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Soukromí se v dnešní době zajišťuje obtíž-
ně, především na internetu, kde pokaždé, 
když si něco vygooglujete, jsou vaše přání 

uchovávaná pro příští generace – nebo, a to kaž-
dopádně, pro reklamní účely. 

Internetové vyhledávací společnosti říkají, že 
chrání soukromí svých klientů šifrováním osob-
ních informací a používáním čísel místo jmen, 
čímž svým uživatelům zajišťují anonymitu. Pro-
blémem je, že tato anonymita nefunguje vždy. 
AOL-uživatelka 4417749 na to přišla v roce  
2006 tím horším způsobem, když se AOL roz-
hodlo publikovat na internetu seznam 20 milio-
nů webových vyhledávání, včetně jejích a dalších 
657 000 uživatelů. Reportéři byli schopni vysto-
povat 62-letou vdovu z městečka Lilburn v Ge-
orgii v USA podle analýzy obsahu jejího vyhle-
dávání. Naštěstí nebyla Thelma Arnoldová od-
halením své totožnosti a svých soukromých zálib 
příliš uvedena do rozpaků. Kolik z nás by mohlo 
říci to samé? 

Zachránit nás však mohou zákony fyziky. Ko-
munikace prostřednictvím speciálních „kvanto-
vých kanálů“ umožňuje bankám a dalším institu-
cím posílat data s prakticky nerozluštitelným šif-
rováním. Existuje již tedy technologie, která umí 
skrýt naše vyhledávání před slídily, kteří by mohli 
naše dotazy stíhat. V budoucnosti ale může nový, 
„kvantový“ internet umožnit posílat dotazy a zís-
kávat odpovědi s jistotou, že nikdo, ani samotný 
Google, nebude znát otázku, na kterou se ptáte. 
Ty samé technologie, které chrání soukromí při 

hledání, navíc mohou zajistit soukromí při celém 
pobytu na internetu.

Vyhledávací stroje samozřejmě ukládají a ana-
lyzují data uživatelů, aby dokázaly cíleně umisťo-
vat reklamu. Tak pokrývají své náklady a vytvá-
řejí zisk. Pokud se rozhodnou uchovávat data uži-
vatelů v soukromí, budou vyhledávací stroje 
potřebovat nový obchodní model. A uživatelé se 
pak budou muset rozhodnout, zda platit za vyhle-
dávání, nebo budou vyhledávat zadarmo a odkrý-
vat své dotazy.

Neklasičtí posluchači
Na jaře roku 2004 jsem se účastnil jednoho ban-
ketu miliardářů na konferenci v Monterey v Kali-
fornii a cítil jsem se trochu nepatřičně. Má role, 
abych to co nejlépe přiblížil, bylo dělat chlápka, 
co vyskočí z dortu – jinými slovy, bavit hosty zají-
mající se o kvantové technologie. Mezi pravé 
miliardáře na akci patřili Sergej Brin a Larry 
Page, zakladatelé Googlu. K mému překvapení 
znali Brin a Page o kvantové informatice poměr-
ně hodně. Po několika divokých spekulacích na 
téma jak by mohla kvantová fyzika změnit způ-
sob, jakým lidé interagují s internetem, jsem na- 
vrhl, že bych mohl se svými kolegy prozkoumat 
myšlenku „kvantového vyhledávání na internetu“, 
ať už to nakonec bude cokoliv.  

Schopnost kvantové fyziky zajistit naprosté 
soukromí pramení z jednoduchého faktu: systé-
my v kvantové říši (což zahrnuje cokoliv od ele-
mentárních částic po molekuly) mohou existovat 

Hlavní myšlenky

Současné webové vyhledá-■■

vače, i když anonymní, 
mohou o uživateli odhalit 
osobní údaje.

Na kvantové verzi interne-■■

tu, která se právě vyvíjí, by 
mohly vyhledávací stroje 
odpovídat na uživatelovy 
dotazy a přitom zaručit, že 
si data nikdo neuložil nebo 
nezkopíroval. 

Kvantové vyhledávání ■■

bude vyžadovat vyhledá-
vací databáze s novým 
druhem paměťového prv-
ku, který již byl laborator-
ně demonstrován. 

