Výklad nitra černé skříňky

První česky psaná kniha o kvantových počítačích

Kniha George Johnsona s názvem Zkratka napříč časem nese podtitul "Cesta ke kvantovému počítači"-a právě taková je také náplň textu. K českému vydání publikace o tématu na jednu stranu populárním, na stranu druhou však přece jen těžko stravitelném, se společně odhodlala nakladatelství Argo a Dokořán.

Na téma kvantového počítání dosud v češtině vyšlo v podstatě pouze několik článků. V Computerworldu jsme se tuto problematiku pokoušeli mapovat pokud možno soustavněji (viz např. CW27/2003, 39/2003, 22/2004), kniha však oproti časopisu přece jen umožňuje systematičtější výklad. I přes popularitu se textu přitom dostalo odborného dohledu - autor většiny článků z CW Pavel Cejnar je také jedním z překladatelů knihy .

Protože se jedná o jedinou česky vyšlou publikaci na toto téma, lze ji prohlásit za "povinnou četbu". Autor vychází z toho, že čtenář může být začátečníkem jak v oblasti kybernetiky, tak i kvantové fyziky. Proto vysvětluje podivuhodné vlastnosti mikrosvěta a současně popisuje i základní informatické koncepty (Turingův stroj, buněčný automat, vyčíslitelnost a výpočetní složitost...). Výklad je skutečně populární, takže odborníkům přijdou mnohé metafory a zjednodušeni dokonce snad i „na hranici" únosnosti.

I přes populární charakter se ovšem samozřejmě stále nejedná o čtení do autobusu, vyžadována je ochota přemýšlet, ale stejně tak číst dál v případě, že se přece jen objeví nějaká nejasnost.

Faktorizace i hledání

Unikátní na knize je, že obsahuje nejenom obecné „povídání", ale konkrétní popis algoritmů. Čtenář tedy může zjistit, jak vlastně funguje Shorova kvantová faktorizace a jak v tomto případě probíhá rozklad na prvočísla.Pro stručnou představu: Úloha je nejprve převedena na ekvivalentní  problém z modulové-hodinové aritmetiky, který se teprve řeší kvantovým počítačem; soustavu vzájemně provázaných částic neboli kvantových bitů pak podle určitých pravidel např. osvětlujeme laserovým paprskem, dokud se nedostaneme k výsledku. Už z tohoto přiblížení je přitom jasné, že článek v tomto případě může těžko nahradit podrobnější popis z knihy.

Kromě nejznámějšího uplatnění kvantového počítače v souvislosti s lámáním asymetrických šifer bude konkrétně představena i realizace Groverovy metody pro rychlé prohledávání seřazených databází. Stručně zmíněna bude rovněž kvantová kryptografie a konkrétní konstrukční otázky. Autor například vysvětluje, jak se vlastně staví kvantové hradlo - tyto problémy jsou samozřejmě zásadní, protože k praktickému uplatnění kvantových počítačů nestačí pouze brilantní algoritmy, pokud není k dispozici jejich odpovídající hardwarová reprezentace. V závěru dojde také na problémy na pomezí filozofie, např. na vztah kvantových počítačů a biologických systémů, respektive k řešení otázky, co se vlastně  „ve skutečnosti" děje při kvantovém výpočtu (probíhá „současně v paralelních vesmírech"?). Hlavní předností knihy nic méně nejsou filozofické spekulace, ale snaha konkrétně a srozumitelně popsat to, co se obvykle pokládá za černou skřínku.  (pah) 

41430/pah .

TEXT ON LINE
Úryvky z knihy Zkratka napříč časem najdete také na portálu Science World ( www.scienceworld.cz). Konkrétně+ jsou zde publikovány kapitoly o kvantovém Turingově stroji, kvantovém buněčném automatu a dvou nejznámějších kvantových algoritmech: Shorově a Groverově. 



