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CIEĽ POČÍTAČOVEJ DROGY - KVANTOVÝ SVET
POČÍTAČE SÚ NEPOCHYBNE NAJROZŠÍRENEJŠOU DROGOU DNEŠNÉHO SVETA. ZÁVISLOSŤ JE CELOSVETOVÁ. 
Zmätok, ktorý vyvolala správa, že záver starého milénia prinesie krach počítačových sietí, mal podobne katastrofické rozmery v USA, Japonsku, Číne aj na Slovensku.
Krehký a archaický
Koniec počítačového sveta nenastal. Uvedomili sme si však, aký je krehký. A napriek všetkým neuveriteľným hardvérovým a softvérovým fintám vlastne už aj archaický. Veď najmodernejší a najmenší počítač nie je nič iné, ako zhmotnenie idey britského génia Alana Mathisona Turinga spred viac ako šesťdesiatich rokov: Všetko, čo sa dá naprogramovať, sa dá aj spočítať. Stačia na to dva symboly, do ktorých sa prevedú dáta reálneho sveta. To, čo nemožno vteliť do núl a jednotiek, nemožno ani exaktne uchopiť. Turing mal smolu. Svoj imaginárny výpočtový stroj nikdy nevidel pri práci. Možno preto, že Veľká Británia krátko po vojne nebola až takou demokratickou krajinou a netolerovala homosexualitu ani svojim vojnovým hrdinom (Turing bol hlavnou postavou vylúštenia nemeckého námorného kódu, posielaného stroju Enigma; jeho prácu možno považovať za najdôležitejší prínos jedinca pre víťazstvo Spojencov). Svoju dilemu vyriešil krehký Turing po svojom, keď v roku 1954 zjedol jablko napustené kyanidom. Mal štyridsaťdva rokov. Jeho najväčším snom bolo zostrojiť umelý mozog. Preto je dnes považovaný aj za otca umelej inteligencie. 
V stopách Turinga a von Neumanna 
Už desiatky rokov odborníci nerobia prakticky nič iné, iba zmenšujú rozmery elektronických obvodov a zvyšujú rýchlosti nimi pretekajúcich informácií, idúc v stopách Alana Turinga. A, samozrejme, iného génia Johna von Neumanna, architekta prvých vysokorýchlostných počítačov. Aj John von Neumann zomrel mladý - mal päťdesiatštyri rokov. Na rozdiel od Turinga si svoju genialitu uvedomoval a nevedel sa zmieriť s myšlienkou, že niečo také výnimočné, ako je jeho mozog, prestane existovať. Okrem Turinga a Neumanna by sme mohli spomenúť ďalšie meno spojené s históriou klasickej výpočtovej techniky. V roku 1965 sformuloval Gordon E. Moor, spoluzakladateľ spoločnosti Intel, svoj známy zákon, alebo skôr hypotézu. Hovorí, že počet tranzistorov a iných súčiastok na jednom integrovanom obvode sa každých osemnásť mesiacov zdvojnásobí. Moore síce pôvodne hovoril o dvanástich mesiacoch, život však jeho predpoveď poopravil. Platí stále. Dnešné mikroprocesory sú zaplnené miliónmi nepatrných prepínačov, ktoré sa v tichej súhre preklápajú neuveriteľnou rýchlosťou. Mikroprocesor vo vnútri osobného počítača potrebuje dve nanosekundy (nano - miliardtina) na jednoduchú operáciu, napríklad zrátanie dvoch čísel. A mezon K, vzácna subatomárna častica, žije dvanásť nanosekúnd. To už sme sa však dostali do sveta najmenších častíc hmoty. Patria tam, okrem mezonu K, aj iné záhadné častice, rozdelené do dvoch úplne rozdielnych tried: fermiónov a bosonov. K bosonom patria fotóny a gluóny, ktoré držia pokope kvarky. Práve o kvarkoch sa hovorilo a písalo koncom uplynulého roka po udelení Nobelovej ceny za fyziku. 
Iné hlasy, iné izby: Skratka naprieč časom
Svet kvantovej fyziky, povedané s Trumanom Capotom, je svetom iných hlasov a iných izieb. Natoľko iných, že normálny smrteľník musí nevyhnutne žasnúť, ak sa začne zaujímať o to, čo všetko sa tam deje. Ako by tieto iné hlasy v iných izbách mohli využiť kvantové počítače? 
Zaujímavý a prehľadný obraz o tom podáva kniha Skratka naprieč časom. Cesta ku kvantovému počítaču (Dokořán, Argo, Praha 2004, originál vyšiel v roku 2003). Americký novinár George Johnson v nej napríklad píše, že aj tým najrýchlejším klasickým počítačom prekáža ich sériová povaha. Musia sa totiž zaoberať v jednom okamihu iba jedným "kúštikom" dát, aj keď ide o nanosekundy alebo u najrýchlejších tranzistorov dokonca o pikosekundy (piko - bilióntina). 