—Redakce

bezpečnost

Jedny z nejpodivnějších fyzikálních zákonů nám zřejmě 
jednou umožní hledat a brouzdat na internetu, aniž by o nás 

někdo sbíral data.     seth lloyd

soukromí   kvantovém internetun
a
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ni jsme ale já a moji kolegové Vittorio Giovanetti 
z Scuola Normale Superiore di Pisa a Lorenzo 
Maccone z university v Pavii v Itálii objevili, že 
teorém o klonování také umožňuje soukromé do-
tazy. Podle protokolu, který jsme odvodili, musí 
být uživatel schopen odeslat vyhledávacímu stroji 
„kvantový dotaz“ – řetězec kvantových bitů, kte-
ré obsahují pravou otázku a zároveň ještě nějakou 
další (nezáleží na tom, jaká je druhá otázka: váš 
počítač by mohl klidně automaticky doplnit něja-
kou náhodnou). 

Vyhledávací stroj vyhledá ve své databázi od-
povědi na vaše vícenásobné otázky a odpovědi a 
otázky spojí do nového kvantového balíčku, který 
vám odešle. Pokud si pořídí vyhledávací stroj ko-
pii vašich dotazů, můžete poznat, že bylo vaše 
soukromí narušeno, podle toho, že kvantový stav 
vaší původní otázky bude narušený, což váš počí-
tač zjistí. Klíčové je, že vyhledávací stroj může 
dodat odpovědi, aniž by fyzicky detegoval (nebo 
dokonce klonoval) řetězec bitů, ve kterém jsou 
otázky zašifrované, a tudíž bez znalosti samot-
ných otázek. 

I když jsou taková kouzla pro současné počí-
tače, databáze a sítě nemožná, uvědomili jsme si, 
že nejsou technicky nedostupná. Prvním poža-

ve vícero stavech. V jednom časovém okamžiku se 
může atom nacházet na několika různých mís-
tech; částice světla, foton, může být polarizována 
jak vertikálně, tak horizontálně; magnetický mo-
ment elektronu může ukazovat nahoru i dolu,  
a tak dále. V důsledku toho, zatímco klasické  
(nikoliv kvantové) datové bity mají buď hodnotu 
0 nebo 1, mohou mít kvantové bity najednou hod-
notu 0 i 1. Kdykoliv má také kvantový bit najed-
nou hodnotu 0 i 1, nemůžete pořídit přesnou ko-
pii tohoto kvantového bitu, a jakýkoliv pokus tak 
učinit způsobí změnu stavu bitu. Toto pravidlo, 
známé jako teorém o klonování kvantového sta-
vu, platí také pro řetězce kvantových bitů, které 
mohou například reprezentovat slova nebo věty. 
Proto nebude na kvantových kanálech – typicky 
optických vláknech vedoucích fotony v několika 
polarizačních stavech – možno „odposlouchávat“ 
komunikaci, aniž by ji to narušilo a odposlech by 
se prozradil. 

Díky teorému o klonování existuje několik 
různých kvantových šifrovacích technik pro vý-
měnu dat v naprostém soukromí. Jenže takové 
techniky předpokládají, že si může adresát přečíst 
data, která mu pošlete: samotné poslání dotazu 
Googlu v zašifrované podobě by nepomohlo. Vlo-

Široké možnosti 
nových aplikací
Budoucí kvantový internet by 
mohl uživatelům umožnit intera-
govat způsoby, které prostě se 
současnou technologií nejsou 
možné.

Při volbě vícero kandidátů bude 
kvantová volba (kdy voliči vyjadřují 
veškeré preference mezi libovolnými 
dvojicemi kandidátů) favorizovat 
kandidáta, který uspokojí maximální 
počet voličů. 

Podobně budou kvantové aukce 
maximalizovat počet uživatelů, kteří 
si budou moci koupit, co chtějí, za 
férovou cenu. 

Budoucí kvantové počítače budou 
stahovat kvantový software na 
jedno použití schopný řešit některé 
problémy exponenciálně rychleji, než 
by kdy dokázal běžný software. 

