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TOIMETUSE VEERG

Selle numbri kaanelugu räägib kvantarvuti loomisest. 
Levinud arusaama järgi peetakse arvutusvõimsustes määra-
tu suurt kasvu tõotavat kvantarvutit omamoodi müütiliseks
perpetuum mobile’ks, mille valmistamine on võimatu. 
Šveitsi tehnikaülikooli ETH Zürichi doktorant Johannes
Heinsoo loost saame aga lugeda, et tegelikult on esimesed
sellised algelised riistapuud, mille olemuse üksikasjad jää-
vad tavainimesele üsna arusaamatuks, juba loodud ning
nüüd on käimas võidujooks sellise kvantarvuti arendamise
nimel, millega saaks ka midagi kasulikku ära teha. Üle ilma
kulutavad suurriigid ja tehnoloogiafirmad selle peale miljar-
deid eurosid.   

Seniste arvutusvõimsuste piiratus on pudelikaelana takis-
tanud arenguhüpet paljudes valdkondades, kus teadlastel
tuleb rinda pista väga suurel hulgal andmete töötlemise ja
arvutuste tegemisega. Nii avaks kvantarvuti senitundmatuid
võimalusi näiteks uute ravimite ja materjalide disainimisel.

Ulvar Käärt, peatoimetaja
ulvar@horisont.ee

Helen Rohtmets-Aasa, toimetaja
helen@horisont.ee
Geda Paulsen, keeletoimetaja 
geda@horisont.ee
Kersti Tormis, kujundaja
kersti@horisont.ee
Helen Lehismets, reklaamijuht
tel 610 4106, 
reklaam@loodusajakiri.ee

Riho Kinks, vastutav väljaandja
riho.kinks@loodusajakiri.ee

ESIKAANEL: Kontseptuaalne illustratsioon kvantarvutis paralleelselt toimuvaist kvantprotsessidest 
Foto: SCIENCEPHOTO / VIDAPRESS
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Samuti loodetakse, et kvantarvuti loob uut kvaliteeti info-
turbes ja krüpteerimisvõimekuses.     

Johannes Heinsoo kirjutatud artikkel meenutas mulle
Ernest Hemingway teada-tuntud ütlust, et igas maailma
sadamas leiduvat üks eestlane. Johannese näide kinnitab, 
et tegelikult kehtib Hemingway ütlus omal moel ka teadus-
ilmas, ehk siis pea igast maailma teaduse tippkeskusest võib
hetke kõige „kuumema“ uurimisteemaga tegelemast leida
ühe eestlase. Täpselt nii on Johannes oma pea ja kätega
panustamas Šveitsi tehnikaülikoolis kvantarvuti ehitamisse.

Infotehnoloogilise võimalustehorisondi avardamisega
haakub ka suvise Horisondi intervjuu füüsik Mait Münte-
liga. Algul ühes meie lugejatele tuttavate autorite Andi
Hektori ja Kristjan Kannikesega Euroopa tuumauuringute
keskuses CERN-is töötanud mees tegi karjääris kannapöörde
ja on praegu aineosakeste asemel kiirendamas hoopis 
keeleõpet, luues selleks erilisi algoritme ja arvutiprog-
ramme. Eesti järgekordset IT-edulugu treiv Müntel tõdeb
seejuures tabavalt, et sellises pealtnäha ootamatus kursi-
muutuses polegi midagi imekspandavat, kui arvestada, et
algoritme kirjutades pole väga vahet, kas need otsivad
tundmatuid osakesi või avastavad, kuidas inimene õpib.

Eesti Vabariigi 100. aastapäevast innustatult oleme 
lubanud kogu aasta vältel Eesti ajalooga seotud teemasid
lahata. Seekordses numbris kirjutab ajaloolane Mart Kuld-
kepp üksikasjalikult lahti Eesti välispoliitika sünni. Esimese
ilmasõja sündmuste tohuvabohus oli see üks võtmetäht-
susega tõukejõude, mis sillutas teed Eesti omariikluse 
tekkele. 

Kosmoselugude sarja uues loos kirjeldab astronoom 
Indrek Kolka Gaia kosmoseteleskoobi „vägitükke“. Gaia
peab väga täpselt mõõtma meie kodugalaktikas ei rohkem
ega vähem kui vähemalt kahe miljardi tähe asukoha, 
heleduse ja liikumise. Uhkusega võime lugeda, et ka sellesse
viimaste aastate ühte ambitsioonikaimasse uurimisprojekti
on oma panuse andnud meie teadlased.  

Head lugemist ja ilusat suve! •

Ulvar Käärt, peatoimetaja
ulvar@horisont.ee




