
Część 1 : Wstęp 

Niezależnie od tego, czy jesteś ekspertem w dziedzinie inżynierii oprogramowania, grafiki 

komputerowej, nauki o danych, czy po prostu ciekawym komputerofilem, ten tekst ma na celu 

pokazanie, jak moc obliczeń kwantowych może być dla ciebie istotna, umożliwiając ci faktycznie 

rozpoczęcie ich używania. Aby to ułatwić, kolejne części nie zawierają dokładnych wyjaśnień fizyki 

kwantowej (praw leżących u podstaw obliczeń kwantowych) ani nawet teorii informacji kwantowej 

(jak te prawa określają nasze zdolności przetwarzania informacji). Zamiast tego przedstawiają 

praktyczne przykłady zapewniające wgląd w możliwości tej ekscytującej nowej technologii. Większość, 

co ważne, kod, który przedstawiamy w tych przykładach, można modyfikować i dostosowywać. 

Pozwala to uczyć się od nich w najbardziej efektywny sposób: poprzez zdobycie praktycznych 

umiejętności. Po drodze podstawowe pojęcia są wyjaśniane w miarę ich używania i tylko w takim 

zakresie, w jakim budują intuicję pisania programów kwantowych. Mamy skromną nadzieję, że 

zainteresowani czytelnicy będą mogli wykorzystać te spostrzeżenia, aby zastosować i rozszerzyć 

zastosowania obliczeń kwantowych w dziedzinach, o których fizycy mogli nawet nie słyszeć. Trzeba 

przyznać, że nadzieja na pomoc w wywołaniu rewolucji kwantowej nie jest taka pokorna, ale bycie 

pionierem jest zdecydowanie ekscytujące.  

Wymagane tło 

Fizyka leżąca u podstaw obliczeń kwantowych jest pełna gęstej matematyki. Ale z drugiej strony fizyka 

stoi za tranzystorem, a mimo to nauka C++ nie musi obejmować pojedynczego równania fizycznego. 

Przyjmujemy podobne podejście zorientowane na programistę, omijając wszelkie istotne podstawy 

matematyczne. To powiedziawszy, oto krótka lista wiedzy, która może być pomocna w przetrawieniu 

pojęć, które wprowadzamy:  

* Znajomość programowania struktur sterujących (if, while, itp.). Używamy  JavaScript , aby zapewnić 

łatwy dostęp do próbek, które można uruchomić online. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z JavaScript, 

ale masz już pewne doświadczenie w programowaniu, poziom potrzebnego Ci tła prawdopodobnie 

zostanie podniesiony w mniej niż godzinę.  

* Trochę odpowiedniej matematyki na poziomie programisty, wymagająca:  

-Zrozumienie korzystania z funkcji matematycznych 

-Znajomość funkcji trygonometrycznych 

-Wygoda manipulowania liczbami binarnymi i konwersji między reprezentacjami binarnymi i 

dziesiętnymi 

-Zrozumienie podstawowego znaczenia liczb zespolonych 

* Bardzo elementarne zrozumienie sposobu oceny złożoności obliczeniowej algorytmu (tj. notacja Big-

O).  

Jedną z części, która wykracza poza te wymagania, jest Część 13, w którym omawiamy szereg 

zastosowań obliczeń kwantowych w uczeniu maszynowym. Ze względu na ograniczenia przestrzenne 

nasza ankieta daje tylko bardzo pobieżne wprowadzenie do każdej aplikacji uczenia maszynowego, 

zanim pokaże, w jaki sposób komputer kwantowy może zapewnić przewagę. Chociaż zamierzamy, aby 

treść była zrozumiała dla zwykłego czytelnika, ci, którzy chcą naprawdę eksperymentować z tymi 

aplikacjami, skorzystają na nieco większym zapleczu uczenia maszynowego. Nasz tekst dotyczy 

programowania (nie budowania ani badania) komputerów kwantowych, dlatego możemy obejść się 

bez zaawansowanej matematyki i teorii kwantów. Jednak dla zainteresowanych zbadaniem bardziej 



akademickiej literatury na ten temat, Część 14 zawiera dobre początkowe odniesienia i łączy pojęcia, 

które wprowadzamy z notacjami matematycznymi powszechnie używanymi przez społeczność badaczy 

komputerów kwantowych.  

Co to jest QPU? 

Pomimo swojej wszechobecności, termin „komputer kwantowy” może być nieco mylący. Przywołuje 

obrazy całkowicie nowego i obcego rodzaju maszyny - maszyny, która zastępuje wszystkie istniejące 

oprogramowanie komputerowe futurystyczną alternatywą. Jest to powszechne, choć ogromne, 

błędne przekonanie. Obietnica komputerów kwantowych nie wynika z tego, że są zabójcami 

konwencjonalnych komputerów, ale raczej z ich zdolności do radykalnego rozszerzenia rodzajów 

problemów, które można rozwiązać w komputerach. Istnieją ważne problemy obliczeniowe, które 

można łatwo obliczyć na komputerze kwantowym, ale byłoby to dosłownie niemożliwe na żadnym 

możliwym standardowym urządzeniu obliczeniowym, jakie moglibyśmy kiedykolwiek zbudować. Ale 

co najważniejsze, tego rodzaju przyspieszenia zaobserwowano tylko w przypadku pewnych problemów 

(z których wiele wyjaśnimy później) i chociaż przewiduje się, że zostanie odkrytych więcej, jest bardzo 

mało prawdopodobne, aby kiedykolwiek miało sens przeprowadzanie wszystkich obliczeń na 

komputerze kwantowym. W przypadku większości zadań, które zajmują cykle zegara laptopa, 

komputer kwantowy nie działa lepiej. Innymi słowy - z punktu widzenia programisty - komputer 

kwantowy jest tak naprawdę koprocesorem. W przeszłości komputery korzystały z wielu różnych 

koprocesorów, z których każdy był dostosowany do ich własnych specjalizacji, takich jak arytmetyka 

zmiennoprzecinkowa, przetwarzanie sygnałów i grafika w czasie rzeczywistym. Mając to na uwadze, 

będziemy używać terminu QPU (Quantum Processing Unit) w odniesieniu do urządzenia, na którym 

działają nasze próbki kodu. Uważamy, że wzmacnia to ważny kontekst, w którym należy umieścić 

obliczenia kwantowe. Podobnie jak w przypadku innych koprocesorów, takich jak GPU (Graphics 

Processing Unit), programowanie QPU polega na pisaniu przez programistę kodu, który będzie działał 

głównie na CPU (Central Processing Unit) normalnego komputera. CPU wydaje polecenia 

koprocesorowi QPU tylko w celu zainicjowania zadań dostosowanych do jego możliwości.  

Kod debugowania 

Debugowanie programów QPU może być trudne. Dość często najłatwiejszym sposobem zrozumienia 

działania programu jest powolne przechodzenie przez niego, sprawdzanie wizualizacji na każdym 

kroku. Najeżdżając kursorem myszy na wizualizator obwodu, powinieneś zobaczyć pionową 

pomarańczową linię w ustalonym miejscu oraz szarą pionową linię w każdym miejscu obwodu, w 

którym znajduje się kursor. Pomarańczowa linia pokazuje, które położenie w obwodzie (a tym samym 

w programie) jest obecnie reprezentowane przez wizualizator ruchu kołowego. Domyślnie jest to 

koniec programu, ale klikając inne części obwodu, można wyświetlić w programie wizualizator 

cyrklenotacji konfigurację jednostki QPU w tym miejscu. Na przykład rysunek  pokazuje, jak zmienia się 

wizualizator notacji kołowej, gdy przełączamy się między dwoma różnymi krokami w domyślnym 

programie QCEngine 



 

Mając dostęp do symulatora QPU, prawdopodobnie chcesz zacząć majsterkować. Nie pozwól nam Cię 

powstrzymać! W Części 2 omówimy kod coraz bardziej złożonych programów QPU.  

Natywne instrukcje QPU 

QCEngine jest jednym z kilku narzędzi, które pozwalają nam uruchamiać i sprawdzać kod QPU, ale jak 

właściwie wygląda kod QPU? Konwencjonalne języki wysokiego poziomu są powszechnie używane do 

kontrolowania instrukcji QPU niższego poziomu (jak to już widzieliśmy w przypadku opartego na 

JavaScript silnika QCE). Będziemy regularnie przechodzić między tymi poziomami. Opisanie 

programowania QPU z wyraźnie kwantowymi operacjami na poziomie maszyny pomaga nam uporać 

się z podstawową, nowatorską logiką QPU, jednocześnie widząc, jak manipulować tymi operacjami z 

konwencjonalnych języków wyższego poziomu, takich jak JavaScript, Python lub C++, bardziej 

pragmatyczny paradygmat faktycznego pisania kodu. Definicja nowych, szytych na miarę, kwantowych 

języków programowania jest aktywnym obszarem rozwoju. Nie będziemy ich podkreślać w tej książce, 

ale odniesienia dla zainteresowanych czytelników znajdują się w Części 14.  

Ograniczenia symulatora 

Chociaż symulatory oferują fantastyczną możliwość prototypowania małych programów QPU, w 

porównaniu z prawdziwymi QPU są beznadziejnie słabe. Jedną z miar mocy jednostki QPU jest liczba 

kubitów, na których może on działać (kwantowy odpowiednik bitów, o którym wkrótce będziemy mieli 

znacznie więcej do powiedzenia). Aktualny rekord największej symulacji QPU wynosi 51 kubitów. W 

praktyce symulatory i sprzęt dostępny dla większości czytelników  będą zazwyczaj w stanie obsłużyć 

około 26 kubitów przed zgrzytem do zatrzymania. Przykłady zostały napisane z myślą o tych 

ograniczeniach. Stanowią świetny punkt wyjścia, ale każdy dodany do nich kubit podwaja ilość pamięci 

wymaganej do uruchomienia symulacji, zmniejszając jej szybkość o połowę.  

Ograniczenia sprzętowe 

I odwrotnie, największy rzeczywisty sprzęt QPU dostępny w tym momencie ma około 70 fizycznych 

kubitów, podczas gdy największy dostępny publicznie QPU, za pośrednictwem zestawu 

programistycznego Qiskit open source, zawiera 16 fizycznych kubitów. Pod względem fizycznym, w 

przeciwieństwie do logicznego, rozumiemy, że te 70 kubitów nie ma korekcji błędów, przez co są 

hałaśliwe i niestabilne. Kubity są znacznie bardziej kruche niż ich konwencjonalne odpowiedniki; 

najmniejsza interakcja z otoczeniem może zakłócić obliczenia. Praca z kubitami logicznymi pozwala 

programiście być niezależnym od sprzętu QPU i implementować dowolny podręcznikowy algorytm bez 



martwienia się o określone ograniczenia sprzętowe. Skupiamy się wyłącznie na programowaniu za 

pomocą logicznych kubitów i chociaż przykłady, które podajemy, są wystarczająco małe, aby można je 

było uruchomić na mniejszych jednostkach QPU (takich jak te dostępne w momencie publikacji), 

oderwanie fizycznych szczegółów sprzętu oznacza, że umiejętności a intuicja, którą rozwiniesz, 

pozostanie bezcenna w miarę rozwoju sprzętu w przyszłości.  

QPU a GPU: kilka wspólnych cech 

Pomysł na zaprogramowanie zupełnie nowego rodzaju procesora może być onieśmielający, nawet jeśli 

ma już własną społeczność Stack Exchange. Oto lista istotnych faktów na temat programowania QPU:  

* Bardzo rzadko zdarza się, że program działa w całości na QPU. Zwykle program działający na CPU 

wydaje instrukcje QPU, a później pobiera wyniki.  

* Niektóre zadania są bardzo dobrze dopasowane do QPU, a inne nie.  

* QPU działa na niezależnym zegarze procesora i zwykle ma własne dedykowane interfejsy sprzętowe 

do urządzeń zewnętrznych (takich jak wyjścia optyczne).  

* Typowy QPU ma własną specjalną pamięć RAM, do której procesor nie może efektywnie uzyskać 

dostępu.  

* Prosty QPU to jeden układ, do którego ma dostęp laptop, a może nawet obszar w innym układzie. 

Bardziej zaawansowany QPU to duży i drogi dodatek, który zawsze wymaga specjalnego chłodzenia.  

* Wczesne QPU, nawet proste, są wielkości lodówek i wymagają specjalnych gniazd zasilania o 

wysokim natężeniu.  

* Po zakończeniu obliczeń projekcja wyniku jest zwracana do procesora, a większość wewnętrznych 

danych roboczych QPU jest odrzucana.  

* Debugowanie QPU może być bardzo trudne i wymaga specjalnych narzędzi i technik. Przechodzenie 

przez program może być trudne i często najlepszym podejściem jest wprowadzenie zmian w programie 

i obserwowanie ich wpływu na wynik.  

* Optymalizacje, które przyspieszają jeden QPU, mogą spowolnić inny.  

Brzmi dość trudno. Ale o to chodzi - możesz zamienić QPU na GPU w każdym z tych stwierdzeń i nadal 

są one całkowicie aktualne. Chociaż QPU to prawie obca technologia o niesamowitej mocy, jeśli chodzi 

o problemy, z którymi możemy się spotkać podczas nauki ich programowania, całe pokolenie 

inżynierów oprogramowania widziało to wszystko już wcześniej. Prawdą jest, oczywiście, że istnieją 

pewne niuanse programowania QPU, które są naprawdę nowatorskie (w przeciwnym razie ta książka 

nie byłaby potrzebna!), Ale niesamowita liczba podobieństw powinna uspokajać. Możemy to zrobić! 

 

Programowanie dla QPU 

Czym właściwie jest kubit? Jak możemy go sobie wyobrazić? Jak to jest przydatne? To krótkie pytania 

ze skomplikowanymi odpowiedziami. W pierwszej części odpowiemy na te pytania w praktyczny 

sposób. Rozpoczynamy , najpierw opisując i wykorzystując pojedynczy kubit. Omówimy dodatkową 

złożoność systemów wielokubitowych .Po drodze napotkamy szereg operacji jedno- i 

wielokubitowych, a później przedstawimy je bezpośrednio w użyciu, opisując sposób wykonywania 

teleportacji kwantowej. Należy pamiętać, że przykłady kodu, które przerywają naszą dyskusję, można 

uruchomić w Symulatorze QCEngine, przy użyciu dostarczonych linków.  



Jeden Qubit 

Konwencjonalne bity mają jeden parametr binarny do zabawy - możemy zainicjować bit w stanie 0 lub 

stanie 1. To sprawia, że matematyka logiki binarnej jest wystarczająco prosta, ale możemy wizualnie 

przedstawić możliwe wartości 0/1 bitu przez dwa oddzielne puste / wypełnione kółka 

 

Teraz przejdźmy do kubitów. W pewnym sensie kubity są bardzo podobne do bitów: za każdym razem, 

gdy odczytujesz wartość kubitu, zawsze otrzymasz 0 lub 1. Tak więc po odczycie kubitu zawsze możemy 

go opisać, jak pokazano powyżej. Jednak charakteryzowanie kubitów przed odczytem nie jest tak 

czarno-białe i wymaga bardziej wyrafinowanego opisu. Przed odczytem kubity mogą istnieć w 

superpozycji stanów. Wkrótce postaramy się zająć, czym jest superpozycja. Aby jednak najpierw dać ci 

wyobrażenie, dlaczego może być potężny, zwróć uwagę, że istnieje nieskończona liczba możliwych 

superpozycji, w których pojedynczy kubit może istnieć przed odczytaniem. W poniższej Tabeli 

wymieniono tylko niektóre z różnych superpozycji, w których moglibyśmy przygotować kubit. Chociaż 

zawsze odczytujemy na końcu 0 lub 1, jeśli jesteśmy sprytni, to dostępność tych dodatkowych stanów 

będzie pozwalają nam wykonywać bardzo potężne obliczenia. 

 

 



 

 

 

 

 



UWAGA : Matematycznie w drugiej tabeli zmieniliśmy nasze etykiety z 0 i 1 na ∣0⟩  i ∣1⟩. Nazywa się to 

notacją bra-ket i jest powszechnie stosowana w komputerach kwantowych. Przyjmuje się, że liczby 

zawarte w notacji bra-ket oznaczają wartości, którymi może być kubit znaleziony podczas odczytu. 

Odnosząc się do wartości, dla której odczytano kubit, po prostu używamy liczby do reprezentowania 

wynikowej wartości cyfrowej.   

Pierwsze dwa wiersze w  drugiej tabeli  kwantowe odpowiedniki stanów konwencjonalnego bitu, bez 

żadnej superpozycji. Kubit przygotowany w stanie ∣0&rang; jest równoważny konwencjonalnemu 

bitowi o wartości 0 - przy odczycie zawsze daje wartość 0 - i podobnie dla ∣1&rang;. Gdyby nasze 

kubity były kiedykolwiek tylko w stanach ∣0⟩ lub ∣1⟩, mielibyśmy tylko kilka bardzo drogich 

konwencjonalnych bitów. Ale jak możemy zacząć uporać się z bardziej egzotycznymi możliwościami 

superpozycji pokazanymi w innych wierszach?  

Szybkie spojrzenie na fizyczny kubit 

Jednym z obiektów, który łatwo demonstruje superpozycję kwantową, jest pojedynczy foton. Aby to 

zilustrować, cofnijmy się o krok i przypuśćmy, że próbowaliśmy wykorzystać położenie fotonu do 

przedstawienia konwencjonalnego bitu cyfrowego. W urządzeniu pokazanym na rysunku  przełączane 

lustro (które można ustawić jako odblaskowe lub przezroczyste) pozwala nam kontrolować, czy foton 

trafia na jedną z dwóch ścieżek - co odpowiada kodowaniu 0 lub 1.  

 

Urządzenia takie jak to faktycznie istnieją w technologii komunikacji cyfrowej, ale mimo to pojedynczy 

foton wyraźnie stanowi bardzo kłopotliwy bit (na początek nie pozostanie w żadnym miejscu zbyt 

długo). Aby użyć tej konfiguracji do zademonstrowania niektórych właściwości kubitu, załóżmy, że 

zamienimy przełącznik, którego używamy do ustawienia fotonu na 0 lub 1, lustrem w połowie 

posrebrzanym. Lustro w połowie posrebrzane, jak pokazano na drugim rysunku 2-2(znane również jako 

rozdzielacz wiązki),  

 



jest półodblaskową powierzchnią, która z 50% prawdopodobieństwem albo odbije światło na ścieżkę, 

którą kojarzymy z 1, albo pozwoli mu przejść prosto do ścieżki, którą kojarzymy z 0. Nie ma innych 

opcji.  

Kiedy pojedynczy niepodzielny foton uderza w tę powierzchnię, doświadcza pewnego rodzaju kryzysu 

tożsamości. W efekcie, który nie ma konwencjonalnego odpowiednika, kończy się istnieniem w stanie, 

w którym mogą wpływać na niego efekty zarówno na ścieżce 0, jak i ścieżce 1. Mówimy, że foton jest 

w superpozycji podróżowania po każdej możliwej ścieżce. Innymi słowy, nie mamy już 

konwencjonalnego bitu, ale kubit, który może znajdować się w superpozycji wartości 0 i 1. Bardzo 

łatwo jest źle zrozumieć naturę superpozycji (jak w wielu popularnych artykułach o komputerach 

kwantowych). Nie jest prawdą, że foton znajduje się jednocześnie na ścieżce 0 i 1. Jest tylko jeden 

foton, więc jeśli umieścimy detektory na każdej ścieżce, jak pokazano na rysunku 2-2, wyłączy się tylko 

jeden. Kiedy tak się stanie, zredukuje superpozycję fotonu do bitu cyfrowego i da ostateczny wynik 0 

lub 1. Jednak, jak zbadamy wkrótce, istnieją przydatne obliczeniowo sposoby, w jakie QPU może 

wchodzić w interakcje z kubitem w superpozycji, zanim będziemy musieli odczytać go za pomocą 

takiego wykrywania. Rodzaj superpozycji pokazany na rysunku 2-2 będzie miał kluczowe znaczenie dla 

wykorzystania mocy kwantowej jednostki QPU. W związku z tym będziemy musieli nieco bardziej 

ilościowo opisać i kontrolować superpozycje kwantowe. Kiedy nasz foton znajduje się w superpozycji 

ścieżek, mówimy, że ma amplitudę związaną z każdą ścieżką. Istnieją dwa ważne aspekty tych amplitud 

- dwa pokrętła, które możemy obracać, aby zmienić określoną konfigurację superpozycji kubita:  

* Wielkość związana z każdą ścieżką superpozycji fotonu jest wartością analogową, która mierzy, jak 

bardzo foton rozprzestrzenił się na każdej ścieżce. Wielkość ścieżki jest związana z 

prawdopodobieństwem, że foton zostanie wykryty na tej ścieżce. Konkretnie, kwadrat wielkości 

określa prawdopodobieństwo zaobserwowania fotonu na danej ścieżce. Na Rysunku 2-2 możemy 

zmienić wielkości amplitud związanych z każdą ścieżką, zmieniając stopień odbijania lustra w połowie 

posrebrzanego.  

* Względna faza między różnymi ścieżkami w superpozycji fotonu oddaje wielkość opóźnienia fotonu 

na jednej ścieżce względem drugiej. Jest to również wartość analogowa, którą można kontrolować 

różnicą między tym, jak daleko foton przemieszcza się po ścieżkach odpowiadających 0 i 1. Zauważ, że 

możemy zmienić względną fazę bez wpływu na szansę wykrycia fotonu na każdej ścieżce.  

Warto jeszcze raz podkreślić, że termin amplituda jest sposobem odnoszącym się zarówno do 

wielkości, jak i do względnej PHASE związanej z jakąś wartością z superpozycji kubitu.  

WSKAZÓWKA : W przypadku nachylenia matematycznego amplitudy związane z różnymi ścieżkami w 

superpozycji są ogólnie opisane liczbami zespolonymi. Wielkość związana z amplitudą jest dokładnie 

modułem tej liczby zespolonej (pierwiastek kwadratowy z liczby pomnożony przez jej sprzężoną liczbę 

zespoloną), podczas gdy jej faza względna to kąt, jeśli liczba zespolona jest wyrażona w postaci 

biegunowej. Dla osób nie skłonnych matematycznie wkrótce wprowadzimy notację wizualną, aby nie 

musieli martwić się o tak złożone kwestie (gra słów zamierzona).  

Wielkość i faza względna to wartości, które możemy wykorzystać podczas obliczeń i możemy myśleć o 

nich jako o zakodowanych w naszym kubicie. Ale jeśli kiedykolwiek mamy odczytać z niego jakiekolwiek 

informacje, foton musi w końcu trafić w jakiś detektor. W tym momencie obie te wartości analogowe 

zanikają - zniknęła kwantowość kubitu. W tym tkwi sedno obliczeń kwantowych: znalezienie sposobu 

na wykorzystanie tych eterycznych wielkości w taki sposób, aby po destrukcyjnym akcie odczytu 

przetrwała jakaś użyteczna pozostałość.  



UWAGA : Konfiguracja na drugim rysunku jest równoważna przykładowi kodu, który wkrótce 

przedstawimy w przykładzie 1, w przypadku, gdy fotony są używane jako kubity.  

Dobra, wystarczy fotonów! To jest przewodnik programisty, a nie podręcznik fizyki. Odejdźmy od fizyki 

i zobaczmy, jak możemy opisać i wizualizować kubity w sposób oderwany od fotonów i fizyki 

kwantowej, tak jak logika binarna jest od elektronów i fizyki półprzewodników.  

Wprowadzenie do notacji kołowej 

Mamy teraz pojęcie, czym jest superpozycja, ale jest to dość powiązane z określonym zachowaniem 

fotonów. Znajdźmy abstrakcyjny sposób opisania superpozycji, który pozwoli nam skupić się tylko na 

abstrakcyjnych informacjach. Pełnowymiarowa matematyka fizyki kwantowej dostarcza takiej 

abstrakcji, ale matematyka ta jest znacznie bardziej nieintuicyjna i niewygodna niż prosta logika 

binarna konwencjonalnych bitów. Ponieważ naszym celem jest zbudowanie płynnego i 

pragmatycznego zrozumienia tego, co dzieje się w QPU bez konieczności okopywania się na 

matematyce, od teraz będziemy myśleć o kubitach całkowicie zgodnie z tym zapisem okręgu. 

Eksperymentując z fotonami widzieliśmy, że istnieją dwa aspekty ogólnego stanu kubitu, które musimy 

śledzić w QPU: wielkość jego amplitud superpozycji i względna faza między nimi. Zapis okręgu 

wyświetla te parametry w następujący sposób:  

* Wielkość amplitudy związanej z każdą wartością, jaką kubit może przyjąć (do tej pory ∣0⟩ i ∣1 is) jest 

powiązana z promieniem wypełnionego obszaru pokazany dla każdego z okręgów ∣0⟩ lub ∣1⟩. 

* Względna faza między amplitudami tych wartości jest wskazywana przez obrót koła ∣1⟩ względem 

koła ∣0⟩ (ciemniejsza linia jest rysowana w kołach, aby ten obrót był widoczny).  

My będziemy polegać na notacji okręgów, dlatego warto trochę bardziej uważać, aby zobaczyć, jak 

rozmiary i obroty okręgów odzwierciedlają te pojęcia.  

Rozmiar koła 

Wcześniej zauważyliśmy, że kwadrat wielkości skojarzonej z  ∣0⟩  lub ∣1⟩  określa prawdopodobieństwo 

uzyskania tej wartości podczas odczytu. Ponieważ promień wypełnienia okręgu reprezentuje wielkość, 

oznacza to, że zacieniony obszar w każdym okręgu (lub, bardziej potocznie, jego rozmiar) jest wprost 

proporcjonalny do prawdopodobieństwa uzyskania wartości tego okręgu (0 lub 1), jeśli odczytamy 

kubit. Przykłady na rysunku pokazują notację kołową dla różnych stanów kubitu i możliwość odczytania 

1 w każdym przypadku. Zauważ, że gdy obszar zacieniowany w okręgu ∣0⟩ powiększa się, jest większa 

szansa, że odczytasz 0, a to oczywiście oznacza, że szansa na uzyskanie wyniku 1 maleje (pozostanie 

tym, co zostało). W ostatnim przykładzie na rysunku 

 

istnieje 90% szansy odczytania kubitu jako 0, a zatem odpowiadające 10% szansy odczytania 1. Często 

mówimy o wypełnionym obszarze koła w naszym zapisie koła jako reprezentującym wielkość związaną 

z tą wartością w superpozycji. Chociaż może się to wydawać irytujące, ważne jest, aby mieć z tyłu 

głowy, że jasność związana z tą wartością naprawdę odpowiada promieniu okręgu - choć często 

zrównanie tych dwóch wartości dla wygody wizualnej nie zaszkodzi. Łatwo też zapomnieć, choć ważne 

jest, aby pamiętać, że w notacji kołowej rozmiar koła związanego z danym wynikiem nie reprezentuje 

pełnej amplitudy superpozycji. Ważną dodatkową informacją, której brakuje, jest względna faza naszej 

superpozycji.  



Okrąg rotacji 

Niektóre instrukcje QPU pozwolą nam także zmienić względne obroty okręgów ∣0⟩ i ∣1⟩ kubitu. 

Reprezentuje względną fazę kubitu. Faza względna stanu kubitu może przyjmować dowolną wartość 

od 0 ° do 360 °; kilka przykładów pokazano na rysunku 

 

We wszystkich poprzednich przykładach obróciliśmy tylko okrąg ∣1⟩. Dlaczego też nie koło ∣0⟩? Jak 

sama nazwa wskazuje, tylko względna faza superpozycji kubitu ma znaczenie. W konsekwencji 

interesuje nas tylko względna rotacja między naszymi kręgami. Gdyby operacja QPU miałaby obrócić 

oba okręgi, to zawsze moglibyśmy w równoważny sposób ponownie rozważyć efekt, tak że obrócono 

tylko koło ∣1⟩, dzięki czemu względny obrót był bardziej widoczny. Przykład pokazano na rysunku 

 

Zauważ, że względna faza może się zmieniać niezależnie od wielkości superpozycji. Ta niezależność 

działa również w drugą stronę. Porównując trzeci i czwarty przykład na rysunku 3, widzimy, że 

względna faza między wynikami dla pojedynczego kubitu nie ma bezpośredniego wpływu na szanse 

tego, co przeczytamy. Fakt, że względna faza pojedynczego kubitu nie ma wpływu na wielkości w 

superpozycji, oznacza, że nie ma ona bezpośredniego wpływu na obserwowalne wyniki odczytu. Może 

to sprawić, że względna właściwość PHASE będzie wydawać się nieistotna, ale prawda nie może być 

bardziej inna! W obliczeniach kwantowych obejmujących wiele kubitów możemy zasadniczo 

wykorzystać tę rotację, aby sprytnie i pośrednio wpłynąć na szanse, że ostatecznie odczytamy różne 

wartości. W rzeczywistości dobrze zaprojektowane względne PHASE mogą zapewnić zadziwiającą 

przewagę obliczeniową. Wprowadzimy teraz operacje, które pozwolą nam to zrobić - w szczególności 

te, które działają tylko na jednym kubicie - i zwizualizujemy ich efekty za pomocą notacji kołowej.  

UWAGA: W przeciwieństwie do wyraźnie cyfrowej natury konwencjonalnych bitów, wielkości i 

względne PHASE są ciągłymi stopniami swobody. Prowadzi to do szeroko rozpowszechnionego 

błędnego przekonania, że obliczenia kwantowe są porównywalne do niefortunnych obliczeń 

analogowych. Co godne uwagi, pomimo umożliwienia nam manipulowania ciągłymi stopniami 

swobody, błędy napotykane przez QPU można skorygować cyfrowo. Dlatego QPU są bardziej 

wytrzymałe niż 4 analogowe urządzenia komputerowe.  

Kilka pierwszych operacji QPU 

Podobnie jak ich odpowiedniki z procesorami CPU, operacje na pojedynczym kubicie QPU 

przekształcają informacje wejściowe w żądane dane wyjściowe. Dopiero teraz nasze dane wejściowe i 

wyjściowe są oczywiście kubitami, a nie bitami. Wiele instrukcji QPU ma skojarzoną odwrotność, o 

której warto wiedzieć. W tym przypadku mówi się, że operacja QPU jest odwracalna, co ostatecznie 

oznacza, że żadna informacja nie jest tracona ani odrzucana po jej zastosowaniu. Niektóre operacje 

QPU są jednak nieodwracalne i nie mają odwrotności (w jakiś sposób powodują utratę informacji). W 

końcu dojdziemy do wniosku, że to, czy operacja jest odwracalna, czy nie, może mieć ważne 



konsekwencje dla sposobu, w jaki z niej korzystamy. Niektóre z tych instrukcji QPU mogą wydawać się 

dziwne i wątpliwe, ale po przedstawieniu zaledwie kilku z nich szybko zaczniemy ich używać.  

Instrukcja QPU: NOT 

 

NOT jest kwantowym odpowiednikiem tytułowej operacji konwencjonalnej. Zero staje się jednym i 

odwrotnie. Jednak w przeciwieństwie do swojego tradycyjnego kuzyna, operacja QPU NOT może 

również działać na kubicie w superpozycji. W zapisie koła prowadzi to w bardzo prosty sposób do 

zamiany kół ∣0⟩ i ∣1⟩ as, jak na rysunku 

 

 

Odwracalność: tak jak w logice cyfrowej, operacja NOT jest swoją własną odwrotnością; jego 

dwukrotne zastosowanie przywraca kubitowi jego pierwotną wartość.  

Instrukcja QPU: HAD 

 

Operacja HAD (skrót od Hadamard) zasadniczo tworzy równa się superpozycjiprzy przedstawianiu 

stanu ∣0⟩ lub ∣1⟩. To są nasze wrota  do używania dziwacznego i delikatnego paralelizmu superpozycji 

kwantowej! W przeciwieństwie do NOT, nie ma konwencjonalnego odpowiednika. W zapisie kołowym 

HAD daje kubit wyjściowy mający taką samą ilość wypełnionego obszaru zarówno dla ∣0⟩, jak i ∣1⟩, jak 

na rysunku 

 



To pozwala HAD na tworzenie jednolitych superpozycji wyników w kubicie; tj. superpozycja, w której 

każdy wynik jest równie prawdopodobny. Zauważ również, że działanie HAD na kubitach początkowo 

w stanach ∣0⟩ i ∣1⟩ jest nieco inne: wynik działania HAD na ∣1⟩ daje niezerową rotację (fazę względną) 

jednego z okręgów, podczas gdy wynik działania to na ∣0⟩ nie. Możesz się zastanawiać, co się stanie, 

jeśli zastosujemy HAD do kubitów, które są już w superpozycji. Najlepszym sposobem, aby się tego 

dowiedzieć, jest eksperymentowanie! Robiąc to, wkrótce zauważysz, że zachodzi następująca sytuacja: 

HAD działa oddzielnie na stany ∣0⟩ i ∣1⟩, zgodnie z regułami przedstawionymi na powyższym rysunku. 

Generowane przez to wartości ∣0⟩ i ∣1⟩ są łączone, ważone przez amplitudy oryginalnych superpozycji. 

Odwracalność: Podobnie jak w przypadku NOT, operacja HAD jest odwrotna; jego dwukrotne 

zastosowanie przywraca kubitowi jego pierwotną wartość.  

Instrukcja QPU: READ 

 

Operacja READ jest formalnym wyrazem wcześniej wprowadzonego procesu odczytu. READ jest jedyną 

częścią zestawu instrukcji QPU, która potencjalnie zwraca losowy wynik.  

Instrukcja QPU: WRITE 

 

Operacja WRITE pozwala nam zainicjować rejestr QPU, zanim zaczniemy na nim operować. To jest 

proces deterministyczny. Zastosowanie polecenia READ do pojedynczego kubitu zwróci wartość 0 lub 

1 z prawdopodobieństwami określonymi przez (kwadrat) powiązanych wielkości w stanie kubitu 

(ignorując fazę względną). Po wykonaniu operacji READ kubit pozostaje w stanie ∣0⟩, jeśli uzyskano 

wynik 0, a stan ∣1⟩, jeśli uzyskano wynik 1. Innymi słowy, każda superpozycja zostaje nieodwracalnie 

zniszczona. W zapisie koła wynik występuje z prawdopodobieństwem określonym przez wypełniony 

obszar w każdym skojarzonym okręgu. Następnie przesuwamy wypełniony obszar między okręgami, 

aby odzwierciedlić ten wynik: okrąg powiązany z występującym wynikiem zostanie całkowicie 

wypełniony, a pozostałe kółko stanie się puste. Ilustruje to rysunek przedstawiający operacje READ 

wykonywane na dwóch różnych przykładowych superpozycjach.  



 

UWAGA: W drugim przykładzie powyższego rysunku operacja READ usuwa wszystkie znaczące 

informacje o fazie względnej. W rezultacie zmieniamy orientację stanu, tak aby okrąg był skierowany 

w górę.  

Używając READ i NOT, możemy również skonstruować prostą operację WRITE, która pozwala nam 

przygotować kubit w pożądanym stanie ∣0⟩ lub ∣1⟩. Najpierw CZYTAMY kubit, a następnie, jeśli wartość 

nie zgadza się z wartością, którą planujemy ZAPISAĆ, wykonujemy operację NIE. Zauważ, że ta operacja 

WRITE nie pozwala nam przygotować kubitu w dowolnej superpozycji (z dowolną wielkością i fazą 

względną), ale tylko w stanie ∣0⟩ lub stanie ∣1⟩. Odwracalność: Operacje ODCZYTU i ZAPISU nie są 

odwracalne. Niszczą superpozycje i tracą informacje. Gdy to nastąpi, analogowe wartości kubitu 

(zarówno wielkość, jak i faza) znikną na zawsze.  

Praktyczne: idealnie losowy bit 

Zanim przejdziemy do wprowadzenia kilku kolejnych operacji na jednym kubicie, zatrzymajmy się, aby 

zobaczyć, jak uzbrojone są operacje HAD, READ i WRITE - możemy stworzyć program do wykonania 

zadania, które jest niemożliwe na jakimkolwiek konwencjonalnym komputerze. Wygenerujemy 

prawdziwie losowy bit. W całej historii obliczeń wiele czasu i wysiłku poświęcono na opracowanie 

systemów generatora liczb pseudolosowych (PRNG), które znajdują zastosowanie w różnych 

zastosowaniach, od kryptografii po prognozowanie pogody. PRNG są pseudo w tym sensie, że jeśli 

znasz zawartość pamięci komputera i algorytm PRNG, możesz w zasadzie przewidzieć następną liczbę 

do wygenerowania. Zgodnie ze znanymi prawami fizyki, sposób odczytu kubitu w superpozycji jest 

zasadniczo i całkowicie nieprzewidywalny. Pozwala to jednostce QPU na utworzenie największego na 

świecie generatora liczb losowych, po prostu przygotowując kubit w stanie ∣0⟩, stosując instrukcję HAD, 

a następnie odczytując kubit. Możemy zilustrować tę kombinację operacji QPU za pomocą diagramu 

obwodu kwantowego, gdzie linia przesuwająca się od lewej do prawej ilustruje sekwencję różnych 

operacji wykonywanych na naszym (pojedynczym) kubicie, jak pokazano na rysunku 

 

Może nie wyglądać na wiele, ale mamy to, nasz pierwszy program QPU: kwantowy generator liczb 

losowych (QRNG)! Jeśli wielokrotnie uruchamiasz te cztery wiersze kodu w symulatorze QCEngine, 



otrzymasz binarny losowy ciąg. Oczywiście symulatory zasilane z procesora, takie jak QCEngine, 

przybliżają nasz QRNG do PRNG, ale uruchomienie równoważnego kodu na prawdziwym QPU da 

idealnie losowy ciąg binarny 

Przykład 1. Jeden losowy bit 

qc.reset (1); // przydziel jeden kubit 

qc.write (0); // zapisz wartość zero 

qc.had (); // umieść go w superpozycji 0 i 1 

var wynik = qc.read (); // odczytaj wynik jako bit cyfrowy 

Ponieważ może to być Twój pierwszy program kwantowy (gratulacje!), Podzielmy go, aby upewnić się, 

że każdy krok ma sens:  

* qc.reset (1) ustawia naszą symulację QPU, żądając jednego kubitu. Wszystkie programy, które 

piszemy dla QCEngine, zainicjują zestaw kubitów taką linią.  

* qc.write (0) po prostu inicjalizuje nasz pojedynczy kubit w stanie ∣0⟩ - odpowiednik ustawienia 

konwencjonalnego bitu na wartość 0.  

* qc.had () stosuje HAD do naszego kubitu, umieszczając go w superpozycji ∣0⟩ i ∣1⟩, 

* var wynik = qc.read () odczytuje wartość naszego kubitu w pliku koniec obliczeń jako losowy bit 

cyfrowy, przypisując wartość zmiennej wynikowej.  

Może się wydawać, że wszystko, co tu naprawdę zrobiliśmy, to znalezienie bardzo kosztownego 

sposobu na rzucenie monetą, ale to nie docenia mocy HAD. Gdybyś mógł jakoś zajrzeć do środka HAD, 

nie znalazłbyś ani pseudo, ani sprzętowego generatora liczb losowych. W przeciwieństwie do nich, 

prawa fizyki kwantowej gwarantują, że HAD jest nieprzewidywalny. Nikt w znanym wszechświecie nie 

może zrobić nic lepszego niż beznadziejne, przypadkowe przypuszczenie, czy wartość kubitu po HAD 

zostanie odczytana jako 0 czy 1 - nawet jeśli dokładnie znają instrukcje, których używamy do 

generowania liczb losowych. W rzeczywistości, chociaż w następnej części odpowiednio wprowadzimy 

obsługę wielu kubitów, możemy łatwo uruchomić nasz pojedynczy losowy program kubitowy 

równolegle osiem razy, aby wygenerować losowy bajt. Poniższy rysunek pokazuje, jak to wygląda.  

 

 



Ten kod w przykładzie 2 służący do tworzenia losowego bajtu jest prawie identyczny z przykładem 1.  

Przykład 2. Jeden losowy bajt 

qc.reset (8);  

qc.write (0);  

qc.had (); 

var wynik = qc.read (); 

qc.print (wynik);  

Zwróć uwagę, że korzystamy z faktu, że operacje QCEngine, takie jak WRITE i HAD, domyślnie działają 

na wszystkich zainicjowanych kubitach, chyba że jawnie przekazujemy im określone kubity do 

działania.  

UWAGA: Chociaż w Przykładzie 2 użyto wielu kubitów, nie ma rzeczywistych operacji na wielu 

kubitach, które pobierają więcej niż jeden kubit jako dane wejściowe. Ten sam program można 

serializować, aby działał tylko na jednym kubicie.  

Instrukcja QPU: PHASE (θ) 

 

Operacja PHASE(θ) również nie ma konwencjonalnego odpowiednika. Ta instrukcja pozwala nam 

bezpośrednio manipulować względną fazą kubitu, zmieniając ją o określony kąt. W konsekwencji, 

oprócz kubitu do działania, operacja FAZA (θ) pobiera dodatkowy (numeryczny) parametr wejściowy - 

kąt obrotu. Na przykład PHASE (45) oznacza operację PHASE, która wykonuje obrót o 45 °. 

W notacji koła efekt PHASE (θ) polega na prostym obróceniu okręgu związane z ∣1⟩ przez określony 

przez nas kąt. Jest to pokazane na rysunku dla przypadku PHASE (45). 

 

Zwróć uwagę, że operacja PHASE obraca tylko okrąg skojarzony ze stanem ∣1⟩, więc nie miałaby 

wpływu na kubit w stanie ∣0⟩. 

Odwracalność: operacje PHASE są odwracalne, chociaż na ogół nie są odwrotne. Operację PHASE 

można odwrócić, stosując PHASE z ujemnym kątem oryginalnego kąta. W notacji kołowej odpowiada 

to cofnięciu obrotu poprzez obrót w przeciwnym kierunku. Używając HAD i PHASE, możemy wytworzyć 

pewne stany kwantowe pojedynczego kubitu, które są tak powszechnie używane, że nazwano je: ∣ +⟩, 

∣ –⟩, ∣ + Y⟩ i ∣ – Y⟩, jak pokazano na rysunku. Jeśli masz ochotę napiąć mięśnie QPU, zobacz, czy możesz 

określić, jak wytworzyć te stany za pomocą operacji HAD i PHASE (każda pokazana superpozycja ma 

taką samą wielkość w każdym ze stanów ∣0⟩ i ∣1⟩). 



 

Instrukcje QPU: ROTX (θ) i ROTY (θ) 

Widzieliśmy, że FAZA obraca względną fazę kubitu i że w notacji kołowej odpowiada to obracaniu 

okręgu skojarzonego z wartością ∣1⟩. Istnieją dwie inne typowe operacje związane z FAZA, zwane ROTX 

(θ) i ROTY (θ), które również wykonują nieco inne rodzaje obrotów na naszym kubicie. Rysunek 

pokazuje zastosowanie ROTX (45) i ROTY (45) w stanach ∣0⟩ i ∣1⟩ w notacji kołowej. 

 

Te operacje nie wyglądają na bardzo intuicyjne obroty, przynajmniej nie tak oczywiste, jak wyglądało 

to PHASE. Jednak ich nazwy rotacji wywodzą się z ich działania w innej wspólnej wizualnej reprezentacji 

stanu pojedynczego kubitu, znanej jako sfera Blocha. W reprezentacji sfery Blocha kubit jest 

wizualizowany przez punkt gdzieś na powierzchni trójwymiarowej kuli. W tej książce używamy notacji 

okręgu zamiast wizualizacji sfery Blocha, jako sfera Blocha nie rozciąga się dobrze na wiele kubitów. 

Jednak aby zaspokoić wszelkie ciekawostki etymologiczne, jeśli przedstawimy kubit na sferze Blocha, 

wówczas operacje ROTY i ROTX odpowiadają obracaniu punktu kubitu odpowiednio wokół osi y i x kuli. 

To znaczenie jest tracone w naszej notacji koła, ponieważ używamy dwóch okręgów 2D, a nie jednej 

trójwymiarowej kuli. W rzeczywistości operacja FAZA faktycznie odpowiada obrotowi wokół osi z 

podczas wizualizacji kubitów w sferze Blocha, więc możesz również usłyszeć, że jest to określane jako 

ROTZ. 

COPY: Zaginione Działanie 

Jest jedna operacja dostępna dla konwencjonalnych komputerów, której nie można zaimplementować 

na QPU. Chociaż możemy wykonać wiele kopii znanego stanu, wielokrotnie go przygotowując (jeśli 

stan jest |0〉 lub ∣1〉, możemy to zrobić po prostu za pomocą operacji WRITE), nie ma możliwości 

skopiowania jakiegoś stanu w trakcie kwantowej obliczenia bez określania, co to jest. To ograniczenie 

wynika z podstawowych praw fizyki rządzących naszymi kubitami. Jest to na pewno niedogodność, ale 

jak dowiemy się w dalszej częściy, inne możliwości dostępne dla QPU mogą pomóc zrekompensować 

brak instrukcji COPY. 

Łączenie operacji QPU 

Mamy teraz do dyspozycji NIE, MUSIAŁEM, FAZA, CZYTANIE i PISANIE. Warto wspomnieć, że podobnie 

jak w logice konwencjonalnej operacje te można łączyć, aby się nawzajem realizować, a nawet pozwolić 

nam tworzyć zupełnie nowe operacje. Na przykład przypuśćmy, że QPU dostarcza instrukcje HAD i 

PHASE, ale NOT brakuje. Operację PHASE(180) można połączyć z dwoma HAD, aby uzyskać dokładny 



odpowiednik operacji NOT, jak pokazano na rysunku . I odwrotnie, instrukcja PHASE (180) może być 

również zrealizowana z operacji HAD i NOT. 

 

Instrukcja QPU: ROOT-of-NOT 

 

Łączenie instrukcji pozwala nam również tworzyć interesujące nowe operacje, które w ogóle nie 

istnieją w świecie konwencjonalnej logiki. Operacja ROOT-of-NOT (RNOT) jest jednym z takich 

przykładów. Jest to dosłownie pierwiastek kwadratowy z operacji NOT, w tym sensie, że po 

dwukrotnym zastosowaniu wykonuje pojedyncze NOT, jak pokazano na rysunku. 

 

Istnieje więcej niż jeden sposób wykonania tej operacji, ale ysunek przedstawia jedną prostą 

implementację 

 

Możemy sprawdzić, czy dwukrotne wykonanie tego zestawu operacji rzeczywiście daje taki sam wynik 

jak NOT, uruchamiając symulację, jak pokazano w przykładzie 3. 