Ve vzdálené budoucnosti by mohl být 
kvantový internet dokonce schopen 
teleportovat fyzické objekty. 
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[Paměti Pro kvantové vyhledávací stroje]

Pšššt! nikomu to neříkejte
aby vyhledávací stroje nabídly naprosté soukromí, budou muset ukládat infor-
mace o obsahu webu do systému zvaného kvantová ram. Uživatelé budou posí-
lat vícenásobné dotazy ve formě jediného „kvantového balíčku“. kvantová ram 
přidá k balíčku odpovědi a vrátí jej. jakékoliv narušení kvantového stavu balíč-
ku upozorní uživatele na porušení soukromí. kvantová ram bude vyžadovat  
architekturu zvanou „bucket brigade“ (anglický výraz pro řadu podávající si 
kbelík při hašení požáru), která nahradí běžnou ram architekturu.

davkem na soukromé kvantové dotazy je princi-
piálně kvantový internet. Technologie pro vý-
měnu kvantových zpráv po specializované lince 
již existují a používají se pro bezpečnou komu-
nikaci. Plně kvantový internet ovšem nebude 
muset být jen spojem mezi dvěma body, ale sítí, 
jejíž uzly nasměrují datové balíčky tak, aby mohl 
kterýkoliv uživatel dosáhnout ke kterémukoliv 
dalšímu uživateli nebo webovému serveru. Uka-
zuje se, směrování dat bez pořizování si jejich 
dočasných kopií – a tedy bez důsledků teorému 
o klonování – není triviální záležitostí a vyžadu-
je to sofistikovanou technologii, nyní v experi-
mentálním stádiu, zvanou kvantový router. Pro-
totyp takové sítě může být dostupný za 5 až 10 
let.

Druhým požadavkem na soukromé hledání na 
internetu je, aby uživatelé a datové servery vlast-
nili principiálně kvantové počítače, což znamená 
počítače schopné přechovávat a manipulovat  
s kvantovými bity. Naneštěstí jsou kvantové bity 
notoricky vrtkavé a mají tendence spontánně ztrá-
cet své vícenásobné kvantové stavy za zlomek vte-
řiny. Experimentální kvantové počítače, které 
uchovávají kvantové bity v magnetických stavech 
jednotlivých iontů vznášejících se ve vakuu, na-
příklad, mohou zatím uchovat jen asi osm bitů. 
Plně kvantový počítač by vyžadoval stovky, ne-li 
tisíce kvantových bitů a je od nás pravděpodobně 
vzdálen několik desetiletí, dokonce i jen jako la-
boratorní ukázka. Naštěstí by ale pro účely kvan-
tového soukromého vyhledávání stačilo jen asi 30 
kvantových bitů: pokud se správně zakódují,  
třicetibitový dotaz dokáže získat odpověď z data-
báze o více než miliardě položek. Takové 30-ti bi-
tové „kvantové mikroprocesory“ by mohly být do-
stupné také za pět až deset let.

Ne tak náhodně 
Zatím vypadá všechno dobře: kvantové soukromé 
vyhledávání nejspíše vyžaduje jen velmi jednodu-
ché kvantové počítače a kvantové komunikační 
systémy. Nyní přijde ta těžká část. Aby databáze 
vyhledávacího stroje odpověděla na uživatelovu 
rozvětvenou kvantovou otázku, musí být schopná 
dodat odpověď na všechny složky otázky zároveň. 
To bude vyžadovat nový typ uložení dat zvaný 
kvantová paměť s náhodným přístupem – kvan-
tová RAM.

RAM je prostě zařízení na uchovávání dat, 
uspořádané do stromovité struktury. Každý da-
tová položka je sekvencí osmi bitů, neboli byte,  
a má adresu, která samotná je sekvencí bitů. Byte 
je jako strom na listu; adresa řídí cestu od kmene 
ke konkrétnímu listu. První bit adresy upřesňu-

Běžná ram
datové byty jsou uspořádané do rozvětvené struktury. Pro získání jediného bytu je zapo-
třebí sepnout všechny spínače v poli. U kvantové ram by bylo sepnutí velkého počtu spí- 
načů nepraktické: kvůli velké křehkosti kvantových stavů by byla chybovost příliš velká.

