجوديم ينا في يذن المناسبةز

وأبههدأ أوال بمفلههوم رالاوارزميههةر فلههي سلسههلة اط هوات متتاليههة تتبههل للتوصههل إلهها الحسههابز وألن
الحواسههيبة بطبيعههة الحههالة ال تفكههر فالبههد أوال مههن وضههل اوارزميههة لحههل المسههألة الرياضههيةث ومههن ثههم
برمجة الحاسوب لتنفيذياز
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إن الكلمههة ا نجليزيههة  Algorithmمشههتنة مههن اسههم عههالم الرياضههيات العربههي العأههيم محمههد بههن موسهها
الاوارزمية الذي وضل نأام الكسور العشرية في النرن التاسل المهيالديز وكانهت الكلمهة فهي األسهاس
تعني إجراء العمليات الحسابية باستادام الرموز العشريةة وتطور مفلوملا بعد ذلك ليضم طر ها أاهر
عديدة جراء الحسابز

لنههد كههان دافيههد يلبههرت مههن أعأههم الرياضههيين فههي مطلههل النههرن الماضههية وتمكههن بعبنريتههل الفههذة مههن
التعري علا مسهائل رياضهية تسهتحق العكهوي عليلهاة فوضهل سهنة 2911م ثهال

مسهائل أساسهية فهي

علههم الرياضههيات كههان أاريهها عههن إمكانيههة وجههود اوارزميههة تحههدد ابليههة الفرضههية الرياضههية للحههل مههن
عدم ههلز وف ههي ع ههام  2931م أتض ههن أن تل ههك الاوارزمي ههة ال وج ههود لل ههاة وم ههن ا ههالل الجل ههود المبذول ههة
للتوصل إلا تلك النتيجةة نشرت بحو أربعة لفتت األنأار إلا ضرورة تمييز الدوال ممكنة الحسهاب

وغيههر الممكنههةة و ههد احتههوت يههذن البحههو ة التههي أج اريهها ألههونزو شيرشههية وسههتيفن كلههينة وأميههل بوسههت
وأالن تههورنع علهها ثههال

تعريفههات ماتلفههة تمامهها للههدوال النابلههة للحسههابز وسههرعان مهها اتضههن أن تلههك

التعريفات-رغم ااتالفلا-تنود إلا نفهس مجموعهة مهن الهدوال الممكهن حسهابلاة ممها أد إلها تصهنيفلا
من بل شيرش وتورنع كدوال طبيعيةز وسميت تلك الفكرة بفرضية شيرش-تورنعز
وبعد بناء الحواسيب األولا أصبن واضحا أن التفريق بين الهدوال ممكنهة الحسهاب وغيهر الممكنهة
ال يكفي من الناحية العمليةة فمعرفهة ابليهة الدالهة للحسهاب ال طائهل مهن ورائلها إذا تطلهب حسهابلا مهن
الناحيههة العمليههة زمنهها غيههر معنههولز واتضههحت تههدريجيا الحاجههة إلهها وضههل معههايير أكثههر كفههاءة للههدوال
النابلة للحسابة وفي الستينيات والسبعينيات من النرن الماضي توصل علماء الحاسوب-وعلا أرسهلم
ستيفن كوك وريتشارد كارب-إلا دوال يمكن حسابلا االل فترة زمنية تحدديا كثيرة حهدودة ممها يعتبهر

حال وسطا بين النأرية والتطبيقز
إن معأم الدوال الطبيعيهة الممكنهة الحسهاب فهي زمهن كثيهرات الحهدود للها اصهائك ملمهة يمكهن
برينتلاة ولكي يصبن تعريهي تلهك الهدوال منبهوال لهد الجميهلة يجهب أن تكهون مسهتنلة تمامها عهن ارلهة

المستادمة في حسابلاة و د دعم ذلك فرضية شيرش-تورنع وزاد مهن وتلهاة وبالتهالي زاد مهن اال تنهاع
ب ههأن أي دال ههة ممكن ههة الحس ههاب ب ههأي طرين ههة كان ههت ي ههية أيض ههاة ابل ههة للح ههل بواس ههطة الحاس ههوب بع ههد
معالجتلهها بوسههائل معينههةز و ههد كانههت مفاجههأة كبيهرة لعلمههاء الحاسههب ارلههي أن يكتشههفوا بههأن مههن الممكههن
إثبات عدم صحة فرضية شيرش – تورنع بواسطة الحواسيب الكميةز
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لنههد امههت فرضههية شههيرش – تههورنع وعناصههر تنويتلهها – فههي الحنينههة – علهها أسههس فيزيائيههةة ال
علا أسس رياضيةز فإثبات درة الحاسوب الر مي علها محاكهاة أي حاسهوب ,اهرة يسهتوجب أاهذ كهل
الحواسههيب الممكنههة فههي عههالم الطبيعههة بعههين ا عتبههارز وبنههاء علهها ذلههك تصههبن هوانين الفيزيههاء يههي