Przykład 3. Pokazuje działanie RNOT 



qc.reset (1); 

qc.write (0); 

// Root-of-not 

qc.had (); 

qc. faza (90); 

qc.had (); 

// Root-of-not 

qc.had (); 

qc. faza (90); 

qc.had (); 

W notacji kołowej możemy wizualizować każdy krok związany z implementacją operacji RNOT (PHASE 

(90) między dwoma HADami). Wynikową operację pokazano na rysunku. 

 

Śledzenie ewolucji naszego kubitu w notacji kołowej pomaga nam zobaczyć, w jaki sposób RNOT jest 

w stanie doprowadzić nas do połowy drogi do operacji NOT. Przypomnijmy sobie z rysunku 

wcześniejszego, że jeśli mieliśmy kubit, a następnie obrócimy jego względną fazę o 180 °, kolejny HAD 

spowoduje operację NOT. RNOT wykonuje połowę tego obrotu (FAZA (90)), tak że dwie aplikacje 

spowodują sekwencję HAD-PHASE (180) -HAD, która jest równoważna NOT. Na początku może to być 

trochę zawrotne, ale zobacz, czy potrafisz poskładać w całość, w jaki sposób operacja RNOT sprytnie 

wykonuje ten wyczyn po dwukrotnym zastosowaniu (może pomóc pamiętać, że HAD jest własną 

odwrotnością, więc sekwencja dwóch HAD jest równoważna nic nie robić). Odwracalność: Chociaż 

operacje RNOT nigdy nie są odwrotne, odwrotność operacji na rysunku 2-16 można skonstruować przy 

użyciu ujemnej wartości PHASE, jak pokazano na rysunku. 

 

Chociaż może się to wydawać ezoteryczną ciekawostką, operacja RNOT uczy nas ważnej lekcji, że 

poprzez ostrożne umieszczanie informacji we względnej fazie kubitu, możemy wykonywać całkowicie 

nowe rodzaje obliczeń. 



Praktyczne: Quantum Spy Hunter 

Aby uzyskać bardziej praktyczną demonstrację mocy manipulowania względnymi fazami kubitów, 

zakończymy bardziej złożonym programem. Kod przedstawiony w Przykładzie wykorzystuje proste 

operacje na pojedynczym kubicie QPU wprowadzone wcześniej w celu wykonania uproszczonej wersji 

kwantowej dystrybucji klucza (QKD). QKD to protokół stanowiący rdzeń dziedziny kryptografii 

kwantowej, który umożliwia udowodnioną, bezpieczną transmisję informacji. Załóżmy, że dwaj 

programiści QPU, Alicja i Bob, przesyłają sobie dane za pośrednictwem kanału komunikacyjnego 

zdolnego do przesyłania kubitów. Raz podczas gdy wysyłają specjalnie skonstruowany kubit „łowcy 

szpiegów” opisany w przykładzie 4, którego używają do sprawdzenia, czy ich kanał komunikacyjny nie 

został naruszony. Każdy szpieg, który spróbuje odczytać jeden z tych kubitów, ma 25% szans na 

złapanie. Więc nawet jeśli Alice i Bob wykorzystują tylko 50 z nich w całym transferze, szanse szpiega 

na ucieczkę są znacznie mniejsze niż jedna na milion. Alicja i Bob mogą wykryć, czy ich klucz został 

naruszony, wymieniając pewne konwencjonalne informacje cyfrowe, które nie muszą być prywatne 

ani szyfrowane. Po wymianie wiadomości testują kilka kubitów, odczytując je i sprawdzając, czy 

zgadzają się w określony oczekiwany sposób. Jeśli ktoś się nie zgadza, to wie, że ktoś nas podsłuchiwał. 

Proces ten ilustruje rysunek  

 

Oto kod. Zalecamy samodzielne wypróbowanie przykładu 2-4 oraz poprawianie i testowanie tak, jak w 

przypadku każdego innego fragmentu kodu. 

Przykład 4. Kwantowy losowy łowca szpiegów 

qc.reset(3); 

qc.discard(); 

var a = qint.new(1, 'alice'); 

var fiber = qint.new(1, 'fiber'); 

var b = qint.new(1, 'bob'); 

function random_bit(q) { 

q.write(0); 

q.had(); 

return q.read(); 

} 

// Generate two random bits 

var send_had = random_bit(a); 

var send_val = random_bit(a); 



// Prepare Alice's qubit 

a.write(0); 

if (send_val) // Use a random bit to set the value 

a.not(); 

if (send_had) // Use a random bit to apply HAD or not 

a.had(); 

// Send the qubit! 

fiber.exchange(a); 

// Activate the spy 

var spy_is_present = true; 

if (spy_is_present) { 

var spy_had = 0; 

if (spy_had) 

fiber.had(); 

var stolen_data = fiber.read(); 

fiber.write(stolen_data); 

if (spy_had) 

fiber.had(); 

} 

// Receive the qubit! 

var recv_had = random_bit(b); 

fiber.exchange(b); 

if (recv_had) 

b.had(); 

var recv_val = b.read(); 

// Now Alice emails Bob to tell 

// him her choice of operations and value. 

// If the choice matches and the 

// value does not, there's a spy! 

if (send_had == recv_had) 

if (send_val != recv_val) 



qc.print('Caught a spy!\n'); 

W przykładzie 4 Alicja i Bob mają dostęp do prostego QPU zawierającego pojedynczy kubit i mogą 

wysyłać swoje kubity kanałem komunikacji kwantowej. Być może szpieg nasłuchuje tego łącza; w 

przykładowym kodzie można kontrolować obecność szpiega, przełączając zmienną spy_is_present. 

UWAGA: Fakt, że kryptografia kwantowa może być wykonywana z tak stosunkowo małymi 

jednostkami QPU, jest jednym z powodów, dla których zastosowanie komercyjne zaczęło pojawiać się 

na długo przed pojawieniem się potężniejszych jednostek QPU ogólnego przeznaczenia. 

Przeanalizujmy kod krok po kroku, aby zobaczyć, jak proste zasoby Alicji i Boba pozwalają im wykonać 

to zadanie. Będziemy odnosić się do komentarzy z fragmentu kodu jako znaczników: 

// Wygeneruj dwa losowe bity 

Alice używa swojego jednokubitowego QPU jako prostego QRNG, dokładnie tak, jak zrobiliśmy to w 

przykładzie 2, generując dwa tajne, losowe bity, znane tylko jej. My oznaczamy te wartości send_val i 

send_had. 

// Przygotuj kubit Alicji 

Używając swoich dwóch losowych bitów, Alice przygotowuje kubit „łowcy szpiegów”. Ustawia ją na 

wartość, a następnie używa send_had, aby zdecydować, czy zastosować HAD. W efekcie przygotowuje 

swój kubit losowo w jednym ze stanów ∣0⟩, ∣1⟩, ∣ +⟩ lub ∣ –⟩ i nie mówi (jeszcze) nikomu, który to jest. 

Jeśli zdecyduje się zastosować HAD, to jeśli Bob chce wydobyć, czy zamierzał 0, czy 1, będzie musiał 

zastosować odwrotność HAD (inny HAD) przed wykonaniem READ. 

// Wyślij kubit! 

Alice wysyła swój kubit do Boba. Dla jasności w tym przykładzie używamy inny kubit reprezentujący 

kanał komunikacyjny. 

// Aktywuj szpiega 

Gdyby Alice transmitowała konwencjonalne dane cyfrowe, szpieg po prostu zrobiłby kopię bitu, 

wypełniając swoją misję. W przypadku kubitów nie jest to możliwe. Przypomnij sobie, że nie ma 

operacji KOPIUJ, więc jedyne, co szpieg może zrobić, to ODCZYTAĆ kubit wysłany przez Alice, a 

następnie spróbuj ostrożnie wysłać taki do Boba, aby uniknąć wykrycia. Pamiętaj jednak, że czytanie 

kubitu nieodwracalnie niszczy informacje, więc szpiegowi pozostanie tylko konwencjonalny fragment 

odczytu. Szpieg nie wie, czy Alice wykonała HAD. W rezultacie nie będzie wiedział, czy zastosować drugi 

(odwracający) HAD przed wykonaniem swojego READ. Jeśli po prostu wykona ODCZYT, nie będzie 

wiedział, czy otrzymuje losową wartość z kubitu w superpozycji, czy wartość faktycznie zakodowaną 

przez Alicję. Oznacza to, że nie tylko nie będzie w stanie wiarygodnie wydobyć fragmentu Alicji, ale 

także nie będzie wiedział, w jakim stanie powinien wysłać go Bobowi, aby uniknąć wykrycia. 

// Odbierz kubit! 

Podobnie jak Alicja, Bob losowo generuje bit recv_had i używa go do tego aby zdecydować j, czy 

zastosować HAD przed zastosowaniem READ do kubitu Alicji, w wyniku czego jego bit wartości. 

Oznacza to, że czasami Bob (przypadkowo) poprawnie dekoduje wartość binarną Alicji, a innym razem 

nie. 

// Jeśli ustawienie had zgadza się między nadawcą a odbiorcą, ale wartość nie, to jest szpieg! Teraz, 

gdy kubit został odebrany, Alicja i Bob mogą otwarcie porównać przypadki, w których ich wybory 



zastosowania HADów (lub nie) zostały poprawnie dopasowane. Jeśli przypadkowo zdarzyło im się 

zgodzić się w obu przypadkach stosowania (lub nie stosowania) HAD (będzie to mniej więcej połowa 

czasu), ich bity wartości powinny być zgodne; tj. Bob poprawnie zdekodował wiadomość Alicji. Jeśli w 

tych poprawnie zdekodowanych wiadomościach ich wartości są niezgodne, mogą dojść do wniosku, że 

szpieg musiał ODCZYTAĆ ich wiadomość i wysłać do Boba nieprawidłowy kubit zastępczy, psując jego 

dekodowanie. 

Wniosek 

Przedstawiliśmy sposób opisywania pojedynczych kubitów, a także różne instrukcje QPU 

umożliwiające manipulowanie nimi. Losową właściwość operacji READ wykorzystano do 

skonstruowania kwantowego generatora liczb losowych, a kontrolę nad względną fazą w kubicie 

wykorzystano do wykonania podstawowej kryptografii kwantowej. Notacja okręgu używana do 

wizualizacji stanu kubitu jest również intensywnie używana w kolejnych sekcjach  

 

Wiele kubitów 

Choć pojedyncze kubity mogą być przydatne, w grupach są o wiele potężniejsze (i intrygujące). W części 

2 widzieliśmy już, jak wyraźnie kwantowe zjawisko superpozycji wprowadza nowe parametry wielkości 

i względnej fazy do obliczeń. Kiedy nasz QPU ma dostęp do więcej niż jednego kubitu, możemy 

skorzystać z drugiego potężnego zjawiska kwantowego, znanego jako splątanie. Splątanie kwantowe 

jest bardzo szczególnym rodzajem interakcji między kubitami i zobaczymy go w akcji w tym rozdziale, 

wykorzystując go w złożony i wyrafinowany sposób. Aby jednak zbadać możliwości wielu kubitów, 

najpierw potrzebujemy sposobu ich wizualizacji. 

Notacja kołowa dla rejestrów Multi-Qubit 

Czy możemy rozszerzyć naszą notację kołową na wiele kubitów? Gdyby nasze kubity nie wchodziły w 

interakcje ze sobą, moglibyśmy po prostu zastosować wiele wersji reprezentacji, których używaliśmy 

dla jednego kubitu. Innymi słowy, możemy użyć pary okręgów dla stanów ∣0⟩ i ∣1⟩ każdego kubitu. 

Chociaż ta naiwna reprezentacja pozwala nam opisać superpozycję dowolnego pojedynczego kubitu, 

istnieją superpozycje grup kubitów, których nie może ona reprezentować. W jaki inny sposób notacja 

w okręgu może przedstawiać stan rejestru wielu kubitów? Podobnie jak w przypadku bitów 

konwencjonalnych, rejestr N kubitów może być użyty do reprezentowania jednej z 2N różnych wartości. 

Na przykład rejestr trzech kubitów w stanach ∣0⟩∣1⟩∣1⟩ może reprezentować wartość dziesiętną równą 

3. Mówiąc o rejestrach wielokubitowych, często będziemy opisywać wartość dziesiętną, którą 

reprezentuje rejestr w tym samym notacja kwantowa, której użyliśmy dla pojedynczego kubitu, więc 

podczas gdy pojedynczy kubit może kodować stany ∣0⟩ i ∣1⟩, rejestr z dwoma kubitami może zakodować 

stany ∣0⟩, ∣1⟩, ∣2⟩ i ∣ 3⟩. Wykorzystując kwantową naturę naszych kubitów, możemy również tworzyć 

superpozycje tych różnych wartości. Aby przedstawić tego rodzaju superpozycje N kubitów, użyjemy 

oddzielnego okręgu dla każdej z 2N różnych wartości, które może przyjąć liczba N-bitowa, jak pokazano 

na rysunku . 



 

Na rysunku powyżej widzimy znaną reprezentację dwukołową ∣0⟩, ∣1⟩ dla a pojedynczego kubitu. Dla 

dwóch kubitów mamy okręgi dla ∣0⟩, ∣1⟩, ∣2⟩, ∣3⟩. To nie jest jedna para okręgów na kubit ”; zamiast 

tego jest to jedno kółko na każdą możliwą liczbę dwóch bitów, którą można uzyskać czytając te kubity. 

Dla trzech kubitów wartości rejestru QPU to ∣0⟩, ∣1⟩, ∣2⟩, ∣3⟩, ∣4⟩, ∣5⟩, ∣6⟩, ∣7⟩, ponieważ przy odczycie 

możemy uzyskać dowolne wartość trzybitowa. Na rysunku oznacza to, że możemy teraz skojarzyć 

wielkość i fazę względną z każdą z tych 2 wartości. W przypadku przykładu z trzema kubitami, wielkość 

każdego z okręgów określa prawdopodobieństwo, że po odczytaniu wszystkich trzech kubitów zostanie 

zaobserwowana określona wartość trzybitowa. Możesz się zastanawiać, jak wygląda taka superpozycja 

wartości rejestru wielokubitowego w odniesieniu do stanów poszczególnych kubitów, z których się 

składa. W niektórych przypadkach możemy łatwo wydedukować poszczególne stany kubitów. Na 

przykład, trójkubitowa superpozycja rejestrów stanów ∣0⟩, ∣2⟩, ∣4⟩, ∣6⟩ pokazana na rysunku poniżej 

może być łatwo wyrażona w kategoriach stanu każdego pojedynczego kubitu. 

 

Aby przekonać się, że te reprezentacje pojedynczego kubitu i wielu kubitów są równoważne, zapisz 

każdą wartość dziesiętną w stanie wielokubitowym w postaci trzybitowych wartości binarnych. W 

rzeczywistości ten stan wielu kubitów można wygenerować po prostu za pomocą dwóch operacji HAD 

na jednym kubicie, jak pokazano w Przykładzie 1. 

Przykład 1. Tworzenie stanu wielokubitowego, który można wyrazić pod względem kubitów 

qc.reset (3); 

qc.write (0); 

var qubit1 = qint.new (1, 'kubit 1'); 



var qubit2 = qint.new (1, 'kubit 2'); 

var qubit3 = qint.new (1, 'kubit 3'); 

qubit2.had (); 

qubit3.had (); 

WSKAZÓWKA 

Przykład 1 wprowadza nową notację QCEngine do śledzenia większej liczby kubitów. Obiekt qint 

pozwala nam nadawać etykiety naszym kubitom i traktować je bardziej jak standardową zmienną 

programistyczną. Kiedy już użyliśmy qc.reset () do skonfigurowania naszego rejestru z niektórymi 

kubitami, qint.new () pozwala nam przypisać je do obiektów qint. Pierwszy argument funkcji qint.new 

() określa, ile kubitów należy przypisać do tej qint ze stosu utworzonego przez qc.reset (). Drugi 

argument przyjmuje etykietę używaną w wizualizatorze obwodu. Obiekty qint mają wiele metod, które 

pozwalają nam stosować operacje QPU bezpośrednio do grup kubitów. W przykładzie 3-1 używamy 

qint.had (). 

Chociaż stan na rysunku  można rozumieć w kategoriach jego kubitów składowych, spójrz na stan 

rejestru trzech kubitów pokazany na rysunku. 

 

Reprezentuje stan trzech kubitów w równej superpozycji ∣0⟩ i ∣7⟩. Czy możemy to sobie wyobrazić w 

kategoriach tego, co robi każdy kubit, tak jak na rysunku? Ponieważ 0 i 7 są liczbami binarnymi 000 i 

111, mamy superpozycję trzech kubitów znajdujących się w stanach ∣0⟩∣0⟩∣0⟩ i ∣1⟩∣1⟩∣1⟩. Zaskakujące 

jest to, że w tym przypadku nie ma możliwości zapisania reprezentacji koła dla poszczególnych 

kubitów! Zauważ, że odczytanie trzech kubitów zawsze skutkuje stwierdzeniem, że mają one te same 

wartości (z 50% prawdopodobieństwem, że będzie to 0, a 50% będzie to 1). Tak więc musi istnieć jakieś 

powiązanie między trzema kubitami, zapewniające, że ich wyniki są takie same. To ogniwo jest nowym 

i potężnym zjawiskiem splątania. Splątanych stanów wielu kubitów nie można opisać za pomocą 

indywidualnych opisów tego, co robią kubity składowe, chociaż możesz spróbować! To połączenie 

splątania można opisać tylko w konfiguracji całego rejestru multiqubit. Okazuje się również, że 

niemożliwe jest wytworzenie stanów splątanych tylko z operacji na jednym kubicie. Aby bardziej 

szczegółowo zbadać splątanie, musimy wprowadzić operacje na wielu kubitach. 

Rysowanie rejestru Multi-Qubit 

Teraz wiemy, jak opisać konfigurację N kubitów w notacji kołowej za pomocą 2N okręgów, ale jak 

narysować wielokanałowe obwody kwantowe? Nasza notacja kół wielokubitowych traktuje każdy 

kubit jako pozycję w łańcuchu bitów o długości N, więc wygodnie jest oznaczyć każdy kubit etykietą 

zgodnie z jego wartością binarną. Na przykład, spójrzmy jeszcze raz na losowy obwód ośmiu kubitów, 

który przedstawiliśmy wcześniej. Możemy zbiorczo odnosić się do rejestru ośmiu kubitów jako kubitu 

w analogii do konwencjonalnego ośmiobitowego bajtu. W naszym poprzednim spotkaniu z kubitem po 

prostu oznaczyliśmy osiem kubitów jako kubit 1, kubit 2 itd. Rysunek poniże pokazuje, jak wygląda ten 

obwód, jeśli odpowiednio oznaczymy każdy kubit wartością binarną, którą reprezentuje. 



 

NAZWANIE QUBITÓW 

Na rysunku  zapisujemy wartości kubitów w formacie szesnastkowym, używając notacji, takich jak 0x1 

i 0x2. To jest standardowa notacja programisty dla wartości szesnastkowych i będziemy jej używać jako 

wygodnej notacji, aby wyjaśnić, kiedy mówimy o określonym kubicie - nawet w przypadkach, gdy 

mamy ich dużą liczbę. 

Operacje na jednym kubicie w rejestrach z wieloma kubitami 

Teraz, gdy jesteśmy w stanie narysować obwody z wieloma kubitami i przedstawić je w notacji kołowej, 

zacznijmy z nich korzystać. Co się dzieje (w notacji kołowej), gdy stosujemy operacje na jednym kubicie, 

takie jak NOT, HAD i PHASE do rejestru wielokubitowego? Jedyną różnicą w porównaniu z przypadkiem 

z pojedynczym kubitem jest to, że okręgi działają na określonych parach operatorów specyficznych dla 

kubitu, na który działa ta operacja. Aby zidentyfikować pary operatorów kubitu, dopasuj każde kółko 

do tego, którego różni się wartością bitową kubitu, jak pokazano na rysunku.. Na przykład, jeśli 

operujemy na kubicie 0x4, to każda para będzie zawierała okręgi, których wartości różnią się dokładnie 

o 4. 

 

Po zidentyfikowaniu tych par operatorów operacja jest wykonywana na każdej parze, tak jakby 

członkami pary były wartości ∣0⟩ i ∣1⟩ rejestru pojedynczego kubitu. W przypadku operacji NOT, okręgi 



w każdej parze są po prostu zamieniane, jak na rysunku powyżej. W przypadku operacji FAZA z 

pojedynczym kubitem prawe koło każdej pary jest obracane o kąt fazowy, jak na rysunku. 

 

Myślenie w kategoriach par operatorów to dobry sposób na szybką wizualizację działania operacji na 

jednym kubicie na rejestrze. Aby lepiej zrozumieć, dlaczego to działa, musimy pomyśleć o wpływie 

operacji na danym kubicie na binarną reprezentację całego rejestru. Na przykład, operacja zamiany 

okręgów NIE na drugim kubicie na rysunku odpowiada prostemu odwróceniu drugiego bitu w binarnej 

reprezentacji każdej wartości. Podobnie, operacja PHASE pojedynczego kubitu działająca na (na 

przykład) trzeci kubit obraca każde koło, dla którego trzeci bit ma wartość 1. Pojedyncza FAZA kubitu 

zawsze spowoduje obrócenie dokładnie połowy wartości rejestru, a która połowa zależy tylko od tego, 

który kubit jest celem operacji. To samo rozumowanie pomaga nam pomyśleć o działaniu dowolnej 

innej operacji na jednym kubicie na kubitach z większych rejestrów. 

WSKAZÓWKA : Od czasu do czasu będziemy kolorowo wyróżniać określone okręgi w notacji okręgów, 

na przykład na rysunkach powyżej. Ma to na celu jedynie podkreślenie, które stany brały udział w 

operacjach. 

Czytanie Qubita w rejestrze Multi-Qubit 

Co się stanie, gdy wykonamy operację READ na jednym kubicie z rejestru wielokubitowego? Operacje 

READ działają również przy użyciu par operatorów. Jeśli mamy reprezentację koła z wieloma kubitami, 

możemy określić prawdopodobieństwo uzyskania wyniku 0 dla jednego kubitu przez dodanie 

kwadratów wielkości wszystkich okręgów po ∣0⟩ (lewej) stronie par operatorów tego kubitu. Podobnie, 

możemy określić prawdopodobieństwo 1, dodając do kwadratu wielkości wszystkich okręgów po ∣1⟩ 

(po prawej) stronie par operatorów kubitu. Po READ, stan naszego rejestru multi-qubit zmieni się, aby 

odzwierciedlić wynik. Wszystkie kółka, które nie zgadzają się z wynikiem, zostaną usunięte, jak 

pokazano na rysunku  

 



Zauważ, że oba stany „1” i „3” są zgodne z odczytem wyniku 1 w pierwszym kubicie (0x1). Dzieje się 

tak, ponieważ binarne reprezentacje liczby 1 i 3 zawierają 1 w pierwszym bicie. Należy również 

zauważyć, że po tej eliminacji, stan ma zrenormalizowane pozostałe wartości, tak że ich obszary (i 

związane z nimi prawdopodobieństwa) sumują się do 100%. Aby odczytać więcej niż jeden kubit, każdą 

operację CZYTANIA pojedynczego kubitu można wykonać indywidualnie, zgodnie z zaleceniami pary 

operatora. 

Wizualizacja większej liczby kubitów 

N kubitów wymaga 2N okręgów w notacji kołowej, a zatem każdy dodatkowy kubit, który możemy 

dodać do naszego QPU, podwaja liczbę okręgów, które musimy śledzić. Jak pokazuje rysunek, liczba ta 

dość szybko rośnie do punktu, w którym nasze okręgi z notacją kołową stają się znikomo małe 

 

Przy tak wielu małych okręgach wizualizacja z notacją okręgową staje się użyteczna do oglądania 

wzorców zamiast pojedynczych wartości i możemy powiększyć dowolne obszary, dla których chcemy 

uzyskać bardziej ilościowy widok. Niemniej jednak możemy poprawić przejrzystość w takich sytuacjach, 

wyolbrzymiając względne fazy, pogrubiając linię przedstawiającą obrót koła i używając różnic w kolorze 

lub cieniowaniu, aby podkreślić różnice w fazie, jak pokazano na rysunku. 



 

W następnych sekcjach wykorzystamy te techniki. Ale nawet te „gałki oczne” są przydatne tylko do 

pewnego stopnia; w przypadku systemu 32 kubitowego jest 4 294 967 296 okręgów - za dużo 

informacji dla większości wyświetlaczy i oczu. 

WSKAZÓWKA: We własnych programach QCEngine możesz dodać linię qc_options.color_by_phase = 

true; na samym początku, aby umożliwić kolorowanie faz pokazane na rysunku 3-9. Pogrubione linie 

fazowe można również przełączać za pomocą qc_options.book_render = true ;. 

Instrukcja QPU: CNOT 

 

Nadszedł czas, aby ostatecznie wprowadzić kilka operacji QPU na wielu kubitach. Przez operacje na 

wielu kubitach rozumiemy operacje, które wymagają więcej niż jednego kubitu do działania. Pierwsza, 

którą rozważymy, to potężna operacja CNOT. CNOT działa na dwóch kubitach i można go traktować 

jako konstrukcję programistyczną „jeśli” z następującym warunkiem: „Zastosuj operację NOT do kubitu 

docelowego, ale tylko wtedy, gdy kubit warunku ma wartość 1”. Symbol obwodu użyty w CNOT 

pokazuje tę logikę poprzez połączenie dwóch kubitów linią. Wypełniona kropka reprezentuje kubit 

kontrolny, a symbol NOT oznacza kubit docelowy, na którym ma być warunkowo operowany. Pomysł 

wykorzystania kubitów warunków do selektywnego stosowania działań jest używany w wielu innych 

operacjach QPU, ale CNOT jest prawdopodobnie prototypowym przykładem. Rysunek 3-10 ilustruje 



różnicę między zastosowaniem operacji NOT do kubitu w obrębie rejestru a zastosowaniem CNOT 

(uwarunkowane innym kubitem kontrolnym). 

 

Strzałki na rysunku pokazują, które pary operatorów mają zamienione okręgi w notacji kołowej. 

Widzimy, że podstawowa operacja CNOT jest taka sama jak operacja NOT, tylko bardziej selektywna - 

zastosowanie operacji NOT tylko do wartości, których reprezentacje binarne (w tym przykładzie) mają 

1 w drugim bicie (010 = 2, 011 = 3, 110 = 6 i 111 = 7).  

Odwracalność: Podobnie jak operacja NOT, CNOT jest swoją własną odwrotnością - dwukrotne 

zastosowanie operacji CNOT przywróci rejestr wielokubitowy do stanu początkowego. Sam w sobie nie 

ma nic szczególnie kwantowego w CNOT; logika warunkowa jest oczywiście podstawową cechą 

konwencjonalnych procesorów. Ale uzbrojeni w CNOT możemy teraz zadać interesujące i wyraźnie 

kwantowe pytanie. Co by się stało, gdyby kubit sterujący operacji CNOT był w superpozycji, jako 1 jak 

pokazano na rysunku? 

 

Dla ułatwienia tymczasowo oznaczyliśmy nasze dwa kubity jako a i b (zamiast używać szesnastkowego). 

Zaczynając od naszego rejestru w stanie ∣0⟩, przejdźmy przez obwód i zobaczmy, co się stanie. Rysunek 

przedstawia obwód i stan na początku programu przed wykonaniem instrukcji. 

 

Najpierw stosujemy HAD do kubitu a. Ponieważ a jest kubitem o najniższej wadze w rejestrze, tworzy 

to superpozycję wartości ∣0⟩ i ∣1⟩, v przedstawionych na rysunku w notacji kołowej. 

 

Następnie stosujemy operację CNOT w taki sposób, że kubit b jest warunkowo odwracany w zależności 

od stanu kubitu a, jak pokazano na rysunku  



 

Wynik jest superpozycją ∣0⟩ i ∣3⟩. Ma to sens, ponieważ gdyby kubit a przyjął wartość ∣0⟩, to żadne 

działanie nie nastąpiłoby na b i pozostałby w stanie ∣0⟩ - pozostawiając rejestr w stanie całkowitym 

∣0⟩∣0⟩ = ∣ 0⟩. Jednak jeśli a byłby w stanie ∣1⟩, wówczas do b zastosowanoby NIE, a rejestr miałby 

wartość ∣1⟩∣1⟩ = ∣3⟩. Innym sposobem zrozumienia działania CNOT na rysunku 3-14 jest to, że jest on 

po prostu zgodny z regułą notacji w okręgu CNOT, co oznacza zamianę stanów ∣1⟩ i ∣3⟩ (jak pokazano 

czerwoną strzałką na rysunku). W tym przypadku jeden z tych okręgów znajduje się w superpozycji. 

Wynik na rysunku okazuje się być bardzo potężnym zasobem. W rzeczywistości jest to dwukubitowy 

odpowiednik stanu splątania, który po raz pierwszy widzieliśmy na rysunku wcześniej. Zauważyliśmy 

już, że te stany splątania demonstrują rodzaj współzależności między kubitami - jeśli odczytujemy dwa 

kubity pokazane na rysunku, chociaż wyniki będą losowe, zawsze będą zgodne (tj. Będą wynosić 00 lub 

11 , z 50% szansą na każdy). Jedynym wyjątkiem, jaki dotychczas uczyniliśmy od naszej mantry „unikaj 

fizyki za wszelką cenę”, było nieco głębszy wgląd w superpozycję. Zjawisko splątania jest równie ważne, 

więc - po raz ostatni - pozwolimy sobie na kilka zdań z fizyki, aby lepiej zrozumieć, dlaczego splątanie 

jest tak potężne. 

WSKAZÓWKA: Jeśli wolisz próbki kodu niż wgląd w fizykę, możesz z radością pominąć kilka następnych 

akapitów bez żadnych niepożądanych skutków ubocznych. 

Zaplątanie niekoniecznie musi wydawać się dziwne. Zgodność między wartościami konwencjonalnych 

bitów z pewnością nie jest powodem do niepokoju, nawet jeśli losowo przyjmują one skorelowane 

wartości. W konwencjonalnym przetwarzaniu komputerowym, jeśli zawsze stwierdza się, że dwa 

losowe bity zawsze zgadzają się przy odczycie, to istnieją dwie zupełnie nietypowe możliwości: 

1. W przeszłości jakiś mechanizm wymuszał równość ich wartości, dając im wspólną przyczynę. Jeśli tak 

jest, to ich przypadkowość jest właściwie iluzoryczne. 

2. Te dwa bity naprawdę przyjmują losowe wartości w samej chwili odczytu, ale są w stanie 

komunikować się, aby zapewnić korelację ich wartości. 

W rzeczywistości, przy odrobinie namysłu, można zobaczyć, że są to jedyne dwa sposoby, w jakie 

możemy wyjaśnić przypadkową zgodność między dwoma konwencjonalnymi bitami. Jednak dzięki 

sprytnemu eksperymentowi zaproponowanemu początkowo przez wielkiego irlandzkiego fizyka Johna 

Bella, możliwe jest ostateczne wykazanie, że splątanie umożliwia takie porozumienie bez żadnego z 

tych dwóch rozsądnych wyjaśnień! W tym sensie można usłyszeć, że splątanie jest rodzajem wyraźnie 

kwantowego połączenia między kubitami, które jest silniejsze, niż mogłoby być kiedykolwiek 

konwencjonalnie możliwe. Gdy zaczniemy programować bardziej złożone aplikacje QPU, splątanie 

zacznie pojawiać się wszędzie. Nie będziesz potrzebować tego rodzaju filozoficznych spostrzeżeń, aby 

w praktyce wykorzystać splątanie, ale nigdy nie zaszkodzi mieć mały wgląd w to, co dzieje się pod 

maską. 

Praktyczne: używanie par dzwonków do współdzielonej losowości 

Stan splątania, który stworzyliśmy na rysunku powyżej, jest powszechnie nazywany parą Bella. 

Zobaczmy szybki i łatwy sposób wykorzystania potężnego łącza w tych stanach. W poprzednim 

rozdziale zauważyliśmy, że pomiar superpozycji pojedynczego kubitu zapewnia nam kwantowy 

generator liczb losowych. Podobnie, odczyt pary Bella działa jak QRNG, tylko teraz uzyskamy zgodne 



losowe wartości na dwóch kubitach. Zaskakującym faktem dotyczącym splątania jest to, że 

zaangażowane kubity pozostają splątane bez względu na to, jak daleko od siebie możemy je przesunąć. 

W ten sposób możemy łatwo użyć par Bella do generowania skorelowanych losowych bitów w różnych 

lokalizacjach. Takie bity mogą być podstawą do ustanowienia bezpiecznej współdzielonej losowości - 

czegoś, co stanowi fundament współczesnego internetu. Fragment kodu w przykładzie 3-2 

implementuje ten pomysł, generując współdzieloną losowość poprzez utworzenie pary Bellów, a 

następnie odczytanie wartości z każdego kubitu, jak pokazano na rysunku. 

 

Przykład 2. Zrób parę dzwonków 

qc.reset (2); 

var a = qint.new (1, 'a'); 

var b = qint.new (1, 'b'); 

qc.write (0); 

a.had (); // Umieść w superpozycji 

b. cnot (a); // Uwikłanie 

var a_result = a.read (); 

var b_result = b.read (); 

qc.print (a_result); 

qc.print (b_result); 

Instrukcje QPU: CPHASE i CZ 

 



Inną bardzo popularną operacją na dwóch kubitach jest CPHASE (θ). Podobnie jak operacja CNOT, 

CPHASE wykorzystuje rodzaj logiki warunkowej generującej splątanie. Przypomnij sobie, że operacja 

PHASE(θ) pojedynczego kubitu działa na rejestr, aby obrócić (o kąt θ) wartości ∣1⟩ w parach operatorów 

tego kubitu. Podobnie jak CNOT dla NOT, CPHASE ogranicza to działanie do pewnego kubitu 

docelowego do wystąpienia tylko wtedy, gdy inny kubit kontrolny przyjmuje wartość ∣1∣. Zauważ, że 

CPHASE działa tylko wtedy, gdy jego kubit sterujący ma wartość ∣1⟩, a kiedy działa, wpływa tylko na 

stany kubitu docelowego o wartości ∣1⟩. Oznacza to, że CPHASE (θ) zastosowany, powiedzmy, do 

kubitów 0x1 i 0x4 powoduje obrót (o θ) wszystkich okręgów, dla których oba te kubity mają wartość 

∣1⟩. Z powodu tej szczególnej właściwości CPHASE ma symetrię między swoimi wejściami, które nie są 

współdzielone przez CNOT. W przeciwieństwie do większości innych kontrolowanych operacji nie ma 

znaczenia, który kubit uważamy za docelowy, a który za element sterujący CPHASE. Na rysunku 3-16 

porównujemy działanie CPHASE między qubitami 0x1 i 0x4 z indywidualnymi operacjami PHASE na tych 

kubitach. 

 

Same operacje PHASE na pojedynczym kubicie obracają względne fazy połowy okręgów skojarzonych 

z rejestrem QPU. Dodanie warunku powoduje dalsze zmniejszenie liczby obróconych okręgów o 

połowę. Możemy nadal dodawać kubity warunkowe do naszego CPHASE, za każdym razem 

zmniejszając o połowę liczbę wartości, na których działamy. Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej 

warunkujemy operacje QPU, tym bardziej wybiórczo możemy posługiwać się wartościami w rejestrze 

QPU, którymi manipulujemy. Programy QPU często wykorzystują operację CPHASE (θ) z fazą θ = 180 °, 

w związku z czym tej konkretnej implementacji CPHASE nadano własną nazwę, CZ, wraz z własnym 

uproszczonym symbolem, pokazanym na rysunku 3-17. CZ można bardzo łatwo zbudować z HAD i 

CNOT. Przypomnij sobie z rysunku 2-14, że operacja fazy (180) (Z) może być wykonana z dwóch operacji 

HAD i NOT. Podobnie, CZ można wykonać z dwóch operacji HAD i CNOT, jak pokazano na rysunku 

 

QPU Trick: Phase Kickback 



Kiedy zaczniemy myśleć o zmianie fazy jednego rejestru QPU w zależności od wartości kubitów w innym 

rejestrze, możemy uzyskać zaskakujący i użyteczny efekt znany jako odbicie fazy. Spójrz na obwód na 

rysunku. 

 

Jednym ze sposobów myślenia o tym obwodzie jest to, że po umieszczeniu rejestru 1 w superpozycji 

wszystkich jego 2 = 4 możliwych wartości, obróciliśmy fazę rejestru 2, w zależności od wartości 

przyjętych przez kubity rejestru 1. Jednak patrząc na wynikowe indywidualne stany obu rejestrów w 

notacji kołowej, widzimy, że coś interesującego stało się również ze stanem rejestru 1, jak pokazano 

na rysunku. 

 

Rotacje faz, które próbowaliśmy zastosować do drugiego rejestru (uwarunkowane kubitami z 

pierwszego), również wpłynęły na różne wartości z pierwszego rejestru! Dokładniej, oto, co widzimy w 

poprzednich reprezentacjach w postaci kółek: 

* Obrót o 45 °, który wykonaliśmy na rejestrze 2, uwarunkowany na kubicie o najniższej wadze z 

rejestru 1, również obrócił każdą wartość w rejestrze 1, dla której ten kubit o najniższej wadze jest 

aktywowany (wartości ∣1⟩ i ∣3⟩). 

* Obrót o 90 °, który wykonaliśmy na rejestrze 2, warunkowany na kubicie o największej wadze z 

rejestru 1, został również przeniesiony z powrotem na wszystkie wartości w rejestrze 1 z aktywowanym 

kubitem o największej wadze (wartości ∣2⟩ i ∣3⟩). 

Wynik netto, który widzimy w rejestrze 1, to kombinacja tych rotacji faz, które zostały na niego 

odrzucone z naszego zamierzonego celu w rejestrze 2. Zauważ, że ponieważ rejestr 2 nie jest w 

superpozycji, jego (globalna) faza pozostaje niezmieniona. Odrzut fazy jest bardzo użytecznym 

pomysłem, ponieważ możemy go użyć do zastosowania rotacji faz do określonych wartości w rejestrze 

(rejestr 1 w poprzednim przykładzie). Możemy to zrobić, wykonując rotację faz na innym rejestrze pod 

warunkiem ,że kubity z rejestru, na którym naprawdę nam zależy. Możemy wybrać te kubity, aby 

konkretnie wybrać wartości, które chcemy obrócić. 

UWAGA: Aby odrzut fazy działał, zawsze musimy zainicjować drugi rejestr o wartości ∣1⟩. Zauważ, że 

chociaż stosujemy operacje na dwóch kubitach pomiędzy dwoma rejestrami, nie tworzymy żadnego 

splątania; stąd możemy w pełni reprezentować stan jako oddzielne rejestry. Bramki dwukubitowe nie 

zawsze generują splątanie między rejestrami; 



Jeśli ta sztuczka z odrzutem fazowym początkowo wydaje ci się trochę przygnębiająca, jesteś w dobrym 

towarzystwie - przyzwyczajenie się może trochę potrwać. Najłatwiejszym sposobem, aby to poczuć, 

jest pobawienie się kilkoma przykładami, aby zbudować intuicję. Na początek przykład 3-3 zawiera kod 

QCEngine do odtwarzania opisanego wcześniej przykładu z dwoma rejestrami. 

Przykład 3. Faza odbicia 

qc.reset (3); 

// Utwórz dwa rejestry 

var reg1 = qint.new (2, 'Rejestr 1'); 

var reg2 = qint.new (1, 'Register 2'); 

reg1.write (0); 

reg2.write (1); 

// Umieść pierwszy rejestr w superpozycji 

reg1.had (); 

// Wykonaj rotacje faz na drugim rejestrze, 

// uzależnione od kubitów od pierwszego 

qc.phase (45, 0x4, 0x1); 

qc.phase (90, 0x4, 0x2); 

Odrzut fazy będzie bardzo przydatny w części 8, aby zrozumieć wewnętrzne działanie prymitywu QPU 

do estymacji fazy kwantowej, i ponownie w rozdziale 13, aby wyjaśnić, w jaki sposób QPU może pomóc 

nam rozwiązać układy równań liniowych. Szeroka użyteczność odbicia fazy wynika z faktu, że działa nie 

tylko dla operacji CPHASE, ale także dla każdej operacji warunkowej, która generuje zmianę w fazie 

rejestru. Jest to równie dobry powód, jak każdy inny, aby zrozumieć, w jaki sposób możemy 

skonstruować bardziej ogólne operacje warunkowe. 

Instrukcja QPU: CCNOT (Toffoli) 

 



Wcześniej zauważyliśmy, że operacje warunkowe na wielu kubitach można uczynić bardziej 

selektywnymi, wykonując operacje uwarunkowane na więcej niż jednym kubicie. Zobaczmy to w akcji 

i uogólnijmy operację CNOT, dodając wiele warunków. CNOT z dwoma kubitami stanu jest 

powszechnie nazywany operacją CCNOT. CCNOT jest również czasami nazywany bramką Toffoliego, od 

identycznie zatytułowanej bramki równoważnej z konwencjonalnego przetwarzania. Po dodaniu 

każdego warunku operacja NOT pozostaje taka sama, ale liczba par operatorów, na które ma to wpływ 

notacja okręgu rejestru, jest zmniejszana o połowę. Pokazujemy to na rysunku , porównując operację 

NOT na pierwszym kubicie w rejestrze zawierającym trzy kubity z powiązanymi operacjami CNOT i 

CCNOT. 

 

W pewnym sensie CCNOT można interpretować jako operację implementującą „jeśli A AND B to 

odwróć C”. W przypadku wykonywania podstawowej logiki bramka CCNOT jest prawdopodobnie 

najbardziej użyteczną pojedynczą operacją QPU. Wiele bramek CCNOT można łączyć i kaskadować w 

celu uzyskania szerokiej gamy funkcji logicznych. 

Instrukcje QPU: SWAP i CSWAP 

 

Inną bardzo powszechną operacją w obliczeniach kwantowych jest SWAP (zwany również wymianą), 

który po prostu zamienia dwa kubity. Jeśli architektura QPU na to pozwala, SWAP może być naprawdę 

fundamentalną operacją, w której fizyczne obiekty reprezentujące kubity są faktycznie przenoszone, 

aby zamienić swoje pozycje. Alternatywnie, SWAP może być wykonany poprzez wymianę informacji 

zawartych w dwóch kubitach (zamiast w samych kubitach) przy użyciu trzech operacji CNOT, jak 

pokazano na rysunku  



 

UWAGA: Mamy dwa sposoby wskazania operacji SWAP. W ogólnym przypadku używamy pary 

połączonych X-ów. Kiedy zamienione kubity sąsiadują ze sobą, często prostsze i bardziej intuicyjne jest 

przekraczanie linii kubitów. Operacja jest identyczna w obu przypadkach. 

Możesz się zastanawiać, dlaczego SWAP jest użyteczną operacją. Dlaczego zamiast tego po prostu nie 

zmienić nazw naszych kubitów? W przypadku QPU SWAP ma swoje zastosowanie, gdy rozważamy 

uogólnienie go na operację warunkową zwaną CSWAP lub wymianę warunkową. CSWAP można 

zaimplementować przy użyciu trzech bramek CCNOT, jak pokazano na rysunku. 

 

Jeśli kubit warunkowy dla operacji CSWAP jest w superpozycji, kończy się to, że superpozycja naszych 

dwóch kubitów jest wymieniana, ale również nie jest wymieniana. W rozdziałach 5 i 12 zobaczymy, jak 

ta funkcja CSWAP pozwala nam wykonywać mnożenie przez 2 w superpozycji kwantowej. 

Test wymiany 

Operacje SWAP pozwalają nam zbudować bardzo przydatny obwód znany jako test wymiany. Obwód 

testu wymiany rozwiązuje następujący problem: jeśli masz dwa rejestry kubitów, jak możesz sprawdzić, 

czy są w tym samym stanie? Do tej pory aż za dobrze wiemy, że ogólnie (jeśli którykolwiek rejestr jest 

w superpozycji), nie możemy użyć destrukcyjnej operacji READ, aby całkowicie poznać stan każdego 

rejestru w celu dokonania porównania. Operacja SWAP robi coś bardziej podstępnego. Nie mówiąc 

nam, czym jest każdy stan, po prostu pozwala nam określić, czy są one równe, czy nie. W świecie, w 

którym niekoniecznie możemy dowiedzieć się dokładnie, co znajduje się w rejestrze wyjściowym, test 

wymiany może być nieocenionym narzędziem. Rysunek przedstawia obwód do realizacji testu 

zamiany, jak pokazano w przykładzie 4. 

 



Przykład 4. Test wymiany 

// W tym przykładzie test wymiany powinien ujawnić 

// równość dwóch stanów wejściowych 

qc.reset (3); 

var input1 = qint.new (1, 'input1'); 

var input2 = qint.new (1, 'input2'); 

var wyjście = qint.new (1, 'wyjście'); 

// Zainicjuj do dowolnych stanów, które chcemy przetestować 

input1.write (0); 

input2.write (0); 

// Sam test wymiany 

output.write (0); 

output.had (); 

// Teraz zamień dwa wejścia w zależności od kubitów wyjściowych 

input1.exchange (input2, 0x1, output.bits ()); 

output.had (); 

output.not (); 

var result = output.read (); 

// wynik to 1, jeśli dane wejściowe są równe 

Przykład 4 wykorzystuje test zamiany do porównania stanów dwóch rejestrów z pojedynczym kubitem, 

ale ten sam obwód można łatwo rozszerzyć, aby porównać rejestry wielokubitowe. Wynik testu 

zamiany znajduje się, gdy CZYTAMY dodatkowy rejestr wyjściowy pojedynczego kwubitu, który 

wprowadziliśmy (bez względu na wielkość rejestrów wejściowych, wyjście pozostaje pojedynczym 

kubitem). Zmieniając linie input1.write (0) i input2.write (0), możesz eksperymentować z danymi 

wejściowymi, które różnią się w różnym stopniu. Powinieneś stwierdzić, że jeśli dwa stany wejściowe 

są równe, rejestr wyjściowy zawsze daje stan ∣1⟩, więc zdecydowanie uzyskać 1 wynik, stosując READ 

do tego rejestru. Jednakże, gdy dwa wejścia stają się coraz bardziej różne, prawdopodobieństwo 

ODCZYTU wyniku 1 w rejestrze wyjściowym maleje, ostatecznie osiągając 50% w przypadku, gdy 

wejście1 wynosi ∣0⟩, a wejście2 wynosi ∣1⟩. Rysunek pokazuje dokładnie, jak zmienia się 

prawdopodobieństwo wyniku w rejestrze wyjściowym wraz ze wzrostem podobieństwa między 

dwoma rejestrami wejściowymi. 