“0”

“1”

Byte

Řetězec s adresou

Bit

“0”

“1”

Připraven

„BUcket  
Brigade“ ram 
Podle tohoto návrhu je  
k získání bytu zapotřebí jen  
sepnout spínače podél jedné cesty. 

●3  Druhý bit nastaví úroveň 2 na „1“…

kvantová verze
V bucket brigade RAM 
paměti je možné otevřít  
dvě cesty pro získání dvou 
různých datových položek, 
které se pak odešlou zpátky 
spolu s původními otázkami.

●1  Adresa požado-
vaného bytu se 
posílá všem 
spínačům

●2  Získaná odpověď 

●5  Získaná odpověď

●2  Odpovědi se odešlou 
zpět spolu s původními 
otázkami, které 
zůstanou soukromé.

●1  Řetězec s adresou se 
pošle dovnitř

●2  První bit nastaví úroveň 
1 na „0“ a zbývající bity 
cestují dále

●4  … dokud se neotevře 
cesta k požadovanému 
bytu, což umožní získání 
dat podél otevřené cesty

●1  Dvě odpovědi jsou 
získané zároveň
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seth lloyd je profesorem mecha-
nického inženýrství (též „kvantový 
mechanik“, jak se rád popisuje)  
na massachusettském institutu 
technologií a ředitelem keckova 
střediska pro extrémní kvantovou 
teorii informace na m.i.t. vyvinul 
jeden z prvních teoretických mode-
lů pro kvantové počítače a pracuje 
s několika skupinami na konstrukci 
kvantových počítačů a kvantových 
komunikačních systémů. lloydova 
kniha Programming the Universe 
byla publikována nakladatelstvím 
knopf v roce 2004.

 ➥ chcete-li 
 vědět více:

nejlépe střežená tajemství.  
Gary Stix, Scientific American České 
vydání; červen 2005.

Quantum random access memory.  
Vittorio Giovannetti, Seth Lloyd a 
Lorenzo Maccone, Physical Review 
Letters, svazek 100, č. 16, strany 
160501–160504; 25. dubna, 2008. 

Quantum Private Queries. 
Vittorio Giovannetti, Seth Lloyd a 
Lorenzo Maccone, Physical Review 
Letters, svazek 100, č. 23, strany 
230502–230505; 13. června, 2008.

the Quantum internet.  
H. J. Kimble, Nature, svazek 453,  
strany 1023–1030; 19. ledna, 2008.

je, kterou ze dvou větví se dát na nejspodněj- 
ší úrovni stromu, druhý bit řídí rozvětvení na  
druhé úrovni, a tak dále. Počet větví se na každé 
úrovni zdvojnásobí, takže v tradiční RAM  
s třicetibitovou adresou vyžaduje získání dat  
přehození více 230 (více než jedné miliardy) 
přepínačů. 

Bylo by možné navrhnout kvantovou verzi tra-
diční RAM. Jediným rozdílem by bylo, že přepí-
nače, které řídí informaci v binárním stromu, 
nyní budou muset umět řídit informaci dvěma 
větvemi současně, protože každý bit kvantové 
otázky může určovat dvě různé cesty. Takové 
kvantové přepínače lze postavit pomocí součas-
ných technologií, jako polopropustná zrcadla, 
která „rozpůlí“ fotony a donutí je vydat se dvěma 
různými cestami zároveň. Problémem je, že kvan-
tové obvody jsou výjimečně citlivé na šum a chy-
by: pokud se jen s jediným přepínačem něco sta-
ne, soukromí odpovídajícího bitu bude ztracené. 
Protože typický bit adresy ovládá velké množství 
spínačů, pravděpodobnost ztráty soukromí je 
velká. 

Giovannetti, Maccone a já jsme přišli s odliš-
ným návrhem zpracování adresy RAM (jak kla-
sické, tak kvantové), podle kterého je pro každé 
volání paměti zapotřebí výrazně méně spínačů. 
Klíčem je směrovat adresové bity podél stejných 
větví stromu, jako mají následovat data, místo od-
dělených adresových linek. Protože se adresové 
bity posílají postupně skrz pole, říkáme tomu 
„bucket brigade“ RAM (doslova „řetěz kbelíků“) 
– viz rámeček na protější straně. 

