
KvanttilaskentaVeli-Matti SundellTulevaisuudessa kvanttilaskenta voi mahdollistaa paljon tehokkaamman laskennan kuin mihin nykypäivänäklassiset tietokoneet pystyvät. Ensimmäisenä kvanttilaskennan idean esitti Rihard Feynman vuonna 1982.Klassissilla tietokoneilla on vaikea simuloida kvanttimekaanisia systeemejä, joten Feynman esitti, ettäkvanttimekaanisia systeemejä pitäisikin simuloida tietokoneella, jonka toiminta perustuu kvanttimekaanisiinperiaatteisiin. Tällöin voitaisiin päästä eroon ongelmista, joita klassisilla tietokoneilla on kvanttimekaanistensysteemien simulonnissa.Klassisessa laskennassa peruskäsitteenä toimii bitti. Kvanttilaskennassa puolestaan keskeisessä osassa onkvanttibitti eli kubitti. Klassinen bitti voi saada arvokseen joko 0 tai 1. Kubitti on hiukan monimutkaisempikäsite. Kubitin kaksi mahdollista tilaa on |0〉 ja |1〉. Ero bitin ja kubitin välillä kuitenkin on se, että kubitin tilavoi olla jotakin muuta kuin pelkästään |0〉 tai |1〉. Kubitin tila on superpositio näistä kahdesta tilasta:
|ψ〉 = α |0〉+ β |1〉 , (1)missä α ja β ovat kompleksilukuja.Kubitin tilaa mitattaessa saamme tulokseksi 0 todennäköisyydellä |α|

2 taisaamme tulokseksi 1 todennäköisyydellä |β|
2. Todennäköisyyden pitää säilyä, joten todennäköisyyksien summantäytyy olla 1, jolloin |α|

2
+ |β|

2
= 1.Kvanttimekaanista porttia kuvaavan matriisin U täytyy olla unitaarinen eli U †U = I. Kvanttimekaanisen portinainoa rajoitus on juuri unitaarisuus. Mikä tahansa unitaarinen matriisi määrittelee kelvollisen kvanttimekaanisenportin. Klassinen NAND-portti on siinä mielessä mielenkiintoinen, että mikä tahansa bittien avulla suoritettutoiminto voidaan laskea pelkästään NAND-porteista koostuvan piirin avulla. Tämän takia NAND-porttitunnetaan universaalina porttina. Monen kubitin kvanttiporteista voidaan tärkeänä pitää CNOT-porttia(ontrolled-NOT). CNOT-portin tärkeys piilee siinä, että mikä tahansa usean kubitin looginen portti voidaanrakentaa CNOT-porttien ja yhden kubitin kvanttiporttien avulla. Tämä universaalisuus on rinnastettavissaklassisen NAND-portin universaalisuuteen.Kvanttimekaanisten simulaatioiden lisäksi Fourier-muunnokseen perustuvat kvanttialgoritmit jakvanttihakualgoritmit ovat tehokkaampia kuin klassiset algoritmit. On huomattu kuitenkin, että hyvienkvanttialgortmien suunnittelu on vaikeaa. Tulevaisuudessa suuri haaste tuleekin olemaan hyvienkvanttialgoritmien suunnittelu.On olemassa useita mahdollisuuksia rakentaa kvanttitietokone. Kvanttitietokoneen toiminta voi esimerkiksiperustua yksittäisiin fotoneihin, ioniloukkuihin tai ydinmagneettiseen resonanssiin. Kuitenkinkvanttitietokoneiden täytyy täyttää neljä perusedellytystä. Kvantti-informaation pitää olla tarpeeksi vahvaa, etteidekoherenssi pääse pilaamaan kvantti-informaatiota. Kvanttitietokoneen pitää pystyä suorittaamaan unitaarisiamuunnoksia. Ennen laskemista alkutila pitää pystyä valmistelemaan eli kvanttitietokoneeseen pitää pystyäsyöttämään alkuarvot. Lisäksi pitää pystyä mittaamaan lopputulos eli systeemin kvanttitila lopussa. Esityksessäkäsittellään hiukan tarkemmin fotonikvanttitietokonetta sen yksinkertaisuuden vuoksi.
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