 

Oś X na tym wykresie wykorzystuje liczbową miarę różnicy między dwoma stanami rejestrów, znaną 

jako wierność. Nie będziemy wchodzić w matematyczne szczegóły, w jaki sposób obliczana jest 

wierność między stanami rejestrów QPU, ale matematycznie ujmuje sposób porównania dwóch 

superpozycji. Uruchamiając wielokrotnie obwód testu wymiany, możemy śledzić otrzymane wyniki. Im 

więcej przebiegów, dla których obserwujemy wynik 1, tym bardziej jesteśmy przekonani, że dwa stany 

wejściowe były identyczne. Dokładna liczba powtórzeń testu zamiany zależy od tego, w jaki sposób 

jesteśmy pewni, że te dwa wejścia są identyczne i jak blisko pozwolilibyśmy im być, aby można je było 

nazwać identycznymi. Rysunek pokazuje dolną granicę liczby testów swapowych, w przypadku których 

musielibyśmy obserwować 1 wyniki, aby mieć 99% pewność, że nasze dane wejściowe są identyczne. 

Oś Y wykresu pokazuje, jak zmienia się ta liczba, gdy zmniejszamy wymóg, aby dane wejściowe były 

identyczne (zmieniane wzdłuż osi x). Zauważ, że w momencie, gdy otrzymamy wynik 0 w teście 

zamiany, wiemy na pewno, że dwa stany wejściowe nie są identyczne 

 



Zamiast patrzeć na test zamiany jako sposób na sprawdzenie, czy dwa stany są równe, tak / nie, inną 

użyteczną interpretacją jest zauważenie, że na rysunku widać, że prawdopodobieństwo uzyskania 

wyniku 1 jest miarą tego, jak identyczne dwa wejścia to (ich wierność). Jeśli powtórzymy test zamiany 

wystarczająco dużo razy, możemy oszacować to prawdopodobieństwo, a tym samym wierność - 

bardziej ilościową miarę tego, jak blisko są te dwa stany. Dokładne oszacowanie, jak blisko są dwa stany 

kwantowe w ten sposób, okaże się przydatne w zastosowaniach kwantowego uczenia maszynowego. 

Konstruowanie dowolnej operacji warunkowej 

Wprowadziliśmy operacje CNOT i CPHASE, ale czy istnieje coś takiego jak CHAD (warunkowy HAD) czy 

CRNOT (warunkowy RNOT)? Rzeczywiście jest! Nawet jeśli w zestawie instrukcji określonego QPU 

brakuje wersji warunkowej jakiejś operacji na pojedynczym kubicie, istnieje proces, za pomocą którego 

możemy „przekształcić” operacje na jednym kubicie na operacje warunkowe na wielu kubitach. Ogólna 

recepta na warunkowanie operacji na pojedynczym kubicie obejmuje trochę więcej matematyki, niż 

chcemy tutaj omówić, ale zobaczenie przykładu pomoże ci poczuć się bardziej komfortowo. Kluczową 

ideą jest to, że dzielimy naszą operację na jednym kubicie na mniejsze kroki. Okazuje się, że zawsze 

można rozbić operację na jednym kubicie na zestaw kroków, tak abyśmy mogli użyć CNOT do 

warunkowego cofnięcia operacji. Wynik netto jest taki, że możemy warunkowo zdecydować, czy 

wywołać jego działanie, czy nie. O wiele łatwiej to zobaczyć na prostym przykładzie. Załóżmy, że 

piszemy oprogramowanie dla QPU, które może wykonywać operacje CNOT, CZ i PHASE, ale nie ma 

instrukcji wykonywania CPHASE. W rzeczywistości jest to bardzo częsty przypadek w przypadku 

obecnych QPU, ale na szczęście możemy łatwo stworzyć własną CPHASE z tych składników. Przypomnij 

sobie, że pożądanym efektem dla CPHASE z dwoma kubitami jest obrócenie fazy dowolnej wartości 

rejestru, dla której oba kubity przyjmują wartość ∣1⟩. Jest to pokazane na rysunku dla przypadku PHASE 

(90). 

 

Możemy łatwo rozbić operację PHASE (90) na mniejsze części, obracając się pod mniejszymi kątami. 

Na przykład PHASE (90) = PHASE (45) PHASE (45). Możemy również „cofnąć” obrót, obracając w 

przeciwnym kierunku; na przykład operacja PHASE(45) FAZA (–45) to to samo, co nie robienie niczego 

w naszym kubicie. Mając na uwadze te fakty, możemy skonstruować operację CPHASE (90) opisaną na 

rysunku powyżej ,używając operacji pokazanych na rysunku i przykładzie 5. 

 

Przykład 5. Niestandardowa faza warunkowa 

var theta = 90; 



qc.reset (2); 

qc.write (0); 

qc.hadamard (); 

// Używając dwóch CNOT i trzech PHASE ... 

qc.phase (theta / 2, 0x2); 

qc.cnot (0x2, 0x1); 

qc.phase (-theta / 2, 0x2); 

qc.cnot (0x2, 0x1); 

qc.phase (theta / 2, 0x1); 

// Tworzy tę samą operację, co CPHASE z 2 kubitami 

qc.phase (theta, 0x1, 0x2); 

Po działaniu tego obwodu na różnych możliwych wejściach widzimy, że działa on w celu zastosowania 

PHASE (90) tylko wtedy, gdy oba kubity są ∣1⟩ (wejście ∣1⟩∣1⟩). Aby to zobaczyć, warto przypomnieć 

sobie, że PHASE nie ma wpływu na kubit w stanie ∣0⟩. Alternatywnie, możemy prześledzić działanie z 

rysunku, używając notacji kołowej, jak pokazano na rysunku. 



 

UWAGA: Chociaż ten obwód działa poprawnie przy tworzeniu bramki CPHASE (90), ogólny przypadek 

warunkowania dowolnej operacji jest nieco bardziej skomplikowany. 

Praktyczne: zdalnie sterowana losowość 

Uzbrojeni w operacje na wielu kubitach, możemy zbadać kilka interesujących i nieoczywistych 

właściwości splątania za pomocą małego programu QPU do zdalnie sterowanego generowania liczb 

losowych. Ten program wygeneruje dwa kubity, tak że odczytanie jednego natychmiast wpływa na 

prawdopodobieństwo uzyskania losowego bitu READ z drugiego. Co więcej, efekt ten występuje na 

dowolnej odległości w czasie i przestrzeni. To pozornie niemożliwe zadanie, uruchamiane przez QPU, 

jest zaskakująco proste do wykonania. Oto jak działa pilot. Manipulujemy parą kubitów w taki sposób, 

że odczytanie jednego kubitu (dowolnego) zwraca losowy bit 50/50, informujący nas o 

„zmodyfikowanym” prawdopodobieństwie drugiego. Jeśli wynikiem jest 0, prawdopodobieństwo 

odczytu dla drugiego kubitu wynosi 15%, jako 1. W przeciwnym razie, jeśli kubit, który READ, zwróci 1, 

prawdopodobieństwo, że drugi kubit zostanie READ wynosi 85%, jako 1. Przykładowy kod w 

przykładzie 6 pokazuje, jak zaimplementować ten zdalnie sterowany generator liczb losowych. 

Podobnie jak w przykładzie 1, używamy obiektów qint QCEngine, aby móc łatwo adresować grupy 

kubitów. 

Przykład 6. Zdalnie sterowana losowość 



qc.reset(2); 

var a = qint.new(1, 'a'); 

var b = qint.new(1, 'b'); 

qc.write(0); 

a.had(); 

// now prob of a is 50% 

b.had(); 

b.phase(45); 

b.had(); 

// now prob of b is 15% 

b.cnot(a); 

// Now, you can read *either* 

// qubit and get 50% prob. 

// If the result is 0, then 

// the prob of the *remaining* 

// qubit is 15%, else it's 85%. 

var a_result = a.read(); 

var b_result = b.read(); 

qc.print(a_result + ' '); 

qc.print(b_result + '\n'); 

Efekt każdej operacji w tym programie śledzimy za pomocą notacji kołowej  na rysunku . 



 

Po wykonaniu tych czynności pozostaje splątany stan dwóch kubitów. Zastanówmy się, co by się stało, 

gdybyśmy RAED kubit a ze stanu na końcu rysunku . Gdyby kubit  miał READ mieć wartość 0 (tak jak 

będzie z 50% prawdopodobieństwem), wówczas pozostaną tylko okręgi zgodne z tym stanem rzeczy. 

Są to wartości dla ∣0⟩∣0⟩ = ∣0⟩ i ∣1⟩∣0⟩ = ∣2⟩, a więc stan dwóch kubitów jest taki, jak pokazano na 

rysunku. 

 

Dwie wartości w tym stanie mają niezerowe prawdopodobieństwa, zarówno dla uzyskania 0, jak i dla 

uzyskania 1 podczas odczytu kubitu b. W szczególności kubit b ma 70% / 30% prawdopodobieństwa 

odczytania 0/1. Załóżmy jednak, że nasz początkowy pomiar kubitu a dał wynik 1 (co również występuje 

z prawdopodobieństwem 50%). Wówczas tylko wartości ∣0⟩∣1⟩ = ∣1⟩ i ∣1⟩∣1⟩ = ∣3⟩ pozostaną, jak 

pokazano na rysunku. 



 

Teraz prawdopodobieństwa odczytania wyników 0/1 na kubicie b wynoszą 30% / 70%. Chociaż 

jesteśmy w stanie natychmiast zmienić rozkład prawdopodobieństwa odczytów dla kubitu b, nie 

jesteśmy w stanie tego zrobić z żadnym zamiarem - nie możemy wybrać, czy spowodować 70% / 30% 

czy 30% / 70% dystrybucja - ponieważ zmierzony wynik kubitu a jest uzyskiwany losowo. To również 

dobra robota, ponieważ gdybyśmy mogli dokonać tej zmiany w sposób deterministyczny, moglibyśmy 

natychmiast wysyłać sygnały za pomocą splątania; tj. szybciej niż światło. Chociaż wysyłanie sygnałów 

szybszych niż światło brzmi jak zabawa, gdyby to było możliwe, wydarzyłyby się złe rzeczy. W 

rzeczywistości jedną z najdziwniejszych rzeczy w splątaniu jest to, że pozwala nam zmieniać stany 

kubitów natychmiastowo na dowolne odległości, ale zawsze spiskuje, aby to zrobić w sposób, który 

uniemożliwia nam wysyłanie zrozumiałych, z góry określonych informacji. Wygląda na to, że 

wszechświat nie jest wielkim fanem science-fiction. 

Wniosek 

Widzieliśmy, jak operacje na jednym i wielu kubitach pozwalają nam manipulować właściwościami 

superpozycji i splątania w QPU. Mając je do naszej dyspozycji, jesteśmy gotowi zobaczyć, jak pozwalają 

nam one na nowe i potężne sposoby obliczania z QPU. W rozdziale 5 pokażemy, jak można na nowo 

wyobrazić sobie podstawową logikę cyfrową, ale najpierw w następnym rozdziale przeprowadzimy 

praktyczne badanie teleportacji kwantowej. Teleportacja kwantowa jest nie tylko podstawowym 

składnikiem wielu zastosowań kwantowych, ale także jej badanie konsoliduje wszystko, co omówiliśmy 

do tej pory na temat opisywania i manipulowania kubitami. 

 

Teleportacja kwantowa 

Przedstawiamy program QPU umożliwiający natychmiastową teleportację obiektu na odległość 3,1 

milimetra! Ten sam kod działałby na odległościach międzygwiazdowych, gdyby dysponował 

odpowiednim wyposażeniem. Chociaż teleportacja może przywoływać obrazy salonowych sztuczek 

maga, zobaczymy, że rodzaj teleportacji kwantowej, jaką możemy wykonać za pomocą QPU, jest 

równie imponujący, ale znacznie bardziej praktyczny - i w rzeczywistości jest podstawowym 

koncepcyjnym elementem programowania QPU. 

Praktyczne: teleportujmy coś 

Najlepszym sposobem na poznanie teleportacji jest próba jej wykonania. Pamiętaj, że w całej historii 

ludzkości, aż do momentu napisania tego tekstu, tylko kilka tysięcy osób faktycznie dokonało fizycznej 

teleportacji dowolnego rodzaju, więc samo uruchomienie poniższego kodu czyni z Ciebie pioniera. W 

tym przykładzie zamiast symulatora użyjemy rzeczywistego QPU firmy IBM z pięcioma kubitami, jak 

pokazano na rysunku. Będziesz mógł wkleić przykładowy kod z przykładu 1 do serwisu IBM Q 

Experience, kliknąć przycisk i potwierdzić, że teleportacja się powiodła. 



 

IBM Q Experience można programować za pomocą OpenQASM, a także Qiskit. Zwróć uwagę, że kod w 

przykładzie 1 nie jest kodem JavaScript do uruchomienia na QCEngine, ale raczej kodem OpenQASM 

do uruchomienia online za pośrednictwem interfejsu chmury IBM, pokazanego na rysunku 4-2. Takie 

postępowanie pozwala nie tylko na symulację, ale także na wykonanie teleportacji kubitu znajdującego 

się obecnie w centrum badawczym IBM w Yorktown Heights w stanie Nowy Jork. Pokażemy Ci, jak to 

zrobić. Szczegółowe zapoznanie się z kodem pomoże również dokładnie zrozumieć, jak działa 

teleportacja kwantowa. 

 

Przykład 1. Teleportuj i zweryfikuj 

include "qelib1.inc"; 

qreg q[5]; 

creg c[5]; 

// Step 1: Create an entangled pair 

h q[2]; 

cx q[2],q[4]; 

barrier q[0],q[1],q[2],q[3],q[4]; 

// Step 2: Prepare a payload 



x q[0]; 

h q[0]; 
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h q[0]; 

t q[0]; 

barrier q[0],q[1],q[2],q[3],q[4]; 

// Step 3: Send 

h q[0]; 

h q[2]; 

cx q[2],q[0]; 

h q[2]; 

measure q[0] -> c[0]; 

measure q[2] -> c[2]; 

barrier q[3],q[4]; 

// Step 4: Receive 

x q[4]; 

z q[4]; 

barrier q[3],q[4]; 

// Step 5: Verify 

tdg q[4]; 

h q[4]; 

x q[4]; 

measure q[4] -> c[4]; 

Zanim przejdziemy do szczegółów, najpierw kilka wyjaśnień. Przez teleportację kwantową rozumiemy 

zdolność przenoszenia dokładnego stanu (tj. wielkości i względnej fazy) jednego kubitu do drugiego. 

Naszym zamiarem jest pobranie wszystkich informacji zawartych w pierwszym kubicie i umieszczenie 

ich w drugim kubicie. Przypomnij sobie, że informacji kwantowej nie można powielić; stąd informacja 

o pierwszym kubicie jest nieuchronnie niszczona, kiedy teleportujemy go do drugiego. Ponieważ opis 

kwantowy jest najpełniejszym opisem obiektu fizycznego, w rzeczywistości jest to dokładnie to, o czym 

można potocznie myśleć jako o teleportacji - tylko na poziomie kwantowym. Mając to na uboczu, 

teleportujmy się! Podręcznik wprowadzenie do teleportacji kwantowej zaczyna się od opowieści, która 



wygląda mniej więcej tak: para kubitów w stanie splątania jest dzielona między dwie strony, Alice i Bob 

(fizycy mają obsesję na punkcie antropomorfizacji alfabetu). Te splątane kubity są zasobami, których 

Alicja użyje do teleportowania stanu innego kubitu do Boba. Tak więc teleportacja obejmuje trzy 

kubity: kubit ładunku, który Alicja chce teleportować, oraz splątaną parę kubitów, które dzieli z Bobem 

(i to działa trochę jak kwantowy kabel Ethernet). Alicja przygotowuje swój ładunek, a następnie, 

używając operacji HAD i CNOT, splata ten kubit ładunku z innym kubitem (który z kolei jest już splątany 

z kubitem Boba). Następnie niszczy zarówno swój ładunek, jak i splątany kubit za pomocą operacji 

READ. Wyniki tych operacji READ dają dwa konwencjonalne bity informacji, które wysyła do Boba. 

Ponieważ są to bity, a nie kubity, może użyć do tej części konwencjonalnego kabla Ethernet. Używając 

tych dwóch bitów, Bob wykonuje pewne operacje na pojedynczym kubicie na swojej połowie splątanej 

pary pierwotnie współdzielonej z Alicją, i oto staje się kubitem ładunku, który Alicja zamierzała wysłać. 

Zanim przejdziemy przez szczegółowy protokół operacji kwantowych opisany tutaj, możesz mieć 

wątpliwości, które wymagają rozwiązania. „Poczekaj…” (wyobrażamy sobie, że mówisz), „jeśli Alicja 

wysyła Bobowi konwencjonalne informacje przez kabel Ethernet…” (kontynuujesz), „to z pewnością 

nie jest to wcale imponujące”. Doskonała obserwacja! Z pewnością prawdą jest, że powodzenie 

teleportacji kwantowej zależy przede wszystkim od transmisji konwencjonalnych (cyfrowych) bitów. 

Widzieliśmy już, że wielkości i względne fazy potrzebne do pełnego opisania dowolnego stanu kubitu 

mogą przybierać kontinuum wartości. Co najważniejsze, protokół teleportacji działa nawet w 

przypadku, gdy Alicja nie zna stanu swojego kubitu. Jest to szczególnie ważne, ponieważ niemożliwe 

jest określenie wielkości i względnej fazy pojedynczego kubitu w nieznanym stanie. A jednak - z pomocą 

splątanej pary kubitów - potrzebne były tylko dwa konwencjonalne bity, aby skutecznie przekazać 

dokładną konfigurację kubitu Alicji (niezależnie od jego amplitud). Ta konfiguracja będzie poprawna do 

potencjalnie nieskończonej liczby bitów precyzji! Jak więc zaprojektować tę magię? Oto pełny protokół. 

Rysunek 4-3 przedstawia operacje, które musimy wykonać na trzech zaangażowanych kubitach. 

Wszystkie te operacje zostały wprowadzone w sekcjach  2 i 3. 

 

Jeśli wkleisz kod tego obwodu z przykładu 1 do IBM QX , interfejs użytkownika IBM wyświetli obwód 

pokazany na rysunku poniżej. Zauważ, że jest to dokładnie ten sam program, który pokazaliśmy na 

rysunku wyżej, tylko trochę inaczej wyświetlany. Notacja kwantowej bramki, której używaliśmy, jest 

znormalizowana. 



 

Po kliknięciu przycisku Uruchom IBM uruchomi program 1024 razy (liczba ta jest regulowana), a 

następnie wyświetli statystyki dotyczące wszystkich tych uruchomień. Po uruchomieniu programu 

można się spodziewać czegoś podobnego (choć nie identycznego) do wykresu słupkowego pokazanego 

na rysunku. 

 

Powodzenie? Może! Aby zademonstrować, jak odczytywać i interpretować te wyniki, przejdźmy 

bardziej szczegółowo przez każdy krok programu QPU, używając notacji kołowej do wizualizacji tego, 

co dzieje się z naszymi kubitami. 

Przewodnik po programie 

Ponieważ w naszym przykładzie teleportacji używamy trzech kubitów, ich pełny opis wymaga 23 = 8 

okręgów (po jednym na każdą możliwą kombinację 3 bitów). Ustawimy te osiem okręgów w dwóch 

rzędach, co pomoże nam wyobrazić sobie, jak operacje wpływają na trzy składowe kubity. Na rysunku 

oznaczyliśmy każdy wiersz i kolumnę okręgami odpowiadającymi danemu kubitowi o określonej 

wartości. Możesz sprawdzić, czy te etykiety są poprawne, biorąc pod uwagę wartość binarną rejestru, 

któremu odpowiada każde koło. 

 

UWAGA 



W przypadku rejestrów z wieloma kubitami często układamy zapis kołowy w wierszach i kolumnach, 

tak jak na rysunku. Jest to zawsze przydatny sposób na szybsze wykrycie zachowania poszczególnych 

kubitów: łatwo jest wybrać odpowiednie wiersze lub kolumny. 

Na początku programu wszystkie trzy kubity są inicjalizowane w stanie ∣0⟩, jak pokazano na rysunku  - 

jedyną możliwą wartością jest ta, w której alice = 0 i ep = 0 oraz bob = 0. 

Krok 1: Utwórz splątaną parę 

Pierwszym zadaniem teleportacji jest ustanowienie splątanego połączenia. Osiągająca to kombinacja 

HAD i CNOT jest tym samym procesem, którego użyliśmy w sekcji 3, aby utworzyć specjalnie nazwany 

stan splątania pary Bellów dwóch kubitów. Z notacji koła na rysunku  możemy łatwo zobaczyć, że jeśli 

odczytujemy bob i ep, wartości są losowe 50/50, ale na pewno pasują do siebie, à la splątanie. 

 

Krok 2: Przygotuj ładunek 

Po ustanowieniu połączenia splątanego Alicja może przygotować ładunek do wysłania. Sposób, w jaki 

to przygotowuje, zależy oczywiście od charakteru (kwantowych) informacji, które chce wysłać Bobowi. 

Może zapisać wartość do kubitu ładunku, splątać go z innymi danymi QPU, a nawet odebrać ją z 

poprzednich obliczeń w jakiejś całkowicie oddzielnej części swojego QPU. W naszym przykładzie 

rozczarujemy Alice, prosząc ją o przygotowanie szczególnie prostego kubitu ładunku, używając tylko 

operacji HAD i PHASE. Ma to tę zaletę, że tworzy ładunek z łatwą do rozszyfrowania cyrkulacją wzór, 

jak pokazano na rysunku . 

 

Widzimy, że kubity bob i ep są nadal zależne od siebie (tylko okręgi odpowiadające kubitom bob i ep o 

równych wartościach mają niezerowe wielkości). Widzimy również, że wartość alice nie jest zależna od 

żadnego z pozostałych dwóch kubitów, a ponadto jej przygotowanie ładunku dało kubit o wielkości 

85,4% ∣0⟩ i 14,6% ∣1⟩, ze względną fazą –90 ° (koła odpowiadające alice = 1 są ustawione pod kątem 90 

° zgodnie z ruchem wskazówek zegara od alice = 0 okręgów, co w naszej konwencji jest ujemne). 

Krok 3.1: Połącz ładunek ze splątaną parą 

Wcześniej 2 widzieliśmy, że warunkowy charakter operacji CNOT może splątać stany dwóch kubitów. 

Alice wykorzystuje teraz ten fakt, aby splątać swój kubit ładunku z połową splątanej pary, którą już 

dzieli z Bobem. Jeśli chodzi o notację okręgów, ta akcja zamienia okręgi, jak pokazano na rysunku . 



 

Teraz, gdy mamy wiele stanów splątania, istnieje możliwość małego zamieszania - więc wyjaśnijmy. 

Alicja i Bob trzymali już po jednym z dwóch splątanych kubitów (utworzonych w kroku 1). Teraz Alicja 

zaplątała kolejny kubit (ładunek) na swoją połowę tej (już splątanej) pary. Intuicyjnie widzimy, że w 

pewnym sensie Alicja przez proxy połączyła teraz swój ładunek z połową splątanej pary Boba - chociaż 

jej kubit ładunku pozostaje niezmieniony. Wyniki READ na jej ładunku będą teraz logicznie powiązane 

z wynikami z pozostałych dwóch kubitów. Możemy zobaczyć to łącze w notacji kołowej, ponieważ stan 

rejestru QPU na rysunku zawiera tylko wpisy, w których XOR wszystkich trzech kubitów wynosi 0. 

Wcześniej było to prawdą dla ep i bob, ale teraz jest to prawdą dla wszystkich trzech kubitów 

tworzących grupa splątana z trzema kubitami. 

Krok 3.2: Umieść ładunek w superpozycji 

Aby łącze, które Alicja utworzyła dla swojego ładunku, było rzeczywiście użyteczne, musi zakończyć, 

wykonując operację HAD na swoim ładunku, jak pokazano na rysunku. 

 

Aby zobaczyć, dlaczego Alice potrzebowała tego HAD, spójrz na reprezentację stanu trzech kubitów w 

postaci okręgu, pokazaną na rysunku . W każdej kolumnie znajduje się para kółek, pokazujących kubit, 

który Bob może otrzymać (wkrótce zobaczymy, że dokładnie to, który z nich otrzyma, zależy od 

wyników ODCZYTÓW, które wykonuje Alicja). Co ciekawe, cztery potencjalne stany, które Bob może 

otrzymać, to różne warianty oryginalnego ładunku Alicji: 

W pierwszej kolumnie (gdzie alice = 0 i ep = 0) mamy ładuek Alicji, dokładnie tak, jak go przygotowała. 

W drugiej kolumnie mamy to samo, z wyjątkiem zastosowania PHASE (180). W trzeciej kolumnie 

widzimy prawidłowy ładunek, ale zastosowano do niego NIE (∣0⟩ i ∣1⟩ są odwracane). Wreszcie ostatnia 

kolumna jest zarówno przesunięta w fazie, jak i odwrócona (tj. PHASE (180), po której następuje NIE). 

Gdyby Alice nie zastosowała HAD, zniszczyłaby informacje o wielkości i fazie podczas wykonywania 

operacji READ, których wkrótce użyje (spróbuj!). Stosując operację HAD, Alice była w stanie 

manewrować stan kubitu Boba bliżej stanu jej ładunku. 

Krok 3.3: RAED oba kubity Alicji 

Następnie Alice wykonuje operację READ na swoich dwóch kubitach (ładunku i połowie splątanej pary, 

którą dzieli z Bobem). Ten READ nieodwracalnie niszczy oba te kubity. Możesz się zastanawiać, 

dlaczego Alice zawraca sobie tym głowę. Jak zobaczymy, okazuje się, że wyniki tej nieuchronnie 

destrukcyjnej operacji READ są kluczowe dla działania protokołu teleportacji. Kopiowanie stanów 

kwantowych nie jest możliwe, nawet przy użyciu splątania. Jedyną opcją przekazywania stanów 



kwantowych jest ich teleportacja, a podczas teleportacji musimy zniszczyć oryginał. Na rysunku poniżej 

Alicja wykonuje zalecane operacje ODCZYTU na swoim ładunku i połowie splątanej pary. Ta operacja 

zwraca dwa bity. 

 

Jeśli chodzi o notację kół, rysunek pokazuje, że czytając wartości swoich kubitów, Alicja wybrała jedną 

kolumnę okręgów (która jest zależna od losowych wyników READ), w wyniku czego okręgi poza tą 

kolumną mają zerową wielkość . 

Krok 4: Odbierz i przekształć 

W „Kroku 3.2: Umieść ładunek w superpozycji” widzieliśmy, że kubit Boba może znaleźć się w jednym 

z czterech stanów - z których każdy jest po prostu powiązany z ładunkiem Alicji przez operacje HAD i / 

lub PHASE (180). Gdyby Bob mógł dowiedzieć się, który z tych czterech stanów posiada, mógłby 

zastosować niezbędne operacje odwrotne, aby przekonwertować go z powrotem na pierwotny 

ładunek Alicji. A dwa bity, które Alice ma z operacji READ, to dokładnie te informacje, których 

potrzebuje Bob! Na tym etapie Alicja podnosi słuchawkę i przekazuje Bobowi dwa zwykłe informacje. 

Na podstawie tego, które dwa bity otrzyma, Bob wie, która kolumna z naszego widoku notacji kołowej 

reprezentuje jego kubit. Jeśli pierwszym bitem, który otrzymuje od Alicji jest 1, wykonuje on operację 

NIE na kubicie. Następnie, jeśli drugi bit ma wartość 1, wykonuje również PHASE(180), jak pokazano na 

rysunku. 

 

To kończy protokół teleportacji - Bob trzyma teraz kubit nie do odróżnienia od początkowego ładunku 

Alice. 

Krok 5: Sprawdź wynik 

Gdyby Alice i Bob używali tej teleportacji do poważnej pracy, byliby skończeni. Bob miał wziąć 

teleportowany kubit od Alicji i dalej używać go w dowolnej większej aplikacji kwantowej, nad którą 

pracowali. Dopóki ufają swojemu sprzętowi QPU, mogą być pewni, że Bob ma kubit, który zamierzała 

Alice. Ale co z przypadkami, w których chcielibyśmy sprawdzić, czy sprzęt poprawnie teleportował 

kubit (nawet jeśli nie mamy nic przeciwko zniszczeniu teleportowanego kubitu w trakcie tego 

procesu)? Naszą jedyną opcją jest READ ostatniego kubitu Roberta. Oczywiście, nigdy nie możemy 

oczekiwać, że nauczymy się (a tym samym zweryfikujemy) stanu jego kubitu z pojedynczego READ, ale 

powtarzając cały proces teleportacji i wykonując wiele READ, możemy zacząć tworzyć obraz stanu 



Boba. W rzeczywistości najłatwiejszym sposobem zweryfikowania sukcesu protokołu teleportacji na 

urządzeniu fizycznym byłoby uruchomienie przez Boba kroków „przygotowania ładunku”, które Alice 

wykonuje w stanie ∣0⟩, aby utworzyć swój ładunek na swoim ostatnim kubicie, tylko na odwrót. Jeśli 

kubit, który Bob rzeczywiście pasuje do tego, który wysłał Alicja, powinno to pozostawić Roberta ze 

stanem ∣0⟩, a jeśli Bob następnie przeprowadzi ostateczną weryfikację ODCZYTAJ, powinien zawsze 

zwrócić tylko 0. Jeśli Bob kiedykolwiek READ ten kubit testowy jako niezerowy , teleportacja się nie 

powiodła. Ten dodatkowy krok weryfikacji pokazano na rysunku . 

 

Nawet jeśli Alice i Bob wykonują poważną pracę z teleportami, prawdopodobnie będą chcieli 

przeplatać swoje rzeczywiste teleportacje z wieloma testami weryfikacyjnymi, takimi jak te, aby mieć 

pewność, że ich QPU działa poprawnie. 

Interpretacja wyników 

Uzbrojeni w pełniejsze zrozumienie protokołu teleportacji i jego subtelności, wróćmy do wyników 

uzyskanych w naszym eksperymencie z fizyczną teleportacją na IBM QX. Mamy teraz niezbędną 

wiedzę, aby je odszyfrować. W całym protokole są wykonywane trzy operacje READ: dwie przez Alicję 

w ramach teleportacji i jedną przez Boba w celu weryfikacji. Wykres słupkowy na wcześniejszym 

rysunku wylicza, ile razy każda z 8 możliwych kombinacji tych wyników wystąpiły podczas 1024 prób 

teleportacji. Jak wspomniano wcześniej, dokonamy późniejszego wyboru w IBM QX dla instancji, w 

których Bob wykona odpowiednie operacje (tak jakby działał na wynikach READ Alice). W 

przykładowym obwodzie, który przedstawiliśmy IBM QX , Bob zawsze wykonuje zarówno HAD, jak i 

PHASE(180) na swoim kubicie, więc musimy dokonać selekcji końcowej w przypadkach, w których dwie 

operacje READ Alice dały 11. To pozostawia dwa zestawy rzeczywiście użytecznych wyników, w 

przypadku których działania Roberta pasowały do wyników Alice READ, jak pokazano na rysunku. 

 



Z 221 przypadków, w których Bob zrobił prawidłowo, teleportacja powiodła się, gdy weryfikacja READ 

Boba dała wartość 0 (ponieważ używa kroku weryfikacji, który omówiliśmy wcześniej). Oznacza to, że 

teleportacja powiodła się 194 razy i nie powiodła się 27 razy. Wskaźnik sukcesu wynoszący 87,8% nie 

jest zły, biorąc pod uwagę, że Alice i Bob używają najlepszego dostępnego sprzętu w 2019 roku. Mimo 

to mogą się dwa razy zastanowić, zanim wyślą coś ważnego. 

OSTRZEŻENIE 

Jeśli Bob otrzyma błędnie teleportowany kubit, który jest prawie podobny do tego, który wysłała Alice, 

weryfikacja prawdopodobnie zakończy się sukcesem. Dopiero wielokrotne przeprowadzanie tego 

testu daje nam pewność, że urządzenie działa dobrze. 

Jak właściwie wykorzystywana jest teleportacja? 

Teleportacja jest zaskakująco fundamentalną częścią działania QPU - nawet w prostych aplikacjach 

obliczeniowych, które w ogóle nie mają oczywistego aspektu „komunikacji”. Pozwala nam przesyłać 

informacje między kubitami podczas pracy z ograniczeniem „zakaz kopiowania”. W rzeczywistości 

większość praktycznych zastosowań teleportacji dotyczy bardzo krótkich odległości w QPU jako 

integralnej części aplikacji kwantowych. W kolejnych rozdziałach zobaczysz, że większość operacji 

kwantowych dla dwóch lub większej liczby kubitów funkcjonuje poprzez tworzenie różnych typów 

splątania. Wykorzystanie takich połączeń kwantowych do wykonywania obliczeń można zwykle 

postrzegać jako zastosowanie ogólnej koncepcji teleportacji. Chociaż nie możemy wyraźnie uwzględnić 

teleportacji w algorytmach i aplikacjach, które omawiamy, odgrywa ona fundamentalną rolę. 

Zabawa z wypadkami słynnych teleporterów 

Jako entuzjastów science fiction, naszym ulubionym zastosowaniem teleportacji jest klasyczny film The 

Fly. Zarówno oryginał z 1958 roku, jak i nowocześniejsza wersja Jeffa Goldbluma z 1986 roku zawiera 

podatny na błędy eksperyment teleportacji. Gdy kot bohatera nie teleportuje się poprawnie, decyduje, 

że następnym logicznym krokiem jest spróbowanie tego samemu, ale bez jego wiedzy mucha wleciała 

z nim do komory. Czujemy się trochę winni, że przynosimy miażdżące wiadomości, które są 

prawdziwym kwantem ,ale teleportacja nie spełnia tego, co obiecał w The Fly. Aby Ci to wynagrodzić, 

zebraliśmy przykładowy kod, aby teleportować kwantowy obraz muchy - nawet uwzględniając 

niewielki błąd, o którym mowa w fabule filmu. Przerażający wynik, jaki daje, pokazano na rysunku 

 

 

 



Arytmetyka kwantowa i logika 

Aplikacje QPU często uzyskują przewagę nad swoimi konwencjonalnymi odpowiednikami, wykonując 

dużą liczbę operacji logicznych w superpozycji. Kluczowym aspektem tego jest możliwość zastosowania 

prostych operacji arytmetycznych na rejestrze kubitowym w superpozycji. Przyjrzymy się szczegółowo, 

jak to zrobić. Na początku omówimy operacje arytmetyczne na bardziej abstrakcyjnym poziomie, do 

którego jesteśmy przyzwyczajeni w konwencjonalnym programowaniu, zajmując się liczbami 

całkowitymi i zmiennymi, a nie kubitami i operacjami. Ale pod koniec tego rozdziału przyjrzymy się 

również bliżej operacjom logicznym, które je tworzą (podobnie jak elementarne bramki logiki 

cyfrowej). 

Dziwnie inaczej 

Konwencjonalna logika cyfrowa ma wiele dobrze zoptymalizowanych podejść do wykonywania 

operacji arytmetycznych - dlaczego nie możemy po prostu zastąpić bitów kubitami i użyć ich w naszym 

QPU? Problem polega oczywiście na tym, że konwencjonalne operacje mają działać na jednym 

zestawie danych wejściowych na raz, podczas gdy często będziemy mieć rejestry wejściowe, które są 

w superpozycji, dla których chcemy, aby kwantowe operacje arytmetyczne wpływały na wszystkie 

wartości w superpozycji . Zacznijmy od prostego przykładu pokazującego, jak chcemy, aby logika 

działała nad superpozycją. Załóżmy, że mamy trzy rejestry pojedynczego kubitu QPU, a, b i c, i chcemy 

zaimplementować następującą logikę: if (a i b), a następnie odwróć c. Zatem jeśli a wynosi ∣1⟩, a b 

wynosi is1⟩, to wartość c zostanie odwrócona. Widzieliśmy, że możemy zaimplementować tę logikę 

bezpośrednio za pomocą jednej operacji Toffoli. Wizualizując to w notacji kołowej, operacja Toffoli 

zamienia wartości ∣3⟩ i ∣7⟩, niezależnie od tego, co w nich jest. Jeśli b wynosi ∣0⟩, a a jest równe ∣1 as, 

jak na rysunku 5-1, oba wymienione okręgi są puste, więc bramka nie ma wpływu na c. 

 

Teraz przypuśćmy, że używamy operacji HAD do przygotowania b w superpozycji ∣0⟩ i ∣1⟩ - co chcemy, 

aby c zrobił? Prawidłowo zaimplementowana operacja ta powinna zarówno odwracać, jak i nie 

odwracać c w superpozycji, jak na rysunku. Bramki Toffoliego istnieją również dla konwencjonalnych 

obliczeń, ale z pewnością nie byłyby w stanie wykonać tej sztuczki. Aby to zadziałało, potrzebujemy 

definitywnie kwantowej implementacji bramki Toffoliego działającej na rejestrach kwantowych. Zapis 

koła na rysunku pomaga nam zobaczyć, co właściwie kwantowa bramka Toffoliego powinna zrobić z 

naszym wejściem superpozycji 



 

Istnieje również kilka innych wymagań, które będziemy mieć wobec operacji, aby mogły one poprawnie 

działać na kubitach w ramach QPU. Chociaż niektóre z nich mogą nie być tak oczywiste, jak w naszym 

poprzednim przykładzie, warto o nich pamiętać podczas konstruowania różnych operacji 

arytmetycznych i logicznych dla QPU: 

Przenoszenie i kopiowanie danych 

Jak już się dowiedzieliśmy, kubitów nie da się kopiować. To ogromna różnica między logiką kwantową 

a konwencjonalną. Przenoszenie lub kopiowanie bitów jest najczęstszą operacją wykonywaną przez 

konwencjonalny procesor. QPU może przenosić kubity za pomocą instrukcji wymiany, aby zamienić je 

na inne kubity, ale żaden QPU nigdy nie zaimplementuje instrukcji COPY. W rezultacie operator =, tak 

powszechny przy manipulowaniu wartościami cyfrowymi, nie może być używany do przypisywania 

jednej wartości opartej na kubicie do innej. 

Odwracalność i utrata danych 

W przeciwieństwie do wielu konwencjonalnych operacji logicznych, nasze podstawowe operacje QPU 

bez READ są odwracalne (ze względu na szczegóły praw mechaniki kwantowej). To nakłada znaczne 

ograniczenia na logikę i działania arytmetyczne, które możemy wykonywać z QPU i często skłania nas 

do myślenia  twórczo, próbując odtworzyć konwencjonalne operacje arytmetyczne. READ to jedyna 

nieodwracalna operacja i możesz ulec pokusie, aby intensywnie go wykorzystać do tworzenia 

nieodwracalnych operacji. Strzeż się! To sprawi, że twoje obliczenia będą tak konwencjonalne, że 

najprawdopodobniej okradną cię z jakiejkolwiek przewagi kwantowej. Najprostszym sposobem 

zaimplementowania dowolnego konwencjonalnego obwodu w naszym QPU jest zastąpienie go 

równoważnym konwencjonalnym obwodem tylko przy użyciu operacji odwracalnych, takich jak Toffoli. 

Następnie możemy zaimplementować go praktycznie tak, jak w rejestrze kwantowym. 

Arytmetyka na QPU 

W programowaniu konwencjonalnym rzadko używamy indywidualnych bramek logicznych do pisania 

programów. Zamiast tego ufamy kompilatorowi i procesorowi, aby przekonwertować nasz program na 

bramki potrzebne do wykonania pożądanych operacji. Nie inaczej jest w przypadku obliczeń 

kwantowych. Aby napisać poważne oprogramowanie QPU, musimy przede wszystkim nauczyć się, jak 

pracować z kubitami i kwantowymi liczbami całkowitymi, a nie z kubitami. W tej sekcji omówimy 

zawiłości wykonywania operacji arytmetycznych na jednostce QPU. Tak jak klasyczną logikę cyfrową 

można zbudować z bramek NAND (pojedyncza bramka, która wykonuje NOT (b AND b)), tak potrzebne 

nam kwantowe operacje na liczbach całkowitych można zbudować z elementarnych operacji QPU, 

które omówiliśmy w rozdziałach 2 i 3. Dla uproszczenia , przedstawimy na diagramie i 

zademonstrujemy operacje arytmetyczne, które następują za pomocą czterokubitowych liczb 

całkowitych (kwantowych półbajtów lub qunibbles, dla tych, którzy pamiętają wczesne czasy 

mikrokomputerów). Jednak wszystkie te przykłady można rozszerzyć na większe rejestry QPU. Rozmiar 



liczb całkowitych, które może obsłużyć nasza arytmetyka, zależy od liczby kubitów dostępnych w 

naszym QPU lub w symulatorze. 

Praktyczne: budowanie operatorów zwiększających i zmniejszających 

Dwie z najprostszych użytecznych operacji arytmetycznych na liczbach całkowitych, jakie możemy 

wykonać, to zwiększanie i zmniejszanie liczby. Spróbuj uruchomić przykład 5-1 i przechodzić przez 

bramki jeden po drugim, aby obserwować działanie pokazane na rysunku. 

 

Przykład 1. Operacja zwiększania liczby całkowitej o jeden 

// Zainicjuj 

ar num_qubits = 4; 

qc.reset(num_qubits); 

var a = qint.new(num_qubits, 'a'); 

// prepare 

a.write(1); 

a.hadamard(0x4); 

a.phase(45, 0x4); 

// increment 

a.add(1); 

// decrement 

a.subtract(1); 

W przykładzie 1 zaimplementowaliśmy operacje zwiększania i zmniejszania przy użyciu argumentu 1 w 

funkcjach QCEngine add () i subtract (). Te implementacje spełniają wszystkie wymagania, które 

stawiamy im jako prawdziwie kwantowe - w szczególności: 

Odwracalność 

Po pierwsze, i najbardziej oczywiste, operacja dekrementacji to po prostu inkrementacja z 

odwróconymi operacjami składowymi. Ma to sens, ale może nie być oczywiste, jeśli jesteś 

przyzwyczajony do konwencjonalnej logiki. W konwencjonalnych urządzeniach logicznych bramki mają 

zwykle dedykowane wejścia i wyjścia, a zwykłe uruchomienie urządzenia w odwrotnej kolejności może 



je uszkodzić lub przynajmniej nie zapewnić użytecznego wyniku. Jak zauważyliśmy, w przypadku 

operacji kwantowych odwracalność jest krytycznym wymaganiem. 

Operacja superpozycji 

Co najważniejsze, ta implementacja inkrementacji działa również na wejściach w superpozycji. W 

przykładzie 1 instrukcje przygotowawcze zapisują wartość ∣1⟩ do kwantowej liczby całkowitej, a 

następnie wywołują HAD i PHASE (45) na kubicie 0x4, w wyniku czego nasz rejestr zawiera 

superpozycję ∣1⟩ i ∣5⟩, jako pokazane na rysunku. 

 

Teraz spróbujmy uruchomić operację inkrementacji na tym wejściu. Wykonanie tego przekształca stan 

w superpozycję ∣2⟩ i ∣6⟩, gdzie faza każdej wartości jest zgodna z jej odpowiednikiem z preinkrecji. 

Przedstawiono to na rysunku . 

 

WSKAZÓWKA 

Jak działa inkrementacja? Przyglądając się uważnie operacjom, które się z tym wiążą, widzimy, że 

zaczyna się od użycia bramki CNOT z trzema warunkami, aby zastosować „jeśli wszystkie dolne bity w 

liczbie całkowitej wynoszą 1, odwróć górny bit”. Jest to zasadniczo to samo, co konwencjonalna 

operacja przenoszenia arytmetycznego. Następnie powtarzamy ten proces dla każdego bitu w liczbie 

całkowitej, co daje pełną operację „dodaj i przenieś” na wszystkich kubitach, wykonaną przy użyciu 

tylko wielostanowiskowych bramek CNOT. 

Możemy wyjść poza zwykłe zwiększanie i zmniejszanie. Spróbuj zmienić wartości całkowite przekazane 

do funkcji add () i subtract () w przykładzie 5-1. Dowolna liczba całkowita będzie działać, chociaż różne 

wybory skutkują różnymi konfiguracjami operacji QPU. Na przykład add (12) tworzy obwód z rysunku. 



 

W tym przypadku rysunek  pokazuje, że wartości wejściowe ∣1⟩ i ∣5⟩ staną się ∣13⟩ i ∣1⟩, ponieważ ten 

program będzie zawijał się po przepełnieniu (podobnie jak w konwencjonalnej matematyce 

całkowitej). 

 

Fakt, że te funkcje będą przyjmować dowolną liczbę całkowitą, prowadzi do interesującego punktu: 

ten program wykonuje działania arytmetyczne na konwencjonalnej wartości cyfrowej i kwantowej. 

Zawsze dodajemy stałą liczbę całkowitą do rejestru kwantowego i musimy zmienić zestaw bramek, 

które były specyficzne dla konkretnej liczby całkowitej, którą chcemy dodać. A co z pójściem o krok 

dalej - czy możemy dokonać dodawania między dwiema wartościami kwantowymi? 

Dodawanie dwóch kwantowych liczb całkowitych 

Załóżmy, że mamy dwa rejestry QPU a i b (pamiętając, że każdy z nich może potencjalnie 

przechowywać superpozycję wartości całkowitych) i prosimy o prostą operację +, która zapisze wynik 

ich dodania w nowym rejestrze c. Jest to analogiczne do sposobu, w jaki procesor wykonuje dodawanie 

z konwencjonalnymi rejestrami cyfrowymi. Jest jednak problem - takie podejście narusza zarówno 

odwracalność, jak i zakaz kopiowania w logice QPU: 

Odwracalność jest naruszona przez c = a + b, ponieważ poprzednia zawartość c jest tracona. Żadne 

kopiowanie nie jest naruszane, ponieważ moglibyśmy być podstępni i wykonać b = c - a, aby ostatecznie 

otrzymać dwie kopie dowolnej superpozycji, która mogłaby być w a. Aby obejść ten problem, zamiast 

tego zaimplementujemy operator + =, dodając jedną liczbę bezpośrednio do drugiej. Przykład kodu z 

przykładu 2, pokazany na rysunku , dodaje do siebie dwie kwantowe liczby całkowite w odwracalny 

sposób, niezależnie od ich superpozycji. W przeciwieństwie do poprzedniego podejścia do dodawania 

konwencjonalnej cyfrowej liczby całkowitej do rejestru kwantowego bramki nie muszą być 

rekonfigurowane za każdym razem, gdy zmieniają się wartości wejściowe. 