V súboji s Kasparovom 
Počítač Deep Blue firmy IBM mal pri úspešnom zápase so šachovým šampiónom Kasparovom v roku 1997 až 256 tandemovo pracujúcich procesorov a skúšal 60 miliárd možností počas troch minút, určených na jeden ťah. "Predstavte si 256 myší vybiehajúcich preskúmať bludisko. Je to samozrejme viac ako jedna myš, ale aj tak bolo treba urobiť ohromujúce množstvo sériových, krok po kroku idúcich operácií a vylúčiť pritom z výpočtu rozľahlé oblasti prehľadávaného priestoru." V typickej šachovej partii totiž existuje oveľa viac možností, ako je atómov v celom vesmíre. Aspoň tak to odhadol v roku 1950 Claude Shannon, matematik, ktorý sformuloval teóriu informácie. Johnson sa pýta: Čo keby počítač mohol labyrint skúmať pomocou myšacích regimentov, ktoré hľadajú v bludisku cestu paralelne, v kvantovej superpozícii? Každý, kto sleduje Star Trek, aspoň tuší, čo superpozícia je: častica sa môže nachádzať na dvoch alebo viacerých miestach súčasne, prípadne môže vyzerať raz ako kúštik hmoty a raz ako vlna. Obsahuje minimálne stav "jedna" aj "nula" súčasne. Kvantový počítač by dokázal urobiť mnohonásobne viac výpočtov naraz ako stroj s mechanickými alebo elektronickými súčiastkami. 
Neporaziteľný Deep Blue
V hre s Kasparovom spracoval každý z procesorov Deep Blue okolo 25 miliónov pozícií pred každým ťahom, zvažoval a vylučoval postupne jednu po druhej. Vďaka výkonu vyplývajúcemu z kvantovej mechaniky by rovnako rýchly kvantový počítač vedel v rovnakom čase prehľadať 25 miliónov pozícií na druhú! 
To už si zaslúži výkričník. Spojte 256 takých zariadení a dostanete Deep Blue, ktorý prežuje desaťmiliónkrát viac pozícií ako jeho klasický predchodca. Nijaký človek by s ním už nemohol úspešne hrať. Pred desiatimi rokmi navrhol Peter W. Shor, výskumník Bellových laboratórií, algoritmus faktorizácie (rozkladu čísla na súčin prvočísel), postavený na kvantovej logike. Najrýchlejšiemu superpočítaču, ktorého fungovanie obmedzujú zákony klasickej fyziky, by trvalo celé veky, než by faktorizoval číslo, ktoré má niekoľko sto čísel. 
Vďaka tomu sú zatiaľ bezpečné bankové a vojenské kódy, založené práve na tom, že šifry zložené z množstva čísel nedokáže nik rozlúštiť, teda rozložiť na prvočísla. Pomocou Shorovho algoritmu - a kvantového počítača - by sa to dalo zvládnuť za pár minút. 
Jadrový výbuch na obrazovke 
Využitie kvantového počítača by bolo prakticky neobmedzené. Pravda, ak by programátori dokázali ponúknuť zodpovedajúce algoritmy. Vláda USA už rozbehla kvantový Manhattan, obdobu projektu, ktorý počas druhej svetovej vojny spojil najlepšie vtedajšie mozgy, aby vyrobili jadrovú bombu. Dnešný Manhattan však sľubuje niečo iné: revolúciu v prenose a uchovávaní informácií (kto nemá to slovo rád, nech to nazve trebárs prevratom alebo epochálnou zmenou). Možno je to z hľadiska ďalšieho vývoja našej počítačovej civilizácie najdôležitejší projekt všetkých čias. Doteraz publikované výsledky sú podľa mnohých odborníkov veľmi nádejné.
"Schizofrénnosť" kvantového sveta, zatiaľ nepochopiteľná a neuchopiteľná, sa môže v budúcnosti stať zdrojom neuveriteľných udalostí. Bity sa zmenia na kvantové bity (q-bity). Alternatívou k dnešným počítačom sa možno stane jedna jediná molekula. A vedci dokážu nasimulovať niečo také zložité, ako je povedzme kompletný výbuch jadrovej bomby. Súčasné superstroje ukážu s veľkým vypätím priebeh milióntiny sekundy. Tak ako mamutí počítač Modrá hora v Los Alamos National Laboratory pri Rio Grande, ktorý potrebuje niekoľkoposchodovú budovu a pozemok o rozlohe niekoľkých hektárov. 
Hmota, čísla a explózia informácií 
Postavte kvantový počítač a problémy dlho považované za beznádejné budú riešiteľné. Ide len o to, nevyužiť základné zákony prírody na to, aby sme pohybovali hmotou, ale na to, aby sme pohybovali číslami, a nastane explózia informácií. Kvantové počítanie je v porovnaním s obyčajným ako jadrová energia vedľa tepla obyčajného ohňa. "Ak sa vám to zdá nemožné, nezúfajte," píše Johnson. "Fyzikom to pripadá rovnako podivuhodné ako nám ostatným. Zdá sa však, že v mikrosvete sa príroda takto naozaj správa... Schopnosť rotovať napravo a naľavo, držať niekoľko hodnôt určitej veličiny v superpozícii, dostať sa do prepleteného stavu - to všetko atómy robia od prírody." 
Možnože, uzatvára Johnson, tento druh výpočtu prebiehal vždy. Častice, ktoré sa všade okolo nás odrážajú a prepletajú už od okamihu veľkého tresku, vzájomne preklápajú svoje spiny a vymieňajú si informácie. Možno robia akýsi veľký kozmický výpočet. Vesmír sám je možno kvantovým počítačom. A možno je kvantovým počítačom aj jedna jediná živá bunka. Aj na túto tému už existuje veľa zaujímavých výskumov a teórií. Robiť kvantový výpočet koniec koncov nemusí byť nič iné, ako naskočiť na správny vlak a nechať sa viezť. Kam? Samozrejme do neznáma. Ale tak to predsa bolo s novými myšlienkami vždy.«