المتحكم ههة ف ههي أنه هواع الحواس ههيب الممك ههن بنائل ههاز وم ههن ث ههم ف ههإن النأ ههر إل هها أي مث ههال مض ههاد لفرض ههية
شههيرش-تههورنع المن هواة يعن هي النأههر إلهها أحههد الجوانههب الفيزيائيههة التههي ال تسههتطيل الحواسههيب الر ميههة
محاكاتلهها بكفههاءةز وأحههد يههذن الجوانههب يههو علههم الميكانيكهها الكميههةز و ههد الحههأ مههائين سههنة 2910م فههي
ا تحههاد السههوفيتي وريتشههارد فينمههان سههنة 2911م فههي الواليههات المتحههدة أن محاكههاة الميكانيكهها الكميههة

بواسطة الحاسوب الر مهي صهعب ومكلهي للةايهةة وا ترحها تطهوير حواسهيب كوانتيهة للنيهام بتلهك الملمهة
بكفههاءةز وفههي سههنة 2912م طههرد دافيههد دويههتش السهؤال عههن إمكانيههة اسههتادام الحواسههب الكوانتيههة ألداء
العمليههات الحسههابية األاههر بكفههاءة أكثههر مههن الحواسههيب الر ميههةز و ههام دويههتش وريتشههارد جههو از وايثههان
برنشههتاين وأومههيش فههازيراني وأاي ه ار دانيههال سههيمون بمزيههد مههن البحههو حههول ذلههك الموضههوع ووجههدوا –
تباعا – أمثلة أفضل لمسائل رياضية يمكن حللا بالحاسوب الكوانتي بكفاءة أعلا كثي ار من الحواسهيب
الر ميههةز لكههن لههم تكههن أي مههن تلههك المسههائل ملمههة فههي حههد ذاتلههاز وعنههد د ارسههتي للبح ه

الههذي أج هران

سيمونة أدركت أن مفتاد اوارزميتل يكمن في البنية الدورية للدوال التي اسهتادملاز ولمها كنهت أعهري
عال ة البنية الدورية للدالهة بمشهكلة تحليهل األعهداد الضهامة إلها عوامللها األوليهةة فنهد هادني ذلهك إلها
البح ه

عههن اوارزميههة لتحليههل األعههداد الكبي هرة بواسههطة الحاسههوب الك هوانتيز إن الصههعوبة الجمههة التههي

تكمن في مثل يذا التحليل يي األساس الذي بنهي عليهل علهم التعميهة الحهدي ة ولهذا فنهد كهان اكتشهافي

لتلههك الاوارزميههة ننطههة االنطههالق للتطبيههق العملههي للحسههابات الكوانتيههةة كمهها س هلط الضههوء علهها أيميههة
الحسابات الكوانتية وأد إلا عدد كبير من البحو في ذلك المضمارة بعد أن كان العمل فيل مجهاال
بحثيا جانبيا ال يلتم بل سو النليلينز
إذنة ما يي االستنتاجات التي نارج بلا مهن يهذا السهرد التهارياي فهي اعتنهادي أن أيهم اسهتنتاج

يههو أن االتجايههات البحثيههة العلميههة ينههدر الههتكلن بلهها مسههبناز فالشههك أن دافيههد يلبههرت كههان يههؤمن فههي
البداي ههة بوج ههود اوارزمي ههة لتحدي ههد ص ههحة الفرض ههية الرياض ههية م ههن ع ههدملاز و ههد ب ههدأدويتش بحوث ههل ف ههي
مضههمار الحسههابات الكوانتيههة مههن أجههل إلنههاء مزيههد مههن الضههوء علهها الميكانيكهها الكوانتيههةز أمهها دانيههل
سههيمون فنههد اكتشههي اوارزميتههل الكوانتيههة بينمهها كههان يحههاول اثبههات عههدم تفههوق الحاسههوب الكهوانتي علهها
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الحواسههيب التنليديههةز وعنههدما بههدأت بحههوثي فههي الحسههابات الكوانتيههة ماكنههت أأههن أننههي سأتوصههل إلهها
نتههائع ذات عال ههة مباش هرة بتحليههل األعههداد إلهها عوامللهها األوليههةز إن صههعوبة الههتكلن بالنتههائع العلميههة
تجعههل ا جابههة صههعبة جههدا علهها س هؤال كثي ه ار ماأطرحههل علهها نفسههي ويههومتا يصههبن الحاسههوب الكمههي
حنينة وا عة ر ولكن يذا الةموض يو الذي يجعل البحو العلمية أكثر إثارةز

أكرر شكري لكم علا يذا الشري العأيمز
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Acceptance Speech of
PROFESSOR PETER WILLISTON SHOR

Co-Winner of the 2002
King Faisal International Prize for Science

Your Royal Highness, Prince Sultan Ibn Abd Al-Aziz
Second Deputy Premier, Minister of Defence and Aviation
And Inspector General
Your Royal Highnesses
Your Excellencies
Distinguished Guests