 

Przykład 2. Dodanie dwóch kwantowych liczb całkowitych 

// a + = b 

a.add (b); 

Podobnie jak w przypadku przykładu 1, etap przygotowania na rysunku służy jedynie do wprowadzenia 

testowych danych wejściowych i nie jest częścią operacji. Możemy również zaimplementować a - = b, 

po prostu uruchamiając bramki a + = b w odwrotnej kolejności. 

Ujemne liczby całkowite 

Do tej pory zajmowaliśmy się tylko dodawaniem i odejmowaniem dodatnich liczb całkowitych. Jak 

możemy przedstawiać ujemne liczby całkowite w rejestrze QPU i manipulować nimi? Na szczęście 

możemy zastosować reprezentację binarną z uzupełnieniem do dwóch, używaną we wszystkich 

nowoczesnych procesorach i językach programowania. Przedstawiamy tutaj krótki przegląd dwóch 

uzupełnień, ze szczególnym uwzględnieniem kubitów. Dla danej liczby bitów po prostu łączymy połowę 

wartości z liczbami ujemnymi, a połowę z liczbami dodatnimi. Na przykład rejestr trzybitowy pozwala 

nam przedstawiać liczby całkowite –4, –3, –2, –1, 0, +1, +2 i +3, jak pokazano w tabeli. 

 

Jeśli nigdy wcześniej nie spotkałeś dopełnienia dwóch, skojarzenie między wartościami ujemnymi i 

binarnymi może wydawać się nieco przypadkowe, ale ten konkretny wybór ma zaskakującą korzyść, że 

metody wykonywania elementarnych działań arytmetycznych opracowane dla dodatnich liczb 

całkowitych będą również działać po wyjęciu z pudełka z reprezentacjami uzupełnień do dwóch. Z 

tabeli 5-1 widać również, że bit najwyższego rzędu wygodnie funkcjonuje jako wskaźnik znaku liczby 

całkowitej. Kodowanie z dopełnieniem do dwóch działa równie dobrze w przypadku rejestru kubitów, 

jak w przypadku rejestru bitów. Zatem wszystkie przykłady w tym rozdziale działają równie dobrze z 

wartościami ujemnymi przedstawionymi za pomocą dopełnienia do dwóch. Musimy oczywiście pilnie 

śledzić, czy kodujemy dane w rejestrach QPU z dopełnieniem do dwóch, abyśmy poprawnie 

interpretowali ich wartości binarne. Aby zanegować liczbę w uzupełnieniu do dwóch, po prostu 

odwracamy wszystkie bity, a następnie dodajemy 1. Operacje kwantowe wykonujące to pokazano na 

rysunku , który jest bardzo podobny do operatora przyrostu przedstawionego na rysunku wcześniej. 



 

Praktyczne: bardziej skomplikowana matematyka 

Nie wszystkie operacje arytmetyczne z łatwością dostosują się do wymagań, których wymagamy od 

operacji QPU, takich jak odwracalność i brak kopiowania. Na przykład mnożenie jest trudne do 

odwracalnego wykonania. Kod z przykładu 3, pokazany na rysunku, ilustruje powiązaną operację, którą 

można skonstruować jako odwracalną. Konkretnie, ustawiamy jedną wartość do kwadratu i dodajemy 

wynik do drugiej. 

 

Przykład 3. Ciekawa arytmetyka 

// a + = b * b 

a.addSquared (b); 

Wykonanie a + = b * b, jak na rysunku, doda kwadratową wartość b do a.  

Odwracalność jest szczególnie interesującą kwestią w tym przykładzie. Jeśli spróbujemy naiwnie 

zaimplementować b = b * b, szybko odkryjemy, że nie ma odpowiedniej kombinacji odwracalnych 

operacji, ponieważ zawsze tracimy znak. Implementacja a + = b * b jest jednak w porządku, ponieważ 

jej odwrócenie daje nam po prostu a - = b * b. 

Naprawdę kwantowe 

Teraz, gdy jesteśmy wyposażeni w kwantowe wersje obwodów arytmetycznych, możemy wykorzystać 

inne, zupełnie nowe sztuczki. 

Wykonywanie warunkowe kwantowo 

Na konwencjonalnym komputerze wykonanie warunkowe powoduje wykonanie logiki po ustawieniu 

wartości. Podczas wykonywania CPU odczyta wartość i zdecyduje, czy wykonać logikę. W przypadku 

QPU wartość może być zarówno ustawiana, jak i nie, w superpozycji, więc operacja zależna od tej 

wartości będzie wykonywana i nie będzie wykonywana w superpozycji. Możemy wykorzystać ten 

pomysł na wyższym poziomie i warunkowo wykonywać duże fragmenty logiki cyfrowej w superpozycji. 



Na przykład, rozważmy program z przykładu 4, pokazany na rysunku, który zwiększa rejestr trzech 

kubitów oznaczonych b - ale tylko wtedy, gdy inny rejestr trzech kubitów, a, zawiera liczbę całkowitą 

w pewnym zakresie. Poprzez zainicjowanie a w superpozycji ∣1⟩ i ∣5⟩, b kończy się na superpozycji, 

która jest zarówno zwiększana, jak i nie zwiększana. 

 

Przykład 4. Warunkowe wykonanie 

a.subtract(3); 

// if high bit of a is set then b += 1 

b.add(1, a.bits(0x4)); 

a.add(3); 

Zauważ, że dla niektórych wartości a odjęcie 3 od a spowoduje ustawienie kubitu o najniższej wadze. 

Możemy użyć tego górnego bitu jako warunku dla naszej operacji inkrementacji. Po zwiększeniu b w 

zależności od wartości tego kubitu musimy dodać 3 z powrotem do a, aby przywrócić go do 

pierwotnego stanu. Przeprowadzając przykład 4, notacja kołowa ujawnia, że tylko części stanu 

kwantowego, w których a jest mniejsze niż 3 lub większe niż 6, są zwiększane. Logika inkrementacji ma 

wpływ tylko na okręgi w kolumnach 0, 1, 2 i 7 na rysunku. 

 

Wyniki zakodowane w fazie 

Nasze wersje QPU operacji arytmetycznych można również zmodyfikować, aby zakodować wynik 

obliczeń we względnych fazach oryginalnego wejściowego rejestru kubitowego - co jest całkowicie 

niemożliwe przy użyciu konwencjonalnych bitów. Kodowanie wyników obliczeń we względnych fazach 



rejestru jest kluczową umiejętnością przy programowaniu QPU i może pomóc nam w uzyskaniu 

odpowiedzi zdolnych do przetrwania operacji READ. Przykład 5-5, pokazany na rysunku , modyfikuje 

przykład 4, aby odwrócić fazę w rejestrze wejściowym, jeśli a jest mniejsze niż 3, a b jest równe 1. 

 

Przykład 5. Kodowanie fazy wyniku 

// Odwróć fazę, jeśli a jest mniejsze niż 3, a b jest równe 1 

a.subtract(3); 

b.not(~1); 

qc.phase(180, a.bits(0x4), b.bits()); 

b.not(~1); 

a.add(3); 

Po zakończeniu tej operacji wielkości rejestru są niezmienione. Prawdopodobieństwa READing każdej 

wartości pozostają takie, jakie były, nie mogąc wykazać, że ta operacja została kiedykolwiek wykonana. 

Jednak Rysunek 5-14 pokazuje, że użyliśmy faz w naszym rejestrze wejściowym do „zaznaczenia” 

określonych stanów w superpozycji w wyniku obliczeń. Najłatwiej widać ten efekt w notacji kołowej. 

 

Odwracalność i Qubity Scratch 

Wielokrotnie zauważyliśmy, że operacje QPU muszą być odwracalne. Oczywiście możesz zapytać: „Jak 

mogę się upewnić, że operacje arytmetyczne, które chcę wykonać, są odwracalne?” Chociaż nie ma 

trudnego i szybkiego sposobu przekształcenia operacji arytmetycznej w postać, która jest odwracalna 

(a zatem bardziej prawdopodobne, że będzie działać na jednostce QPU), pomocną techniką jest użycie 

kubitów rysowania. Kubity zdrapujące nie są konieczne do kodowania danych wejściowych lub 

wyjściowych, które nas interesują, ale pełnią tymczasową rolę, umożliwiając łączącą je logikę 

kwantową. Oto konkretny przykład nieodwracalnej operacji, którą można odwrócić za pomocą kubitu 



rysującego. Rozważ próbę znalezienia implementacji abs (a) QPU, funkcji obliczającej wartość 

bezwzględną liczby całkowitej ze znakiem, jak pokazano na rysunku. 

 

Ponieważ na rysunku wcześniej widzieliśmy już, jak łatwo zanegować liczby całkowite w rejestrach 

QPU, możesz pomyśleć, że implementacja abs (a) jest prostą negacją naszego rejestru QPU zależnego 

od jego własnego bitu znaku. Jednak każda próba zrobienia tego nie będzie odwracalna (jak można by 

się spodziewać, ponieważ sama funkcja matematyczna abs (a) niszczy informacje o znaku wejścia). Nie 

chodzi o to, że otrzymamy błąd kompilacji lub wykonania QPU; problem polega na tym, że bez względu 

na to, jak bardzo się staramy, nigdy nie znajdziemy konfiguracji odwracalnych operacji QPU, która 

mogłaby przynieść pożądane rezultaty. Wejdź do naszego zdrapkowego kubitu! Służy do 

przechowywania znaku liczby całkowitej w a. Zaczynamy od zainicjowania go na ∣0⟩, a następnie 

używamy CNOT do odwracania kubitu zarysowania w zależności od kubitu o największej wadze w 

rejestrze a. Następnie wykonujemy negację zależną od wartości kubitu zarysowania (a nie 

bezpośrednio od znaku samego rejestru), jak pokazano na rysunku. 

 

Z zaangażowanym kubitem zdrapki, możemy teraz znaleźć zestaw bramek, które ostatecznie 

zaimplementują abs w naszym rejestrze. Ale zanim szczegółowo zweryfikujemy, że obwód na rysunku 

5-16 osiąga to, zauważ, że operacja CNOT, której używamy między naszym kubitem zarysowania a 

kubitem 0x4 a (co mówi nam o znaku jego wartości całkowitej w uzupełnieniu do dwóch) nie dokładnie 

skopiuj znak kubitu. Zamiast tego CNOT splata kubit zarysowania ze znakiem qubit. Jest to ważne 

rozróżnienie, na które należy zwrócić uwagę, ponieważ wiemy również, że operacje QPU nie mogą 

kopiować kubitów. Rysunek poniżej przedstawia postęp tych operacji przy użyciu ilustracyjnego stanu 

przykładowego, który ma różne względne fazy, po prostu tak, abyśmy mogli łatwo śledzić, który okrąg 

się porusza podczas różnych operacji QPU. 



 

Zauważ, że każda wartość w superpozycji, która odpowiada a zaczynając od wartości dodatniej lub 

zerowej, pozostaje niezmieniona przez cały czas. Jednak wartości, dla których a ma wartość ujemną, 

są przenoszone najpierw do drugiego rzędu kółek (co odpowiada warunkowemu odwróceniu kubitu 

zarysowania), a następnie do odpowiednich wartości dodatnich (zgodnie z wymaganiami abs), 

pozostając w „ Scratch = 1 ”rząd. Śledzenie działania kubitu zarysowania w notacji kołowej wizualnie 

pokazuje, jak rozwiązuje on nasze problemy z nieodwracalnością. Gdybyśmy próbowali wykonać abs 

bez kubitu rysującego, nasz zapis koła na rysunku miałby tylko jeden wiersz, a próba przesunięcia kół z 

wartościami ujemnymi do odpowiednich wartości dodatnich zlikwidowałaby wielkości i fazy już tam 

zachowane— tak, że nigdy nie mogliśmy później dowiedzieć się, jaki był pierwotny stan (tj. mielibyśmy 

nieodwracalną operację). Kubit zarysowania daje nam dodatkowy wiersz, do którego możemy przejść, 

a następnie w poprzek, pozostawiając wszystko ze stanu pierwotnego nietknięte i możliwe do 

odzyskania. 

Nieobliczanie 

Chociaż kubity rysujące są często koniecznością, mają tendencję do zaplątania się w nasze rejestry 

QPU. Mówiąc dokładniej, mają tendencję do zaplątania się. To wprowadza dwa powiązane problemy. 

Po pierwsze, kubity rysujące rzadko kończą z powrotem w stanie zerowym. To zła wiadomość, 

ponieważ musimy teraz zresetować te kubity zarysowania, aby były ponownie używane w naszym QPU. 

"Nie ma problemu!" możesz pomyśleć: „Po prostu READ, a NOT, jeśli będzie to konieczne, jak 

nauczyliśmy się w rozdziale 1”. Ale to doprowadziłoby cię do drugiego problemu. Ponieważ użycie 

kubitów rysujących prawie zawsze powoduje ich zaplątanie się z kubitami w naszym rejestrze 

wyjściowym , wykonanie na nich READ może mieć katastrofalny skutek na stan wyjściowy, który 

pomogli nam stworzyć. Przypomnij sobie z rozdziału 3, że gdy kubity są splątane, wszelkie operacje, 

które wykonujesz na jednym, mają nieunikniony wpływ na pozostałe. W przypadku rysunku 

powyższego próba zresetowania kubitu zarysowania do ∣0⟩ (tak jak musimy, jeśli kiedykolwiek chcemy 

go ponownie użyć w naszym QPU) niszczy połowę stanu kwantowego a! Na szczęście istnieje sztuczka, 

która rozwiązuje ten problem: nazywa się to nieobliczaniem. Ideą nieobliczania jest odwrócenie 

operacji, które splątały kubit zarysowania, i przywrócenie go do jego początkowego, rozplątanego 

stanu ∣0⟩. W naszym przykładzie abs oznacza to odwrócenie całej logiki abs (a) obejmującej a i kubit 



zarysowania. Znakomity! Nasz kubit zarysowania jest ponownie w stanie ∣0⟩. Niestety, oczywiście 

całkowicie cofnęliśmy całą ciężką pracę związaną z obliczaniem wartości bezwzględnych. Po co 

odzyskać nasz zdrapkowy kubit, jeśli również cofnęliśmy naszą odpowiedź? Dzięki ograniczeniom 

dotyczącym zakazu kopiowania, na jakie napotykają kubity, nie możemy nawet skopiować wartości 

przechowywanej w a do innego rejestru przed jej odliczeniem. Jednak powodem, dla którego 

nieobliczanie nie jest całkowicie samobójcze, jest to, że często korzystamy z naszej odpowiedzi w 

rejestrze a, zanim ją odliczymy. W większości przypadków funkcje takie jak abs są używane jako część 

większych obliczeń arytmetycznych. Na przykład moglibyśmy chcieć zaimplementować „dodaj wartość 

bezwzględną od a do b”. Możemy uczynić tę operację odwracalną i zapisać nasz zarysowany kubit za 

pomocą obwodu pokazanego na rysunku. 

 

Po tych operacjach a i b są prawdopodobnie splątane ze sobą; jednak kubit zarysowania został 

przywrócony do stanu rozplątanego ∣0⟩, gotowego do użycia w innej operacji. Większa operacja jest 

odwracalna, chociaż sam abs nie jest. W obliczeniach kwantowych ta sztuczka jest niezwykle 

powszechna: użyj tymczasowych kubitów rysowania, aby wykonać nieodwracalne obliczenia, wykonaj 

inne operacje w zależności od wyniku, a następnie nie obliczaj. W rzeczywistości, chociaż nie możemy 

po prostu „skopiować” wartości bezwzględnej do innego rejestru przed odliczeniem jego działania, 

możemy zrobić coś podobnego, inicjując b do 0 przed dodaniem, jak na rysunku. W rzeczywistości 

możemy osiągnąć ten sam wynik w prostszy sposób, używając operacji CNOT zamiast dodawania, jak 

pokazano na rysunku. 

 

Innym niezwykle powszechnym zastosowaniem nieobliczeń jest wykonywanie obliczeń (potencjalnie 

przy użyciu kubitów rysujących), przechowywanie wyników we względnych fazach rejestru 

wyjściowego, a następnie ich nieobliczanie. Tak długo, jak początkowe obliczenia (a tym samym 

ostateczny krok nieobliczenia) nie będą kolidować ze względnymi fazami rejestrów wyjściowych, 

przetrwają one cały proces. Używamy tej sztuczki w rozdziale 6. Jako przykład, obwód na rysunku 

wykonuje operację „odwróć fazę dowolnej wartości, gdzie abs (a) jest równe 1”. Obliczamy wartość 

bezwzględną za pomocą kubitu zdrapującego, odwracamy fazę rejestru wyjściowego tylko wtedy, gdy 

wartość wynosi 1, a następnie nie obliczamy. 



 

Na rysunku postępujemy krok po kroku za tym programem w notacji kołowej. 

 

Mapowanie logiki boolowskiej na operacje QPU 

Tak jak arytmetyka cyfrowa jest zbudowana z cyfrowych bramek logicznych, aby zobaczyć 

szczegółowo, jak działają obwody naszej podstawowej arytmetyki QPU, polegamy na zestawie narzędzi 

programowalnej logiki kwantowej. W tej sekcji omówimy analogi kwantowe niektórych cyfrowych 

bramek logicznych niskiego poziomu. 

Podstawowa logika kwantowa 

W logice cyfrowej istnieje kilka podstawowych bramek logicznych, których można użyć do zbudowania 

wszystkich pozostałych. Na przykład, jeśli masz tylko bramkę NAND, możesz jej użyć do utworzenia 

AND, OR, NOT i XOR, które można połączyć w dowolną funkcję logiczną. Zwróć uwagę, że bramki NAND 

na rysunku 5-22 mogą mieć dowolną liczbę wejść. Z jednym wejściem (najprostszy przypadek), NAND 

wykonuje NOT. 



 

W obliczeniach kwantowych możemy podobnie zacząć od jednej wszechstronnej bramki, jak na 

rysunku, i zbudować z niej naszą kwantową logikę cyfrową. Aby to osiągnąć, użyjemy 

wielostanowiskowej bramki CNOT: bramki Toffoli. Podobnie jak w przypadku bramki NAND, możemy 

zmieniać liczbę wejść warunkowych, aby rozszerzyć wykonywaną logikę, jak pokazano w przykładzie 6.  

 

Przykład 6. Logika wykorzystująca bramki CNOT 

// c = ~c 

c.write(0); 

c.not(); 

c.read(); 

// if (b) then c = ~c 

qc.write(2, 2|4); 

c.cnot(b); 

qc.read(2|4); 

// if (a and b) then c = ~c 

qc.write(1|2); 

qc.cnot(4, 1|2); 

qc.read(1|2|4); 

Zauważ, że wykonuje to prawie taką samą operację jak NAND. Możemy wyrazić jego cyfrowo-logiczny 

odpowiednik za pomocą AND i XOR, jak pokazano na rysunku. 



 

Uzbrojeni w tę bramkę możemy tworzyć odpowiedniki QPU dla szerokiej gamy funkcji logicznych, jak 

pokazano na rysunku 

 

Zauważ, że w niektórych przypadkach, aby uzyskać żądaną funkcję logiczną, musimy dodać dodatkowy 

kubit rysowania, zainicjowany na ∣0⟩. Jednym z istotnych wyzwań w obliczeniach kwantowych jest 

zmniejszenie liczby kubitów rysunkowych potrzebnych do wykonania określonych obliczeń. 

Wniosek 

Zdolność do wykonywania logiki cyfrowej w superpozycji jest podstawowym elementem większości 

algorytmów QPU. Tu przyjrzeliśmy się bliżej sposobom manipulowania danymi kwantowymi, a nawet 

wykonywania operacji warunkowych w ramach superpozycji. Wykonywanie logiki cyfrowej w 

superpozycji ma ograniczone zastosowanie, chyba że możemy wydobyć informacje ze stanu 

wynikowego w użyteczny sposób. Przypomnij sobie, że jeśli spróbujemy READ superpozycję rozwiązań 

problemu arytmetycznego, losowo uzyskamy tylko jedno z nich.  

 

Wzmocnienie amplitudy 

W poprzedniej sekcji pokazaliśmy, jak budować konwencjonalne operacje arytmetyczne i logiczne, 

które wykorzystują moc superpozycji. Ale podczas korzystania z QPU możliwość wykonywania obliczeń 

w superpozycji jest bezużyteczna, jeśli nie mamy czegoś sprytnego, aby upewnić się, że faktycznie 

jesteśmy w stanie READ rozwiązanie. W tym rozdziale przedstawiamy pierwszy prymityw kwantowy, 

który pozwala nam manipulować superpozycjami do postaci, którą możemy niezawodnie READ. 



Zauważyliśmy już, że istnieje wiele takich prymitywów, z których każdy jest dostosowany do różnego 

rodzaju problemów. Pierwszą, którą omówimy, jest amplituda. 

Praktyczne: konwersja między fazą a wielkością 

Mówiąc najprościej, amplituda jest narzędziem, które przekształca niedostępne różnice faz w rejestrze 

QPU na możliwe do READ różnice wielkości (i odwrotnie). Jako narzędzie QPU jest proste, eleganckie, 

wydajne i bardzo przydatne. 

WSKAZÓWKA 

Biorąc pod uwagę, że wzmocnienie amplitudy przekształca różnice fazowe na wielkości, można by 

pomyśleć, że wzmocnienie wielkości byłoby lepszą nazwą. Jednak „amplifikacja amplitudy” jest 

powszechnie stosowana w szerszej literaturze w odniesieniu do rodzaju prymitywu, który tutaj 

opisujemy. Na przykład załóżmy, że mamy rejestr QPU z czterema kubitami, zawierający jeden z trzech 

stanów kwantowych (A, B lub C), pokazanych na rysunku , ale nie wiemy, który z nich. 

 

Te trzy stany są wyraźnie różne, ponieważ każdy z nich ma inną określoną wartość z odwróconą fazą. 

Nazwiemy to oznaczoną wartością. Ponieważ jednak wszystkie wartości w rejestrze mają tę samą 

wielkość, odczytanie rejestru QPU w którymkolwiek z tych stanów zwróci równomiernie rozłożoną 

liczbę losową, nie ujawniając niczego o tym, od którego z trzech stanów zaczęliśmy. Jednocześnie takie 

READ niszczą informacje o fazie w rejestrze. Ale za pomocą jednej procedury QPU możemy ujawnić 

informacje o ukrytej fazie. Nazywamy ten podprogram operacją dublowania (dlaczego dowiemy się 

później), a jej działanie możesz zobaczyć samodzielnie, uruchamiając przykładowy kod z przykładu 1, 

pokazany na rysunku  

 

Przykład 1. Stosowanie procedury odbicia lustrzanego do odwróconej fazy 

var number_to_flip = 3; // Wartość „oznaczona” 

var num_qubits = 4; 



qc.reset (num_qubits); 

var reg = qint.new (num_qubits, 'reg') 

reg.write (0); 

reg.hadamard (); 

// Odwróć zaznaczoną wartość 

reg.not (~ number_to_flip); 

reg.cphase (180); 

reg.not (~ number_to_flip); 

reg.Grover (); 

Zauważ, że przed zastosowaniem podprogramu mirror najpierw odwracamy, który przyjmuje nasz 

rejestr początkowo w stanie ∣0⟩ i zaznacza jedną z jego wartości. Możesz zmienić, która wartość jest 

odwracana w poprzednim przykładzie kodu, zmieniając zmienną number_to_flip. Stosując procedurę 

lustrzaną do stanów A, B i C z rysunku 6-1, otrzymujemy wyniki na rysunku. 

 

Wielkości w każdym stanie są teraz bardzo różne i wykonanie READ rejestru QPU jest bardzo 

prawdopodobne (choć nie jest pewne), aby ujawnić, która wartość miała odwróconą fazę, a zatem w 

którym z trzech stanów znajdował się nasz rejestr. Zamiast tego wszystkie wartości mają to samo 

prawdopodobieństwo 6,25%, oznaczona wartość ma teraz prawdopodobieństwo READ około 47,3%, z 

wartościami nieoznaczonymi wynoszącymi około 3,5%. W tym momencie READ rejestru daje nam 

prawie 50% szans na uzyskanie wartości, której faza została odwrócona. To wciąż nie jest świetne. 

Zauważ, że chociaż podprogram lustrzany zmienił wielkość zaznaczonej wartości, jego faza jest teraz 

taka sama jak reszty rejestru. W pewnym sensie lustro przekształciło różnicę faz w różnicę wielkości. 

UWAGA 

W literaturze poświęconej komputerom kwantowym operacja lustra jest powszechnie nazywana 

„iteracją Grovera”. Algorytm Grovera do nieustrukturyzowanego przeszukiwania bazy danych był 

pierwszym algorytmem implementującym procedurę lustrzanego odbicia. W rzeczywistości prymityw 

amplitudy amplifikacji, który tu omawiamy, jest uogólnieniem oryginalnego algorytmu Grovera. 

Zdecydowaliśmy się wywołać lustro operacji, aby ułatwić czytelnikowi przypomnienie sobie efektu. 

Czy możemy powtórzyć operację ponownie, aby spróbować jeszcze bardziej zwiększyć nasze 

prawdopodobieństwo sukcesu? Załóżmy, że mamy stan B z pierwszego rysunku (tj. Odwróć działał na 

wartości ∣3⟩). Ponowne zastosowanie podprogramu lustrzanego po prostu pozostawia nas tam, gdzie 

zaczęliśmy, przekształcając różnice wielkości z powrotem w różnice faz. Załóżmy jednak, że przed 

ponownym zastosowaniem lustra również ponownie zastosujemy podprogram odwracania (aby 

ponownie odwrócić zaznaczoną wartość). To zaczyna nas od kolejnej różnicy faz przed naszą drugą 



aplikacją lustrzaną. Rysunek okazuje, co otrzymamy, jeśli dwukrotnie zastosujemy całą kombinację 

odwracanego lustra. 

 

Po dwóch zastosowaniach lusterka wstecznego prawdopodobieństwo znalezienia naszej oznaczonej 

wartości wzrosło z 47,3% do 90,8%! 

Iteracja amplitudy amplifikacji 

Podprogramy flip i mirror razem stanowią potężną kombinację. flip pozwala nam namierzyć wartość 

rejestru i odróżnić jego fazę od innych. lustro następnie przekształca tę różnicę faz w różnicę wielkości. 

Będziemy odnosić się do tej połączonej operacji, pokazanej na rysunku, jako iteracji amplitudy 

amplifikacji (AA). 

 

Zapewne zauważyłeś, że operacja AA zakłada, że wiemy, którą wartość chcemy wzmocnić - jest to 

przypisane na stałe, do której wartości ma wpływ podprogram odwracania. Może się to wydawać, że 

pokonuje cały punkt amplitudy - jeśli już wiemy, które wartości powinniśmy wzmocnić, dlaczego 

musimy je znaleźć? Użyliśmy podprogramu odwracania jako najprostszego możliwego przykładu 

podprogramu odwracającego fazę wybranych wartości w naszym rejestrze QPU. W prawdziwej 

aplikacji odwrócenie byłoby zastąpione bardziej złożonym podprogramem wykonującym kombinację 

odwrócenia fazy reprezentujących logikę specyficzną dla tej aplikacji. W rozdziale 10 pokażemy 

bardziej szczegółowo, jak obliczenia mogą być wykonywane wyłącznie na fazach rejestru QPU. Kiedy 

aplikacje korzystają z tego rodzaju logiki fazowej, mogą zastąpić odwrócenie, a wzmocnienie amplitudy 

staje się niezwykle użytecznym narzędziem. Kluczową kwestią jest to, że chociaż omawiamy użycie 

odwracania wraz z podprogramem lustrzanym, połączenie bardziej złożonych podprogramów 

zmieniających fazę z lustrem nadal przekształca zmiany fazowe w różnice wielkości. 

Więcej iteracji? 

Na rysunku zastosowaliśmy dwie iteracje AA do stanu B, co daje nam 90,8% prawdopodobieństwo 

pomyślnego zaobserwowania zaznaczonej wartości. Czy możemy nadal stosować iteracje AA, aby 

jeszcze bardziej zbliżyć to do 100%? Łatwo to wypróbować. Przykładowy kod w przykładzie 2 powtarza 

kroki AA określoną liczbę razy. Zmieniając zmienną number_of_iterations w przykładowym kodzie, 

możemy uruchomić dowolną liczbę iteracji AA. 

Przykład 2. Powtarzane iteracje amplitudy 

var number_to_flip = 3; 



var number_of_iterations = 4; 

var num_qubits = 4; 

qc.reset (num_qubits); 

var reg = qint.new (num_qubits, 'reg') 

reg.write (0); 

reg.hadamard (); 

for (var i = 0; i <number_of_iterations; ++ i) 

{ 

// Odwróć zaznaczoną wartość 

reg.not (~ number_to_flip); 

reg.cphase (180); 

reg.not (~ number_to_flip); 

reg.Grover (); 

// Rzuć okiem na prawdopodobieństwo 

var prob = reg.peekProbability (number_to_flip); 

} 

Rysunek pokazuje wynik uruchomienia tego kodu z number_of_iterations = 4, tak że odwracamy, a 

następnie odbieramy nasz rejestr cztery razy z rzędu. 

 

Prześledźmy działania każdej kolejnej iteracji AA. Po przewróceniu pierwszego AA zaczynamy od stanu 

B z pierwszego rysunku. Jak już widzieliśmy, prawdopodobieństwo sukcesu B wynosi 47,3%, podczas 

gdy po dwóch iteracjach prawdopodobieństwo B wynosi 90,8%. Trzecia iteracja prowadzi nas do 



96,1%, ale zauważ, że w B zaznaczony stan jest poza fazą z innymi, więc nasz następny podprogram 

odwracania spowoduje, że wszystkie fazy będą wyrównane. W tym momencie będziemy mieli różnicę 

wielkości, ale żadnej różnicy faz, więc dalsze iteracje AA zaczną zmniejszać różnice wielkości, aż do 

osiągnięcia stanu pierwotnego. Rzeczywiście, zanim dotrzemy do punktu B4, nasze szanse na pomyślne 

odczytanie zaznaczonego stanu spadają do 58,2% i będą nadal spadać, jeśli zastosujemy więcej iteracji 

AA. A więc ile iteracji AA powinniśmy zastosować, aby zmaksymalizować szanse na prawidłowe READ 

naszej zaznaczonej wartości? Wykres na rysunku 6-7 pokazuje, że gdy nieustannie przechodzimy przez 

nasze iteracje, prawdopodobieństwo odczytania zaznaczonej wartości oscyluje w przewidywalny 

sposób. Widzimy, że aby zmaksymalizować szansę na uzyskanie prawidłowego wyniku, najlepiej 

poczekać na 9. lub 15. iterację, dając prawdopodobieństwo znalezienia oznaczonej wartości 99,9563%. 

 

Z drugiej strony, jeśli wykonanie każdej iteracji jest kosztowne (niektóre przypadki tego zobaczymy 

później), możemy przerwać po trzech i spróbować zebrać wynik na poziomie 96,1%. Nawet jeśli 

zawiedziemy i będziemy musieli powtórzyć cały program QPU, będziemy mieć 99,848% szans, że jedna 

z dwóch prób zakończy się powodzeniem, co kosztuje nas najwyżej sześć całkowitych powtórzeń. 

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje proste i użyteczne równanie, które pozwala nam określić liczbę iteracji 

AA, N, które powinniśmy wykonać, aby uzyskać najwyższe prawdopodobieństwo w ramach pierwszej 

oscylacji tworzonej przez prawdopodobieństwo sukcesu (byłoby to 96,1% prawdopodobieństwo 

sukcesu przy N = 3 w naszym poprzednim przykładzie). Pokazuje to równanie , gdzie n to liczba kubitów. 

 

Mamy teraz narzędzie, które może przekształcić pojedynczą różnicę faz w rejestrze QPU na wykrywalną 

różnicę wielkości. Ale co, jeśli nasz rejestr ma kilka wartości z różnymi fazami? Łatwo sobie wyobrazić, 

że podprogramy bardziej skomplikowane niż odwracanie mogą zmienić fazy wielu wartości w rejestrze. 

Na szczęście nasze iteracje AA mogą obsłużyć ten bardziej ogólny przypadek. 

Wiele odwróconych wpisów 

Z niewielką modyfikacją obwodu w przykładzie 6-1 możemy spróbować uruchomić wiele iteracji AA na 

rejestrze mającym dowolną liczbę wartości odwróconych w fazie. W przykładzie 6-3 możesz użyć 

zmiennej n2f, aby ustawić, które wartości w rejestrze mają być odwracane przez podprogram 

odwracania w ramach każdej operacji AA. Tak jak poprzednio, możesz również dostosować liczbę 

iteracji AA wykonywanych za pomocą zmiennej number_of_iterations. 

Przykład 3. Iteracje amplitudy amplitudy z wieloma wartościami odwróconymi 

var n2f = [0,1,2]; // Which values to flip 



var number_of_iterations = 50; // The number of Grover iterations 

var num_qubits = 4; 

qc.reset(num_qubits); 

var reg = qint.new(num_qubits, 'reg') 

reg.write(0); 

reg.hadamard(); 

for (var i = 0; i < number_of_iterations; ++i) 

{ 

// Flip the marked value 

for (var j = 0; j < n2f.length; ++j) 

{ 

var marked_term = n2f[j]; 

reg.not(~marked_term); 

reg.cphase(180); 

reg.not(~marked_term); 

} 

reg.Grover(); 

var prob = 0; 

for (var j = 0; j < n2f.length; ++j) 

{ 

var marked_term = n2f[j]; 

prob += reg.peekProbability(marked_term); 

} 

qc.print('iters: '+i+' prob: '+prob); 

} 

} 

Uruchamiając tę próbkę z odwróconą pojedynczą wartością (np. N2f = [4], jak pokazano na rysunku 

powyżej), możemy odtworzyć nasze wcześniejsze wyniki, gdzie zwiększenie liczby iteracji AA powoduje 

prawdopodobieństwo CZYTANIA „zaznaczonego” wartość zmienia się sinusoidalnie, jak pokazano na 

rysunku. 



 

Ale teraz zamiast tego odwróćmy dwie wartości (np. N2f = [4,7], jak pokazano na rysunku). W tym 

przypadku najlepiej byłoby skończyć z rejestrem QPU skonfigurowanym w taki sposób, że READ jedną 

z dwóch odwróconych fazowo wartości, bez możliwości READ innych. Zastosowanie wielu iteracji AA, 

tak jak to zrobiliśmy dla jednego zaznaczonego stanu (aczkolwiek z dwoma podprogramami 

odwracania uruchamianymi podczas każdej iteracji - po jednym dla każdego zaznaczonego stanu) daje 

wyniki pokazane na rysunku. 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Zauważ, że na powyższym rysunku prawdopodobieństwo pokazane na osi y jest 

prawdopodobieństwem otrzymania jednej z (dwóch) zaznaczonych wartości, gdybyśmy READ nasz 

rejestr. 

Chociaż nadal otrzymujemy sinusoidalnie zmienne szanse powodzenia, porównując to z podobnym 

wykresem tylko dla jednej wartości odwróconej fazy , zauważysz, że częstotliwość fali sinusoidalnej 

wzrosła. Po odwróceniu trzech wartości (np. N2f = [4,7,8], jak pokazano na rysunku 6-12), częstotliwość 

fali nadal rośnie, jak widać na rysunku. 



 

Kiedy mamy odwrócone 4 z 16 wartości, jak pokazano na rysunku, dzieje się coś interesującego. Jak 

widać na rysunku poniżej, częstotliwość fali staje się taka, że prawdopodobieństwo, że CZYTAMY jedną 

z zaznaczonych wartości, powtarza się z każdą trzecią stosowaną przez nas iteracją AA. Oznacza to, że 

już pierwsza iteracja daje nam 100% prawdopodobieństwo sukcesu 

 

Tendencja ta utrzymuje się do siedmiu odwróconych wartości, jak pokazano na rysunkach 6-16 i 6-17. 



 

Oczywiście przy zaznaczonych 7 z 16 wartości, nawet uzyskanie poprawnej wartości ODCZYT może nie 

dostarczyć nam wielu przydatnych informacji. Wszystko zatrzymuje się na rysunku 6-19, gdzie mamy 

odwrócone 8 z 16 wartości, jak pokazano na rysunku 6-18. Jak wspomniano w poprzednich rozdziałach, 

tylko względna faza ma znaczenie dla stanów kwantowych. Z tego powodu odwracanie połowy 

wartości w celu ich oznaczenia jest fizycznie takie samo, jak odwracanie drugiej połowy. Iteracje AA 

zawodzą tutaj całkowicie i pozostaje nam równie duża szansa na ODCZYTANIE dowolnej wartości w 

rejestrze. 

 

Gdy zaznaczono 50% wartości rejestrów, moglibyśmy kontynuować wykonywanie operacji AA tak 

bardzo, jak chcieliśmy i nigdy nie zrobilibyśmy nic lepszego niż ODCZYTANIE liczb losowych. 

UWAGA 

Zauważ, że dzięki symetrii nie musimy tak naprawdę zastanawiać się, co się stanie, jeśli ponad 50% 

naszych wartości rejestrów zostanie odwróconych w fazie. Na przykład, jeśli zaznaczonych jest 12 z 

naszych 16 wartości, próba odczytania „sukcesu” jest identyczna z tym, co zaobserwowaliśmy przy 

oznaczaniu 4 z nich, ale z tym, co uważamy za sukces i porażkę, odwrócono. 



Co ciekawe, nasze badanie pokazuje, że częstotliwość, z jaką oscylują nasze szanse na sukces, zależy 

tylko od liczby odwróconych wartości, a nie od tego, które wartości są odwracane. W rzeczywistości 

możemy rozszerzyć równanie 6-1, aby zachować je również dla sytuacji, gdy mamy wiele zaznaczonych 

elementów, jak pokazano w równaniu (gdzie n to liczba kubitów, a m to liczba zaznaczonych 

elementów). 

 

Dopóki znamy m, możemy użyć tego wyrażenia, aby zdecydować, ile iteracji AA powinniśmy 

zastosować, aby wzmocnić wielkości odwróconych wartości, aby uzyskać wysokie 

prawdopodobieństwo sukcesu. To nasuwa interesujący punkt: jeśli nie wiemy, ile stanów jest 

odwróconych, to skąd możemy wiedzieć, ile iteracji AA należy zastosować, aby zmaksymalizować nasze 

szanse na sukces? Kiedy zaczniemy stosować wzmocnienie amplitudy w zastosowaniach w rozdziale 

10, wrócimy do tego pytania i zobaczymy, jak mogą pomóc inne prymitywy. 

Korzystanie ze wzmocnienia amplitudy 

Miejmy nadzieję, że masz teraz pojęcie o możliwościach wzmocnienia amplitudy. Możliwość zamiany 

nieczytelnych faz na czytelne wielkości z pewnością brzmi pożytecznie, ale jak właściwie to 

wykorzystamy? Wzmocnienie amplitudy znajduje zastosowanie na wiele sposobów, ale jednym z 

uderzająco pragmatycznych zastosowań jest część techniki szacowania sum kwantowych. 

AA i QFT jako oszacowanie sumy 

Widzieliśmy, że częstotliwość, z jaką wahają się prawdopodobieństwa w tych przykładach iteracji AA, 

zależy od liczby odwróconych wartości. W następnym rozdziale wprowadzimy kwantową transformatę 

Fouriera (QFT) - prymityw QPU umożliwiający READ częstotliwości, z jaką zmieniają się wartości w 

rejestrze kwantowym. Okazuje się, że łącząc prymitywy AA i QFT, możemy opracować obwód, który 

pozwoli nam CZYTAĆ nie tylko jedną z naszych oznaczonych wartości, ale wartość odpowiadającą temu, 

ile zaznaczonych wartości w naszym początkowym stanie rejestru zostało odwróconych. Jest to forma 

oszacowania sumy kwantowej. Oszacowanie sumy kwantowej omówimy szczegółowo w rozdziale 11, 

ale wspomnimy o tym tutaj, aby dać przeczucie jak przydatne może być wzmocnienie amplitudy. 

Przyspieszenie konwencjonalnych algorytmów dzięki AA 

Okazuje się, że AA może być używany jako podprogram w wielu konwencjonalnych algorytmach, 

zapewniając kwadratowe przyspieszenie działania. Problemy, do których można zastosować AA, to te 

wywołujące podprogram, który wielokrotnie sprawdza poprawność rozwiązania. Przykładami tego 

typu problemów są logiczna spełnialność oraz znalezienie globalnych i lokalnych minimów. Jak 

widzieliśmy, prymityw AA składa się z dwóch części, klapki i lustra. To w odwróconej części kodujemy 

odpowiednik klasycznego podprogramu, który sprawdza poprawność rozwiązania, podczas gdy część 

lustrzana pozostaje taka sama dla wszystkich aplikacji. W rozdziale 14 w pełni omówimy ten aspekt AA 

i nauczymy się kodować klasyczne podprogramy w odwrotnej części AA. 

Wewnątrz QPU 

Jak więc operacje QPU składające się na każdą iterację AA pozwalają jej na wykonanie zadania? Zamiast 

martwić się o funkcjonowanie każdej pojedynczej operacji, postaramy się zbudować intuicyjne 

zrozumienie efektu iteracji AA. Okazuje się, że istnieje przydatny sposób zrozumienia amplitudy w 

kategoriach jej geometrycznego wpływu na zapis kołowy rejestru QPU. 



Intuicja 

Istnieją dwa etapy wzmacniania amplitudy: przerzucanie i lustro. Procedura odwracania odwraca fazę 

zaznaczonego terminu w superpozycji, którą ostatecznie chcemy wydobyć z naszego QPU. Procedura 

lustrzana, która pozostaje niezmieniona w całym prymitywie AA, zamienia różnice fazowe w kontrasty 

wielkości. Ale innym sposobem zrozumienia lustra jest to, że powoduje ono, iż każda wartość w stanie 

odzwierciedla średnią wszystkich wartości. Oprócz wyjaśnienia, dlaczego nazywamy to lustro 

podprogramowe, ta alternatywna interpretacja pomaga nam również dokładniej opisać, krok po kroku, 

co osiąga lustro. Załóżmy, że mamy stan wejściowy z dwoma kubitami w podprogramie lustrzanym, 

który jest w superpozycji ∣0⟩ i ∣3⟩, jak pokazano na rysunku  

 

Jeśli chodzi o zapis kołowy, podprogram lustrzany wykonuje następujące kroki: 

1. Znajdź średnią wszystkich wartości (kółka). Można to zrobić, uśredniając liczbowo pozycje x i y 

punktów w okręgach. Przy obliczaniu średniej wartości zerowe (puste kółka) należy uwzględnić jako 

[0,0, 0,0], jak pokazano na rysunkach  

 

2. Odwróć każdą wartość wokół wspólnej średniej. Wizualnie jest to po prostu odbicie, jak pokazano 

na rysunku  

 



To wszystko. Rezultat, jak pokazano na rysunku , jest taki, że różnice faz w naszym pierwotnym stanie 

zostały zamienione na różnice wielkości. Warto zauważyć, że wspólna średnia kół jest wciąż taka sama. 

Oznacza to, że ponowne zastosowanie przekształcenia po prostu przywróci stan początkowy. 

 

Jak to się dzieje, że to „lustrzane odbicie średniej” operacji kończy się przekształcaniem różnic faz i 

wielkości? Wyobraź sobie, że istnieje wiele stanów z podobnymi fazami, ale jeden dziwaczny stan z 

bardzo różną fazą, jak pokazano na rysunku. 

 

Biorąc pod uwagę, że większość wartości jest taka sama, średnia będzie bliższa wartości większości 

stanów i będzie bardzo daleka od stanu, który ma przeciwną fazę. Oznacza to, że kiedy 

odzwierciedlamy średnią, wartość z inną fazą będzie „przesuwać” ponad średnią i wyróżniać się od 

reszty, jak pokazano na rysunku 

 

W przypadku większości zastosowań AA, które omówimy w rozdziale 10, zamiany na odwrócenie 

wprowadzą różnicę faz 180 ° między stanami zaznaczonymi i nieoznaczonymi, więc poprzedni przykład 

„procy” jest szczególnie istotny. 

WSKAZÓWKA 

W praktyce łatwiej jest zaimplementować odzwierciedlenie średniej + odwrócenie wszystkich faz, 

zamiast po prostu odzwierciedlić średnią. Ponieważ tylko względne fazy w rejestrze są w rzeczywistości 

ważne, jest to całkowicie równoważne. 

Wniosek 

W tej sekcji przedstawiono jedną z podstawowych operacji w wielu aplikacjach QPU. Poprzez zamianę 

różnic faz na różnice wielkości, wzmocnienie amplitudy umożliwia programowi QPU dostarczenie 

użytecznego wyjścia związanego z informacjami o fazie ze stanu, który w przeciwnym razie pozostałby 

niewidoczny. 

 



QFT: Kwantowa transformata Fouriera 

Kwantowa transformata Fouriera (QFT) jest prymitywem umożliwiającym nam dostęp do ukrytych 

wzorów i informacji przechowywanych we względnych fazach i wielkościach rejestru QPU. Chociaż 

amplifikacja amplitudy pozwoliła nam zamienić względne różnice faz na odczytywalne różnice 

wielkości, zobaczymy, że prymityw QFT ma swój własny, odrębny sposób manipulowania fazami. 

Oprócz wykonywania manipulacji fazowych zobaczymy również, że prymityw QFT może pomóc nam w 

obliczeniach w superpozycji, dzięki łatwemu przygotowaniu złożonych superpozycji rejestru. Ten 

rozdział rozpoczyna się od kilku prostych przykładów QFT, a następnie omawia bardziej subtelne 

aspekty narzędzia. Dla ciekawskich „Inside the QPU” zbada działanie QFT według operacji. 

Ukryte wzory 

Sprawmy, by nasza gra w zgadywanie stanu z rozdziału 6 była trochę trudniejsza. Załóżmy, że mamy 

czterokubitowy rejestr kwantowy zawierający jeden z trzech stanów (A, B lub C) pokazanych na 

rysunku, ale nie wiemy, który z nich. 

 

Zauważ, że nie są to te same stany A, B i C, które omówiliśmy w poprzednim rozdziale. Wizualnie 

możemy stwierdzić, że stany te różnią się od siebie, ale ponieważ wielkości wszystkich wartości w 

każdym z tych stanów są takie same, odczyt rejestru zwraca równomiernie rozłożoną wartość losową, 

niezależnie od tego, w jakim stanie faktycznie się znajdował. Równa amplituda wzmocnienie nie jest 

dla nas zbyt pomocne, ponieważ żadna pojedyncza faza nie wyróżnia się jako inna w każdym stanie. 

