หลักสู ตรออนไลน์

ทําเข้ าใจควอนตัมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรเบื้องต้นนี้จะนําเสนอแนวคิดหลักของการคํานวณเชิงควอนตัมและทําความเข้าใจว่ามันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแป
ลงในวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างไร

แนะนําแนวคิดหลักของการคํานวณเชิ งควอนตัม
ในหลักสูตรนี้ เราจะอภิปรายถึงแรงบันดาลใจในการสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะครอบคลุมหลักการสําคัญของการคํานวณเชิ งควอนตัม
และอัลกอริ ทึมของการคํานวณเชิงควอนตัมที่สาํ คัญ โดยในช่วงสุ ดท้ายเราจะพูดคุยกันสั้นๆ
ถึงฮาร์ดแวร์ของควอนตัมคอมพิวเตอร์ และการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเชิ งควอนตัม
แนวคิดหลักต่างๆ จะถูกอธิบายเป็ นภาพ โดยเราจะพยายามใช้คณิ ตศาสตร์ ให้นอ้ ยที่สุด
แต่แน่นอนว่าการจะเข้าใจแนวคิดเหล่านี้ได้จาํ เป็ นต้องครุ่ นคิดอย่างจริ งจังในระดับหนึ่ง

หัวข้ อใดบ้ างทีเ่ ราจะพูดถึง?
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คลื่นและการแทรกสอด
Quantum superposition และ entanglement
ความซับซ้อนในการคํานวณ
การแปลง Fourier เชิงควอนตัม
อัลกอริ ทึมของ Shor สําหรับการแยกตัวประกอบของจํานวนขนาดใหญ่
อัลกอริ ทึมของ Grover
เคมีเชิงควอนตัม และ machine learning
การใช้ปรากฏการณ์เชิงฟิ สิ กส์เพื่อทําเป็ นบิทเชิงควอนตัม (คิวบิท)
ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมของควอนตัมคอมพิวเตอร์
Error correction เชิงควอนตัม
อุตสาหกรรมด้านสารสนเทศเชิงควอนตัม

คุณอยากเริ่มเรียนเมื่อไหร่ ?
●

Available now Go to course

●

Available now Go to course

●

1 October 2018 Go to course

●

2018 Go to course

●

Date to be announced Added to Wishlist

You’ve added this course to your Wishlist. We’ll email you when new dates are announced

คุณจะได้ อะไร?
เมื่อจบหลักสู ตรนี้ คุณจะสามารถ

●
●
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บรรยายการประยุกต์ใช้การคํานวณเชิงควอนตัมที่สาํ คัญๆ ได้
อธิ บายบทบาทของการคํานวณเชิงควอนตัมในอนาคตและตระหนักในบทบาทของกฎของ Moore ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของเทคโนโลยีการคํานวณ
มีความพร้อมสําหรับหลักสู ตรทางคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของสารสนเทศเชิงควอนตัม
สํารวจ value proposition ของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัมที่มีการสร้างขึ้นแล้วและที่กาํ ลังจะมีการสร้างขึนในอนาคต
ระบุได้วา่ quantum superposition, entanglement และการแทรกสอดมีความสําคัญอย่างไรต่ออัลกอริ ทึมเชิงควอนตัม

หลักสู ตรนีเ้ หมาะกับใคร?
ใครก็ตามที่สนใจในการคํานวณเชิงควอนตัมในระดับ “popular science”
นักเรี ยนมัธยมปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัย
และผูท้ ี่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่อยากเข้าใจเกี่ยวกับการคํานวณเชิงควอนตัมในเชิงคุณภาพเพื่อที่จะเข้าใจอนาคตของเทคโนโลยีการคํานวณ
เราแนะนําว่าคุณควรจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกําลัง เวคเตอร์ คลื่นไซน์ และแนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็ น
โดยในหลักสู ตรจะมีการพูดถึงสมการอยูบ่ า้ ง แต่วา่ เราได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะพูดถึงมันให้นอ้ ยที่สุดและอธิ บายมันอย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้
อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ คณิตศาสตร์ในหลักสู ตรนี้จะไม่ยากนัก
แต่แนวคิดหลายอย่างอาจจะเป็ นเรื่ องใหม่สาํ หรับผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่ซ่ ึงต้องอาศัยความพยายามในการทําความเข้าใจในระดับหนึ่ง
เตรี ยมสมองของคุณให้พร้อมนะ!

คุณจะได้ เรียนกับใคร?