Bucket brigade architektura vyžaduje sepnout 
jen jeden spínač na každé úrovni pole, zatímco 
konvenční pole RAM spíná všechny spínače na 
všech úrovních. Úspory jsou omračující: bucket 
brigade RAM s miliardou paměťových slotů spí-
ná 30 spínačů pro každé volání paměti, v porov-
nání s miliardou spínačů spuštěných při každém 
volání paměti v konvenční RAM. A výhody ar-
chitektury bucket brigade, co se týče úspory ener-
gie i četnosti chyb, rostou exponenciálně s počtem 
bitů.

Útěcha kvanta
Nejprve jsme si mysleli, že má myšlenka bucket 
brigade architektury potenciál pro revoluci v prů-
myslu klasických RAM a v hlavách nám začaly 
tancovat dolarové bankovky. Brzy jsme ale zjisti-
li, že o podobném designu přemýšleli již dříve jiní 
a že je návrh každopádně pro klasickou RAM 
příliš pomalý (i když by to mohlo být energeticky 
úsporně řešení pro nevolatilní paměti, jaké se 
používají např. v digitálních kamerách). 

Design bucket brigade však bude klíčový pro 
kvantové vyhledávání, protože jeho architektura 
dokáže tolerovat chybovost jedna ze 30, místo  
z miliardy. Paměťové médium pro kvantovou 
RAM by se mohlo skládat z konvenční fyzických 
prvků. Například by se mohla data uchovávat  
v miliardách malých zrcadel, z jakých se skládá 
povrch konvenčních CD-disků. Skutečně kvan-
tovou částí kvantové RAM bude pole spínačů, 
které by se mohlo sestrojit ze spínačů, který kaž-
dý umí odklonit kvantové bity podél obou větví 
současně. Takové kvantové spínače již existují a 
dosahují chybovosti dostatečně nízké na to, aby se 
dala sestrojit kvantová RAM s miliardou slotů 
nebo větší. 

Sestavit kvantové spínače do velké kvantové 
RAM se samozřejmě nejspíše ukáže jako těžký 
úkol, a to nemluvíme o problému s připojením 
kvantové RAM na kvantové komunikační kaná-
ly, aby se mohlo kvantové soukromé vyhledávání 
realizovat. Ale žádná z těchto obtíží není nepře-
konatelná. Shodou okolností jsme si nedávno uvě-
domili, že techniky pro směrování dat v našem 
návrhu kvantové RAM by se mohly použít pro 
přepínání sítí v celém kvantovém internetu. Lidé 
by mohli po webu surfovat v naprosté anonymitě, 
aniž by odhalili nejen co hledají, ale i které webo-
vé stránky navštěvují. 

Několik měsíců poté, co jsem se svými kolegy 
upřesnil detaily, jak postavit kvantovou RAM a 
provádět soukromé kvantové vyhledávání, nara-
zil jsem na Brina a Pagea na konferenci v Napa  
v Kalifornii. Ve vířivce pod fíkovníky, s hvězdami 
nad hlavou, jsem popisoval, jak pracuje kvantové 
dotazování a jaké by mohly být výhody. Jejich prv-
ní odpovědí bylo, že obchodním modelem Goo-
glu je uchovávat informaci o všech dotazech a po-
užít ji pro určení priorit reklamy a pro pomoc  
s dalším vyhledáváním. Nikdy je nenapadlo si in-
formace o dotazech neukládat. Když jsem jim 
přednesl evidentní výhody nového, kvantového 
obchodního modelu – založeného na platbě zá-
kazníků za výsledky vyhledávání – zapřemýšleli 
trochu více. „Okay“, řekli, „tak se podívejme,  
jestli to dokážete postavit.“ 

Nedávno přesně to provedl Francesco de Mar-
tini se svou skupinou na universitě La Sapienza  
v Římě. Pomocí laserů, polarizátorů a fotodetek-
torů postavili jednoduchou kvantovou RAM  
a předvedli náš vyhledávací protokol na malé da-
tabázi. Kvantové soukromé vyhledávání je tedy 
reálnou možností. Pokud budeme mít jednoho 
dne větší kvantové paměti nebo životaschopný 
kvantový internet, lze se jen dohadovat, co se bude 
dít pak.                    ■