Ale prymityw QFT przychodzi na ratunek! (Muzyka dramatyczna). Zastosowanie QFT do naszego 

rejestru przed odczytem przekształciłoby każdy ze stanów A, B i C w wyniki pokazane na rysunku. 

 

Odczytanie rejestru pozwala nam teraz natychmiast i jednoznacznie określić, od jakiego stanu 

zaczęliśmy, używając tylko jednego zestawu READ. Te wyniki QFT mają intrygujący związek ze stanami 

wejściowymi z rysunku . W stanie A względna faza stanu wejściowego powraca do 0 osiem razy, a QFT 

pozwala nam CZYTAĆ wartość 8. W stanie B względna faza obraca się z powrotem do swojej wartości 

początkowej cztery razy, a QFT pozwala nam CZYTAĆ 4. Stan C kontynuuje trend. W każdym przypadku 

QFT faktycznie ujawnił częstotliwość sygnału zawartą w naszym rejestrze QPU. Przykładowy kod w 

przykładzie 7-1 umożliwia generowanie stanów A, B i C w celu eksperymentowania z samym sobą. 

Zmieniając wartość which_signal, możesz wybrać stan do przygotowania. 

Przykład 1. Używanie QFT do rozróżniania trzech stanów 



var num_qubits = 4; 

qc.reset(num_qubits); 

var signal = qint.new(num_qubits, 'signal') 

var which_signal = 'A'; 

// prepare the signal 

signal.write(0); 

signal.hadamard(); 

if (which_signal == 'A') { 

signal.phase(180, 1); 

} else if (which_signal == 'B') { 

signal.phase(90, 1); 

signal.phase(180, 2); 

} else if (which_signal == 'C') { 

signal.phase(45, 1); 

signal.phase(90, 2); 

signal.phase(180, 4); 

} 

signal.QFT() 

WSKAZÓWKA 

Jeśli chcesz zastosować prymityw QFT do stanów wytworzonych w Przykładzie 1, możesz to zrobić w 

QCEngine przy użyciu wbudowanej funkcji QFT (). Można to zaimplementować za pomocą globalnej 

metody qc.QFT (), która przyjmuje zestaw kubitów jako argument, lub jako metodę obiektu qint - 

qint.QFT () - która wykonuje QFT na wszystkich kubitach w qint . 

QFT, DFT i FFT 

Zrozumienie zdolności QFT do ujawniania częstotliwości sygnału jest najlepiej osiągane poprzez 

zbadanie jej bardzo silnego podobieństwa do klasycznego mechanizmu przetwarzania sygnału 

zwanego dyskretną transformacją Fouriera (DFT). Jeśli kiedykolwiek bawiłeś się graficznym korektorem 

dźwięku w systemie dźwiękowym, będziesz zaznajomiony z ideą DFT - podobnie jak QFT, pozwala nam 

badać różne częstotliwości zawarte w sygnale. Podczas gdy DFT jest używany do sprawdzania bardziej 

konwencjonalnych sygnałów, pod maską transformacja, którą stosuje, jest zasadniczo identyczna z 

maszynerią matematyczną QFT. Łatwiej jest zbudować intuicję za pomocą bardziej namacalnego DFT, 

więc zapoznamy się z jego podstawowymi koncepcjami, przechodząc przez ten rozdział. Szeroko 

stosowaną szybką implementacją DFT jest szybka transformata Fouriera (FFT). FFT jest najszybszą 

znaną metodą określania dyskretnych transformacji Fouriera, więc ogólnie będziemy używać FFT jako 

punktu porównania, gdy mówimy o naszym wariancie kwantowym. FFT również dogodnie dzieli 



podobieństwo z QFT w tym, że jest ograniczony do potęgi dwóch długości sygnału. Ponieważ w pobliżu 

będzie dużo akronimów -FT, oto krótki glosariusz: 

DFT: Konwencjonalna dyskretna transformata Fouriera. Pozwala nam wydobyć informacje o 

częstotliwości z konwencjonalnych sygnałów. 

FFT: Szybka transformata Fouriera. Specjalny algorytm do implementacji DFT. Wykonuje dokładnie 

taką samą transformację jak DFT, ale w praktyce jest znacznie szybsza. Ten do pokonania dla naszego 

QFT. 

QFT: Kwantowa transformata Fouriera. Wykonuje tę samą transformację, co DFT, tylko działa na 

sygnałach zakodowanych w rejestrach kwantowych, a nie na konwencjonalnych strumieniach 

informacji. 

Częstotliwości w rejestrze QPU 

Myślenie o wielkościach i względnych fazach w rejestrach kwantowych jako o sygnałach to bardzo 

potężna idea, która jednak wymaga pewnych wyjaśnień. Biorąc pod uwagę specyfikę QPU, wyjaśnijmy 

nieco dokładniej, co to znaczy, że rejestr kwantowy w ogóle zawiera częstotliwości. Załóżmy, że mamy 

stan rejestru czterech kubitów pokazany na rysunku. 

 

To jest stan C z naszego poprzedniego przykładu. Zauważ, że jeśli spojrzymy wzdłuż rejestru od lewej 

do prawej, względne fazy wartości 24 = 16 przechodzą przez dwa pełne obroty przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara. Zatem możemy myśleć o względnych fazach w naszym rejestrze jako o sygnale, 

który powtarza się z częstotliwością dwa razy na rejestr. To daje nam wyobrażenie o tym, jak rejestr 

kwantowy może zakodować sygnał mający pewną częstotliwość związaną z nim - ale ponieważ ten 

sygnał jest powiązany we względnych fazach naszych kubitów, wiemy aż za dobrze, że nie będziemy w 

stanie wydobyć po prostu czytając rejestr. Podobnie jak w przykładzie na początku tego rozdziału, 

informacje są ukryte w fazach, ale można je ujawnić stosując QFT. 

 

W tym prostym przypadku odczytanie naszego rejestru po QFT pozwala nam określić, że częstotliwość 

jego powtórzeń wynosiła 2 (tj. Faza względna wykonuje dwa obroty na rejestr). To jest kluczowa idea 

QFT i nauczymy się dokładniej jej używać i interpretować. Aby to odtworzyć, zobacz przykład 2, 

pokazany na rysunku. 



 

Przykład 2. QFT prostego sygnału rejestru QPU 

var num_qubits = 4; 

qc.reset(num_qubits); 

var signal = qint.new(num_qubits, 'signal') 

// prepare the signal 

signal.write(0); 

signal.hadamard(); 

signal.phase(45, 1); 

signal.phase(90, 2); 

signal.phase(180, 4); 

// Run the QFT 

signal.QFT() 

Możesz się zastanawiać, dlaczego zależy nam na narzędziu, które pomaga nam znaleźć częstotliwości 

w rejestrze QPU. Jak może nam to pomóc rozwiązywać praktyczne problemy? Co zaskakujące, QFT 

okazuje się wszechstronnym narzędziem w programowaniu QPU, a pod koniec rozdziału podamy kilka 

konkretnych przykładów. Czy to wszystko, co dotyczy QFT? Wpadnij do rejestru, odzyskaj 

częstotliwość? Cóż, tak i nie. Jak dotąd sygnały, którym się przyjrzeliśmy, po zastosowaniu QFT dały 

nam jedną, dobrze zdefiniowaną częstotliwość (ponieważ wybraliśmy je w najlepszy sposób). Ale wiele 

innych okresowych sygnałów nie daje nam tak dobrych QFT. Rozważmy na przykład cztery sygnały 

pokazane na rysunku . 

 

WSKAZÓWKA 



Wartość w stanie rejestru QPU mająca fazę 180 ° (pokazana w notacji kołowej jako linia skierowana na 

południe) jest równoważna jego amplitudzie mającej wartość ujemną. Są to odpowiedniki fal 

prostokątnych przykładów, które po raz pierwszy rozważaliśmy na pierwszym rysunku . Chociaż 

oscylują z tą samą częstotliwością, co w poprzednich przykładach, ich względne fazy gwałtownie 

zmieniają się między dwiema wartościami dodatnimi i ujemnymi, zamiast zmieniać się w sposób ciągły. 

W konsekwencji ich QFT są nieco trudniejsze do zinterpretowania, jak widać na rysunku. 

 

Zauważ, że możemy wygenerować stany wejściowe fali prostokątnej pokazane w tych przykładach przy 

użyciu HAD i starannie dobranych operacji PHASE QPU. Przykładowy kod w przykładzie 3, pokazany na 

rysunku, generuje te stany fali prostokątnej, a następnie stosuje QFT. Zmiana zmiennej wave_period 

pozwala nam wybrać stan z rysunku wcześniejeszego, który chcemy wytworzyć. 

 

Przykład 3. QFT fali prostokątnej 

var num_qubits = 4; 

qc.reset(num_qubits); 

var signal = qint.new(num_qubits, 'signal') 

var wave_period = 2; // A:1 B:2 C:4 D:8 

// prepare the signal 

signal.write(0); 

signal.hadamard(); 

signal.phase(180, wave_period); 

signal.QFT() 



Jeśli znasz konwencjonalną metodę DFT, wyniki na rysunku mogą nie być tak kłopotliwe. Ponieważ QFT 

tak naprawdę stosuje DFT do sygnałów rejestrów QPU, zaczniemy od podsumowania tego bardziej 

konwencjonalnego kuzyna. 

DFT 

DFT działa na dyskretne próbki pobrane z sygnału, niezależnie od tego, czy jest to muzyczny kształt fali, 

czy cyfrowa reprezentacja obrazu. Chociaż konwencjonalne sygnały są zwykle traktowane jako listy 

bardziej namacalnych rzeczywistych wartości, DFT będzie również działać na złożonych wartościach 

sygnałów. Jest to dla nas szczególnie uspokajające, ponieważ (chociaż staramy się tego unikać) pełna 

reprezentacja stanu rejestru QPU jest najogólniej opisywana przez listę liczb zespolonych. 

WSKAZÓWKA: Użyliśmy notacji kołowej, aby intuicyjnie wizualizować matematykę liczb zespolonych, 

gdziekolwiek się da. Ilekroć widzisz „liczbę zespoloną”, zawsze możesz pomyśleć o pojedynczym okręgu 

z naszej notacji, o wielkości (rozmiarze koła) i fazie (rotacja koła). 

Wypróbujmy konwencjonalny DFT na prostym sygnale sinusoidalnym, takim, dla którego próbki są 

liczbami rzeczywistymi i jest jedna dobrze zdefiniowana częstotliwość (gdybyśmy mieli do czynienia z 

sygnałem dźwiękowym, byłby to czysty ton). Ponadto załóżmy, że pobraliśmy 256 próbek sygnału. 

Każda próbka jest przechowywana jako złożona liczba zmiennoprzecinkowa (z wielkością i fazą, tak jak 

nasz zapis kołowy). W naszym przykładzie część urojona będzie wynosić zero dla wszystkich próbek. 

Taki przykładowy sygnał pokazano na rysunku 

 

Jeśli każda próbka jest przechowywana jako 16-bajtowa złożona liczba zmiennoprzecinkowa (8 bajtów 

dla liczby rzeczywistej i 8 dla urojonej), wówczas ten sygnał zmieści się w buforze 4096 bajtów. Zauważ, 

że nadal musimy śledzić urojone części naszych próbek (nawet jeśli w tym przykładzie użyliśmy tylko 

rzeczywistych wartości wejściowych), ponieważ wyjście DFT będzie miało 256 wartości zespolonych. 

Wielkości złożonych wartości wyjściowych z DFT mówią nam, jak znacząco dana częstotliwość 

przyczynia się do tworzenia naszego sygnału. Części fazowe mówią nam, jak bardzo te różne 

częstotliwości są od siebie przesunięte w sygnale wejściowym. Rysunek pokazuje, jak wyglądają 

wielkości DFT dla naszego prostego rzeczywistego sygnału sinusoidalnego. 



 

DFT przekształcił sygnał w przestrzeń częstotliwości, w której możemy zobaczyć wszystkie składowe 

częstotliwości obecne w sygnale. Ponieważ sygnał wejściowy kończy osiem pełnych oscylacji w czasie 

próbkowania (1 s), spodziewamy się, że będzie miał częstotliwość 8 Hz i to jest dokładnie to, co DFT 

zwraca nam w rejestrze wyjściowym. 

Rzeczywiste i złożone wejścia DFT 

Patrząc na nasze przykładowe wyjście DFT, możesz zauważyć słonia 248 Hz w pokoju. Oprócz 

oczekiwanej częstotliwości 8 Hz, DFT wytwarza również rzucający się w oczy drugi szczyt lustrzanego 

odbicia w przestrzeni częstotliwości. Jest to właściwość DFT dowolnego sygnału rzeczywistego 

(takiego, w którym wszystkie próbki są liczbami rzeczywistymi, jak ma to miejsce w przypadku 

większości konwencjonalnych sygnałów). W takich przypadkach faktycznie przydatna jest tylko 

pierwsza połowa wyniku DFT. Dlatego w naszym przykładzie powinniśmy wziąć pod uwagę tylko 

pierwsze 256/2 = 128 punktów, które zwraca DFT. Wszystko inne w DFT po tym punkcie będzie 

lustrzanym odbiciem pierwszej połowy (dlatego drugi szczyt widzimy symetrycznie przy 256 - 8 = 248 

Hz). Rysunek pokazuje jeszcze kilka przykładów DFT rzeczywistych sygnałów, dodatkowo podkreślając 

tę symetrię. 

 

Gdybyśmy użyli złożonego sygnału wejściowego, nie widzielibyśmy tego efektu symetrii, a każdy z 256 

punktów danych na wyjściu DFT zawierałby odrębne informacje. To samo zastrzeżenie dotyczące 

interpretacji danych wyjściowych rzeczywistych i złożonych sygnałów wejściowych dotyczy również 

QFT. Patrząc wstecz na przykłady QFT, które po raz pierwszy podaliśmy na rysunkach wcześniejszych, 

zauważysz, że nie było takiego efektu symetrii - zaobserwowaliśmy tylko pojedynczy „szczyt” w 

rejestrach wyjściowych, odpowiadający dokładnie częstotliwości Wejście. Dzieje się tak, ponieważ 

sygnał zakodowany we względnych fazach stanów naszego rejestru wejściowego był złożony, więc nie 

zaobserwowano symetrycznej redundancji. Niemniej jednak możliwe jest przygotowanie całkowicie 

rzeczywistych sygnałów w naszym rejestrze QFT. Załóżmy, że sygnał, który planowaliśmy do QFT, był 

zakodowany w wielkościach nasz wejściowy rejestr QPU zamiast względnych faz, jak pokazano na 

rysunku. 



 

Ten sygnał wejściowy jest całkowicie rzeczywisty. Nie dajcie się zwieść faktowi, że względne fazy 

zmieniają się w całym stanie - pamiętajcie, że faza 180 ° jest tym samym, co znak ujemny, więc 

wszystko, co kiedykolwiek mamy, to prawdziwe liczby dodatnie i ujemne. Stosując QFT do tego 

rzeczywistego stanu wejściowego, okazuje się, że rejestr wyjściowy wykazuje dokładnie ten efekt 

lustrzanego odbicia, który widzieliśmy przy konwencjonalnym DFT 

 

W związku z tym musimy zadbać o to, jak interpretujemy wyniki QFT , zależy od tego, czy nasz rejestr 

wejściowy koduje informacje w fazach czy wielkościach. 

DFT Wszystko 

Jak dotąd mglisto rozmawialiśmy o DFT (i QFT) pokazując nam, jakie częstotliwości zawiera sygnał. 

Mówiąc nieco dokładniej, te transformacje w rzeczywistości mówią nam o częstotliwościach, 

proporcjach i przesunięciach prostych składowych sinusoidalnych, które możemy połączyć, aby 

wytworzyć sygnał wejściowy. Większość rozważanych przez nas przykładowych sygnałów wejściowych 

to w rzeczywistości proste sinusoidy z pojedynczymi, dobrze zdefiniowanymi częstotliwościami. W 

konsekwencji nasze DFT i QFT dały pojedyncze, dobrze zdefiniowane piki w przestrzeni częstotliwości 

(mówiąc skutecznie: „Można to zbudować z jednej funkcji sinusoidalnej o określonej częstotliwości!”). 

Jedną z najbardziej przydatnych rzeczy w DFT jest to, że możemy zastosować ją do znacznie bardziej 

złożonych sygnałów, które nie są oczywiście sinusoidalne. Rysunek pokazuje wielkości z 

konwencjonalnego DFT wykonanego na sygnale wejściowym zawierającym oscylacje sinusoidalne przy 

trzech różnych częstotliwościach. 

 

WSKAZÓWKA 

Zawsze warto zwrócić uwagę na wartość DFT (lub QFT) odpowiadającą częstotliwości zerowej. Jest to 

czasami nazywane odchyleniem DC i ujawnia wartość bazową oscylacji sygnału powyżej i poniżej. 

Ponieważ wszystkie nasze przykłady oscylowały wokół zera, nie miały składowej odchylenia prądu 

stałego w ich DFT. Ta DFT nie tylko pokazuje nam, że trzy sinusoidalne częstotliwości tworzą nasz 

sygnał, ale względne wysokości pików w przestrzeni częstotliwości również mówią nam, jak istotnie 

każda częstotliwość ma swój udział w sygnale (poprzez badanie fazy w pełni złożonych wartości 

zwracanych DFT moglibyśmy również dowiedzieć się, w jaki sposób sinusoidy powinny być od siebie 

przesunięte). Nie zapominaj oczywiście, że skoro nasz sygnał wejściowy jest tutaj rzeczywisty, możemy 

zignorować drugą (lustrzane odbicie) połowę DFT. Jedną szczególnie popularną i przydatną klasą 

sygnałów wejściowych, które nie wyglądają na wszystkie sinusoidy, są fale prostokątne. Właściwie 



widzieliśmy już QFT kilku fal prostokątnych, na rysunku. Poniżej pokazujemy, jak wyglądają wielkości 

dla konwencjonalnej DFT fali prostokątnej. 

 

Chociaż na rysunku wcześniejszym pokazano już QFT zestawu fal prostokątnych, przyjrzyjmy się 

dokładniej przykładowi. Aby uczynić rzeczy nieco bardziej interesującymi, rozważymy rejestr ośmiu 

kubitów (tj. Kubit), który daje nam 256 wartości stanu do zabawy. Przykładowy kod w przykładzie 4, 

pokazany na rysunku , przygotowuje ośmiokrotnie powtarzającą się falę prostokątną - rejestr QPU 

odpowiadający sygnałowi pokazanemu na rysunku. 

 

Przykład 4. Obwód QFT fali prostokątnej 

// Ustawiać 

qc.reset (8); 

// Utwórz równą superpozycję 

qc.write (0); 

qc.had (); 

// Wprowadź znak minus z określoną częstotliwością 

// (Umieszczając fazę na różnych kubitach, możemy zmieniać 

// częstotliwość fali prostokątnej) 

qc. faza (180, 16); 

// Zastosuj QFT 

qc.QFT (); 



Kod tuż przed opuszczeniem przez QFT naszego rejestru wejściowego QPU w stanie pokazanym na 

rysunku. 

 

Pamiętając, że zielone kółka (ze względną fazą 180 °) reprezentują znaki ujemne, miejmy nadzieję, że 

będziesz w stanie przekonać się, że ten sygnał jest zarówno całkowicie rzeczywisty, jak i całkowicie 

analogiczny do sygnału wejściowego DFT pokazanego na rysunku wcześniejszym. Stosując QFT do 

rejestru w tym stanie (wywołując qc.QFT () w QCEngine), otrzymujemy stan wyjściowy pokazany na 

rysunku. 

 

Ten rejestr jest dokładnie prostokątną falą DFT z rysunku wcześniejszegi, gdzie każdy składnik w 

przestrzeni częstotliwości jest zakodowany w wielkościach i względnych fazach stanów naszego 



rejestru QPU. Oznacza to, że prawdopodobieństwo odczytania danej konfiguracji rejestru post-QFT jest 

teraz określone przez to, jak silnie dana częstotliwość wpływa na nasz sygnał. Wykreślając te 

prawdopodobieństwa na rysunku, możemy zobaczyć podobieństwo do konwencjonalnych wyników 

DFT uzyskanych wcześniej dla fali prostokątnej 

 

 

Korzystanie z QFT 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby pokazać, że możemy myśleć o QFT jako o wiernej implementacji DFT 

w sygnałach rejestrów QPU. Biorąc pod uwagę, jak skomplikowany i drogi jest QPU, samo odtworzenie 

konwencjonalnego algorytmu wydaje się być dużym problemem. Należy pamiętać, że naszą motywacją 

do używania prymitywu QFT jest przede wszystkim manipulowanie wynikami obliczeń zakodowanych 

w fazie, a nie zapewnienie pełnego zastąpienia FFT. To powiedziawszy, bylibyśmy niedbali, gdybyśmy 

nie ocenili, jak złożoność obliczeniowa QFT wypada w porównaniu z FFT - zwłaszcza, że QFT okazuje się 

być dużo, dużo szybszy niż najlepszy konwencjonalny odpowiednik. 

QFT jest szybki 

Mówiąc o szybkości algorytmów FFT i QFT, interesuje nas liczba, która dotyczy tego, jak wydłuża się 

czas działania algorytmu, gdy zwiększamy rozmiar naszego sygnału wejściowego (pod względem 

całkowitej liczby bitów potrzebnych do jego przedstawienia). Ze wszystkich praktycznych powodów 

możemy myśleć o liczbie podstawowych operacji używanych przez algorytm jako równoważnych z 

czasem potrzebnym do wykonania, ponieważ każda operacja zajmuje ustalony czas na działanie na 

kubitach QPU. FFT wymaga wielu operacji, które rosną wraz z liczbą bitów wejściowych n równą O (n2). 

Jednak QFT - wykorzystując dwa stany dostępne w rejestrze m-kubitowym - wykorzystuje pewną liczbę 

bramek, które rosną tylko jako O (m). Pragmatycznie oznacza to, że w przypadku małych sygnałów 

(mniej niż 22 bity lub około 4 miliony próbek) konwencjonalna FFT będzie szybsza, nawet przy użyciu 

tylko laptopa. Ale gdy rozmiar problemu wejściowego rośnie, wykładnicza przewaga QFT staje się 

jasna. Rysunek przedstawia porównanie obu metod w miarę wzrostu rozmiaru sygnału. Należy 



zauważyć, że oś x odnosi się do liczby bitów (w przypadku FFT) lub kubitów (w przypadku QFT) 

tworzących rejestr wejściowy. 

 

Przetwarzanie sygnału za pomocą QFT 

Biorąc pod uwagę znaczenie FFT dla szerokiego pola sygnału przetwarzania, bardzo kuszące jest 

myślenie, że głównym zastosowaniem QFT jest z pewnością zapewnienie wykładniczo szybszej 

implementacji tego narzędzia do przetwarzania sygnałów. Ale podczas gdy wyjście DFT jest tablicą 

wartości cyfrowych, które możemy badać w wolnym czasie, wyjście QFT jest zablokowane w rejestrze 

wyjściowym naszego QPU. Podejmijmy nieco bardziej metodyczne stwierdzenie ograniczeń, z jakimi 

mamy do czynienia za każdym razem, gdy próbujemy praktycznie wykorzystać wyniki QFT. Posiadanie 

naszego sygnału wejściowego i jego wyjścia QFT zakodowanego w amplitudach stanu kwantowego 

stwarza dwa wyzwania: 

1. W jaki sposób wprowadzamy nasz sygnał do wejściowego rejestru kwantowego w pierwszym 

miejscu? 

2. W jaki sposób uzyskamy dostęp do wyniku QFT, gdy skończymy? 

Pierwszy problem - wprowadzenie sygnału wejściowego do rejestru kwantowego - nie zawsze jest 

łatwy do rozwiązania. Przykład fali prostokątnej, który badaliśmy na rysunku 7-18, można 

wygenerować za pomocą dość prostego programu kwantowego, ale jeśli zamierzamy wprowadzić 

dowolne konwencjonalne dane do rejestru kwantowego, taki prosty obwód może nie istnieć. W 

przypadku niektórych sygnałów koszt inicjalizacji rejestru wejściowego może zniweczyć korzyści 

wynikające z QFT. 

UWAGA: Istnieją techniki umożliwiające łatwiejsze przygotowanie niektórych rodzajów superpozycji w 

rejestrze QPU, chociaż często wymagają one dodatków do standardowego sprzętu QPU. . Drugi 

problem, który wymieniliśmy, jest oczywiście podstawowym wyzwaniem związanym z 



programowaniem QPU - jak ODCZYTAĆ odpowiedź z naszego rejestru? W przypadku prostych QFT o 

pojedynczej częstotliwości, takich jak te, które widzieliśmy na rysunku 7-2, odczyt rejestru daje 

jednoznaczną odpowiedź. Ale QFT bardziej złożonych sygnałów (takich jak te na rysunku 7-18) tworzy 

superpozycję wartości częstotliwości. Czytając to, losowo otrzymujemy tylko jeden z teraźniejszości 

częstotliwości. Jednak ostateczny stan po QFT może być dla nas przydatny w pewnych okolicznościach. 

Rozważmy wyjście z wejścia sygnału prostokątnego: 

1. Jeśli aplikacja (ta, która wywołuje QFT) jest w porządku i pozwala na losowe uzyskiwanie odpowiedzi, 

która jest „dominującą częstotliwością lub jej wielokrotnością”, wszystko gotowe. W naszym 

przykładzie z falą prostokątną jest osiem poprawnych odpowiedzi i zawsze otrzymamy jedną z nich. 

2. Jeśli aplikacja może zweryfikować żądaną odpowiedź, możemy szybko wykryć, czy losowy wynik 

odczytu stanu wyjściowego QFT jest odpowiedni. Jeśli nie, możemy ponownie uruchomić QFT. 

W ten sposób możliwości przetwarzania sygnałów w QFT mogą nadal oferować cenny prymityw do 

manipulacji fazą; w rzeczywistości zobaczymy, jak odgrywa taką właśnie rolę w algorytmie faktoringu 

Shora. 

Przygotowanie superpozycji z odwrotną QFT 

Jak dotąd myśleliśmy o QFT jako o prymitywnym manipulowaniu fazą. Innym zastosowaniem QFT jest 

przygotowanie (lub zmiana) okresowo zmieniających się superpozycji w sposób, który w innym 

przypadku byłby bardzo trudny. Podobnie jak wszystkie operacje QPU bez ODCZYTU, QFT ma 

odwrotność. Odwrotna wartość QFT (invQFT) przyjmuje jako wejście rejestr kubitowy reprezentujący 

przestrzeń częstotliwości i zwraca jako wyjście rejestr pokazujący sygnał, któremu odpowiada. 

Możemy użyć invQFT do łatwego przygotowania okresowo zmieniających się superpozycji rejestrów w 

następujący sposób: 

1. Przygotuj rejestr kwantowy reprezentujący wymagany stan w przestrzeni częstotliwości. Często jest 

to łatwiejsze niż bezpośrednie przygotowanie stanu za pomocą bardziej skomplikowanego obwodu. 

2. Zastosuj invQFT, aby zwrócić wymagany sygnał w rejestrze wyjściowym QPU. 

Przykład 5, pokazany na rysunku  pokazuje, jak możemy utworzyć rejestr kubitowy z względną fazą 

oscylującą trzy razy w obrębie rejestru. 

 

Przykład 5. Zamiana częstotliwości na stan 

// Setup 



var num_qubits = 4; 

qc.reset(num_qubits); 

var qin = qint.new(num_qubits, 'qin'); 

// Write the frequency we want to register 

qin.write(3); 

// Inverse QFT to turn into a signal 

qin.invQFT() 

InvQFT można również wykorzystać do przygotowania rejestru QPU, który zmienia się okresowo pod 

względem wielkości, a nie fazy względnej, jak w przykładzie, który widzieliśmy na rysunku 7-12. Aby to 

zrobić, musimy tylko przypomnieć, że rejestr o okresowo zmieniających się wielkościach jest 

rzeczywistym sygnałem, więc w przestrzeni częstotliwości potrzebujemy symetrycznej reprezentacji, 

na której invQFT będzie działać. Jest to pokazane na przykładzie 6 i pokazane na rysunku. 

 

Przykład 6. Przygotuj stan za pomocą invQFT 

// Setup 

var num_qubits = 4; 

qc.reset(num_qubits); 

var qin = qint.new(num_qubits, 'qin'); 

qin.write(0); 

// Write the frequencies we want to register 

qin.had(1); 

qc.cnot(14,1); 

qin.not(2); 

qc.cnot(1,2); 

qin.not(2); 

//Inverse QFT to turn into a signal 

qin.invQFT() 



Oprócz przygotowania stanów o zadanych częstotliwościach, invQFT umożliwia również łatwą zmianę 

informacji o ich częstotliwości. Załóżmy, że w pewnym momencie algorytmu chcemy zwiększyć 

częstotliwość, z jaką względne fazy oscylują w naszym rejestrze QPU. Możemy podjąć następujące 

kroki: 

1. Zastosuj QFT do rejestru, abyśmy mieli teraz sygnał przedstawiony w przestrzeni częstotliwości. 

2. Dodaj 1 do wartości teraz zapisanej w rejestrze. Ponieważ nasz sygnał wejściowy 

jest złożona, spowoduje to wzrost wartości każdej składowej częstotliwości. 

3. Zastosuj invQFT, aby odzyskać nasz oryginalny sygnał, tylko teraz ze zwiększonymi częstotliwościami. 

Przykładowy kod w przykładzie 7, pokazany na rysunku, stanowi prosty przykład wykonania tego. 

 

Przykład 7. Manipulacja częstotliwością QFT 

// Set up input register 

var n = 4; 

// Prepare a complex sinusoidal signal 

qc.reset(n); 

var freq = 2; 

qc.write(freq); 

var signal = qint.new(n, 'signal'); 

signal.invQFT(); 

// Move to frequency space with QFT 

signal.QFT(); 

// Increase the frequency of signal 

signal.add(1) 

// Move back from frequency space 

signal.invQFT(); 

Przeniesienie się do przestrzeni częstotliwości może pozwolić nam na wykonywanie skomplikowanych 

manipulacji stanem, ale są przypadki, w których musimy zachować ostrożność. Na przykład, 

rzeczywiste sygnały wejściowe są trudniejsze do manipulowania. 

WSKAZÓWKA: Jeśli rejestr QPU zawiera stan reprezentujący pojedynczą częstotliwość lub 

superpozycję częstotliwości, która nie jest symetryczna, po zastosowaniu invQFT będziemy mieć 

rejestr QPU, który zmienia się okresowo we względnej fazie. Jeśli, z drugiej strony, przed 



zastosowaniem invQFT, rejestr zawiera symetryczną superpozycję częstotliwości, wyjściowy rejestr 

QPU będzie zawierał stan, który zmienia się okresowo pod względem wielkości. 

Wewnątrz QPU 

Rysunek przedstawia podstawowe operacje QPU wykorzystywane do wykonywania QFT na sygnale 

kubitu. 

 

 

Naszym wyzwaniem jest zrozumienie, w jaki sposób uporządkowanie prostych operacji QPU może 

wyodrębnić składowe częstotliwości z sygnału w rejestrze wejściowym. Wyjaśnienie QFT wymagałoby 

zastanowienia się, jak ten obwód działa w stanie wejściowym wyglądającym jak na rysunku 

wcześniejszym, gdzie fazy zmieniają się okresowo w całym rejestrze. To dość wymagające zadanie. 

Przyjmiemy o wiele prostsze podejście i spróbujemy wyjaśnić, jak działa odwrotna wartość QFT. Jeśli 

potrafimy zrozumieć invQFT, QFT jest po prostu odwrotna. W prostym przypadku wejścia 

czterokubitowego, invQFT ma rozkład pokazany na rysunku. 

 

Chociaż wygląda to bardzo podobnie do obwodu QFT, co najważniejsze, fazy są różne. Rysunek 7-26 

pokazuje, co otrzymamy, jeśli zastosujemy poprzedni obwód do rejestru zawierającego wartość 2. 



 

WSKAZÓWKA: Istnieje więcej niż jeden sposób, w jaki można zapisać obwody dla QFT i invQFT. 

Wybraliśmy tutaj formularze, które są szczególnie wygodne, aby pomóc nam wyjaśnić działanie 

obwodu. Jeśli zauważysz nieco inne obwody tych prymitywów, warto sprawdzić, czy są one 

równoważne. 

Intuicja 

Załóżmy, że dostarczamy invQFT z N-kubitowym rejestrem wejściowym kodującym pewną liczbę 

całkowitą n. Ponieważ wyobrażamy sobie skanowanie wzdłuż 2 wartości rejestru wyjściowego, 

potrzebujemy względnej fazy każdej kolejnej wartości, aby obrócić się wystarczająco, aby wykonać 

pełne 360 ° co 2N/n okręgów. Oznacza to, że do wytworzenia pożądanego stanu wyjściowego 

potrzebujemy, aby każdy kolejny okrąg miał swoją względną fazę obróconą o dodatkowe 360 ° × n /2N, 

jak pokazano na rysunku z początku sekcji 

 

Być może łatwiej to dostrzec w przypadku konkretnego przykładu z rysunku 7-26. W tym przypadku, 

ponieważ mamy rejestr czterokubitowy o wartości wejściowej 2, będziemy chcieli obrócić każdą 

kolejną wartość o kąt 360 ° × n / 2N = 360 ° × 2/24 = 45 °, aby uzyskać nasze żądany stan wyjścia. Jest to 

pokazane na rysunku  



 

Widzimy, że rotacja według tej prostej reguły zapewnia nam dokładnie to, czego potrzebujesz 

okresowość w fazach względnych rejestru (oczywiście zwracając uwagę, że 360 ° ≡ 0 °, 405 ° ≡ 45 °, itd.) 

Operacja według operacji 

Obwód invQFT na rysunku 7-25 to po prostu sprytnie zwarty sposób wdrożenie tej warunkowej zasady 

rotacji. Aby to zobaczyć, możemy podzielić zadania, które obwód na rysunku musi wykonać, na dwa 

oddzielne wymagania: 

1. Określ wartość θ = n / 2 × 360 ° (gdzie n jest wartością początkowo zapisaną w rejestrze). 

2. Obróć fazę każdego okręgu w rejestrze o wielokrotność kąta θ znalezionego w poprzednim kroku, 

gdzie wielokrotność jest wartość dziesiętna. 

InvQFT faktycznie wykonuje oba te kroki jednocześnie w genialnie kompaktowy sposób. Jednak 

omówimy oddzielnie, jak wykonuje każdy krok, aby lepiej widzieć jego działanie. Chociaż może się to 

wydawać nieco zacofane, w rzeczywistości najłatwiej będzie zacząć od drugiego kroku. Jak możemy 

zastosować PHASE, w której kąt obrotu dla każdej wartości w rejestrze jest wielokrotnością tej 

wartości? 

Obracanie fazy każdego okręgu o wielokrotność jego wartości 

Wyrażając liczbę całkowitą w naszym rejestrze QPU, wartość 0/1 k-tego kubitu  wskazuje, czy istnieje 

wkład 2k do wartości liczby całkowitej - tak jak w normalnym rejestrze binarnym. Aby więc wykonać 

dowolną operację na rejestrze tyle razy, ile jest reprezentowana w rejestrze, musimy wykonać operację 

raz na kubicie o wadze 20, dwa razy na kubicie o wadze 21 i tak dalej. Możemy zobaczyć, jak to działa 

na przykładzie. Załóżmy, że chcieliśmy wykonać k partii 20 ° obrotów na rejestrze, gdzie k jest wartością 

przechowywaną w rejestrze. Mogliśmy to zrobić, jak pokazano na rysunku 7-29. 

 

Zwróć uwagę, że wykonaliśmy operacje HAD również na początku, aby otrzymać wynik dla każdej 

możliwej wartości k w superpozycji. Przykład 7-8 zawiera kod, którego użyliśmy do wygenerowania 

tego obwodu. 

Przykład 8. Fazy obrotowe QFT w różnych ilościach 



// Obróć k-ty stan w rejestrze o k razy 20 stopni 

var phi = 20; 

// Let's consider a 4-qubit register 

qc.reset(4); 

// First HAD so that we can see the result for all k values at once 

qc.write(0); 

qc.had(); 

// Apply 2^k phase operations to kth qubit 

for (var i=0; i<4; i++) { 

var val = 1<<i; 

for (var j=0; j<val; j++) { 

qc.phase(phi, val); 

} 

} 

W przykładzie 8 otrzymujemy stan k-ty obrócony o k × 20 °, jak pokazano na rysunku. Dokładnie to, 

czego chcieliśmy! 

 

Aby zaimplementować invQFT, musimy wykonać tę sztuczkę z kątem, którego używamy, wynoszącym 

n / 2N × 360 ° zamiast 20 ° (gdzie n jest wartością początkową w rejestrze).  

Obracanie warunkowe o kąt n / 2N × 360 °  

Odnosząc się z powrotem do rysunku wcześniejszego, widzimy, że invQFT składa się z czterech 

podprogramów, pokazanych na rysunku . 



 

Jeśli będziesz uważnie śledzić, zauważysz, że w rzeczywistości są to obroty, które przedstawia rysunek 

w odwrotnej kolejności - ale wkrótce zobaczymy, jak po prostu rozwiązać ten problem. Rozważmy 

pierwszy podobwód z rysunku. Możemy potwierdzić, że wykonuje on określony obrót n / 2N × 360 ° na 

kubicie o największej wadze (0x8). 

 

Każde CPHASE w tej podprogramie warunkowym obraca kubit 0x8 o kąt, który jest taki sam, jak 360 ° 

co kubit warunku równy 2N. Na przykład CPHASE działający między kubitami 0x4 i 0x8 na rysunku 

obraca kubit o największej masie o 90 °, a 4/2 = 90 ° / 360 °. W ten sposób budujemy obrót n / 2N × 360 

° na kubicie 0x8 poprzez każdy składnik jego rozszerzenia binarnego. Ale co z kubitem o największej 

wadze? To rozszerzenie binarne powinno również wymagać wykonania warunkowego względnego 

obrotu fazy o 180 ° kubit o największej masie, w zależności od wartości kubitu o największej masie. 

Operacja HAD na rysunku robi to właśnie za nas (aby to zobaczyć, po prostu przypomnij sobie 

definiujące działanie HAD na stanach ∣0⟩ i ∣1⟩). Ten HAD służy również innemu celowi: generowaniu 

superpozycji tego kubitu z rejestru zgodnie z wymaganiami przedstawionymi na rysunku 

wcześniejszym. Widzicie, co mieliśmy na myśli, mówiąc, że ten obwód jest sprytnie zwarty? Każdy 

kolejny podobwód  skutecznie wykonuje a przetoczyć w lewo, przesuwając w górę ciężar kąta 

skojarzonego z każdym kubitem (tak, że na przykład w podobwodzie 2 kubit 0x2 jest powiązany z 

obrotem o 90 °, a nie o 45 °). W rezultacie każdy podobwód mnoży fazę n / 2N × 360 °, którą stosuje, 

przez 2 przed przekazaniem jej do konkretnego kubitu, na którym działa - tak jak jest to wymagane na 

rysunku. Podsumowując, wykonuje to warunkowe obroty, których potrzebujemy dla invQFT - ale z 

jednym problemem. Wszystko jest do góry nogami! Podobwód 1 obraca kubit 0x8 o pojedynczą 

wielokrotność fazy, podczas gdy rysunek pokazuje, że powinniśmy obrócić o ośmiokrotność jego 

wartości. Dlatego potrzebujemy wymiany na samym końcu rysunku. Jak sprytne to jest? Obwód 

odwrotnej QFT wykonuje wiele kroków. Jak sprytne to jest? Odwrotny obwód QFT wykonuje wiele 

kroków potrzebnych do naszego pożądanego, okresowo zmieniającego się sygnału wyjściowego, a 

wszystkie są skompresowane w mały, wielofunkcyjny zestaw operacji! Aby uprościć nasze poprzednie 



wyjaśnienie, ograniczyliśmy się do pojedynczego wejścia w postaci liczby całkowitej w invQFT, ale 

operacje QPU, których użyliśmy, działają tak samo dobrze na superpozycji wejść. 

Wniosek 

Dowiedziałeś się o jednym z najpotężniejszych prymitywów QPU, kwantowej transformacie Fouriera. 

Podczas gdy prymityw AA pozwolił nam wydobyć informacje o wartościach dyskretnych zakodowanych 

w fazach naszego rejestru, prymityw QFT umożliwia nam wydobycie informacji o wzorach informacji 

zakodowanych w rejestrze QPU. Jak zobaczymy później, ten prymityw jest rdzeniem niektórych z 

najpotężniejszych algorytmów, jakie możemy uruchomić na QPU, w tym algorytmu Shora, który jako 

pierwszy zapoczątkował główny nurt zainteresowania komputerami kwantowymi. 

Oszacowanie fazy kwantowej 

Estymacja fazy kwantowej (nazywana również po prostu estymacją fazy) jest kolejnym prymitywem 

QPU dla naszego zestawu narzędzi. Podobnie jak w przypadku amplitudy i QFT, estymacja fazy 

wyodrębnia namacalne, czytelne informacje z superpozycji. Szacowanie fazy jest również 

prawdopodobnie najtrudniejszym prymitywem, jaki do tej pory wprowadziliśmy, ponieważ jest 

koncepcyjnie trudny z dwóch powodów: 

1. W przeciwieństwie do prymitywów AA i QFT, estymacja fazy uczy nas atrybutu operacji działającej 

na rejestrze QPU, a nie atrybutu samego stanu rejestru QPU. 

2. Specyficzny atrybut, którego estymacja fazy uczy nas o działaniu QPU, mimo że jest niezwykle ważna 

w wielu algorytmach, wydaje się być bezużyteczna i arbitralna. Odkrycie jego praktycznego 

zastosowania jest wyzwaniem bez uciekania się do jakiejś stosunkowo zaawansowanej matematyki. 

Ale spróbujemy! 

Omówimy, czym jest estymacja fazy, wypróbuj kilka praktycznych przykładów, a następnie podzielimy 

je na operacje. 

Nauka o operacjach QPU 

Programowanie problemu, który chcemy rozwiązać w QPU, nieuchronnie wiąże się z działaniem na 

jakimś rejestrze QPU z podstawowymi operacjami przedstawionymi w sekcjach 2 i 3. Pomysł, że 

chcielibyśmy prymitywu, który uczy nas czegoś, może zabrzmieć dziwnie - z pewnością, gdybyśmy 

skonstruowali obwód, to wiemy wszystko, co trzeba o nim wiedzieć! Jednak niektóre rodzaje danych 

wejściowych mogą być zakodowane w operacjach QPU, więc poznanie ich może potencjalnie pomóc 

nam znaleźć rozwiązania, których szukamy. Na przykład, w rozdziale 13 zobaczymy, że algorytm HHL 

do odwracania pewnych macierzy koduje te macierze poprzez rozsądnie dobrane operacje QPU. 

Właściwości tych operacji, które ujawnia estymacja fazy kwantowej, uczą nas czegoś krytycznego i 

nietrywialnego o macierzy, którą musimy odwrócić. 

Fazy własne uczą nas czegoś pożytecznego 

A więc jakiej dokładnie właściwości szacowanie fazy uczy nas o operacjach QPU? Być może najłatwiej 

odpowiedzieć na to pytanie na przykładzie. Rzućmy okiem na naszego starego przyjaciela MIAŁO. 

Przypomnijmy, że działając na pojedynczym rejestrze kubitowym, HAD przekształca ∣0⟩ i ∣1⟩ w zupełnie 

nowe stany, jak pokazano na rysunku. 



 

Dla większości innych stanów wejściowych HAD podobnie generuje zupełnie nowe stany wyjściowe. 

Jednak rozważ działanie HAD na dwa specjalne stany wejściowe pokazane na rysunku. 

 

Pierwszy stan wejściowy ma obie składowe w fazie z 14,64% szansą na READ, aby był w stanie 1⟩, 

podczas gdy drugie wejście ma składowe 180 ° w fazie i 14,64% szansy na bycie w stanie 0⟩ . Zwróć 

uwagę, jak HAD działa na te stany. Pierwsza jest całkowicie niezmieniona, podczas gdy druga uzyskuje 

tylko fazę globalną 180 ° (tj. Faza względna pozostaje niezmieniona). W rozdziale 2 zauważyliśmy, że 

fazy globalne są nieobserwowalne, więc możemy również powiedzieć, że HAD skutecznie pozostawia 

ten drugi stan niezmieniony. Stany niepodatne na działanie określonego QPU w ten sposób (z 

wyjątkiem faz globalnych) są nazywane stanami własnymi operacji. Każda operacja QPU ma odrębny i 

unikalny zestaw takich specjalnych stanów, dla których nada tylko nieistotną fazę globalną. Chociaż 

globalne fazy, które mogą uzyskać stany własne, są nieobserwowalne, uczą nas czegoś odkrywczego 

na temat operacji QPU, która je wytwarza. Faza globalna uzyskana przez określony stan własny jest 

znana jako faza własna tego stanu własnego. Jak właśnie widzieliśmy, HAD ma dwa (a właściwie tylko 

dwa) stany własne z powiązanymi fazami własnymi. 



 

Warto powtórzyć, że poszczególne stany własne (i powiązane fazy własne) są specyficzne dla HAD - 

inne operacje QPU będą miały zupełnie inne stany własne i fazy własne. W rzeczywistości stany własne 

i fazy własne operacji QPU określają operację całkowicie, w tym sensie, że żadna inna operacja QPU 

nie ma tego samego zbioru. 

Co robi oszacowanie fazy 

Teraz, gdy dobrze znamy język stanów własnych i faz własnych, możemy opisać, co osiąga prymityw 

estymacji fazy. Estymacja fazy pomoże określić fazy własne związane ze stanami własnymi operacji 

QPU, zwracając nam superpozycję wszystkich faz własnych. To nie lada wyczyn, ponieważ fazy globalne 

są zwykle nieobserwowalnymi artefaktami. Piękno prymitywu estymacji fazy polega na tym, że 

znajduje sposób na przeniesienie informacji o tej globalnej fazie do innego rejestru - w formie, którą 

można przeczytać. Dlaczego mielibyśmy kiedykolwiek chcieć określić fazy własne operacji QPU? W 

kolejnych rozdziałach zobaczymy, jak przydatne może to być, ale nasza poprzednia uwaga, że mogą 

one w unikalny sposób scharakteryzować operacje QPU, powinna wskazywać, że są one ważne. 