It is a great honor to receive this award, and I would like to use this
occasion to thank the King Faisal International Prize Committee, the
professors who submitted my nomination, and the organizers who planned
this event. I am receiving this prize in part for my discovery that a quantum
computer, a hypothetical machine which I hope will be built sometime later
this century, could factor large numbers into primes much more quickly than
a conventional digital computer. As with most mathematical and scientific
discoveries, my discovery of the factorization algorithm did not proceed
from a vacuum, but depended on a’ great number of previous discoveries. I
would like to trace for you the history of one sequence of discoveries leading
to my research. I do this both in the hope that it illustrates better the process
of scientific discovery, and also in the possibly mistaken belief that
mentioning at this ceremony the names of researchers whose work was
essential to my discovery goes some little way towards compensating them
for not being here.
I start with the concept of an algorithm. An algorithm is a step-by-step
procedure that can be followed mechanically to perform a computation. As
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computers have no real insight, it is necessary to first have an algorithm for a
problem in order to program a computer to solve the problem. The English
word algorithm is derived from the name of the great Arabic mathematician
Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi, who introduced the decimal numerals
in the ninth century. The word algorithm originally meant the procedures for
performing arithmetic using decimal numerals, and later came also to mean
procedures for performing other computations.

David Hilbert was a leading mathematician in the early twentieth century,
one of whose gifts was for identifying problems which would be fruitful to
attack. In 1928 he posed three problems in the foundations of mathematics,
the last of which asked whether an algorithm existed which would determine
whether a mathematical proposition was true or false. It was shown in 1936
that no such algorithm could exist; on the way to this result, four papers
were written that drew a distinction between computable and noncomputable functions. These papers, by Alonzo Church, Stephen Kleene,
Emil Post and Alan Turing, contained three completely different definitions
of what it meant for a function to be computable. It was soon shown that
these three different definitions led to the exact same class of computable
functions. This led Church and Turing to propose that this was the natural
class of computable functions; this is now called the Church-Turing thesis.

After the first computers were built, it became evident that the distinction
between computable and non-computable functions was much too coarse for
use in practice. If one needs to obtain a solution to a problem, it is not much
use to know that the solution is computable in theory, if the computation
would take too long to ever be completed in practice. It gradually became
clear that some means of characterizing efficiently computable functions
was needed. In the 1960’s and 1970’s computer scientists, most particularly
Stephen Cook and Richard Karp, arrived at functions computable in
polynomial-time; computable functions seem to be computable reasonably
efficiently in practice; additionally, the class of polynomial time as a good
compromise between theory and practice. Most natural time - computable
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functions had enough structure that interesting theorems could be proved
about it. Of course, for the definition of functions computable in polynomial
time to be universally applicable, it must be independent of the machine
used for computation. This led to a strengthening of the Church - Turing
thesis; which strengthening says that any function computable by any means
can also be computed by a digital computer, while incurring only a
polynomial amount of extra overhead. It was a great surprise to computer
scientists that quantum computers appear to violate this strengthened
Church-Turing thesis.

Until the investigation of quantum computation, it was not widely realized
that the Church-Turing thesis, as well as its strengthening, are in truth
statement about physics and not mathematics. To show that a digital
computer can simulate any possible computer, one has to consider all
computers which might exist in the physical world, and it is therefore the
laws of physics which constrain the possible machines which might be built.
If one were to look for a counterexample to the strengthened Church-Turing
thesis, one should thus look for an area of physics which cannot be
simulated efficiently on digital computers. One such area is quantum
mechanics. It was observed by Yuri Manin, in 1980 in the Soviet Union, and
by Richard Feynman, in 1982 in the United Sates, that it is extremely
expensive to simulate quantum mechanics using a digital computer; and they
proposed that quantum computers might be much more efficient at this task.
In 1985, David Deutsch asked the question of whether quantum computers
might be more efficient than digital computers for other computational tasks.
This question was further addressed by Deutsch, Richards Jozsa, Ethan
Bernstein, Umesh Vazirani, and finally Daniel Simon; these researchers
found successively better examples of problems which quantum computers
could solve more quickly than classical computers. None of these problems,
however, was interesting in its own right. While examining Simon’s paper, I
realized that the key to his algorithm was periodicity structure certain
functions he was considering. Since I knew that periodicity was related to
the problem of factoring large numbers into the product of primes, this led
me to start looking for the factoring algorithm on a quantum computer. The
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difficulty of factoring is a crucial component of modern cryptography, so my
discovery of the factoring algorithm launched the field of quantum
computation, which had previously been a sideline studied by only a few
people, into the spotlight.
What conclusion can be drawn from this brief history? I think the main
conclusion is that the directions science will move in can rarely be foreseen.
It appears that David Hubert initially thought that there would be an
algorithm for determining the truth for propositions. David Deutsch started
investigating quantum computing in relation to questions about the
foundations of quantum mechanics which quantum computing has failed to
shed much light upon. Daniel Simon discovered his quantum algorithm by
trying to prove that quantum computers were no more powerful than
classical computers. And when I started to look at quantum computing, I did
not expect it would be related to prime factorization. This unpredictability of
science makes it very difficult to answer one of the questions which I am
asked most frequently: namely, when will useful quantum computers be
built? It is also one of the things that makes science so interesting.

Thank you
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