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Kvantumszámítógépek az                       -en



  

Útiterv a mostani előadáshoz: mi a kvantumszámítógép?

“kvantumos furcsaságokat” - szuperpozíció, összefonódás 
  számítási célokra felhasználó gép

Néhány nehéz feladatra jobb, mint a mai számítógépek
- Molekuláris reakciók szimulálása 
       (új gyógyszerek, jobb műtrágya)
- Titkosítás feltörése (RSA)
- ??

Nagyon korai fázisú kutatás-fejlesztés, még csak kísérlet
- Többféle hardverrel kísérleteznek
- legjobb kvantumszámítógépek 10-20 bitesek (~1 millió bit kéne)
- IBM gépe online elérhető, kipróbálható

Kvantumos titkosítás már létezik
- Genfi választások, kínai fejlesztések
- Kulcsrakész piaci rendszerek

Magyarországon is kutatunk-fejlesztünk 
   kvantumtechnológiát



  

A számítógépek fejlődése 1960-es évek óta 
exponenciális (Moore-törvény)

önbeteljesítő jóslat :  Megfigyelés  → ipari útiterv



  

Vannak (exponenciálisan) nehéz feladatok, amiken csak 
picit segít a gyorsabb számítógép

Utazó ügynök probléma: melyik a 
legrövidebb út, ami minden várost érint?

Prímtényezőkre bontás: milyen 
prímszámokból áll össze a nagy szám? 

Kémiai reakciók pontos modellezése

502 560 280 658 509 =  15 485 863 * 32 452 843   

2x sebesség → +1 város 

2x sebesség → +1 számjegy

2x memória → +1 elektronpálya



  

A kémiai reakciók pontos számolása a kvantumos 
furcsaságok miatt nehéz: szuperpozíció, összefonódás

Bohr 1913         →      Schrödinger 1925

elektron “egyszerre több helyen” lehet
– szuperpozíció. 

Csak így tudunk számot adni a 
kísérletekről

Több elektron 
 → egymástól függő szuperpozíciók 
 = összefonódás

  exponenciálisan bonyolult, 
   de néha ettől hatékony kémiai 
reakció
  



  

Kvantumparadoxon 1: 
Mit jelentene egy élő és halott macska szuperpozíciója?

1933: a kvantummechanikát 
Megalapozó Schrödinger-egyenletért

1935: Schrödinger macskája
  [E. Schrödinger, "Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik",

 Naturwissenschaften 23: pp.807-812; 823-828; 844-849 (1935)]

1935: levelezés Einsteinnel, 
     “verschränkung” → entanglement



  

Kvantumparadoxon 2: 
Két összefont részecske “instant kapcsolatban marad?” 

1. Megfelelő előkészítés, kvantummechanikával
2. A Földön valamit csinálok, ami azonnali hatást fejt ki a 
Marson.
3. Ez képtelenség: a kvantummechanikával valami gond van.

1. 

2.



  

1935- Paradoxonok ellenére a kvantummechanika a 
modern tudomány és technológia alapja

R. Feynman: 
Kvantum-
elektrodinamika, 
1965

J. Bardeen:
Tranzisztor
1956, 
Szupravezetés
1972



  

Az 1990-es évek óta a “kvantumparadoxonokat” 
közvetlenül, kísérletben vizsgálhatjuk. Szuperpozíciót...

Szupravezető gyűrűben áram 
jobbra és balra megy körbe “egyszerre”
[Mooij, Delft, 2001]

Biomolekulák egyszerre két résen tudnak 
átmenni [Arndt, Bécs, 2011]



  

… és az összefonódást is: a “kísérteties távolhatás” létezik! 

2015, TU Delft: 
Összefonódás “kibúvómentes” 
mérése, gyémántbeli anyaghibákkal



  

Feynman, 1981: Ha egyszer a kvantumkémiai számolások 
ilyen nehezek, kéne ezekhez egy “kvantum-számítógép”

. . trying to find a computer simulation of physics 
seems to me to be an excellent program to follow 
out. . . . the real use of it would be with quantum 
mechanics. . . . 
if you want to make a simulation of Nature, you’d 
better make it quantum mechanical, and by golly it’s a 
wonderful problem, because it doesn’t look so easy. 

Kvantumszimulátor vagy digitális számítógép?

Ha digitális, mik a kvantumbitek? 

Hogy nézne ki egy program? 

Miből lenne a számítógép? 