UWAGA: Dla czytelników z doświadczeniem w algebrze liniowej: stany własne i fazy własne to wektory 

własne i zespolone fazy własne macierzy unitarnych reprezentujących operacje QPU w pełnej 

matematyce obliczeń kwantowych. 

Jak korzystać z szacowania fazy 

Mając pojęcie o tym, co robi estymacja fazy kwantowej, pobrudźmy sobie ręce i zobaczmy, jak ją 

wykorzystać w praktyce. Załóżmy, że mamy jakąś operację U QPU, która działa na n kubitach i ma 

pewien zestaw stanów własnych, które będziemy nazywać u1, u2,…, uj. Korzystając z estymacji faz, 

chcemy poznać fazy własne związane z każdym z tych stanów własnych. Nie zapominaj, że faza własna 

skojarzona ze stanem własnym j-tym jest zawsze fazą globalną - więc możemy określić ją przez kąt θj, 

o który faza globalna obraca stan rejestru. Używając tej notacji, możemy podać nieco bardziej zwięzły 

opis zadania wykonywanego przez estymację fazy: Biorąc pod uwagę operację QPU U i jeden z jej 

stanów własnych u, estymacja fazy zwraca (z pewną precyzją) odpowiedni kąt fazy własnej θj. W 

QCEngine możemy przeprowadzić estymację fazy za pomocą wbudowanej funkcji phase_est () (zobacz 

przykład 8-2, aby zapoznać się z implementacją tej funkcji w kontekście bardziej elementarnych 



operacji QPU). Aby skutecznie nazwać ten prymityw, musimy zrozumieć, jakich danych wejściowych 

oczekuje i jak należy interpretować jego dane wyjściowe. Te dane wejściowe i wyjściowe 

podsumowano na rysunku. 

 

Przyjrzyjmy się dokładniej argumentom funkcji phase_est (). 

Sygnatura estymacji fazy wejściowej to: 

phase_est (qin, qout, cont_u) 

qin i qout to rejestry QPU, podczas gdy cont_u powinno być odniesieniem do funkcji wykonującej 

operację QPU, która nas interesuje (chociaż w szczególny sposób, jak zobaczymy wkrótce): 

qin 

Rejestr wejściowy n-kubitowy przygotowany w stanie własnym u, dla którego chcemy uzyskać fazę 

własną. 

qout 

Drugi rejestr m kubitów, zainicjowany jako same zera. Prymityw ostatecznie użyje tego rejestru do 

zwrócenia binarnej reprezentacji żądanego kąta θj, odpowiadającego stanowi własnemu 

wprowadzonemu w qin. Ogólnie, im większe jest m, tym większa precyzja, z jaką otrzymujemy 

reprezentację θc 

cont_u 

Implementacja kontrolowanej wersji operacji QPU U, której określamy fazy własne. Powinno to być 

przekazane jako funkcja postaci cont_u (in, out), która przyjmuje pojedynczy kubit, który będzie 

kontrolował, czy U zostanie zastosowane do rejestru n-kubitowego. Aby podać konkretny przykład 

wykorzystania estymacji fazy, zastosujemy prymityw do znalezienia fazy własnej HAD. W tabeli 8-1 

widzieliśmy, że jeden ze stanów własnych HAD ma fazę własną równą 180 ° - zobaczmy, czy funkcja 

phase_est () może odtworzyć ten wynik przy użyciu przykładowego kodu z przykładu 1. 

Przykład 1. Korzystanie z prymitywu estymacji fazy 

//Specify the size of output register - determines precision 

// of our answer 



var m = 4; 

// Specify the size of input register that will specify 

// our eigenstate 

var n = 1; 

// Setup 

qc.reset(m + n); 

var qout = qint.new(m, 'output'); 

var qin = qint.new(n, 'input'); 

// Initialize output register all zeros 

qout.write(0); 

// Initialize input register as eigenstate of HAD 

qin.write(0); 

qin.roty(-135); 

// This state will have an eigenphase of 180. 

// For eigenphase 0, we would instead use qin.roty(45); 

// Define our conditional unitary 

function cont_u(qcontrol, qtarget, control_count) { 

// For Hadamard, we only need to know if control_count 

// is even or odd, as applying HAD an even number of 

// times does nothing. 

if (control_count & 1) 

qtarget.chadamard(null, ~0, qcontrol.bits(control_count)); 

} 

// Operate phase estimation primitive on registers 

phase_est(qin, qout, cont_u); 

// Read output registera 

qout.read(); 

Określamy stan własny za pomocą qin i inicjalizujemy qout jako czterokubitowy rejestr wszystkich zer. 

Jeśli chodzi o cont_u, warto podkreślić, że nie przekazujemy po prostu HAD, ale raczej funkcję 

implementującą kontrolowaną operację HAD. Jak zobaczymy w dalszej części tego rozdziału, 

wewnętrzne działanie estymacji fazy wyraźnie tego wymaga. Ponieważ generowanie kontrolowanej 

wersji dowolnej operacji QPU może być nietrywialne, funkcja phase_est () pozostawia użytkownikowi 



określenie funkcji, która to osiągnie. W tym konkretnym przykładzie używamy kontrolowanej wersji 

HAD wbudowanej w QCEngine, zwanej chadamard (). 

Rysunek  przedstawia przegląd w notacji kołowej tego, czego możemy się spodziewać po uruchomieniu 

przykładu 1. 

 

Stan rejestru wejściowego pozostaje taki sam przed i po zastosowaniu fazy phase_est (), zgodnie z 

oczekiwaniami. Ale o co chodzi z rejestrem wyjściowym? Spodziewaliśmy się 180 ° i mamy 8! 

Wyjścia 

Uzyskujemy naszą fazę własną poprzez zastosowanie operacji READ do m kubitów rejestru 

wyjściowego. Ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że wewnętrzne działanie 

estymacji fazy kończy się wyrażeniem θ jako ułamka 360 °, który jest zakodowany w rejestrze 

wyjściowym jako ułamek jego rozmiaru. Innymi słowy, jeśli wyjściowa faza własna wynosiła 90 °, co 

stanowi jedną czwartą pełnego obrotu, to spodziewalibyśmy się, że rejestr wyjściowy z trzema 

kubitami będzie dawał wartość binarną dla 2, co jest również jedną czwartą z 23 = 8 możliwych wartości 

rejestru. W przypadku na rysunku spodziewaliśmy się fazy 180 °, co stanowi połowę pełnego obrotu. 

Dlatego w czterokubitowym rejestrze wyjściowym z 24 = 16 wartościami oczekujemy wartości 8, 

ponieważ jest to dokładnie połowa rozmiaru rejestru. Prosty wzór, który wiąże fazę własną (θ) z 

wartością rejestru, którą odczytamy (R), jako funkcję rozmiaru rejestru, daje równanie. 

 

Drobnym drukiem 

Jak zawsze w przypadku programowania QPU, powinniśmy uważnie zwrócić uwagę na wszelkie 

ograniczenia, jakie możemy napotkać. Przy szacowaniu fazy należy pamiętać o kilku drobnym druku. 

Wybór rozmiaru rejestru wyjściowego 

W przykładzie 1 faza własna, którą staraliśmy się ujawnić, mogłaby być doskonale wyrażona w 

reprezentacji czterokubitowej. Ogólnie jednak precyzja, z jaką możemy określić fazę własną, będzie 

zależeć od wielkości rejestru wyjściowego. Na przykład za pomocą rejestru wyjściowego z trzema 

kubitami możemy precyzyjnie przedstawić następujące kąty: 



 

Gdybyśmy próbowali użyć tego rejestru wyjściowego z trzema kubitami do określenia fazy własnej o 

wartości 150 °, rozdzielczość rejestru byłaby niewystarczająca. Pełne przedstawienie 150 ° wymagałoby 

zwiększenia liczby kubitów w rejestrze wyjściowym. Oczywiście nieskończone zwiększanie rozmiaru 

naszego rejestru wyjściowego jest niepożądane. W przypadkach, gdy rejestr wyjściowy ma 

niewystarczającą rozdzielczość, okazuje się, że kończy się w superpozycji wyśrodkowanej wokół 

najbliższych możliwych wartości. Z powodu tej superpozycji, zwracamy najlepsze oszacowanie naszej 

fazy w niższej rozdzielczości tylko z pewnym prawdopodobieństwem. Na przykład, rysunek pokazuje 

rzeczywisty stan wyjściowy, jaki otrzymujemy podczas przeprowadzania estymacji fazy w celu 

określenia fazy własnej równej 150 ° z rejestrem wyjściowym mającym tylko trzy kubity. 

 

Prawdopodobieństwo uzyskania najlepszego oszacowania jest zawsze większe niż około 40% i możemy 

oczywiście poprawić to prawdopodobieństwo, zwiększając rozmiar rejestru wyjściowego. Jeśli chcemy 

wyznaczyć fazę własną do p bitów dokładności i chcemy, aby prawdopodobieństwo błędu (tj. Nie 

otrzymania najlepszego możliwego oszacowania) nie było większe niż, wówczas możemy obliczyć 

rozmiar rejestru wyjściowego, który powinniśmy zastosować, m , tak jak: 

 

Złożoność 

Złożoność prymitywu estymacji fazy (pod względem liczby potrzebnych operacji) zależy od liczby 

kubitów m, których używamy w naszym rejestrze wyjściowym i jest określona przez O (m). Oczywiście 

im większej precyzji wymagamy, tym więcej operacji QPU jest potrzebnych. W artykule „Wewnątrz 

QPU” zobaczymy, że ta zależność wynika głównie z zależności oszacowania fazy od prymitywu invQFT. 

Operacje warunkowe 

Być może największym zastrzeżeniem związanym z estymacją fazy jest założenie, że możemy uzyskać 

dostęp do podprogramu implementującego kontrolowaną wersję operacji QPU, dla której chcemy 

znaleźć fazy własne. Ponieważ operacja podstawowa szacowania fazy wywołuje tę procedurę wiele 

razy, ważne jest, aby można ją było wykonać wydajnie. Skuteczność zależy od wymagań konkretnej 

aplikacji wykorzystującej estymację faz. Ogólnie, jeśli nasz podprogram cont_u ma złożoność większą 

niż O (m), ogólna wydajność prymitywu estymacji fazy ulegnie erozji. Trudność znalezienia tak 

wydajnych podprogramów zależy od konkretnej operacji QPU. 



Estymacja fazowa w praktyce 

Estymacja fazy pozwala nam wyodrębnić fazę własną skojarzoną z określonym stanem własnym, 

wymagając od nas określenia tego stanu własnego w rejestrze wejściowym. Może się to wydawać 

trochę wymyślone - jak często zdarza się, że znamy stan własny, ale musimy znać związaną z nim fazę 

własną? Rzeczywista użyteczność szacowania fazy jest taka, że - podobnie jak wszystkie dobre operacje 

QPU - możemy pracować w superpozycji! Jeśli wyślemy superpozycję stanów własnych jako dane 

wejściowe do prymitywu estymacji fazy, otrzymamy superpozycję powiązanych faz własnych. Wielkość 

dla każdej fazy własnej w superpozycji wyjściowej będzie dokładnie taką, jaką jej stan własny miał w 

rejestrze wejściowym. 

Ta zdolność estymacji fazy do działania na superpozycje stanów własnych sprawia, że prymityw jest 

szczególnie użyteczny, ponieważ okazuje się, że jakikolwiek stan rejestru QPU można traktować jako 

superpozycję stanów własnych dowolnej operacji QPU. Oznacza to, że jeśli ustawimy wejście cont_u 

funkcji phase_est () na jakąś operację QPU U, a qin na stan jakiegoś rejestru ogólnego ∣x⟩, to prymityw 

zwraca szczegóły faz własnych charakteryzujących działanie U na ∣x⟩. Takie informacje są przydatne w 

wielu zastosowaniach matematycznych obejmujących algebrę liniową. Fakt, że możemy skutecznie  

wyodrębnić wszystkie te fazy własne w superpozycji, stwarza możliwość zrównoleglenia tych 

matematycznych aplikacji na naszym QPU (chociaż, jak zawsze, drobnym drukiem). 

Wewnątrz QPU 

Warto przyjrzeć się wewnętrznym mechanizmom estymacji fazy. Nie tylko w sposób pouczający opiera 

się na prymitywach QFT przedstawionych w rozdziale 7, ale estymacja fazy odgrywa również centralną 

rolę w wielu aplikacjach QPU. 

Przykład 2 przedstawia pełną implementację funkcji phase_est (), której użyliśmy po raz pierwszy w 

przykładzie 8-1. 

Przykład 2. Implementacja prymitywu estymacji fazy 

function phase_est(q_in, q_out, cont_u) 

{ 

// Main phase estimation single run 

// HAD the output register 

q_out.had(); 

// Apply conditional powers of u 

for (var j = 0; j < q_out.numBits; j++) 

cont_u(q_out, q_in, 1 << j); 

// Inverse QFT on output register 

q_out.invQFT(); 

} 

Ten kod implementuje obwód pokazany na rysunku. 



 

Całkiem zwięzłe! Naszym zadaniem jest wyjaśnienie, w jaki sposób udaje się to wyodrębnić fazy własne 

operacji QPU przekazane do niego przez parametr cont_u. 

Intuicja 

Pobieranie faz własnych z operacji QPU brzmi całkiem prosto. Ponieważ phase_est () ma dostęp do 

badanej operacji QPU i jednego (lub więcej) jego stanów własnych, dlaczego nie wykonać operacji QPU 

na stanie własnym, jak pokazano na rysunku ? 

 

Dzięki samej definicji stanów własnych i faz własnych, ten prosty program powoduje, że nasz rejestr 

wyjściowy jest tym samym wejściowym stanem własnym, ale z fazą własną zastosowaną do niego jako 

fazę globalną. Chociaż to podejście reprezentuje fazę własną θ w rejestrze wyjściowym, 

przypomnieliśmy sobie już wcześniej, że fazy globalnej nie można ODCZYTAĆ. Tak więc ten prosty 

pomysł jest sprzeczny z dobrze znanym problemem związanym z uwięzieniem informacji, które 

chcemy, w fazach rejestru QPU. To, czego potrzebujemy, to jakiś sposób na poprawienie rysunku 8-7, 

aby uzyskać pożądaną fazę własną w bardziej czytelnej właściwości naszego rejestru. Patrząc wstecz 

na nasz rosnący zestaw prymitywów, QFT daje pewną obietnicę. Przypomnij sobie, że QFT przekształca 

okresowe różnice faz w amplitudy, które można odczytać. Więc jeśli uda nam się znaleźć sposób na 

spowodowanie, aby względne fazy w naszym rejestrze wyjściowym zmieniały się okresowo z 

częstotliwością określoną przez naszą fazę własną, jesteśmy wolni od domu - po prostu stosujemy 

odwrotną wartość QFT, aby odczytać naszą fazę własną. Używając dwóch wyraźnych kątów fazy 

własnej jako przykładów, Rysunek 8-8 pokazuje, czego szukamy. 

 

Chcemy wypełnić znaki zapytania zestawem operacji QPU, które dają takie wyniki. Załóżmy, że 

próbujemy określić fazę własną 90 ° (pierwszy przykład na rysunku powyżej) i chcemy zakodować to w 

naszym rejestrze poprzez obracanie względnych faz rejestru z częstotliwością 90/360 = 1/4. Ponieważ 

w naszym rejestrze mamy 23 = 8 możliwych stanów, oznacza to, że chcemy, aby rejestr wykonywał dwa 

pełne obroty na swojej długości, aby uzyskać częstotliwość 2/8 = 1/4. Kiedy wykonujemy na tym 



operację invQFT, oczywiście odczytujemy wartość 2. Z tego możemy z powodzeniem wywnioskować 

fazę własną: 

2/8 = θ/360o => θ = 90o 

Po ruminowaniu na rysunku 8-8 zdajemy sobie sprawę, że możemy uzyskać stany, których 

potrzebujemy, za pomocą kilku starannie dobranych rotacji warunkowych. Po prostu bierzemy równą 

superpozycję wszystkich możliwych stanów rejestrów i obracamy stan k-ty o k razy niezależnie od 

pożądanej częstotliwości. To znaczy, gdybyśmy chcieli zakodować fazę własną θ, obrócilibyśmy stan k 

–ty o kθ. Daje to tylko wyniki, które chcieliśmy na rysunku 8-8, co wyraźnie pokazujemy na rysunku 8-

9, jako przykład chęci zakodowania fazy własnej 90 ° w ośmiu stanach rejestru trójkubitowego. 

 

Tak więc udało nam się przeformułować nasz problem w następujący sposób: jeśli możemy obrócić 

stan k rejestru o k-krotność fazy własnej, o którą chodzi, to (poprzez odwrotną QFT) będziemy w stanie 

go odczytać. 

Operacja według operacji 

Jak zobaczymy teraz, możemy zbudować obwód, aby osiągnąć tego rodzaju rotację warunkową, łącząc 

podprogram cont_u (zapewniający dostęp warunkowy do U) ze sztuczką odrzutu fazowego, którą 

wprowadziliśmy w sekcji 3. Za każdym razem, gdy działamy Operacja QPU U na jego stanie własnym 

tworzymy globalną rotację na podstawie jego fazy własnej. Fazy globalne nie są dla nas zbyt dobre w 

obecnym stanie, ale możemy rozszerzyć ten pomysł i zastosować fazę globalną, która jest obracana o 

dowolną całkowitą wielokrotność k (określoną w innym rejestrze QPU) kąta fazy własnej. Obwód 

pokazany na rysunku 8-10 zapewnia to. 

 

Za każdym razem, gdy stosujemy U do stanu własnego w dolnym rejestrze, obracamy o fazę własną θ. 

Wybór operacji warunkowych po prostu wykonuje liczbę obrotów wymaganych przez każdy bit w 

binarnej reprezentacji k-, w wyniku czego nakładamy U w sumie k razy na nasz dolny rejestr stanu 

własnego - a więc obracamy go o kθ. Ten obwód pozwala nam zaimplementować tylko jedną globalną 

fazę dla jednej wartości k. Aby wykonać sztuczkę, o którą prosimy na rysunku wcześniejszym, naprawdę 

chcemy zaimplementować taką rotację dla wszystkich wartości k w rejestrze w superpozycji. Zamiast 

określać pojedynczą wartość k w górnym rejestrze, użyjmy jednolitej superpozycji wszystkich 2n 

możliwych wartości, jak pokazano na rysunku. 



 

Wynikiem tego obwodu na drugim rejestrze jest to, że gdyby pierwszy rejestr był w stanie ∣0⟩, to drugi 

rejestr miałby swoją fazę globalną obróconą o 0 × θ = 0 °, podczas gdy pierwszy rejestr byłby w stanie 

∣1 ⟩, Druga byłaby obrócona o 1 × θ = θ itd. Ale po tym wszystkim nadal wydaje się, że skończyliśmy z 

całkiem bezużytecznymi (warunkowymi) globalnymi fazami w naszym drugim rejestrze. Co możemy 

powiedzieć o stanie pierwszego rejestru, który początkowo zawierał superpozycję k wartości? 

Przypomnijmy sobie z „QPU Trick: Phase Kickback”, że na końcu tego obwodu możemy jednakowo 

pomyśleć o każdym stanie w pierwszym rejestrze z obróconą fazą względną o określoną wielkość. 

Innymi słowy, stan ∣0⟩ uzyskuje względną fazę 0 °, stan ∣1⟩ osiąga względną fazę 90 ° itd., Czyli dokładnie 

taki stan, jaki chcieliśmy. Bingo! Może zająć kilka przebiegów przez poprzedni argument, aby zobaczyć, 

jak użyliśmy cont_u i odbicia fazy, aby wyodrębnić fazę własną do częstotliwości pierwszego rejestru. 

Ale kiedy już to zrobimy, wszystko, co musimy zrobić, to zastosować invQFT do rejestru i PRZECZYTAĆ 

go, aby uzyskać fazę własną, o którą nam chodzi. W związku z tym pełny obwód do implementacji 

estymacji fazy jest pokazany na rysunku. 

 

Teraz widzimy, dlaczego musieliśmy być w stanie zapewnić podprogram do wykonywania warunkowej 

wersji naszej operacji QPU. Zauważ również, że dolny rejestr pozostanie w tym samym stanie własnym 

na końcu prymitywu. Miejmy nadzieję, że teraz jest również jasne, dlaczego (dzięki invQFT) rozmiar 

górnego rejestru wyjściowego ogranicza precyzję prymitywu. 

OSTRZEŻENIE: Sposób, w jaki wykonujemy potęgi cont_u, może mieć ogromny wpływ na efektywność 

estymacji fazy. Naiwne wykonywanie (na przykład) U przez wywołanie cont_u cztery razy z rzędu jest 

ogromnie nieefektywne. Z tego powodu możemy chcieć przekazać phase_est () podprogram, który 

może również efektywnie zwrócić moc n rozpatrywanej operacji QPU (tj. Cont_u (n)). 

Wniosek 

Zbadaliśmy nową prymitywną estymację fazy QPU. Ten prymityw wykorzystuje trzy wcześniej 

wprowadzone koncepcje (odrzut fazowy, konstrukcja kontrolowanych jednostek i prymityw invQFT), 

aby osiągnąć wielki wyczyn: może wydobyć informacje, które operacje QPU kodują w globalnych fazach 

rejestru. Czyni to poprzez przekształcenie informacji o fazie globalnej na informacje o fazie względnej 

w drugim rejestrze kwantowym, a następnie zastosowanie invQFT do wyodrębnienia tych informacji 

w formacie możliwym do odczytu. Ta operacja okaże się kluczowa dla niektórych operacji uczenia 

maszynowego 

 



Prawdziwe dane 

W pełni rozwinięte aplikacje QPU są zbudowane do działania na oryginalnych, niekomfortowych 

danych. Rzeczywiste dane niekoniecznie będą tak proste do przedstawienia, jak podstawowe liczby 

całkowite, z których byliśmy zadowoleni do tej pory. Dlatego warto zastanowić się, jak przedstawić 

bardziej złożone dane w jednostkach QPU, a dobra struktura danych może być tak samo ważna jak 

dobry algorytm. W tym rozdziale odpowiemy na dwa pytania, które wcześniej omijaliśmy: 

1. Jak powinniśmy przedstawiać skomplikowane typy danych w rejestrze QPU? Dodatnią liczbę 

całkowitą można przedstawić za pomocą prostego kodowania binarnego. Co powinniśmy zrobić z 

nieracjonalnymi, a nawet złożonymi typami danych, takimi jak wektory lub macierze? To pytanie 

nabiera większej głębi, gdy rozważa się, że superpozycja i faza względna mogą pozwolić na całkowicie 

kwantowe sposoby kodowania takich typów danych. 

2. Jak możemy wczytać zapisane dane do rejestru QPU? Do tej pory ręcznie inicjalizowaliśmy nasze 

rejestry wejściowe, używając operacji WRITE do ręcznego ustawiania kubitów rejestru na binarne 

liczby całkowite. Jeśli kiedykolwiek będziemy używać aplikacji kwantowych na dużych obszarach 

danych, będziemy musieli wczytać te dane z pamięci do rejestrów QPU. Jest to nietrywialny wymóg, 

ponieważ możemy chcieć zainicjować rejestr QPU z superpozycją wartości - coś, do czego 

konwencjonalna pamięć RAM nie jest przeznaczona. 

Zaczniemy od odpowiedzi na pierwsze z tych pytań. Gdy opisujemy reprezentacje QPU dla coraz 

bardziej złożonych typów danych, zostaniemy poprowadzeni do wprowadzenia pewnych prawdziwie 

kwantowych struktur danych i koncepcji pamięci o dostępie swobodnym (QRAM). QRAM jest 

kluczowym źródłem wielu praktycznych zastosowań QPU. W kolejnych rozdziałach będziemy w dużym 

stopniu polegać na przedstawionych tutaj strukturach danych. Na przykład tak zwane kodowanie 

amplitudy, które wprowadzamy dla danych wektorowych, jest sercem każdej aplikacji kwantowego 

uczenia maszynowego. 

Dane niecałkowite 

Jak możemy zakodować niecałkowite dane liczbowe w rejestrze QPU? Dwie powszechne metody 

reprezentowania takich wartości w postaci binarnej to stała i zmiennoprzecinkowa. Chociaż 

reprezentacja zmiennoprzecinkowa jest bardziej elastyczna (jest w stanie dostosować się do zakresu 

wartości, które musimy wyrazić za pomocą określonej liczby bitów), biorąc pod uwagę premię, jaką 

umieszczamy na kubitach i nasze pragnienie prostoty, punkt stały jest bardziej atrakcyjnym początkiem 

punkt. Reprezentacja stałoprzecinkowa dzieli rejestr na dwie części, z których jedna koduje część 

całkowitą liczby, a druga koduje część ułamkową. Część całkowita jest wyrażana za pomocą 

standardowego kodowania binarnego, przy czym kubity o większej wadze reprezentują rosnące potęgi 

1/2. Jednak w części ułamkowej rejestru kubity o malejącej wadze reprezentują rosnące potęgi. Liczby 

stałoprzecinkowe są często opisywane przy użyciu notacji Q (niestety Q nie jest kwantem). Pomaga to 

rozwiązać problem niejednoznaczności, gdzie kończą się ułamkowe bity w rejestrze, a zaczynają się 

bity całkowite. Notacja Qn.m oznacza rejestr n-bitowy, w którym m jego bitów jest ułamkowe (a zatem 

remanowanie (n - m) jest liczbą całkowitą). Możemy oczywiście użyć tej samej notacji, aby określić, w 

jaki sposób używać rejestru QPU do kodowania stałoprzecinkowego. Na przykład rysunek przedstawia 

rejestr QPU z ośmioma kubitami kodujący wartość 3,640625 w kodowaniu stałoprzecinkowym Q8.6 



 

W poprzednim przykładzie udało nam się zakodować wybraną liczbę dokładnie w punkcie stałym, 

ponieważ 3,640625 = 21 + 20 + 1/21 + 1/23 + 1/25 (jak wygodnie!). Oczywiście nie zawsze możemy mieć 

tyle szczęścia. Podczas gdy zwiększenie liczby bitów po stronie całkowitej rejestru stałoprzecinkowego 

zwiększa zakres wartości całkowitych, które może on zakodować, zwiększenie liczby bitów po stronie 

ułamkowej zwiększa dokładność, z jaką może on przedstawiać ułamkowy składnik liczby. Im więcej 

kubitów mamy w części ułamkowej, tym większa szansa, że jakaś kombinacja 1/21, 1/22, 1/23 ... może 

dokładnie reprezentować daną liczbę rzeczywistą. Chociaż w kolejnych rozdziałach zwrócimy uwagę 

tylko wtedy, gdy używamy kodowania stałopozycyjnego mimochodem, mają one kluczowe znaczenie 

dla możliwości eksperymentowania z rzeczywistymi danymi w małych rejestrach QPU i warto o tym 

wiedzieć. Kiedy mamy do czynienia z różnymi kodowaniami, które wprowadziliśmy, musimy sumiennie 

śledzićmy, jakiego kodowania używamy dla danych w danym rejestrze QPU, abyśmy poprawnie 

zinterpretowali stan jego kubitów. 

OSTRZEŻENIE: Uważaj - operacje wykorzystujące dopełnienie do dwóch i kodowanie stałoprzecinkowe 

często mogą ulegać przepełnieniu, gdy wynik obliczenia jest zbyt duży, aby można go było przedstawić 

w rejestrze. To skutecznie zamienia wyjście na bezsensowną liczbę. Niestety, jedynym prawdziwym 

rozwiązaniem problemu przepełnienia jest dodanie kolejnych kubitów do rejestrów. 

QRAM 

Możemy teraz przedstawiać różne wartości liczbowe w naszych rejestrach QPU, ale w jaki sposób 

faktycznie wprowadzamy do nich te wartości? Ręczna inicjalizacja danych wejściowych bardzo szybko 

się starzeje. To, czego naprawdę potrzebujemy, to możliwość odczytu wartości z pamięci, gdzie adres 

binarny pozwala nam zlokalizować zapisane wartości. Programista łączy się z konwencjonalną pamięcią 

o dostępie swobodnym (RAM) przez dwa rejestry: jeden zainicjowany adresem pamięci, a drugi 

niezainicjowany. Biorąc pod uwagę te dane wejściowe, pamięć RAM ustawia drugi rejestr na zawartość 

binarną przechowywaną pod adresem określonym przez pierwszy, jak pokazano na rysunku. 



 

Czy możemy używać konwencjonalnej pamięci RAM do przechowywania wartości do inicjalizacji 

naszych rejestrów QPU? Kusi mnie, żeby tak myśleć. Jeśli chcemy zainicjować rejestr QPU tylko jedną 

konwencjonalną wartością (czy to w dopełnieniu do dwóch, ze stałym punktem, czy po prostu w 

prostym kodowaniu binarnym), pamięć RAM działa dobrze. Po prostu przechowujemy daną wartość w 

pamięci RAM i wstawiamy lub pobieramy ją z naszego rejestru QPU za pomocą operacji write () i read 

(). Pod maską jest to dokładnie ograniczony sposób, w jaki nasz JavaScript QCEngine do tej pory łączył 

się z naszymi rejestrami QPU. Na przykład przykładowy kod pokazany w przykładzie 9-1, który 

przyjmuje tablicę a i implementuje a [2] + = 1;, niejawnie rysuje tę tablicę wartości z pamięci RAM w 

celu zainicjowania naszego rejestru QPU.. 

 

Przykład 1. Używanie QPU do zwiększania liczby w pamięci RAM 

var a = [4, 3, 5, 1]; 

qc.reset(3); 

var qreg = qint.new(3, 'qreg'); 

qc.print(a); 

increment(2, qreg); 

qc.print(a); 

function increment(index, qreg) 

{ 

qreg.write(a[index]); 



qreg.add(1); 

a[index] = qreg.read(); 

} 

Warto zauważyć, że w tym prostym przypadku nie tylko konwencjonalna pamięć RAM jest używana do 

przechowywania liczby całkowitej, ale konwencjonalny procesor wykonuje indeksowanie tablicy, aby 

wybrać i wydać QPU żądaną wartość tablicy. Chociaż użycie pamięci RAM w ten sposób pozwala nam 

zainicjować rejestry QPU prostymi wartościami binarnymi, ma poważną wadę. Co jeśli chcemy 

zainicjować rejestr QPU w superpozycji przechowywanych wartości? Na przykład załóżmy, że nasza 

pamięć RAM przechowuje wartość 3 (110) pod adresem 0x01 i 5 (111) pod adresem 0x11. Jak 

przygotować rejestr wejściowy w superpozycji tych dwóch wartości? Z pamięcią RAM i jej niezdarnym 

konwencjonalnym write () nie da się tego osiągnąć. Podobnie jak ich dziadkowie z lampą próżniową, 

jednostki QPU potrzebują nowego sprzętu pamięciowego - czegoś zasadniczo kwantowego. Wejdź do 

QRAM, który pozwala nam czytać i zapisywać dane w prawdziwie kwantowy sposób. Istnieje już kilka 

pomysłów, jak fizycznie zbudować QRAM, ale warto zauważyć, że historia może się powtórzyć, a 

ekscytująco potężne QPU mogą istnieć na długo przed ich uzupełnieniem o działający sprzęt QRAM. 

Przyjrzyjmy się dokładniej temu, czym właściwie zajmuje się QRAM. Podobnie jak konwencjonalna 

pamięć RAM, QRAM pobiera dwa rejestry jako dane wejściowe: rejestr adresowy QPU do określenia 

adresu pamięci oraz wyjściowy rejestr QPU, który zwraca wartość przechowywaną pod tym adresem. 

Zauważ, że w przypadku QRAM są to oba rejestry kubitowe. Oznacza to, że możemy określić 

superpozycję lokalizacji w rejestrze adresowym i w konsekwencji otrzymać superpozycję 

odpowiednich wartości w rejestrze wyjściowym,  

 

Zatem QRAM zasadniczo pozwala nam odczytywać zapisane wartości w superpozycji. Dokładne 

amplitudy superpozycji, które otrzymujemy w rejestrze wyjściowym, są określone przez superpozycję 

podaną w rejestrze adresowym. Przykład  ilustruje różnicę, wykonując tę samą operację zwiększania 

co w przykładzie 1, jak pokazano na rysunku , ale używając QRAM do uzyskania dostępu do danych 

zamiast zapisu / odczytu QPU. „A” oznacza rejestr, który dostarcza QRAMowi adres (lub jego 

superpozycję). „D” oznacza rejestr, w którym QRAM zwraca odpowiednią superpozycję 

przechowywanych wartości (danych). 



 

Przykład 2. Użycie QPU do zwiększenia liczby z QRAM - dostęp do rejestru adresowego można uzyskać 

w superpozycji, w wyniku czego rejestr wyjściowy jest superpozycją przechowywanych wartości 

var a = [4, 3, 5, 1]; 

var reg_qubits = 3; 

qc.reset(2 + reg_qubits + qram_qubits()); 

var qreg = qint.new(3, 'qreg'); 

var addr = qint.new(2, 'addr'); 

var qram = qram_initialize(a, reg_qubits); 

qreg.write(0); 

addr.write(2); 

addr.hadamard(0x1); 

qram_load(addr, qreg); 

qreg.add(1); 

WSKAZÓWKA: Czy możesz zapisać superpozycje z powrotem do QRAM? Nie o to chodzi. QRAM 

umożliwia nam dostęp do konwencjonalnie zapisanych wartości cyfrowych w superpozycji. Trwała 

pamięć kwantowa, która mogłaby przechowywać superpozycje w nieskończoność, byłaby zupełnie 

innym sprzętem - takim, którego zbudowanie może być jeszcze trudniejsze. 

Ten opis QRAM może wydawać się niezadowalająco niejasny - czym właściwie jest część sprzętu 

QRAM? My nie opisujemy, jak w praktyce można zbudować QRAM (podobnie jak większość książek o 

C++ nie podaje szczegółowego opisu działania pamięci RAM). Przykładowe kody, takie jak Przykład 2, 

działają przy użyciu uproszczonego modelu symulatora, który naśladuje zachowanie QRAM. Istnieją 

jednak przykłady proponowanej technologii QRAM. Chociaż QRAM będzie kluczowym komponentem 

w poważnych QPU, podobnie jak większość sprzętu do obliczeń kwantowych, szczegóły jego 

implementacji mogą ulec zmianie. Liczy się dla nas idea podstawowego zasobu zachowującego się w 

sposób pokazany na rysunku  oraz potężne aplikacje, które możemy budować za jego pomocą. Mając 

do dyspozycji QRAM, możemy zacząć budować bardziej wyrafinowane kwantowe struktury danych. 

Szczególnie interesujące są te, które pozwalają nam reprezentować dane wektorowe i macierzowe. 

Kodowanie wektorowe 



Załóżmy, że chcieliśmy zainicjować rejestr QPU, aby reprezentował prosty wektor, taki jak 

przedstawiony w równaniu 1. 

 

Dane w tej formie będziemy często napotykać w aplikacjach uczenia maszynowego kwantowego. Być 

może najbardziej oczywistym podejściem do kodowania danych wektorowych jest przedstawienie 

każdego z jego składników w stanie odrębnego rejestru QPU, przy użyciu odpowiedniego kodowania 

binarnego. Będziemy nazywać to (być może najbardziej oczywiste) podejściem do kodowania stanu 

wektorów. Moglibyśmy zakodować stan naszego poprzedniego przykładowego wektora w czterech 

rejestrach dwukubitowych, jak pokazano na rysunku. 

 

Jednym z problemów związanych z tym naiwnym kodowaniem stanu jest to, że jest on dość obciążony 

kubitami - najmniejszym zasobem naszego QPU. To powiedziawszy, konwencjonalne wektory kodujące 

stan nie wymagają żadnego QRAM. Możemy po prostu przechowywać komponenty wektora w 

standardowej pamięci RAM i używać ich indywidualnych wartości, aby dyktować, jak przygotowujemy 

każdy oddzielny rejestr QPU. Ale ta zaleta przeczy również największej wadzie kodowania stanu 

wektorowego: przechowywanie danych wektorowych w tak konwencjonalny sposób uniemożliwia 

nam wykorzystanie niekonwencjonalnych możliwości naszego QPU. Aby wykorzystać moc QPU, 

naprawdę chcemy zajmować się manipulowaniem względnymi fazami superpozycji - czymś, co jest 

trudne do zrobienia, gdy każdy składnik naszego wektora zasadniczo traktuje nasz QPU tak, jakby był 

zestawem konwencjonalnych rejestrów binarnych! Zamiast tego uzyskajmy trochę więcej kwantów. 

Załóżmy, że przechowujemy składowe wektora w amplitudach superpozycji pojedynczego rejestru 

QPU. Ponieważ rejestr QPU n kubitów może istnieć w superpozycji mającej 2n amplitud n (co oznacza, 

że mamy 2n okręgi do zabawy w notacji kołowej), możemy sobie wyobrazić kodowanie wektora z n 

składowymi w rejestrze ceil QPU (log (n) ) kubity. Dla przykładu wektora w równaniu 9-1 to podejście 

wymagałoby rejestru dwukubitowego - chodzi o to, aby znaleźć odpowiedni obwód kwantowy do 

kodowania danych wektorowych, jak pokazano na rysunku . 

 



Nazywamy ten unikalny kwantowy sposób kodowania danych wektorowych kodowaniem amplitudy 

danych wektorowych. Ważne jest, aby docenić różnicę między kodowaniem amplitudy a bardziej 

przyziemnym kodowaniem stanu. Możemy tworzyć wektory zakodowane na podstawie amplitudy w 

QCEngine za pomocą wygodnej funkcji o nazwie amplitude_encode (). Przykład 3 pobiera wektor 

wartości i odniesienie do rejestru QPU (który musi mieć wystarczający rozmiar) i przygotowuje ten 

rejestr w kodowaniu amplitudy wektora. 

Przykład 3. Przygotowanie wektorów zakodowanych w amplitudzie w QCEngine 

// Zapewniliśmy, że nasz wektor wejściowy ma długość 

// to jest potęga dwóch 

wektor var = [-1,0, 1,0, 1,0, 5,0, 5,0, 6,0, 6,0, 6,0]; 

// Utwórz rejestr o odpowiednim rozmiarze do wektora kodującego amplitudę 

var num_qubits = Math.log2 (vector.length); 

qc.reset (num_qubits); 

var amp_enc_reg = qint.new (num_qubits, 'amp_enc_reg'); 

// Wygeneruj kodowanie amplitudy w amp_enc_reg 

amplitude_encode (wektor, amp_enc_reg); 

W tym przykładzie po prostu dostarczamy nasz wektor jako tablicę JavaScript przechowywaną w 

konwencjonalnej pamięci RAM - ale stwierdziliśmy, że kodowanie amplitudy zależy od QRAM. Jak 

QCEngine radzi sobie z kodowaniem amplitudy, skoro ma dostęp tylko do pamięci RAM twojego 

laptopa? Chociaż możliwe jest wygenerowanie obwodów do kodowania amplitudy bez QRAM, z 

pewnością nie jest to możliwe w wydajny sposób. QCEngine zapewnia nam powolną, ale użyteczną 

symulację tego, co możemy osiągnąć dzięki dostępowi do QRAM. 

Ograniczenia kodowania amplitudy 

Kodowanie amplitudy wydaje się świetnym pomysłem - wykorzystuje mniej kubitów i daje nam bardzo 

kwantowy sposób radzenia sobie z danymi wektorowymi. Jednak każda aplikacja, która go 

wykorzystuje, ma dwa ważne zastrzeżenia. 

Zastrzeżenie 1: Uważaj na wyjścia kwantowe 

Być może już zauważyłeś pierwsze z tych ograniczeń: kwantowe superpozycje są generalnie 

nieczytelne. Nasza stara nemezis uderza ponownie! Jeśli rozłożymy komponenty wektora w obrębie 

superpozycji kwantowej, nie będziemy mogli ich ponownie odczytać. Oczywiście nie jest to taka wielka 

sprawa, kiedy wprowadzamy dane wektorowe do jakiegoś programu QPU z pamięci - prawdopodobnie 

i tak znamy wszystkie komponenty. Jednak bardzo często aplikacje QPU, które pobierają dane 

wektorowe zakodowane w amplitudzie jako dane wejściowe, będą również wytwarzać dane 

wektorowe zakodowane w amplitudzie jako dane wyjściowe. Dlatego stosowanie kodowania 

amplitudy nakłada poważne ograniczenia na naszą zdolność do ODCZYTANIA danych wyjściowych z 

aplikacji. Na szczęście jednak nadal często możemy wydobyć użyteczne informacje z wyjścia 

zakodowanego na podstawie amplitudy. W kolejnych rozdziałach zobaczymy, że chociaż nie możemy 

nauczyć się poszczególnych komponentów, nadal możemy poznać globalne właściwości wektorów 

zakodowanych w ten sposób. Niemniej jednak nie ma darmowego lunchu z kodowaniem amplitudy, a 

jego pomyślne użycie wymaga ostrożności i pomysłowości. 



OSTRZEŻENIE: Jeśli czytasz o aplikacjach kwantowego uczenia maszynowego, które rozwiązują jakiś 

konwencjonalny problem z uczeniem maszynowym z fantastycznym przyspieszeniem, zawsze sprawdź, 

czy zwracają kwantowy wynik. Wyniki kwantowe, takie jak wektory zakodowane na podstawie 

amplitudy, ograniczają wykorzystanie aplikacji i wymagają dodatkowej specyfikacji, jak wyodrębnić 

praktyczne, użyteczne wyniki. 

Zastrzeżenie 2: wymóg dotyczący znormalizowanych wektorów 

Drugie zastrzeżenie dotyczące kodowania amplitudy jest ukryte. Przyjrzyj się bliżej kodowaniu 

amplitud dwóch pierwszych wektorów w tej tabeli: [0,1,2,3] i [6,1,1,4]. Czy amplitudy rejestru 

dwukubitowego QPU mogą rzeczywiście przyjmować wartości [0,1,2,3] lub wartości [6,1,1,4]? Niestety 

nie. We wcześniejszych sekjach generalnie unikaliśmy numerycznej dyskusji o wielkościach i 

względnych fazach na rzecz łatwiejszej intuicyjnej notacji okręgu. Chociaż budujesz intuicję, ograniczyło 

to twoje narażenie się na ważną liczbową regułę dotyczącą amplitud stanów: kwadraty amplitud 

rejestru muszą sumować się do jedności. Ten wymóg, znany jako normalizacja, ma sens, gdy 

przypomnimy sobie, że kwadraty wielkości w rejestrze to prawdopodobieństwa odczytania różnych 

wyników. Ponieważ musi wystąpić jeden wynik - te prawdopodobieństwa, a zatem kwadraty każdej 

amplitudy, muszą sumować się do jednego. Łatwo jest zapomnieć o normalizacji, korzystając z 

wygodnej notacji kołowej, ale nakłada to istotne ograniczenie na to, jakie dane wektorowe możemy 

zakodować amplitudowo. Prawa fizyki zabraniają nam tworzenia rejestru QPU, który jest w 

superpozycji z amplitudami [0,1,2,3] lub [6,1,1,4]. Aby zakodować amplitudę dwóch kłopotliwych 

wektorów z tabeli,  

 



musielibyśmy najpierw znormalizować je, dzieląc każdy składnik przez zsumowane kwadraty 

wszystkich składników. Na przykład, aby zakodować wektor [0, 1, 2, 3], najpierw dzielimy przez 3,74, 

aby otrzymać znormalizowany wektor [0,00, 0,27, 0,53, 0,80] - który jest teraz odpowiedni do 

kodowania w amplitudach nałożenie. Czy normalizacja danych wektorowych ma jakieś negatywne 

skutki? Wygląda na to, że całkowicie zmieniliśmy nasze dane! Normalizacja faktycznie pozostawia 

większość ważnych informacji nienaruszonych (geometrycznie przeskalowuje długość wektora, 

pozostawiając jego kierunek bez zmian). To, czy znormalizowane dane są tak samo dobre, jak 

rzeczywiste, zależy od wymagań konkretnej aplikacji QPU, w której planujemy je wykorzystać. Należy 

pamiętać, że oczywiście możemy zawsze śledzić wartość liczbową współczynnika normalizacji w innym 

rejestrze. Kodowanie amplitudy i notacja okręgu. 

Kiedy zaczynamy myśleć bardziej konkretnie o wartościach liczbowych amplitud rejestrów, warto 

przypomnieć sobie, w jaki sposób amplitudy są reprezentowane w notacji kołowej i wskazać 

potencjalną pułapkę. Wypełnione obszary w notacji kołowej reprezentują kwadraty wielkości 

(potencjalnie złożonych) amplitud stanu kwantowego. W przypadkach takich jak kodowanie amplitudy, 

gdzie chcemy, aby te amplitudy przyjęły składowe wektora o wartościach rzeczywistych, oznacza to, 

że wypełnione obszary są podane przez kwadrat skojarzonego składnika wektora, a nie po prostu sam 

składnik wektora. Rysunek pokazuje, jak powinniśmy poprawnie interpretować reprezentację wektora 

w postaci koła [0,1,2,3] po normalizacji. 

 

OSTRZEŻENIE: Podczas szacowania wartości liczbowych amplitud na podstawie notacji koła, nie 

zapominaj, że kwadrat wielkości stanu (a tym samym amplituda dla przypadków o wartościach 

rzeczywistych) określa wypełniony obszar jego koła. Uważaj na kwadrat! 

Wiesz już wystarczająco dużo o wektorach zakodowanych według amplitudy, aby zrozumieć aplikacje 

QPU, które przedstawimy. Ale w przypadku wielu aplikacji, zwłaszcza tych z kwantowego uczenia 

maszynowego, musimy pójść o krok dalej i użyć naszego QPU do manipulowania nie tylko wektorami, 

ale całymi macierzami danych. Jak zakodować dwuwymiarowe tablice liczb? 

UWAGA: Chociaż przykładowe wektory, których używaliśmy do tej pory, obejmowały rzeczywiste 

składowe, ponieważ względne fazy superpozycji pozwalają, aby jej amplitudy były, ogólnie rzecz biorąc, 

liczbami zespolonymi, warto zauważyć, że kodowanie amplitud może z łatwością reprezentować 

(znormalizowane) złożone wektory w rejestrze QPU. Z tego powodu kodowanie amplitudy nie jest 

nazywane kodowaniem amplitudy - możemy wykorzystać pełną amplitudę w superpozycji, aby 

zakodować również wartości zespolone, chociaż nie zrobimy tego wyraźnie tu. 