Rodney Van Meter
Rodney Van Meter จบการศึกษาจาก Caltech, USC และ Keio
เขาเริ่ มทํางานที่เกี่ยวกับการคํานวณเชิ งควอนตัมมาตั้งแต่ปี 2003 เขาเป็ นผูแ้ ต่งหนังสื อเรื่ อง “Quantum Networking”
(Wiley-ISTE, 2014)

Takahiko Satoh
Takahiko Satoh จบการศึกษาจาก Keio และ U.Tokyo งานวิจยั ของเขาเกี่ยวกับการคํานวณเชิ งควอนตัม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางด้านสถาปัตยกรรมของควอนตัมคอมพิวเตอร์ และสถาปั ตยกรรมของ network เชิ งควอนตัม

สคริปท์ ของวีดโี อตัวอย่ าง
ควอนตัมคอมพิวเตอร์กาํ ลังจะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการคํานวณของเรา มันจะทําลายการเข้ารหัสบางประเภท
แก้ปัญหาการหาค่าที่ดีที่สุดหลายๆ ปัญหา และคํานวณคุณลักษณะของวัสดุ เช่น ปุ๋ ยที่ใช้ในการเกษตร ผมชื่อ Rod Van Meter จาก Faculty
of Environment and Information Studies จาก Keio University
คุณอาจจะกําลังคิดว่าอยากศึกษาด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย
หรื อคุณอาจจะเป็ นโปรแกรมเมอร์มืออาชี พที่กาํ ลังสงสัยว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ทาํ งานอย่างไรและจะมีผลต่ออาชีพของคุณอย่างไร
แต่คุณก็อาจจะเคยได้ยินว่ามันเป็ นเรื่ องที่เข้าใจยากมาก
บางครั้งงานในสาขานี้กถ็ ูกนําเสนอในภาพที่มีนกั วิทยาศาสตร์อจั ฉริ ยะหลายคนทํางานอยูใ่ นห้องแลปที่ดูประหลาด
ใช้เครื่ องมือที่ดูน่ากลัวและปรากฎการณ์ควอนตัมที่เข้าใจยาก เพื่อสร้างคอมพิวเตอร์แบบในนิยายวิทยาศาสตร์ซ่ ึงสามารถทําอะไรก็ได้

คุณอาจจะจินตนาการว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์คืออะไรทํานองนี้
แต่อนั ที่จริ งแล้วใครก็ตามที่มีความรู ้คณิ ตศาสตร์ระดับมัธยมปลายก็สามารถเข้าใจควอนตัมคอมพิวเตอร์ได้
เราจะเริ่ มกันที่ชายหาดตรงนี้ ถ้าคุณเข้าใจว่าคลื่นมีพฤติกรรมอย่างไร คุณก็มีพ้นื ความรู ้ที่พอจะเข้าใจควอนตัมคอมพิวเตอร์แล้ว
ที่นี่เรามีคลื่นที่เคลื่อนที่เข้ามาจากสองทิศทางที่ต่างกัน จากตรงนี้และตรงนี้ เมื่อลูกคลื่นเคลื่อนที่มาเจอกัน ในบางที่มนั จะรวมกันและในที่อื่นๆ
มันจะหักล้างกัน ปรากฏการณ์น้ ีเรี ยกว่าการแทรกสอดของคลื่น และการแทรกสอดนี้เป็ นสิ่ งสําคัญอย่างหนึ่งในการเข้าใจควอนตัมคอมพิวเตอร์
เราจะพูดถึง quantum entanglement และคุณลักษณะอื่นๆ
ที่ทาํ ให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ในการดูวีดีโอนี้ดว้ ย
คุณจะได้เรี ยนรู ้วา่ อัลกอริ ทึมเชิงควอนตัมที่สาํ คัญบางอันทํางานอย่างไรและทําไมเราจึงตื่นเต้นกับความเป็ นไปได้เหล่านั้น
เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สาํ คัญบางอย่างที่ใช้ในการสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์และไปดูความก้าวหน้าที่น่าตื่นเต้นบางส่วนที่เกิดขึ้นในแลป
และก่อนจะจบบทเรี ยนนี้ คุณจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัมที่เริ่ มเกิดขึ้น รวมถึงบริ ษทั ยักษ์ใหญ่ บริ ษทั startup
และแหล่งเงินทุนต่างๆ
ที่พยายามแสวงหาหนทางที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดจากห้องแลปไปเป็ นเครื่ องจักรที่จะแก้ปัญหาที่เร่ งด่วนที่สุดบางประการของมนุษยชาติและทําให้โลกนี้น่าอยู่
มากยิ่งขึ้น