  

1984, az első kvantumtechnológia-ötlet: 
Kvantumbiteken alapuló titkosítás, BB84

Charles Bennett, IBM (1943-)
- 1972→ információelmélet
- 1984: BB84, első kvantumos 
          titkosítási protokoll
- 1993: kvantumteleportáció

Gilles Brassard, 
Montreal



  

Ma a kvantumos titkosítás működik, de még nem elterjedt

2017, Kína: 2000 km Földön + űrben



  

1994, Peter Shor (MIT): Ha lenne kvantumszámítógép, 
gyorsan tudna prímtényezőkre bontani 

Peter Shor, MIT (1959-)
- 1994: prímtényezőket találó

kvantumos algoritmus
 -exponenciálisan gyorsabb!
- 1996: kvantumos hibajavítás



  

Shor felfedezésére sokan felfigyeltek:
A prímtényezőkre bontó kvantumszámítógéppel fel lehet 

törni a legelterjedtebb titkosítást (RSA)



  

A kvantumszámítógéphez kellenek kvantumbitek. 
Ezek a környezettől jól elszigetelt, egyedi 

kvantumrendszerek, amiken műveleteket tudunk végezni. 

Ausztrália (UNSW): 
szilíciumba ültetett 
foszforatom magspinje

Chris Monroe, USA,
Joint Quantum Inst.: 
vákuumban lebegtetett ionok

 Foszforatom 



  

Pillanatnyilag legígéretesebbek a szupravezető 
áramkörökből fabrikált kvantumbitek

UCSB+Google: 9 kvantumbit
2018: 72 kvantumbit (?)

IBM: 20 kvantumbit
online programozható 

TU Delft + Intel: 
17 kvantumbit (?)

Rigetti: 19 kvantumbit
online programozható 



  

IBM kvantumszámítógépét te is programozhatod!

https://quantum-computing.ibm.com/

...vagy python csomaggal



  

Jöjjünk Hozzátok 
kvantumprogramozást 

tanítani?

- kezdőknek, középiskolásoknak is
- python nyelven (bevezetéssel)

ha érdekel, keress meg előadás után!



  

Még csak 20 kvantumbit van a legjobb chipen, mert 
nehéz a környezet zavaró hatásaitól megvédni a 

szuperpozíciós állapotokat

- Nagy hűtőgép (1 millió $) → 30 mK (100x hidegebb, mint csillagközi tér)
- Pontos vezérlés, mérés nehéz (1% hiba – kicsit túl sok)
- Egy bitet vezérlek → szomszédja is érzi



  

Ha van sok kvantumbit, a környezeti zavarokat 
összefonódás segítségével ki lehet védeni

Alexei Kitaev, Caltech (1963-)
- 1997: összefonódással “elrejteni”

a kvantuminformációt
             = topologikus kvantumszámítógép

- 1999-2001: Microsoft,  2002- : Caltech
- 2012: Fundamental Physics Prize, 3M$ 



  

Van a piacon félig kvantumos számítógép is: 
 D-Wave quantum annealer (2000 bit, 15 millió $)

Pl. utazó ügynök-probléma ezzel gyorsítható, 
Google mesterséges intelligenciához vett ilyet, de...

… nem világos, a mai D-Wave gép jobb-e, mint 
    asztali pc, okos algoritmussal (1 ezer $)



  

Kémiai reakciókhoz kvantumalgoritmusok fejlesztése 
lassan, de halad

ETH Zürich + Microsoft: hatékonyabb műtrágya-reakció?
10 millió kvantumbit kéne



  

A magyar állam a kvantumtechnológiai fejlesztéseket 
(akadémia – ipar) külön támogatja



  

2017-2021



  

2017-2021



  

2017-2021



  

2017-2021



  

Összefoglalás: 
kvantumos furcsaságokkal a jövő számítási feladataihoz

● Vannak “nehéz feladatok”, amikhez hiába veszünk gyorsabb 
számítógépet

● A kvantumvilág új lehetőségeket rejt 
(szuperpozíció, összefonódás)

● 10-20 bites kvantumprocesszorok
ma is (Google, Intel, IBM, Rigetti)

● 1 millió bit kell a hasznos 
kvantumszámítógéphez

● 20 éven belül?

● Kvantumos titkosítás már ma is

● Magyarországon is részt veszünk a fejlesztésben!



  

Extra fóliák, diszkusszióhoz



  

Számítógép: 
1-100 millió tranzisztor / mm2
1-4 GHz (1 ns-onként 1 művelet)

Kvantumszámítógép: 
1 qubit / mm2
1 Mhz (1 mikrosec egy művelet)



  

Az európai Quantum Technology Flagship fejlesztési 
terve: ambíciózus, de ez a jövő



  

A processzorok fejlesztésének üteme lassul, mert túl 
vékonyak a drótok →  zavaró kvantumos hatások 

2018: 7nm
Apple, 
Samsung, 
Huawei
(Intel: 10nm)

2019: 5 nm
(TSMC)