Kodowanie macierzowe 

Najbardziej oczywistym sposobem kodowania macierzy wartości m × n byłoby zastosowanie m 

rejestrów QPU, każdy o długości log (n), do kodowania amplitudy każdego wiersza macierzy tak, jakby 

był to wektor. Chociaż jest to z pewnością jeden ze sposobów pobierania danych macierzowych do 



naszego QPU, niekoniecznie dobrze przedstawia dane jako macierz. Na przykład nie jest wcale 

oczywiste, w jaki sposób to podejście umożliwiłoby podstawowe operacje, takie jak transpozycja lub 

mnożenie macierzy za pomocą wektorów zakodowanych w amplitudzie w innych rejestrach QPU. 

Najlepszy sposób kodowania macierzy w rejestrach QPU zależy od tego, w jaki sposób chcemy później 

używać tej macierzy w aplikacjach QPU i - przynajmniej w momencie pisania - istnieje kilka rodzajów 

kodowania macierzy, które są powszechnie stosowane wykorzystany. Jest jednak jeden uniwersalny 

wymóg dotyczący kodowania macierzy. Ponieważ działające (mnożące) macierze na wektorach danych 

są tak powszechne, a dane wektorowe są kodowane w rejestrach QPU, sensowne jest myślenie o 

macierzach kodowania jako o operacjach QPU zdolnych do działania na rejestrach zawierających 

wektory. Przedstawianie macierzy jako operacji QPU w znaczący sposób jest trudnym zadaniem, a 

każda istniejąca metoda osiągnięcia tego ma swoje ważne zalety i wady. Skoncentrujemy się na jednym 

bardzo popularnym podejściu, znanym jako symulacja kwantowa. Ale zanim to zrobimy, wyjaśnijmy 

dokładnie, do czego dąży. 

W jaki sposób operacja QPU może reprezentować macierz? 

Co to w ogóle oznacza, gdy mówimy, że operacja QPU poprawnie reprezentuje określoną macierz 

danych? Załóżmy, że ustaliliśmy, w jaki sposób każdy możliwy wektor, na który może oddziaływać ta 

macierz, byłby kodowany w rejestrze QPU (zgodnie z pewnym schematem, takim jak kodowanie 

amplitudy). Gdyby operacja QPU działająca na tych rejestrach spowodowała, że rejestry wyjściowe 

kodują dokładnie wektory, których oczekiwalibyśmy, że dadzą działanie na macierzy, z pewnością 

bylibyśmy pewni, że operacja QPU uchwyciła zachowanie naszej macierzy. Wprowadzając estymację 

fazy , zauważyliśmy, że operacja QPU jest całkowicie scharakteryzowana przez jej stany własne i fazy 

własne. 

Podobnie, rozkład własny macierzy charakteryzuje ją całkowicie. Tak więc prostszym sposobem 

przekonania siebie, że operacja QPU wiernie reprezentuje macierz danych, jest sytuacja, w której oba 

mają ten sam skład eigend. Rozumiemy przez to, że stany własne operacji QPU są (kodowaniem 

amplitudy) wektorami własnymi oryginalnej macierzy, a jej fazy własne są powiązane z wartościami 

własnymi macierzy. W takim przypadku możemy być pewni, że operacja QPU implementuje działanie 

żądanej macierzy na wektorach z kodowaniem amplitudy. Manipulowanie lub badanie operacji QPU 

współdzielącej skład eigend macierzy pozwala nam rzetelnie odpowiadać na pytania dotyczące 

zakodowanej macierzy. 

UWAGA: Termin rozkład własny odnosi się do zbioru wartości własnych i wektorów własnych macierzy. 

Możemy również zastosować termin do operacji QPU, gdzie mamy na myśli zbiór stanów własnych i 

faz własnych związanych z tą operacją. 

Załóżmy, że identyfikujemy operację QPU mającą taki sam rozkład eigend jak macierz, którą chcemy 

zakodować. Czy to wszystko, czego potrzebujemy? Prawie. Kiedy prosimy o przedstawienie macierzy 

jako operacji QPU, nie chcemy tylko jakiegoś abstrakcyjnego matematycznego opisu odpowiedniej 

operacji na QPU. Mówiąc pragmatycznie, potrzebujemy recepty na to, jak faktycznie wykonać tę 

operację w kategoriach prostych operacji na jednym i wielu kubitach. Ponadto chcemy, aby ta recepta 

była skuteczna w tym sensie, że nie .Nie potrzeba tak wielu takich operacji, że włączenie danych 

macierzowych do aplikacji QPU czyni ją bezużytecznie powolną. Więc dla naszych celów możemy być 

trochę bardziej konkretni, co byśmy chcieli: 

Dobra reprezentacja macierzy to procedura powiązania macierzy z operacją QPU, która może być 

efektywnie zaimplementowana za pomocą podstawowych operacji na jednym i wielu kubitach. 



W przypadku niektórych klas macierzy procedura symulacji kwantowej zapewnia dobre odwzorowanie 

macierzy. 

Symulacja kwantowa 

Symulacja kwantowa jest w rzeczywistości terminem obejmującym całą klasę procedur, dla których 

można znaleźć efektywnie implementowalne operacje QPU reprezentujące macierze hermitowskie. 

UWAGA: Macierze hermitowskie to te, dla których H = Hⴕ, gdzie ⴕ oznacza sprzężenie. Sprzężenie 

znajduje się przez przyjęcie transpozycji i złożonej koniugatu (potencjalnie złożonej) macierzy. 

Zgodnie z życzeniem, techniki symulacji kwantowej zapewniają operację QPU o takim samym 

rozkładzie liczb własnych, jak oryginalna macierz hermitowska. Każda z wielu metod przeprowadzania 

symulacji kwantowej tworzy obwody o różnych wymaganiach dotyczących zasobów, a nawet może 

wymuszać różne dodatkowe ograniczenia dotyczące rodzajów macierzy, które można przedstawić. 

Jednak przynajmniej wszystkie techniki symulacji kwantowej wymagają, aby zakodowana macierz była 

hermitowska. Ale czy nie wymaganie, aby matryca rzeczywistych danych była hermitowska, czyni 

techniki symulacji kwantowej bezużytecznymi niszowymi? Cóż, okazuje się, że możliwość 

reprezentowania tylko macierzy hermitowskich nie jest tak restrykcyjna, jak mogłoby się wydawać. 

Kodowanie m × n macierzy niehermitowskiej X można osiągnąć poprzez skonstruowanie większej 

macierzy hermitowskiej H o wymiarach 2m × 2n w następujący sposób: 

 

Gdzie 0 na przekątnej reprezentują m × n bloków zer. Ten stały, jednorazowy, dodatkowy koszt 

tworzenia większej macierzy jest zwykle stosunkowo nieistotny. Zarysujemy ogólne podejście 

wysokiego poziomu stosowane przez wiele różnych technik symulacji kwantowych, podając trochę 

więcej szczegółów na temat jednego konkretnego podejścia jako przykładu. Będzie to wymagało więcej 

matematyki, niż mieliśmy do czynienia do tej pory, ale tylko taki rodzaj algebry liniowej, który jest 

normalny dla kursu, gdy mamy do czynienia z macierzami. 

Podstawowa idea 

Pomimo oparcia się na notacji kołowej, zauważyliśmy, że pełny kwant mechaniczny opis stanu rejestru 

QPU jest wektorem o wartościach zespolonych. Okazuje się, że pełny opis mechaniki kwantowej 

operacji QPU to macierz. To może sprawić, że nasz cel, jakim jest kodowanie macierzy jako operacji 

QPU, wydaje się prosty. Jeśli w głębi duszy operacje QPU są opisane przez macierze, to po prostu znajdź 

taką, która ma taką samą macierz jak dane do zakodowania! Niestety tylko podzbiór macierzy 

odpowiada poprawnym (konstruowalnym) operacjom QPU. W szczególności prawidłowe operacje 

QPU są opisane przez macierze unitarne. 

UWAGA: Unitarna macierz U to taka, dla której UUⴕ = 1, gdzie 1 jest macierzą tożsamości (posiadającą 

jedynki na przekątnej i zera w innych miejscach) o tym samym rozmiarze co U. Operacje QPU muszą 

być opisane przez jednolite macierze, ponieważ zapewnia to, że obwody realizują i będą odwracalne. 

Dobra wiadomość jest taka, że biorąc pod uwagę macierz hermitowską H, możliwe jest skonstruowanie 

powiązanej macierzy unitarnej U poprzez potęgowanie: U = exp (–iHt) jest unitarne, jeśli H jest 

hermitowskie. Techniki symulacji kwantowych wykorzystują ten fakt (stąd dlaczego ograniczają się do 

reprezentowania macierzy hermitowskich). T pojawiające się w wykładniku potęgi to czas, dla którego 

stosujemy operację QPU U = exp (–iHt). Dla naszych celów możemy rozważyć wybór t jako szczegółu 



implementacji sprzętu, który pomijamy dla uproszczenia prezentacji. Zadaniem symulacji kwantowej 

jest zatem skuteczne dostarczenie obwodu wykonującego to potęgowanie H. 

WSKAZÓWKA: Chociaż używamy go do kodowania danych macierzowych, symulacja kwantowa jest 

tak zwana, ponieważ jest używana głównie jako technika symulowania zachowania obiektów 

mechaniki kwantowej (na przykład w symulacjach molekularnych lub materiałowych). Podczas 

symulacji obiektów kwantowych pewna macierz hermitowska (znana w fizyce jako hamiltonian) 

matematycznie opisuje symulację, która ma zostać przeprowadzona, a operacja QPU exp (–iHt) 

przewiduje ewolucję obiektu kwantowego w czasie. 

W przypadku niektórych szczególnie prostych macierzy hermitowskich H okazuje się, że znalezienie 

zestawu prostych operacji QPU do zaimplementowania exp (–iHt) jest stosunkowo łatwe. Na przykład, 

jeśli H ma tylko elementy na swojej przekątnej lub działałby tylko na bardzo małej liczbie kubitów, 

wówczas obwód można łatwo znaleźć. Jest jednak mało prawdopodobne, aby hermitowska macierz 

danych spełniała którekolwiek z tych wymagań prostoty po wyjęciu z pudełka, a symulacja kwantowa 

daje nam sposób na rozbicie takich trudnych do zakodowania macierzy na liczbę łatwiejszych do 

zakodowania. W następnej sekcji opiszemy, jak to działa. Chociaż nie zapewniamy żadnych 

szczegółowych algorytmów symulacji kwantowej, nasz ogólny opis pomaga przynajmniej zilustrować 

istotne ograniczenia tych technik. 

Jak to działa 

Wiele podejść do symulacji kwantowej obejmuje podobny zestaw kroków. Mając macierz hermitowską 

H postępujemy następująco: 

1. Dekonstruuj. Znajdujemy sposób na podzielenie H na sumę pewnej liczby (n) innych prostszych 

macierzy hermitowskich, H = H +… H. Te macierze H1,…, Hnsą prostsze w tym sensie, że są łatwiejsze 

do efektywnej symulacji w sposób opisany w poprzedniej sekcji. 

2. Symuluj komponenty. Następnie skutecznie znajdujemy obwody kwantowe (w formacie warunku 

podstawowych operacji QPU) dla tych prostszych komponentów macierzy. 

3. Rekonstrukcja. Przebudowujemy obwód do realizacji pełnej macierzy H będąca przedmiotem 

zainteresowania z mniejszych obwodów kwantowych znalezionych dla jej zdekonstruowanego 

komponentu. 

Aby ten plan działania zadziałał, dwa kroki, które wymagają największego wyjaśnienia, to: znalezienie 

sposobu na rozbicie macierzy hermitowskiej na sumę łatwych do symulacji fragmentów (krok 1) i 

pokazanie, jak złożyć w całość symulacje każdego z tych mniejszych elementów w pełną symulację H 

(krok 3). 

Metody symulacji kwantowych różnią się sposobem, w jaki to osiągają. Tutaj podsumowujemy jedną 

grupę metod, zwaną metodami formuł produktów. Właściwie najłatwiej jest zacząć od końca i najpierw 

wyjaśnić, w jaki sposób metody formuły produktu wykonują ostateczną rekonstrukcję H (krok 3 z 

poprzedniej listy), więc zróbmy to. 

Rekonstrukcja 

Przypuśćmy, że znajdziemy sposób na zapisanie H = H1 +… + Hn, gdzie H1,…, Hn to macierze 

hermitowskie, dla których możemy łatwo znaleźć operacje QPU. W takim przypadku możemy 

zrekonstruować samo H dzięki matematycznej zależności znanej jako formuła iloczynu Lie. Ta formuła 

pozwala na przybliżenie macierzy unitarnej U = exp (–iHt) przez wykonanie każdej ze składowych 

operacji QPU 



 

w sekwencji przez bardzo krótkie czasy δt, a następnie powtarzając całą procedurę kilka razy m, jak 

pokazano na rysunku  

 

Co najważniejsze, formuła iloczynu Lie pokazuje, że jeśli możemy zdekonstruować H na macierze z 

wydajnymi obwodami, to możemy również przybliżyć U = exp (–iHt) z wydajnym czasem wykonywania. 

Dekonstruowanie H. 

To załatwia krok 3, ale jak w pierwszej kolejności zdekonstruować naszą macierz jako sumę łatwych do 

zasymulowania macierzy hermitowskich? Różne podejścia z klasy formuł produktu technik symulacji 

kwantowych przeprowadzają tę dekonstrukcję na różne sposoby. Wszystkie podejścia są dość 

matematyczne i nakładają różne dodatkowe wymagania na H. Na przykład jednym podejściem, które 

jest odpowiednie, jeśli H jest rzadkie (i możemy skutecznie uzyskać dostęp do tych rzadkich 

składników), jest rozważenie H jako macierzy sąsiedztwa dla wykresu. Rozwiązując pewien problem z 

kolorowaniem na tym wykresie, różne kolory identyfikujemy grupując razem elementy H, które tworzą 

łatwe do symulacji H1,… Hn, dekonstruując go. 

UWAGA: Używamy tutaj terminu graf w sensie matematycznym, co oznacza strukturę zawierającą 

serię wierzchołków połączonych krawędziami, które je wiążą. Problem z kolorowaniem na wykresie 

polega na przypisaniu jednego z kilku dostępnych kolorów do każdego wierzchołka, z zastrzeżeniem 

ograniczenia, że jeśli dwa wierzchołki są bezpośrednio połączone krawędzią, nie mogą mieć tego 

samego koloru. Jak dekonstruowanie macierzy hermitowskich wiąże się z kolorowaniem grafów nie 

jest oczywiste i wynika z matematycznej struktury problemu. 

Koszt symulacji kwantowej 

Mam nadzieję, że to podsumowanie formuły produktu zbliża się do symulacji kwantowej, dzięki czemu 

można zorientować się, jak długo trzeba postępować, aby przedstawić dane macierzowe jako operacje 

QPU. Jak wspomnieliśmy wcześniej, istnieją również inne podejścia do symulacji kwantowej, z których 

wiele wykazuje lepszą wydajność, wymagając mniejszych obwodów lub ograniczonego dostępu do 

matrycy do zakodowania. W tabeli 9-2 porównujemy czasy działania niektórych popularnych technik 

symulacji kwantowych. Tutaj „czas pracy” odnosi się do rozmiaru obwodu generowanego przez 

metodę do symulacji macierzy (gdzie rozmiar obwodu to wymagana liczba podstawowych operacji 

QPU). d jest miarą rzadkości macierzy (maksymalna liczba niezerowych elementów w wierszu) i jest 

miarą pożądanej precyzji reprezentacji. 

Technika : Środowisko wykonawcze obwodu 

Formuła produktu  : O(d4) 

Kwantowe spacery : O(d/√ε) 

Przetwarzanie sygnału kwantowego : O(d +  log(1/ ε)/loglog(1/ ε) 

 



 

 

Wyszukiwanie kwantowe 

Wcześniej widzieliśmy, jak prymityw amplitudy amplifikacji (AA) zmienia różnice faz w rejestrze na 

wykrywalne zmiany wielkości. Przypomnij sobie, że wprowadzając AA, założyliśmy, że aplikacje 

dostarczą podprogramu odwracającego fazy wartości w naszym rejestrze QPU. Jako uproszczony 

przykład użyliśmy obwodu odwracania jako symbolu zastępczego, który po prostu odwrócił fazę jednej 

znanej wartości rejestru. W tym rozdziale przyjrzymy się szczegółowo kilku technikom odwracania faz 

w stanie kwantowym w oparciu o wynik logiki nietrywialnej. Wyszukiwanie kwantowe (QS) to 

szczególna technika modyfikowania podprogramu odwracania, tak że AA pozwala nam niezawodnie 

CZYTAĆ rozwiązania z rejestru QPU dla określonej klasy problemów. Innymi słowy, QS jest tak 

naprawdę tylko zastosowaniem AA, utworzonym przez dostarczenie wszystkich ważnych 

podprogramów oznaczania rozwiązań dla pewnej klasy problemów w fazach rejestru. Klasa 

problemów, które QS pozwala nam rozwiązać, to te, które wielokrotnie oceniają podprogram, dając 

odpowiedź tak / nie. Odpowiedź tak / nie tego podprogramu jest generalnie wynikiem 

konwencjonalnej instrukcji logiki boolowskiej. Jednym z oczywistych problemów, które można rzucić 

w tej formie, jest przeszukiwanie bazy danych pod kątem określonej wartości. Po prostu wyobrażamy 

sobie funkcję boolowską, która zwraca 1 wtedy i tylko wtedy, gdy dane wejściowe są elementem bazy 

danych, którego szukamy. Było to w rzeczywistości prototypowe zastosowanie przeszukiwania 

kwantowego i jest znane, od nazwiska jego odkrywcy, jako algorytm wyszukiwania Grovera. Stosując 

technikę wyszukiwania kwantowego, algorytm wyszukiwania Grovera może znaleźć element w bazie 

danych przy użyciu  tylko zapytań do bazy danych , podczas gdy konwencjonalnie wymagane 

byłoby O (N). Jednak zakłada to nieustrukturyzowaną bazę danych - rzadkie zdarzenie w rzeczywistości 

- i napotyka poważne przeszkody praktyczne we wdrażaniu. Chociaż algorytm wyszukiwania Grovera 

jest najlepiej znanym przykładem aplikacji Quantum Search, istnieje wiele innych aplikacji, które mogą 

używać QS jako procedury podrzędnej w celu przyspieszenia wydajności. Obejmują one zastosowania 

w sztucznej inteligencji po weryfikację oprogramowania. Elementem układanki, którego nam brakuje, 

jest to, jak kwantowe wyszukiwanie pozwala nam znaleźć podprogramy kodujące dane wyjściowe 

dowolnej instrukcji logicznej w fazach rejestru QPU (niezależnie od tego, czy używamy tego do 

przeszukiwania bazy danych Grover, czy innych aplikacji QS). Kiedy już wiemy, jak to zrobić, AA zajmie 

nam resztę drogi. Aby zobaczyć, jak możemy zbudować takie podprogramy, będziemy potrzebować 

zaawansowanego zestawu narzędzi do manipulowania fazami rejestrów QPU - repertuar technik, które 

nazywamy logiką faz. W dalszej części zarysujemy logikę faz i pokażemy, jak QS może ją wykorzystać. 

Na końcu  podsumowujemy ogólną receptę na zastosowanie technik QS do różnych konwencjonalnych 

problemów. 

Logika fazowa 

Przedstawiliśmy pewną formę logiki kwantowej - tj. sposób wykonywanie funkcji logicznych zgodnych 

z superpozycjami kwantowymi. Jednak te operacje logiczne wykorzystywały wartości rejestrów o 

niezerowych wielkościach jako dane wejściowe (np. ∣2〉 lub ∣5〉) i podobnie dawały wyniki jako 

wartości rejestrów (prawdopodobnie w kubitach zarysowania). 

Z kolei logika fazy kwantowej, której potrzebujemy do wyszukiwania kwantowego, powinna 

generować wyniki operacji logicznych we względnych fazach tych rejestrów. Dokładniej, aby wykonać 

logikę fazową, szukamy obwodów QPU, które mogą osiągnąć logikę fazy kwantowej, która 



reprezentuje daną operację logiczną (taką jak AND, OR itp.) Poprzez odwrócenie faz wartości w 

rejestrze, dla którego operacja zwróci wartość 1. Użyteczność tej definicji wymaga trochę wyjaśnienia. 

Chodzi o to, że zasilamy obwód logiki fazy w stan (który może być w superpozycji), a obwód odwraca 

względne fazy wszystkich wejść, które spełniłyby operację logiczną, którą reprezentuje. Jeśli zasilany 

stan nie jest w superpozycji, to odwrócenie fazy będzie po prostu sprowadzać się do nieużytecznej fazy 

globalnej, ale gdy używana jest superpozycja, obwód koduje informacje w fazach względnych, do 

których możemy następnie uzyskać dostęp za pomocą prymitywu amplitudy amplitudy. 

UWAGA: Wyrażenie spełnione jest często używane do opisania danych wejściowych operacji logicznej 

(lub zbioru takich operacji tworzących instrukcję logiczną), które dają wynik 1. W tej terminologii logika 

fazowa odwraca fazy wszystkich wartości rejestrów QPU, które spełniają daną operację logiczną. 

Widzieliśmy już jedną taką operację manipulowania fazą: samą operację PHASE!. Działając na 

pojedynczym kubicie, po prostu zapisuje wartość logiczną kubitu do jego fazy (tylko odwraca fazę 

wartości ∣1⟩, tj. Gdy wyjście wynosi 1). Chociaż do tej pory myśleliśmy po prostu o PHASE jako o 

narzędziu do obracania względnych faz kubitów, spełnia on naszą definicję logiki fazy kwantowej i 

możemy ją również zinterpretować jako operację logiczną opartą na fazie. 

WSKAZÓWKA: Różnica między logiką binarną a logiką fazową jest ważna do zrozumienia i 

potencjalnego pomyłki. Oto podsumowanie: 

Konwencjonalna logika binarna 

Stosuje bramki logiczne do wejścia, tworząc wyjście 

Logika wielkości kwantowej 

Stosuje bramki logiczne do superpozycji wejść, tworząc superpozycję wyjść 

Logika fazy kwantowej 

Odwraca fazę każdej wartości wejściowej, która dałaby 1 jako wyjście; działa to również wtedy, gdy 

rejestr jest w superpozycji 

 

Być może łatwiej jest uchwycić działanie logiki fazowej, widząc kilka przykładów w notacji kołowej. 

Rysunek ilustruje, w jaki sposób wersje operacji OR, NOR, XOR, AND i NAND w logice fazowej wpływają 

na jednorodną superpozycję rejestru dwukubitowego. 

 



Na rysunku zdecydowaliśmy się przedstawić działanie tych operacji logiki fazowej na superpozycje 

rejestru, ale bramki będą działać niezależnie od tego, czy rejestr zawiera superpozycję, czy pojedynczą 

wartość. Na przykład, konwencjonalna binarna logika XOR podaje wartość 1 dla wejść 10 i 01. Na 

rysunku powyżej można sprawdzić, czy tylko fazy i zostały zamienione. Logika fazowa zasadniczo różni 

się od jakiejkolwiek konwencjonalnej logiki - wyniki operacji logicznych są teraz ukryte w nieczytelnych 

fazach. Ale zaletą jest to, że odwracając fazy w superpozycji byliśmy w stanie oznaczyć wiele rozwiązań 

w jednym rejestrze! Co więcej, chociaż rozwiązania utrzymywane w superpozycji są normalnie 

nieosiągalne, wiemy już, że używając tej logiki fazowej jako procedury odwracania w amplitudzie, 

możemy uzyskać READable wyniki. 

Budowanie podstawowych operacji logiki fazowej 

Teraz, gdy wiemy, co chcemy osiągnąć w obwodach logiki fazowej, jak właściwie zbudować bramki 

logiki fazowej, takie jak te, o których mowa na rysunku powyższym, z podstawowych operacji QPU? 

Rysunek poniżej przedstawia obwody realizujące pewne elementarne operacje logiki fazowej. Zauważ, 

że niektóre z tych operacji wykorzystują dodatkowy kubit zarysowania. W przypadku logiki fazowej 

wszelkie kubity rysowania będą zawsze inicjowane w stanie ∣ –⟩. Ważne jest, aby pamiętać, że ten kubit 

zarysowania nie zostanie splątany z naszym rejestrem wejściowym, a zatem nie jest konieczne 

odliczanie całej bramki logiki fazowej. Dzieje się tak, ponieważ kubity zarysowania implementują 

bramki logiki fazy przy użyciu sztuczki odrzutu fazy. 

OSTRZEŻENIE: Należy pamiętać, że wartości wejściowe do tych implementacji logiki fazowej są 

kodowane w stanach rejestrów QPU (np. ∣2〉 lub ∣5〉), ale wartości wyjściowe są kodowane we 

względnych fazach. Nie pozwól, aby logika fazy nazwy skłoniła Cię do myślenia, że te implementacje 

również przyjmują wartości faz jako dane wejściowe! 

 

Budowanie złożonych instrukcji logiki fazowej 

Rodzaj logiki, który chcemy zbadać za pomocą QS, połączy ze sobą wiele różnych podstawowych 

operacji logicznych. Jak znaleźć obwody QPU dla takich pełnowymiarowych, złożonych instrukcji logiki 

fazowej? Ostrożnie ostrzegliśmy, że implementacje na rysunku powyżej są fazami wyjściowymi, ale 

wymagają danych wejściowych dotyczących wartości wielkości. Nie możemy więc po prostu łączyć 

razem tych elementarnych operacji logiki fazowej w celu utworzenia bardziej złożonych instrukcji; ich 

wejścia i wyjścia nie są kompatybilne. Na szczęście jest podstępna sztuczka: bierzemy całe 

stwierdzenie, które chcemy zaimplementować z logiką fazową i wykonujemy wszystkie, oprócz 

końcowej, elementarnej operacji logicznej ze stwierdzenia przy użyciu logiki kwantowej opartej na 

wielkości, takiej, jaką widzieliśmy w rozdziale 5. To będzie wyprowadza wartości z przedostatniej 

operacji instrukcji zakodowane w wielkościach rejestrów QPU. Następnie wprowadzamy to do 



implementacji logiki fazy ostatniej, pozostałej operacji logicznej instrukcji (używając jednego z 

obwodów z rysunku 10-2). Voilà! Mamy końcowe wyjście z całej instrukcji zakodowane w fazach. Aby 

zobaczyć tę sztuczkę w działaniu, załóżmy, że chcemy ocenić instrukcję logiczną (a LUB NIE b) AND c 

(obejmującą trzy zmienne boolowskie a, b i c) w logice faz. Konwencjonalne bramki logiczne dla tej 

instrukcji pokazano na rysunku. 

 

Aby uzyskać reprezentację tej instrukcji w logice faz, chcemy otrzymać rejestr QPU w jednolitej 

superpozycji z odwróconymi fazami dla wszystkich wartości wejściowych spełniających instrukcję. 

Naszym planem jest użycie logiki kwantowej opartej na wielkości dla części (a LUB NIE b) instrukcji 

(wszystkie oprócz ostatniej operacji), a następnie użycie obwodu logiki fazowej do ORAZ wyniku za 

pomocą c - dając ostateczne wyjście instrukcji w fazie rejestracji. Obwód na rysunku pokazuje, jak to 

wygląda z punktu widzenia operacji QPU. 

 

Zauważ, że musieliśmy również dołączyć kubit zdrapujący do naszych operacji logicznych na 

wartościach binarnych. Wynik (a LUB NIE b) jest zapisywany na kubicie zarysowania, a następnie 

wykonywana jest nasza operacja logiki fazowej AND (którą oznaczamy pAND) między tym a kubitem c. 

Kończymy odliczając ten kubit zarysowania, aby przywrócić go do jego początkowego, nieplątanego 

stanu ∣0⟩. 

Przykład 1. Przykład kodowania w logice fazowej 

qc.reset(4); 

4 

var reg = qint.new(4, 'reg'); 

qc.write(0); 

reg.hadamard(); 

// (a OR NOT b) 

qc.not(2); 

bit_or(1,2,8); 



// pAND 

phase_and(4|8); 

// uncompute 

inv_bit_or(1,2,8); 

qc.not(2); 

// Logic Definitions 

// binary logic OR using ancilla as output 

function bit_or(q1,q2,out) { 

qc.not(q1|q2); 

qc.cnot(out,q1|q2); 

qc.not(q1|q2|out); 

} 

// reversed binary logic OR (to uncompute) 

function inv_bit_or(q1,q2,out) { 

qc.not(q1|q2|out); 

qc.cnot(out,q1|q2); 

qc.not(q1|q2); 

} 

// Phase-logic AND (pAND) 

function phase_and(qubits) { 

qc.cz(qubits); 

} 

Uruchamiając powyższy przykładowy kod, powinieneś stwierdzić, że obwód odwraca fazy wartości ∣4⟩, 

∣5⟩ i ∣7⟩, jak pokazano na rysunku. 

 

Stany te kodują przypisania logiczne (a = 0, b = 0, c = 1), (a = 1, b = 0, c = 1) i (a = 1, b = 1, c = 1) , które 

są jedynymi wejściami logicznymi spełniającymi oryginalną instrukcję boolowską zilustrowaną na 

rysunku. 

Rozwiązywanie zagadek logicznych 



Dzięki naszej nowo odkrytej zdolności do oznaczania faz wartości spełniających wyrażenia logiczne, 

możemy użyć AA do rozwiązania problemu spełnialności logicznej. Spełnialność logiczna to problem 

polegający na ustaleniu, czy istnieją wartości wejściowe spełniające daną instrukcję boolowską - 

dokładnie to, czego nauczyliśmy się osiągać dzięki logice faz! Spełnialność logiczna jest ważnym 

problemem w informatyce i ma aplikacje, takie jak sprawdzanie modeli, planowanie w sztucznej 

inteligencji i weryfikacja oprogramowania. Aby zrozumieć ten problem (i jak go rozwiązać), przyjrzymy 

się, jak QPU pomagają nam w mniej korzystnym finansowo, ale o wiele przyjemniejszym zastosowaniu 

logicznego problemu z zadowalaniem: rozwiązywaniu zagadek logicznych! 

Kocięta i Tygrysy 

Na odległej wyspie żyła kiedyś księżniczka która rozpaczliwie chciała kociaka na urodziny. Jej ojciec król, 

choć nie sprzeciwiał się temu pomysłowi, chciał się upewnić, że jego córka poważnie podchodzi do 

decyzji o posiadaniu zwierzaka, więc zamiast tego zadał jej zagadkę na urodziny 

 

W swój wielki dzień księżniczka otrzymała dwa pudełka i mogła otworzyć co najwyżej jedno. Każde 

pudełko może zawierać jej upragnionego kotka, ale może też zawierać wściekłego tygrysa. Na szczęście 

pudełka zostały oznaczone następująco: 

Etykieta na pudełku A 

Co najmniej w jednym z tych pudełek znajduje się kotek. 

Etykieta na pudełku B 

Drugie pudełko zawiera tygrysa. 

"To łatwe!" pomyślała księżniczka i szybko przekazała ojcu rozwiązanie. 

„Jest pewien zwrot akcji” - dodał jej ojciec, wiedząc, że taka prosta zagadka byłaby dla niej o wiele za 

łatwa. „Uwagi na pudełkach są albo prawdziwe, albo oba są fałszywe”. 

„Och” - powiedziała księżniczka. Po krótkiej przerwie pobiegła do swojego warsztatu i szybko 

podłączyła obwód. Chwilę później wróciła z urządzeniem, które miało pokazać ojcu. Obwód miał dwa 

wejścia, jak pokazano na rysunku. 

 



„Ustawiłam to tak, że 0 oznacza tygrys, a 1 oznacza kotka” - oświadczyła z dumą. „Jeśli wprowadzisz 

możliwość dla tego, co znajduje się w każdym polu, otrzymasz 1 wynik tylko wtedy, gdy możliwość 

spełnia wszystkie warunki”. Dla każdego z trzech warunków (notatki na dwóch pudełkach oraz 

dodatkowa reguła dodana przez jej ojca) księżniczka uwzględniła w swoim obwodzie bramkę logiczną: 

W przypadku notatki w polu A użyła bramki OR, wskazując, że ograniczenie byłoby spełnione tylko 

wtedy, gdyby pudełko A lub pudełko B zawierały kociaka. W notatce na pudełku B użyła bramki NOT, 

wskazującej, że to ograniczenie byłoby spełnione tylko wtedy, gdyby pudełko A nie zawierało kotka. 

Wreszcie, ze względu na splot swojego ojca, dodała na końcu bramkę XNOR, która byłaby spełniona 

(wyjście prawdziwe) tylko wtedy, gdyby wyniki pozostałych dwóch bramek były takie same, obie 

prawdziwe lub obie fałszywe. „To wystarczy. Teraz muszę tylko uruchomić to na każdej z czterech 

możliwych konfiguracji kociąt i tygrysów, aby dowiedzieć się, która z nich spełnia wszystkie 

konfiguracje kociąt i tygrysów, aby dowiedzieć się, która spełnia wszystkie ograniczenia, a następnie 

będę wiedział, które pudełko otwarty." - Ehem - powiedział król. Księżniczka przewróciła oczami. „Co 

teraz, tato?” „I… możesz uruchomić swoje urządzenie tylko raz”. „Och” - powiedziała księżniczka. To 

stanowiło prawdziwy problem. Uruchomienie urządzenia tylko raz wymagałoby od niej odgadnięcia, 

którą konfigurację wejściową przetestować, i mało prawdopodobne jest, aby zwróciła rozstrzygającą 

odpowiedź. Miałaby 25% szans na odgadnięcie prawidłowego sygnału wejściowego do wypróbowania, 

ale jeśli to się nie powiedzie, a jej obwód wygeneruje 0, musiałaby po prostu wybrać losowo pudełko i 

mieć nadzieję na najlepsze. Z całym tym zgadywaniem i znając swojego ojca, prawdopodobnie 

zostałaby pożarta przez tygrysa. Nie, konwencjonalna logika cyfrowa tym razem po prostu nie spełni 

swojego zadania. Ale na szczęście (w dość kołowy sposób) księżniczka przeczytała niedawno książkę 

O'Reilly o obliczeniach kwantowych. Tak więc, bulgocząc z zachwytu, ponownie pobiegła do swojego 

warsztatu. Kilka godzin później wróciła, budując nowe, nieco większe urządzenie. Włączyła go, 

zalogowała się przez bezpieczny terminal, uruchomiła program i wiwatowała triumfalnie. Pobiegła do 

właściwego pudełka, otworzyła je i szczęśliwie przytuliła swojego kociaka. Koniec. Przykład 10-2 to 

program QPU używany przez księżniczkę, jak pokazano na rysunku 10-8. Rysunek pokazuje również 

konwencjonalną bramkę logiczną, którą każda część obwodu QPU ostatecznie implementuje w logice 

fazowej. Sprawdźmy, czy to działa! 

 

Przykład 2. Kocięta i tygrysy 

qc.reset(4); 

var boxes = qint.new(2, 'boxes') 

var noteA = qint.new(1, 'noteA') 

var anc = qint.new(1,'anc') 

qc.write(0); 

// Put both boxes into a quantum kitten/tiger superposition 

boxes.hadamard(); 



// Satisfy the note on box A using binary logic 

// noteA = A OR B 

qc.not(0x1|0x2); 

qc.cnot(0x4,0x1|0x2) 

qc.not(0x1|0x2|0x4); 

// Satisfy the note on box B using binary logic 

// NOT A 

qc.not(0x1); 

// Put the phase-logic scratch qubit into the |+> state 

anc.not(); 

anc.hadamard(); 

// Satisfy the final condition using phase-logic 

// (A OR B) XNOR (NOT A) 

qc.cnot(0x8,0x4); 

qc.cnot(0x8,0x1); 

qc.not(0x8); 

// Return the scratch to |0> 

anc.hadamard(); 

anc.not(); 

// Uncompute all of the binary logic 

qc.not(0x1); 

qc.nop(); 

qc.not(0x1|0x2|0x4); 

qc.cnot(0x4,0x1|0x2) 

qc.not(0x1|0x2); 

// Use mirror to convert the flipped phase 

boxes.Grover(); 

// Read and interpret the result! 

var result = boxes.read(); 

var catA = result & 1 ? 'kitten' : 'tiger'; 

var catB = result & 2 ? 'kitten' : 'tiger'; 



qc.print('Box A contains a ' + catA + '\n'); 

qc.print('Box B contains a ' + catB + '\n'); 

Już po jednym uruchomieniu programu QPU w przykładzie 2 możemy rozwiązać zagadkę! Podobnie jak 

w przykładzie 1, używamy logiki wielkości aż do ostatniej operacji, dla której stosujemy logikę faz. 

Wyjście obwodu jasno pokazuje (i ze 100% prawdopodobieństwem), że urodzinowa dziewczynka 

powinna otworzyć pudełko B, jeśli chce kociaka. Nasze podprogramy logiki fazowej zastępują 

odwrócenie w iteracji AA, więc postępujemy zgodnie z podprogramem lustrzanym pierwotnie 

zdefiniowanym w przykładzie 6-1. Jak omówiono w rozdziale 6, liczba przypadków, w których musimy 

zastosować pełną iterację AA, będzie zależeć od liczby zaangażowanych kubitów. Na szczęście tym 

razem potrzebowaliśmy tylko jednego! Mieliśmy również szczęście, że było rozwiązanie zagadki (tj. Że 

jakiś zestaw danych wejściowych spełniał twierdzenie boolowskie). Wkrótce zobaczymy, co by się 

stało, gdyby nie było rozwiązania. 

UWAGA: Pamiętaj o subtelności, że podprogram lustrzany zwiększa wielkość wartości, których fazy są 

odwrócone w stosunku do innych. Nie musi to koniecznie oznaczać, że faza musi być ujemna dla tego 

konkretnego stanu i dodatnia dla reszty, o ile jest odwrócona w stosunku do innych. W takim przypadku 

jedna z opcji będzie poprawna (i będzie miała fazę dodatnią), a pozostałe będą nieprawidłowe (z fazą 

ujemną). Ale algorytm działa równie dobrze! 

Ogólna recepta na rozwiązywanie logicznych problemów ze spełnieniem 

Zagadka księżniczki była oczywiście kocią formą logicznego problemu z zadowalaniem. Podejście, które 

zastosowaliśmy do rozwiązania zagadki, ładnie uogólnia się na inne logiczne problemy z spełnialnością 

w QPU: 

1. Przekształć instrukcję boolowską z rozpatrywanego problemu spełnialności w postać zawierającą 

kilka klauzul, które muszą być spełnione jednocześnie (tj. tak, aby stwierdzenie było AND kilku 

niezależnych klauzul). 

2. Reprezentuj każdą indywidualną klauzulę za pomocą logiki wielkości. Będzie to wymagało wielu 

kubitów rysujących. Zgodnie z ogólną zasadą, ponieważ większość kubitów jest zaangażowanych w 

więcej niż jedną klauzulę, warto mieć jeden kubit zdrapujący na klauzulę logiczną. 

3. Zainicjuj pełny rejestr QPU (zawierający kubity reprezentujące wszystkie zmienne wejściowe do 

instrukcji) w jednolitej superpozycji (przy użyciu HAD) i zainicjalizuj wszystkie rejestry podręczne w 

stanie ∣0⟩. 

4. Skorzystaj z receptur logicznych wielkości , aby zbudować po kolei bramki logiczne w każdej klauzuli, 

przechowując wartość wyjściową każdej klauzuli logicznej w kubicie podstaw. 

5. Po zaimplementowaniu wszystkich klauzul przeprowadź logikę faz AND między wszystkimi kubitami 

scratch, aby połączyć różne klauzule. 

6. Odlicz wszystkie operacje logiki wielkości, przywracając kubity zarysowania do ich stanów 

początkowych. 

7. Uruchom podprogram lustrzany w rejestrze QPU, kodując nasze zmienne wejściowe. 

8. Powtórz poprzednie kroki tyle razy, ile jest to konieczne, zgodnie ze wzorem na wzmocnienie 

amplitudy. 

9. Odczytaj wynik końcowy (ze wzmocnieniem amplitudy), odczytując rejestr QPU. 



W następnych sekcjach podajemy dwa przykłady zastosowania tej reguły, z których druga ilustruje, jak 

działa ta procedura w przypadkach, gdy instrukcja, którą próbujemy spełnić, nie może być faktycznie 

spełniona (tj. Żadne kombinacje danych wejściowych nie mogą dać wyniku 1). 

Praktyczne: satysfakcjonujący problem 3-SAT 

Rozważmy następujący problem 3-SAT: (a OR b) AND (NOT a OR c) AND (NOT b OR NOT c) AND (a OR 

c) Naszym celem jest ustalenie, czy jakakolwiek kombinacja wejść boolowskich a, b, c może dać wynik 

1 z tej instrukcji. Na szczęście instrukcja jest już AND wielu klauzul (jakie to wygodne!). Postępujmy 

więc zgodnie z naszymi instrukcjami. Użyjemy rejestru QPU składającego się z siedmiu kubitów-trzy do 

reprezentowania naszych zmiennych a, b i c oraz czterech kubitów zarysowania do reprezentowania 

każdej z klauzul logicznych. Następnie przystępujemy do implementacji każdej klauzuli logicznej w 

logice wielkości, zapisując wynik z każdej klauzuli do kubitów podstaw. Po wykonaniu tej czynności 

zaimplementowaliśmy instrukcję logiki fazowej AND między kubitami podstawowymi, a następnie 

odliczamy każdą z klauzul logiki wielkości. Na koniec stosujemy procedurę lustrzaną do 

siedmiokubitowego rejestru QPU, kończąc naszą pierwszą iterację amplitudy amplitudy. Możemy 

zaimplementować to rozwiązanie za pomocą przykładowego kodu w przykładzie 3, jak pokazano na 

rysunku  

 

Przykład 3. Zadowalający problem 3-SAT 

var num_qubits = 3; 

var num_ancilla = 4; 

qc.reset(num_qubits+num_ancilla); 

var reg = qint.new(num_qubits, 'reg'); 

qc.write(0); 

reg.hadamard(); 

// clause 1 

bit_or(0x1,0x2,0x8); 

// clause 2 

qc.not(0x1); 

bit_or(0x1,0x4,0x10); 

qc.not(0x1); 

// clause 3 

qc.not(0x2|0x4); 



bit_or(0x2,0x4,0x20); 

qc.not(0x2|0x4); 

// clause 4 

bit_or(0x1,0x4,0x40); 

// flip phase 

phase_and(0x8|0x10|0x20|0x40); 

// inv clause 4 

inv_bit_or(0x1,0x4,0x40); 

// inv clause 3 

qc.not(0x2|0x4); 

inv_bit_or(0x2,0x4,0x20); 

qc.not(0x2|0x4); 

// inv clause 2 

qc.not(0x1); 

inv_bit_or(0x1,0x4,0x10); 

qc.not(0x1); 

// inv clause 1 

inv_bit_or(0x1,0x2,0x8); 

reg.Grover(); 

//////////// Definitions 

// Define bit OR and inverse 

function bit_or(q1, q2, out) 

{ 

qc.not(q1|q2); 

qc.cnot(out,q1|q2); 

qc.not(q1|q2|out); 

} 

function inv_bit_or(q1, q2, out) 

{ 

qc.not(q1|q2|out); 

qc.cnot(out,q1|q2); 



qc.not(q1|q2); 

} 

// Define phase AND 

function phase_and(qubits) 

{ 

qc.cz(qubits); 

} 

Używając notacji kołowej do śledzenia postępu trzech kubitów reprezentujących a, b i c, widzimy 

wyniki pokazane na rysunku  

 

To mówi nam, że wyrażenie boolowskie może zostać spełnione przez wartości a = 1, b = 0 i c = 1. W 

tym przykładzie byliśmy w stanie znaleźć zestaw wartości wejściowych, które były zgodne z instrukcją 

boolowską. Co się dzieje, gdy nie ma rozwiązania? Na szczęście dla nas problemy NP, takie jak 

spełnialność logiczna, są takie, że chociaż znalezienie odpowiedzi jest kosztowne obliczeniowo, 

sprawdzenie, czy odpowiedź jest poprawna, jest obliczeniowo tanie. Jeśli problem jest niezaspokojony, 

żadna faza w rejestrze nie zostanie odwrócona i żadna wielkość nie zmieni się w wyniku działania lustra 

operacji. Ponieważ zaczynamy od równej superpozycji wszystkich wartości, końcowe ODCZYT da 

losowo jedną wartość z rejestru. Musimy po prostu sprawdzić, czy spełnia to logiczne stwierdzenie; 

jeśli tak nie jest, możemy być pewni, że stwierdzenie jest niezadowalające. Następnie rozważymy ten 

przypadek. 

Praktyczne: niezadowalający problem 3-SAT 

Spójrzmy teraz na niezadowalający problem 3-SAT: 

(a OR b) AND (NOT a OR c) AND (NOT b OR NOT c) AND (a OR c) AND b 

Wiedząc, że jest to niezadowalające, spodziewamy się, że żadne przypisanie wartości do zmiennych a, 

b i c nie będzie w stanie dać wyniku 1. Ustalmy to, uruchamiając procedurę QPU w przykładzie 4, jak 

pokazano na rysunku, zgodnie z tym samym zaleceniem, co w poprzednim przykładzie. 

 

Przykład 4. Przykład niezadowalającego problemu z wynikiem 3-SAT 

// --- 3-SAT - unsatisfiable 

var num_qubits = 3; 



var num_ancilla = 4; 

qc.reset(num_qubits+num_ancilla); 

var reg = qint.new(num_qubits, 'reg'); 

qc.write(0); 

reg.hadamard(); 

// clause 1 

bit_or(0x1,0x2,0x8); 

// clause 2 

qc.not(0x1); 

bit_or(0x1,0x4,0x10); 

qc.not(0x1); 

// clause 3 

qc.not(0x2|0x4); 

bit_or(0x2,0x4,0x20); 

qc.not(0x2|0x4); 

// clause 4 

bit_or(0x1,0x4,0x40); 

// flip phase 

phase_and(0x2|0x8|0x10|0x20|0x40); 

// inv clause 4 

inv_bit_or(0x1,0x4,0x40); 

// inv clause 3 

qc.not(0x2|0x4); 

inv_bit_or(0x2,0x4,0x20); 

qc.not(0x2|0x4); 

// inv clause 2 

qc.not(0x1); 

inv_bit_or(0x1,0x4,0x10); 

qc.not(0x1); 

// inv clause 1 

inv_bit_or(0x1,0x2,0x8); 



reg.Grover(); 

///////////////// Definitions 

// Define bit OR and inverse 

function bit_or(q1, q2, out) { 

qc.not(q1|q2); 

qc.cnot(out,q1|q2); 

qc.not(q1|q2|out); 

} 

function inv_bit_or(q1, q2, out) { 

qc.not(q1|q2|out); 

qc.cnot(out,q1|q2); 

qc.not(q1|q2); 

} 

// Define phase AND 

function phase_and(qubits) { 

qc.cz(qubits); 

} 

Jak na razie dobrze! Rysunek pokazuje, jak trzy kubity kodujące wartości wejściowe a, b i c są 

przekształcane w trakcie obliczeń. Zwróć uwagę, że rozważamy tylko jedną iterację AA, ponieważ (jak 

widać na rysunku) jej efekt lub jego brak jest jasny już po jednej iteracji 

 

Nic się nie stało! Ponieważ żadna z ośmiu możliwych wartości rejestru nie spełnia instrukcji logicznej, 

żadna faza nie została odwrócona w stosunku do innych; stąd lustrzana część iteracji wzmocnienia 

amplitudy ma jednakowy wpływ na wszystkie wartości. Bez względu na to, ile iteracji AA wykonamy, 

READ te trzy kubity otrzymamy jedną z ośmiu wartości całkowicie losowo. Fakt, że mogliśmy w równym 

stopniu uzyskać jakąkolwiek wartość czytając READ, może sprawiać wrażenie, że niczego się nie 

nauczyliśmy, ale niezależnie od tego, która z tych trzech a, b i c READ, możemy spróbować wprowadzić 

je do naszej instrukcji boolowskiej. Jeśli otrzymamy wynik 0, możemy wywnioskować (z dużym 

prawdopodobieństwem), że zdanie logiczne nie jest satysfakcjonujące (w przeciwnym razie 

oczekiwalibyśmy, że odczytamy spełniające wartości). 

Przyspieszenie konwencjonalnych algorytmów 

Jedną z najbardziej godnych uwagi cech wzmocnienia amplitudy jest to, że w niektórych przypadkach 

może ona zapewnić kwadratowe przyspieszenie nie tylko w porównaniu z konwencjonalnymi 

algorytmami brutalnej siły, ale także w porównaniu z najlepszymi konwencjonalnymi 



implementacjami. Algorytmy, które mogą przyspieszyć wzmocnienie amplitudy, to algorytmy z 

jednostronnym błędem. Są to algorytmy dla problemów decyzyjnych zawierające podprogram 

wyprowadzający odpowiedź tak / nie, tak że jeśli odpowiedź na problem brzmi „nie”, algorytm zawsze 

wyświetla „nie”, a jeśli odpowiedź na problem brzmi „tak”, algorytm podaje odpowiedź „tak” z 

prawdopodobieństwem p> 0. W przypadku 3-SAT, co widzieliśmy w poprzednich przykładach, 

algorytm podaje odpowiedź „tak” (formuła jest zadowalająca) tylko wtedy, gdy znajdzie zadowalające 

zadanie. 

Aby znaleźć rozwiązanie z pewnym pożądanym prawdopodobieństwem, te konwencjonalne algorytmy 

muszą powtarzać swoją probabilistyczną procedurę kilka razy (k razy, jeśli algorytm ma czas wykonania 

O(knpoly(n)). Aby uzyskać przyspieszenie QPU, połącz je z kwantową procedurą, której po prostu 

potrzebujemy zastąpić powtórzoną procedurę probabilistyczną amplitudą etap amplifikacji. Każdy 

konwencjonalny algorytm tej postaci można połączyć ze wzmocnieniem amplitudy, aby przyspieszyć. 

Na przykład naiwne podejście do rozwiązywania 3-SAT we wcześniejszych przykładach działa w O 

(1.414npoly(n)) podczas gdy najlepszy konwencjonalny algorytm działa szybciej, w O (1.3(29npoly(n) ). 

Jednak łącząc ten konwencjonalny wynik ze wzmocnieniem amplitudy), możemy osiągnąć czas 

działania of O (1.1(53npoly(n))! Istnieje wiele innych algorytmów, które można przyspieszyć za pomocą 

tej techniki. Na przykład: 

Wyrazistość elementu 

Algorytmy, które biorąc pod uwagę funkcję f działającą na rejestrze, mogą określić, czy istnieją dwa 

różne elementy w rejestrze i, j, dla których f (i) = f (j). Ten problem ma zastosowania, takie jak 

znajdowanie trójkątów na wykresach lub obliczanie iloczynów macierzy. 

Znajdowanie globalnych minimów 

Algorytmy, które biorąc pod uwagę funkcję o wartościach całkowitych działającą na rejestrze z N 

wpisami, znajdują indeks i rejestru taki, że f (i) ma najniższą wartość. 

 

Supersampling kwantowy 

Od gier przygodowych opartych na pikselach po fotorealistyczne efekty filmowe, grafika komputerowa 

zawsze była w czołówce innowacji komputerowych. Quantum Image Processing (QIP) wykorzystuje 

QPU w celu zwiększenia naszych możliwości przetwarzania obrazu. Chociaż QIP jest bardzo w 

powijakach, już teraz oferuje ekscytujące przykłady tego, jak QPU mogą wpływać na dziedzinę grafiki 

komputerowej. 

Co QPU może zrobić dla grafiki komputerowej? 

Tu omówimy jedną konkretną aplikację QIP zwaną Quantum Supersampling (QSS). QSS wykorzystuje 

QPU do znalezienia intrygujących ulepszeń w graficznym zadaniu supersamplingu, co podsumowano 

na rysunku. Supersampling to konwencjonalna technika grafiki komputerowej, w której obraz 

generowany przez komputer w wysokiej rozdzielczości jest redukowany do obrazu o niższej 

rozdzielczości przez selektywne próbkowanie pikseli. Supersampling to ważny krok w procesie 

tworzenia użytecznej grafiki wyjściowej z obrazów generowanych komputerowo. QSS został 

pierwotnie opracowany jako sposób na przyspieszenie supersamplingu za pomocą QPU i według tej 

miary zawiódł. Jednak analiza numeryczna wyników ujawniła coś interesującego. Chociaż ostateczna 

jakość obrazu QSS (mierzona jako błąd na piksel) jest mniej więcej taka sama, jak w przypadku 

istniejących metod konwencjonalnych, obraz wyjściowy ma inny rodzaj przewagi. 



 

Rysunek pokazuje, że średni szum pikselowy w obrazach konwencjonalnych i próbkowanych QSS jest 

mniej więcej taki sam, ale charakter szumu jest bardzo różny. W obrazie próbkowanym 

konwencjonalnie każdy piksel jest nieco zaszumiony. Na obrazie kwantowym niektóre piksele są 

bardzo zaszumione (czarne i białe plamki), podczas gdy reszta jest idealna. Wyobraź sobie, że dostałeś 

obraz i masz 15 minut na ręczne usunięcie widocznego szumu. W przypadku obrazu wygenerowanego 

przez QSS zadanie jest dość łatwe; w przypadku tradycyjnie próbkowanego obrazu jest to prawie 

niemożliwe. QSS łączy w sobie szereg prymitywów QPU: arytmetykę kwantową z rozdziału 5, 

amplifikację amplitudy z rozdziału 6 i kwantową transformatę Fouriera z rozdziału 7. Aby zobaczyć, w 

jaki sposób te prymitywy są wykorzystywane, potrzebujemy najpierw trochę więcej wiedzy w sztuce 

supersamplingu. 

Konwencjonalne supersamplowanie 

Ray tracing_ to technika tworzenia obrazów generowanych komputerowo, w której zwiększone zasoby 

obliczeniowe pozwalają nam uzyskiwać wyniki o rosnącej jakości. Rysunek przedstawia schematyczną 

reprezentację tego, jak ray tracing tworzy obrazy ze scen generowanych komputerowo. 

 

Dla każdego piksela w ostatecznym obrazie promień matematyczny jest rzutowany w przestrzeni 3D z 

kamery przez piksel w kierunku sceny wygenerowanej komputerowo. Promień uderza w obiekt w 

scenie, a w najprostszej wersji (ignorując odbicia i przezroczystość) kolor obiektu określa kolor 

odpowiedniego piksela w obrazie. 

Rzutowanie tylko jednego promienia na piksel dałoby poprawny obraz, ale dla odległych szczegółów, 

takich jak drzewo na rysunku , krawędzie i drobne szczegóły sceny zostaną utracone. Dodatkowo, gdy 

kamera lub obiekt się porusza, na obiektach, takich jak liście drzew i płoty, pojawiają się uciążliwe 

wzory dźwięków. Aby rozwiązać ten problem bez tworzenia śmiesznie dużych rozmiarów obrazu, 

oprogramowanie do śledzenia promieni rzuca wiele promieni na piksel (typowe są setki lub tysiące), 

jednocześnie nieznacznie zmieniając kierunek dla każdego z nich. Zachowywany jest tylko średni kolor, 



a reszta szczegółów jest odrzucana. Ten proces nazywa się supersamplingiem lub próbkowaniem 

Monte Carlo. Im więcej próbek jest pobieranych, tym mniejszy jest poziom szumów na ostatecznym 

obrazie. Supersampling to zadanie, w którym wykonujemy przetwarzanie równoległe (obliczanie 

wyników wielu promieni oddziałujących ze sceną), ale ostatecznie potrzebujemy tylko sumy wyników, 

a nie samych wyników. To brzmi jak coś, w czym QPU może pomóc! W pełni oparty na QPU silnik ray 

tracingu wymagałby znacznie więcej kubitów niż jest obecnie dostępnych. Jednak, aby 

zademonstrować QSS, możemy użyć QPU do rysowania obrazów o wyższej rozdzielczości za pomocą 

mniej wyrafinowanych metod (takich, które nie wymagają śledzenia promieni!), Abyśmy mogli zbadać, 

jak QPU wpływa na końcowy krok supersamplingu zmniejszający rozdzielczość. 

Praktyczne: Obliczanie obrazów zakodowanych w fazie 

Aby skorzystać z QPU do supersamplingu, będziemy potrzebować sposobu przedstawiania obrazów w 

rejestrze QPU (takiego, który nie jest tak skomplikowany, jak pełnowymiarowe śledzenie promieni!). 

Istnieje wiele różnych sposobów przedstawiania obrazów pikseli w rejestrach QPU, a na końcu tego 

rozdziału podsumowujemy kilka podejść z literatury dotyczącej kwantowego przetwarzania obrazu. 

Jednak użyjemy reprezentacji, którą nazywamy kodowaniem fazowym, gdzie wartości pikseli są 

reprezentowane w fazach superpozycji. Co ważne, pozwala to na zgodność naszych informacji 

obrazowych z techniką wzmacniania amplitudy 

 

UWAGA: Kodowanie obrazów w fazach superpozycji nie jest dla nas całkowicie nowe. Pod koniec 

rozdziału 4 użyliśmy rejestru ośmiu kubitów do zakodowania fazowego kapryśnego obrazu muchy, jak 

pokazano na rysunku . 

W tej sekcji dowiemy się, jak można tworzyć takie zakodowane w fazie obrazy, a następnie 

wykorzystamy je do zademonstrowania supersamplingu kwantowego. Moduł cieniujący pikseli QPU 



Moduł cieniujący pikseli to program (często uruchamiany na GPU), który przyjmuje pozycję xiy jako 

dane wejściowe i generuje kolor (w naszym przypadku czarny lub biały) jako wynik. Aby pomóc nam 

zademonstrować QSS, skonstruujemy kwantowy moduł cieniujący pikseli. Na początek Przykład 1 

inicjalizuje dwa czterokubitowe rejestry, qx i qy. Będą one służyć jako wartości wejściowe xiy dla 

naszego modułu cieniującego. Jak widzieliśmy w poprzednich rozdziałach, wykonanie HAD na 

wszystkich kubitach daje jednolitą superpozycję wszystkich możliwych wartości, jak na rysunku 11-4. 

To jest nasze puste płótno, gotowe do rysowania. 

 

UWAGA: Kodowanie obrazów w fazach superpozycji nie jest dla nas całkowicie nowe. Pod koniec 

rozdziału 4 użyliśmy rejestru ośmiokubitowego do zakodowania fazowego kapryśnego obrazu muchy, 

jak pokazano na rysunku. 

Używanie PHASE do rysowania 

Teraz jesteśmy gotowi do rysowania. Znalezienie zwięzłych sposobów na narysowanie faz rejestru 

może być skomplikowane i subtelne, ale możemy zacząć od wypełnienia prawej połowy płótna po 

prostu wykonując operację „jeśli qx> = 8, a następnie odwróć fazę”. Osiąga się to poprzez zastosowanie 

PHASE (180) do pojedynczego kubitu, jak pokazano na rysunku 

// Skonfiguruj i wyczyść płótno 

qc.reset (8); 

var qx = qint.new (4, 'qx'); 

var qy = qint.new (4, 'qy'); 

qc.write (0); 

qx.hadamard (); 

qy.hadamard (); 

// Odwróć, jeśli qx> = 8 

qc.phase (180, qx.bits (0x8)); 



 

UWAGA : W pewnym sensie użyliśmy tylko jednej instrukcji QPU do wypełnienia 128 pikseli. W 

przypadku GPU wymagałoby to 128-krotnego uruchomienia modułu cieniującego pikseli. Jak dobrze 

wiemy, haczyk polega na tym, że jeśli spróbujemy CZYTAĆ wynik, otrzymamy tylko losową wartość qx 

i qy. 

Mając trochę więcej logiki, możemy wypełnić kwadrat 50% szarym wzorem ditheringu. W tym celu 

chcemy odwrócić wszystkie piksele, w których qx i qy są większe lub równe 8 i gdzie niski kubit qx nie 

jest równy najniższemu kubitowi qy. Robimy to w przykładzie 1, a wyniki można zobaczyć na rysunku  

 

Przykład 1. Podstawy rysowania 

// Wyczyść płótno 

qc.reset (8); 

var qx = qint.new (4, 'qx'); 

var qy = qint.new (4, 'qy'); 

qc.write (0); 

qx.hadamard (); 

qy.hadamard (); 



// Odwróć, jeśli qx> = 8 

qc.phase (180, qx.bits (0x8)); 

// 50% szarości w rogu 

qx.cnot (qy, 0x1); 

qc.cphase (180, qy.bits (0x8, qx.bits (0x8 | 0x1))); 

qx.cnot (qy, 0x1); 

Dzięki odrobinie arytmetyki możemy stworzyć bardziej interesujące wzorce, jak pokazano na rysunku 

: 

// Wyczyść płótno 

qc.reset (8); 

var qx = qint.new (4, 'qx'); 

var qy = qint.new (4, 'qy'); 

qc.write (0); 

qx.hadamard (); 

qy.hadamard (); 

// zabawne paski 

qx.subtractShifted (qy, 1); 

qc.phase (180, qx.bits (0x8)); 

qx.addShifted (qy, 1); 

 

Rysowanie krzywych 

Aby narysować bardziej złożone kształty, potrzebujemy bardziej złożonej matematyki. Przykład 2 

demonstruje użycie funkcji addSquared () QPU z rozdziału 5 do narysowania ćwiartki koła o promieniu 

13 pikseli. Wynik pokazano na rysunku 11-8. W tym przypadku matematyka musi być wykonywana w 

większym, 10-kubitowym rejestrze, aby zapobiec przepełnieniu podczas ustawiania kwadratu i 

dodawania qx i qy. Tutaj wykorzystaliśmy sztuczkę, której nauczyliśmy się w rozdziale 10, polegającą 



na przechowywaniu wartości operacji logicznej (lub matematycznej) w fazie stanu, poprzez kombinację 

operacji logiki wielkości i fazy. 

 

Przykład 2. Rysowanie krzywych w przestrzeni Hilberta 

var radius = 13; 

var acc_bits = 10; 

// Clear the canvas 

qc.reset(18); 

var qx = qint.new(4, 'qx'); 

var qy = qint.new(4, 'qy'); 

var qacc = qint.new(10, 'qacc'); 

qc.write(0); 

qx.hadamard(); 

qy.hadamard(); 

// fill if x^2 + y^2 < r^2 

qacc.addSquared(qx); 

qacc.addSquared(qy); 



qacc.subtract(radius * radius); 

qacc.phase(180, 1 << (acc_bits - 1)); 

qacc.add(radius * radius); 

qacc.subtractSquared(qy); 

qacc.subtractSquared(qx); 

Jeśli rejestr qacc jest zbyt mały, wykonywana w nim matematyka przepełni się, powodując zakrzywione 

pasma. Ten efekt przepełnienia zostanie celowo użyty na rysunku 11-11 w dalszej części rozdziału. 

Próbkowanie obrazów zakodowanych w fazie 

Teraz, gdy możemy przedstawić obrazy w fazach rejestrów kwantowych, wróćmy do problemu 

supersamplingu. Przypomnijmy, że w supersamplingu mamy wiele informacji obliczonych na 

podstawie sceny wygenerowanej komputerowo (odpowiadającej różnym prześledzonym przez nas 

promieniom), które chcemy połączyć, aby uzyskać pojedynczy piksel w naszym ostatecznym obrazie 

wyjściowym. weryfikacja oprogramowania Aby to zasymulować, możemy wziąć pod uwagę naszą 

tablicę stanów kwantowych 16 × 16 utworzoną z 16 płytek 4 × 4, jak pokazano na rysunku 11-9. 

Wyobrażamy sobie, że pełny obraz 16 × 16 to dane o wyższej rozdzielczości, które następnie chcemy 

zredukować do 16 końcowych pikseli. Ponieważ są to tylko 4 × 4 subpiksele, rejestry qx i qy potrzebne 

do wciągnięcia tych płytek można zmniejszyć do dwóch kubitów każdy. Możemy użyć rejestru 

przepełnienia (który nazywamy qacc, ponieważ takie rejestry są często określane jako akumulatory), 

aby wykonać dowolne wymagane operacje logiczne, które nie zmieszczą się w dwóch kubitach. 

Rysunek 11-10 (przykład 11-3) przedstawia obwód do wykonania rysunku pokazanego na rysunku 11-

9, kafelek po kafelku. Zauważ, że w tym programie zmienne tx i ty są wartościami cyfrowymi 

wskazującymi, na którym polu obrazu pracuje moduł cieniujący. Otrzymujemy bezwzględną wartość x 

subpikseli, które chcemy narysować, dodając qx i (tx x 4), które możemy łatwo obliczyć, ponieważ tx i 

ty nie są kwantowe. Dzielenie naszych obrazów na kafelki w ten sposób ułatwia nam późniejsze 

wykonanie supersamplingu. 



 

 

 

Przykład 3. Rysowanie linii za pomocą akumulatora 

// Skonfiguruj i wyczyść płótno 

qc.reset(8); 

var qx = qint.new(2, 'qx'); 

var qy = qint.new(2, 'qy'); 

var qacc = qint.new(4, 'qacc'); 

qc.write(0); 

qx.hadamard(); 

qy.hadamard(); 



// Choose which tile to draw 

var tx = 2; // tile column 

var ty = 1; // tile row 

// Hz line y=3 

qacc.cnot(qy) 

qacc.add(ty * 4); 

qacc.not(~3); 

qacc.cphase(180); 

qacc.not(~3); 

qacc.subtract(ty * 4); 

qacc.cnot(qy); 

// Vt line x=10 

qacc.cnot(qx) 

qacc.add(tx * 4); 

qacc.not(~10); 

qacc.cphase(180); 

qacc.not(~10); 

qacc.subtract(tx * 4); 

qacc.cnot(qx); 

Bardziej interesujący obraz 

Dzięki bardziej wyrafinowanemu programowi do cieniowania możemy stworzyć bardziej interesujący 

test algorytmu kwantowego supersamplingu. Aby przetestować i porównać metody supersamplingu, 

używamy tutaj okrągłych pasm, aby uzyskać pewne szczegóły o bardzo wysokiej częstotliwości. Pełny 

kod źródłowy obrazu na rysunku  który również dzieli obraz zakodowany w fazie na kafelki 

 



UWAGA: może się wydawać, że do utworzenia tych obrazów musieliśmy użyć wielu skrótów i 

specjalnych sztuczek. Jednak nie różni się to tak bardzo od hacków i obejść, które były konieczne na 

bardzo wczesnym etapie konwencjonalnej grafiki komputerowej. 

Teraz, gdy mamy obraz zakodowany fazowo w wyższej rozdzielczości, podzielony na kafelki, jesteśmy 

gotowi do zastosowania algorytmu QSS. W tym przypadku cały obraz jest rysowany w rozdzielczości 

256 × 256 pikseli. Użyjemy 4096 kafelków, z których każdy składa się z 4 × 4 subpikseli, i supersample 

wszystkie subpiksele w jednym kafelku, aby wygenerować jeden piksel końcowego próbkowanego 

obrazu z jego 16 subpikseli. 

Supersampling 

Dla każdego kafelka chcemy oszacować liczbę subpikseli, które zostały odwrócone w fazie. W 

przypadku czarnych i białych subpikseli (reprezentowanych dla nas jako odwrócone lub nieodwrócone 

fazy) pozwala nam to uzyskać wartość dla każdego końcowego piksela reprezentującą intensywność 

jego oryginalnych subpikseli składowych. Zręcznie, ten problem jest dokładnie taki sam, jak problem 

szacowania sum kwantowych z „Multiple Flipped Entries”. 

Aby skorzystać z estymacji sumy kwantowej, po prostu uważamy program kwantowy implementujący 

nasze instrukcje rysowania za podprogram odwracania, którego używamy do amplitudy z rozdziału 6. 

Połączenie tego z kwantową transformatą Fouriera z rozdziału 7 pozwala nam oszacować całkowitą 

liczbę odwrócone subpiksele w każdym kafelku. Obejmuje to wielokrotne uruchamianie naszego 

programu do rysowania dla każdej płytki. Należy zauważyć, że bez QPU próbkowanie obrazu o wysokiej 

rozdzielczości do niższej rozdzielczości nadal wymagałoby wielokrotnego uruchamiania podprogramu 

rysującego dla każdej płytki, losując wartości qx i qy dla każdej próbki. Za każdym razem 

otrzymywaliśmy po prostu „czarną” lub „białą” próbkę i dodając je, zbiegalibyśmy się w przybliżony 

obraz. Przykładowy kod z Przykładu 4 pokazuje wyniki zarówno kwantowego, jak i konwencjonalnego 

supersamplingu (zwykle wykonywanego w konwencjonalnym przypadku techniką znaną jako 

próbkowanie Monte Carlo) i widzimy je porównane na rysunku. Idealne odniesienie pokazuje wynik, 

jaki uzyskalibyśmy z doskonałego próbkowania, a tabela przeglądowa QSS jest narzędziem, które 

omówimy szczegółowo za chwilę. 

 



Przykład 4. Supersampling 

function do_qss_image() 

{ 

var sp = {}; 

var total_qubits = 2 * res_aa_bits + num_counter_bits 

+ accum_bits; 

// Set up the quantum registers 

qc.reset(total_qubits); 

sp.qx = qint.new(res_aa_bits, 'qx'); 

sp.qy = qint.new(res_aa_bits, 'qy'); 

sp.counter = qint.new(num_counter_bits, 'counter'); 

sp.qacc = qint.new(accum_bits, 'scratch'); 

sp.qacc.write(0); 

// For each tile in the image, run the qss_tile() function 

for (var sp.ty = 0; sp.ty < res_tiles; ++sp.ty) { 

for (var sp.tx = 0; sp.tx < res_tiles; ++sp.tx) 

qss_tile(sp); 

} 

} 

function qss_tile(sp) 

{ 

// Prepare the tile canvas 

sp.qx.write(0); 

sp.qy.write(0); 

sp.counter.write(0); 

sp.qx.hadamard(); 

sp.qy.hadamard(); 

sp.counter.hadamard(); 

// Run the pixel shader multiple times 

for (var cbit = 0; cbit < num_counter_bits; ++cbit) { 

var iters = 1 << cbit; 



var qxy_bits = sp.qx.bits().or(sp.qy.bits()); 

var condition = sp.counter.bits(iters); 

var mask_with_condition = qxy_bits.or(condition); 

for (var i = 0; i < iters; ++i) { 

shader_quantum(sp.qx, sp.qy, sp.tx, sp.ty, sp.qacc, 

condition, sp.qcolor); 

grover_iteration(qxy_bits, mask_with_condition); 

} 

} 

invQFT(sp.counter); 

// Read and interpret the result 

sp.readVal = sp.counter.read(); 

sp.hits = qss_count_to_hits[sp.readVal]; 

sp.color = sp.hits / (res_aa * res_aa); 

return sp.color; 

} 

Jak wspomniano na początku tego rozdziału, interesującą zaletą, jaką uzyskujemy dzięki QSS, nie jest 

liczba operacji rysowania, które musimy wykonać, ale raczej różnica w charakterze szumu, który 

obserwujemy. W tym przykładzie, porównując równoważne liczby próbek, QSS ma około 33% mniejszy 

średni błąd piksela niż metoda Monte Carlo. Co ciekawsze, liczba pikseli z błędem zerowym (pikseli, w 

których wynik dokładnie pasuje do ideału) jest prawie dwukrotnie większa niż w wyniku Monte Carlo. 

QSS a konwencjonalne próbkowanie Monte Carlo 

W przeciwieństwie do konwencjonalnego próbkowania Monte Carlo, nasz moduł cieniujący QSS nigdy 

w rzeczywistości nie generuje wartości pojedynczego subpikseli. Zamiast tego używa superpozycji 

możliwych wartości, aby oszacować sumę, którą uzyskałbyś, obliczając je wszystkie i dodając je. Jeśli 

po drodze musisz obliczyć każdą wartość subpikseli, konwencjonalne podejście obliczeniowe jest 

lepszym narzędziem do tego zadania. Jeśli chcesz poznać sumę lub inną charakterystykę grup 

subpikseli, QPU oferuje interesujące alternatywne podejście. Podstawową różnicę między QSS a 

konwencjonalnym supersamplingiem można scharakteryzować w następujący sposób: 

Konwencjonalne superpróbkowanie 

Wraz ze wzrostem liczby próbek wynik zbliża się do dokładnej odpowiedzi. 

Supersampling kwantowy 

Wraz ze wzrostem liczby próbek zwiększa się prawdopodobieństwo uzyskania dokładnej odpowiedzi. 

Teraz, gdy już wiemy, co QSS może dla nas zrobić, rozwińmy trochę, jak to działa. 

Jak działa QSS 



Podstawową ideą QSS jest zastosowanie podejścia, które po raz pierwszy widzieliśmy w „Multiple 

Flipped Entries”, gdzie połączenie iteracji amplitudy amplifikacji z kwantową transformatą Fouriera 

(QFT) pozwala nam oszacować liczbę elementów odwróconych przez dowolną logikę, której używamy 

podczas odwracania podprogram każdej iteracji AA. W przypadku QSS odwrócenie zapewnia nasz 

program do rysowania, który odwraca fazę wszystkich „białych” subpikseli. Możemy zrozumieć sposób, 

w jaki AA i QFT oraz współpracować, aby pomóc nam policzyć odwrócone elementy w następujący 

sposób. Najpierw wykonujemy pojedynczą iterację AA zależną od wartości rejestru kubitów 

„liczników”. Nazywamy ten rejestr „licznikiem” właśnie dlatego, że jego wartość określa, ile iteracji AA 

wykona nasz obwód. Jeśli teraz użyjemy operacji HAD do przygotowania naszego rejestru licznika w 

superpozycji, będziemy wykonywać superpozycję różnej liczby iteracji AA. Przypomnij sobie z „Multiple 

Flipped Entries”, że prawdopodobieństwa READ dla wielu odwróconych wartości w rejestrze zależą od 

liczby wykonanych przez nas iteracji AA. Zauważyliśmy we wcześniejszej dyskusji, że oscylacje są 

wprowadzane w zależności od liczby odwróconych wartości. Z tego powodu, gdy wykonujemy 

superpozycję różnych liczb iteracji AA, wprowadzamy okresowe oscylacje amplitud naszego rejestru 

QPU o częstotliwości zależnej od liczby odwróconych wartości. Jeśli chodzi o ODCZYT częstotliwości 

zakodowanych w rejestrach QPU, wiemy, że QFT jest drogą do zrobienia: używając QFT możemy to 

określić częstotliwość, a tym samym liczbę odwróconych wartości (tj. liczbę zacienionych subpikseli). 

Znając liczbę subpikseli, które supersamplowaliśmy dla jednego piksela w naszym ostatecznym obrazie 

o niższej rozdzielczości, możemy użyć tego do określenia jasności, której powinniśmy użyć dla tego 

piksela. Chociaż może to być trochę trudne do przeanalizowania w tekście na stronie, przejrzenie kodu 

z Przykładu 4 i sprawdzenie wynikowych wizualizacji w postaci kółek, miejmy nadzieję, uczyni podejście 

przyjęte przez QSS bardziej oczywistym. Zauważ, że im więcej kubitów liczników użyjemy, tym lepsze 

będzie próbkowanie obrazu, ale kosztem konieczności uruchamiania naszego kodu rysującego więcej 

razy. Ten kompromis jest prawdziwy zarówno w przypadku podejścia kwantowego, jak i 

konwencjonalnego, jak widać na rysunku. 

 

Tabela przeglądowa QSS 

Kiedy uruchomimy algorytm QSS i zakończymy READ naszego rejestru QPU, otrzymana liczba będzie 

powiązana, ale nie bezpośrednio równa liczbie białych pikseli w danym kafelku. Tabela przeglądowa 

QSS to narzędzie, którego potrzebujemy, aby sprawdzić, ile subpikseli wynika z danej wartości READ w 

obrębie kafelka. Tabela przeglądowa potrzebna dla konkretnego obrazu nie zależy od szczegółów 

obrazu (a dokładniej od szczegółów używanego przez nas kwantowego modułu cieniującego pikseli). 

Możemy wygenerować i ponownie wykorzystać pojedynczą tabelę wyszukiwania QSS dla dowolnych 

aplikacji QSS o podanych rozmiarach płytek i rejestrów liczników. Na przykład, rysunek przedstawia 

tabelę przeglądową dla aplikacji QSS o rozmiarze kafelków 4 × 4 i rejestru licznika składającego się z 

czterech kubitów. 



 

Wiersze (oś y) tabeli przeglądowej wyliczają możliwe wyniki, które możemy odczytać w wyjściowym 

rejestrze QPU z aplikacji QSS. Kolumny (oś x) wyliczają różne możliwe liczby subpikseli w kafelku, które 

mogą prowadzić do tych wartości READ. Kolory w skali szarości w tabeli graficznie przedstawiają 

prawdopodobieństwa związane z różnymi możliwymi wartościami ODCZYTU (jaśniejsze kolory 

oznaczają większe prawdopodobieństwo). Oto przykład, jak moglibyśmy wykorzystać tabelę 

przeglądową. Załóżmy, że odczytujemy wynik QSS równy 10. Znajdując ten wiersz w tabeli 

przeglądowej QSS, widzimy, że ten wynik najprawdopodobniej oznacza, że mamy supersamplowane 

pięć białych subpikseli. Jednak istnieje również niezerowe prawdopodobieństwo, że supersamplujemy 

cztery lub sześć (lub w mniejszym stopniu trzy lub siedem) subpikseli. Zwróć uwagę, że wprowadzono 

pewien błąd, ponieważ nie zawsze możemy jednoznacznie wywnioskować liczbę próbkowanych 

subpikseli z wyniku READ. Taka tablica przeglądowa jest używana przez algorytm QSS do określenia 

ostatecznego wyniku. Jak zdobyć tabelę wyszukiwania QSS dla konkretnego problemu z QSS? Kod w 

przykładzie pokazuje, jak możemy obliczyć tablicę przeglądową QSS. Pamiętaj, że ten kod nie opiera 

się na konkretnym kwantowym module cieniującym pikseli (tj. Konkretnym obrazie). Ponieważ tabela 

przeglądowa skojarzyła wartość ODCZYTU tylko z określoną liczbą białych subpikseli na kafelek 

(niezależnie od ich dokładnej lokalizacji), można ją wygenerować bez znajomości rzeczywistego obrazu, 

który ma zostać poddany supersamplowaniu 

Przykład 5. Budowanie tabeli przeglądowej QSS 

function create_table_column(color, qxy, qcount) 

{ 

var true_count = color; 



// Put everything into superposition 

qc.write(0); 

qcount.hadamard(); 

qxy.hadamard(); 

for (var i = 0; i < num_counter_bits; ++i) 

{ 

var reps = 1 << i; 

var condition = qcount.bits(reps); 

var mask_with_condition = qxy.bits().or(condition); 

for (var j = 0; j < reps; ++j) 

{ 

flip_n_terms(qxy, true_count, condition); 

grover_iteration(qxy.bits(), mask_with_condition); 

} 

} 

invQFT(qcount); 

// Construct the lookup table 

for (var i = 0; i < (1 << num_counter_bits); ++i) 

qss_lookup_table[color][i] = qcount.peekProbability(i); 

} 

Tabela przeglądowa QSS mówi nam wiele o tym, jak działa QSS dla danego rejestru licznika i rozmiarów 

kafelków, działając jako rodzaj odcisku palca dla algorytmu. Rysunek 11-15 przedstawia kilka 

przykładów zmian w tabeli przeglądowej, gdy (dla stałego rozmiaru rejestru licznika wynoszącego 

cztery kubity) zwiększamy rozmiar kafelka (a tym samym liczbę subpikseli) używanego w naszym 

algorytmie QSS. 



 

Mapy zaufania 

Oprócz tego, że jest narzędziem do interpretacji wartości READ, możemy również użyć tabeli 

przeglądowej QSS, aby ocenić, na ile jesteśmy pewni ostatecznej jasności piksela. Sprawdzając wartość 

QSS READ danego piksela w wierszu tabeli, możemy ocenić prawdopodobieństwo, że wyprowadzona 

przez nas wartość piksela jest poprawna. Na przykład, w przypadku tabeli przeglądowej na rysunku 11-

14, bylibyśmy bardzo pewni wartości READ równych 0 lub 1, ale znacznie mniej pewni, gdybyśmy 

CZYTALI wartości 2, 3 lub 4. To tego rodzaju wnioskowanie można wykorzystać do stworzenia „mapy 

zaufania” wskazującej prawdopodobne lokalizacje błędów w obrazach, które tworzymy za pomocą 

QSS, jak pokazano na rysunku. 

 

 



Dodawanie koloru 

Obrazy, które renderowaliśmy za pomocą QSS w tym rozdziale, były jednobitowe i monochromatyczne, 

przy użyciu odwróconych faz rejestru QPU do reprezentowania czarnych i białych pikseli. Chociaż 

jesteśmy wielkimi fanami gier retro, może uda nam się dodać kilka więcej kolorów? Moglibyśmy po 

prostu użyć faz i amplitud naszego rejestru QPU do zakodowania szerszego zakresu wartości kolorów 

dla naszych pikseli, ale wtedy oszacowanie sumy kwantowej używane przez QSS przestałoby działać. 

Możemy jednak zapożyczyć technikę z wczesnych kart graficznych znanych jako bitplany. W tym 

podejściu używamy naszego kwantowego modułu cieniującego do renderowania oddzielnych obrazów 

monochromatycznych, z których każdy reprezentuje jeden bit naszego obrazu. Na przykład 

przypuśćmy, że chcemy skojarzyć trzy kolory z każdym pikselem naszego obrazu (czerwony, zielony i 

niebieski). Nasz moduł cieniujący piksele może następnie generować zasadniczo trzy oddzielne obrazy 

monochromatyczne, z których każdy reprezentuje udział jednego z trzech kanałów koloru. Te trzy 

obrazy mogą osobno przejść supersampling, zanim zostaną ponownie połączone w ostateczny obraz 

kolorowy. Pozwala nam to tylko na osiem kolorów (w tym czerń i biel); jednak supersampling pozwala 

nam łączyć ze sobą subpiksele, skutecznie tworząc obraz o rozdzielczości 12 bitów na piksel 

 

Wniosek 

W tym rozdziale pokazano, jak odkrywać nowe kombinacje QPU  z niewielką znajomością domeny 

mogą potencjalnie prowadzić do nowych aplikacji QPU. Możliwość redystrybucji szumu próbkowania 

pokazuje również wizualnie, jak czasami musimy spojrzeć poza przyspieszenia, aby zobaczyć zalety 

aplikacji QPU. Warto również zauważyć, że zdolność Quantum Supersampling do tworzenia 

nowatorskich redystrybucji szumów ma potencjalnie znaczenie nie tylko dla grafiki komputerowej. 

Wiele innych aplikacji również intensywnie wykorzystuje próbkowanie metodą Monte Carlo w takich 

dziedzinach, jak sztuczna inteligencja, dynamika obliczeniowa , a nawet finanse. Aby wprowadzić 

supersampling kwantowy, użyliśmy reprezentacji kodowania fazowego obrazów w rejestrach QPU. 

Warto zauważyć, że badacze zajmujący się kwantowym przetwarzaniem obrazu zaproponowali 

również wiele innych takich reprezentacji. Obejmują one tak zwaną reprezentację kraty Qubit, 

elastyczną reprezentację obrazów kwantowych (FRQI), nowatorską ulepszoną reprezentację 

kwantową (NEQR) i uogólnioną reprezentację obrazu kwantowego (GQIR). Reprezentacje te zostały 



wykorzystane do zbadania innych aplikacji do przetwarzania obrazu, w tym dopasowywania 

szablonów, wykrywania krawędzi, klasyfikacji obrazu i tłumaczenia obrazów, aby wymienić tylko kilka. 

Algorytm faktoringu Shora 

Jeśli słyszałeś o jednym zastosowaniu obliczeń kwantowych, istnieje duża szansa, że był to algorytm 

faktoryzacji Shora. Obliczenia kwantowe uważano głównie za przedmiot zainteresowania 

akademickiego, a nie praktycznego, aż do odkrycia Petera Shora w 1994 r., że wystarczająco potężny 

komputer kwantowy może wykrywać czynniki pierwsze liczby wykładniczo szybciej niż jakakolwiek 

konwencjonalna maszyna. Przyjrzymy się konkretnej implementacji algorytmu faktorowania QPU 

Shora. Zdolność do szybkiego rozkładania na czynniki dużych liczb nie jest bynajmniej zwykłą 

matematyczną ciekawostką, ale może pomóc złamać system kryptograficzny klucza publicznego 

Rivest-Shamir-Adleman (RSA). Za każdym razem, gdy uruchamiasz sesję ssh, korzystasz z RSA. 

Kryptosystemy z kluczem publicznym, takie jak RSA, działają w procesie, w którym każdy może użyć 

ogólnie dostępnego klucza publicznego do zaszyfrowania informacji. Jednak po zaszyfrowaniu 

informacje można odszyfrować tylko za pomocą tajnego, prywatnego klucza. Kryptosystemy klucza 

publicznego są często porównywane do elektronicznej wersji skrzynki pocztowej. Wyobraź sobie 

zamknięte pudełko ze szczeliną umożliwiającą każdemu wysłanie (ale nie pobranie) wiadomości oraz 

drzwi z zamkiem, do którego tylko właściciel ma klucz. Okazuje się, że zadanie znalezienia czynników 

pierwszych dużej liczby N działa naprawdę dobrze jako część kryptosystemu klucza publicznego. 

Pewność, że ktoś może używać klucza publicznego tylko do szyfrowania, a nie do odszyfrowywania 

informacji, opiera się na założeniu, że znalezienie czynników pierwszych N jest zadaniem 

niewykonalnym obliczeniowo. Pełne wyjaśnienie RSA wykracza poza zakres tej książki, ale kluczową 

kwestią jest to, że jeśli algorytm Shora zapewnia sposób na znalezienie czynników pierwszych dużej 

liczby N, to ma to wpływ na jeden z elementów szkieletu współczesnego internetu. Istnieją inne bardzo 

dobre powody, aby uporać się z algorytmem Shora poza jego implikacjami kryptograficznymi, 

ponieważ jest to najbardziej znany przykład klasy algorytmów rozwiązujących przypadki tak zwanego 

problemu ukrytej podgrupy. W tego rodzaju problemie chcemy wyznaczyć okresowość danej funkcji 

okresowej, gdzie okresowość może być potencjalnie dość skomplikowana. Szereg problemów w 

matematyce dyskretnej to przykłady ukrytego problemu z podgrupami, takie jak znajdowanie okresu, 

znajdowanie porządku (co jest podstawowym trudnym problemem w faktorowaniu), znajdowanie 

logarytmów dyskretnych i wiele innych. Podobna procedura do tej, którą zobaczymy w tym rozdziale, 

może również dostarczyć rozwiązania niektórych z tych innych problemów. Algorytm Shora to kolejny 

doskonały przykład (zamierzony gra słów) tego, jak wykorzystywane są nasze prymitywy QPU. W 

rozdziale widzieliśmy, że QFT doskonale nadaje się do badania sygnałów okresowych, a algorytm Shora 

bardzo go wykorzystuje. Szczególnie pouczającym aspektem algorytmu Shora jest to, że kończy się on 

również wykorzystaniem konwencjonalnego programu w celu pobrania pożądanych czynników 

pierwszych z okresowością  poznania z QFT. Algorytm działa tak dobrze, ponieważ akceptuje rolę QPU 

jako koprocesora, stosując idee kwantowe tylko w tych częściach problemu, do których są one dobrze 

dopasowane. Przyjrzyjmy się bliżej idei i kodowi algorytmu. 

Praktyczne: używanie Shor na QPU 

Zgodnie z praktycznym tematem tej książki, przykładowy kod w Przykład 1 pozwoli Ci od razu zobaczyć, 

jak działa algorytm faktoryzacji Shora, używając wbudowanych funkcji z QCEngine. 

Przykład 1. Kompletny faktoring z Shor 

function shor_sample() { 

var N = 35; // The number we're factoring 



var precision_bits = 4; // See the text for a description 

var coprime = 2; // Must be 2 in this QPU implementation 

var result = Shor(N, precision_bits, coprime); 

} 

function Shor(N, precision_bits, coprime) { 

// quantum part 

var repeat_period = ShorQPU(N, precision_bits, coprime); 

var factors = ShorLogic(N, repeat_period, coprime); 

// classical part 

return factors; 

 

} 

function ShorLogic(N, repeat_period, coprime) { 

// Given the repeat period, find the actual factors 

var ar2 = Math.pow(coprime, repeat_period / 2.0); 

var factor1 = gcd(N, ar2 - 1); 

var factor2 = gcd(N, ar2 + 1); 

return [factor1, factor2]; 

} 

Jak wspomniano wcześniej, QPU wykonuje tutaj tylko część pracy. Funkcja Shor () wywołuje dwie inne 

funkcje. Pierwsza, ShorQPU (), wykorzystuje nasz QPU (lub jego symulację), aby pomóc w znalezieniu 

okresu powtarzania funkcji, podczas gdy reszta pracy w ShorLogic () jest wykonywana za pomocą 

konwencjonalnego oprogramowania działającego na procesorze. W następnej sekcji szczegółowo 

omówimy każdą z tych funkcji. 

UWAGA: Implementacja ShorLogic (), której używamy w naszym przykładzie, służy wyłącznie do celów 

ilustracyjnych. Chociaż prostsze do wyjaśnienia, będzie walczyć z bardzo dużymi liczbami. W centrum 

trwających badań są pełnowymiarowe algorytmy Shora. 

Pozostała część omawia algorytm Shora, przedstawiony w standardowy i przystępny sposób. Zwróć 

jednak uwagę,  że prezentowana przez nas implementacja nie jest najbardziej wydajną realizacją 

oryginalnego pomysłu Shora, a rzeczywiste implementacje „na wolności” prawdopodobnie będą się 

różnić w zależności od sprzętu QPU. 

Co robi algorytm Shora 

Zacznijmy od funkcji ShorQPU(). Bez dowodu zamierzamy potwierdzić przydatny fakt z teorii liczb. 

Mianowicie, można rozwiązać problem znalezienia czynników pierwszych p i q liczby N = pq, jeśli 

jesteśmy w stanie rozwiązać pozornie niezwiązany problem znalezienia okresu powtarzania funkcji ax 



mod (N), jako zmiennej całkowitej x Jest zróżnicowana. Tutaj N jest nadal liczbą, którą chcemy 

uwzględnić; a nazywa się względnie pierwsze. Wartość względnie pierwszej liczby można wybrać 

dowolną liczbę pierwszą, którą nam się podoba. Jeśli pomysł znalezienia powtarzającego się okresu 

mod (N) wydaje się niejasny, nie bój się. Oznacza to jedynie, że gdy zmieniasz wartość x, w końcu 

sekwencja liczb zwracana przez mod (N) powtarza się. Okres powtarzania to po prostu liczba wartości 

x między powtórzeniami, jak widać na rysunku . 

UWAGA: aby uprościć sprawę, wybierzemy 2 jako względnie pierwsze. Poza tym, że jest to najmniejsza 

liczba pierwsza, ten wybór ma tę zaletę, że nasza implementacja a w QPU może być 

zaimplementowana poprzez proste przesuwanie bitów. To dobry wybór w przypadkach, które 

omówimy w tym rozdziale, ale nie będzie odpowiedni w innych przypadkach. 

 

Kiedy znamy powtarzający się okres p, to jeden z czynników pierwszych N może być podany przez 

gcd(N, ap/2 + 1), a drugi przez gcd(N, ap/2 - 1). Ponownie, są to stwierdzenia, które podajemy tutaj bez 

dowodu, ale które wynikają z argumentów teorii liczb. Tutaj gcd jest funkcją, która zwraca największy 

wspólny dzielnik z dwóch argumentów. Dobrze znany algorytm euklidesowy może szybko opracować 

dla nas gcd na konwencjonalnym procesorze 

WSKAZÓWKA: Chociaż możemy być w stanie znaleźć czynniki pierwsze z tych dwóch wyrażeń gcd, nie 

jest to gwarantowane. Sukces zależy od wybranej wartości względnie pierwszej. Jak wspomniano 

wcześniej, dla celów ilustracyjnych wybraliśmy 2 jako względnie pierwsze, w wyniku czego istnieje kilka 

liczb, których ta implementacja nie uwzględni, na przykład 171 lub 297. 

Czy w ogóle potrzebujemy QPU? 

Zredukowaliśmy problem faktoringu pierwszego do znalezienia okresowości p z ax mod (N). W 

rzeczywistości można spróbować znaleźć p za pomocą konwencjonalnego programu CPU. Wszystko, 

co musimy zrobić, to wielokrotnie oceniać ax  mod (N) dla zwiększania wartości x, zliczając, ile wartości 

wypróbowaliśmy i śledząc otrzymane wartości zwracane. Gdy tylko wartość zwracana się powtarza, 

możemy zatrzymać i zadeklarować okres jako liczbę wartości, które wypróbowaliśmy. 

UWAGA: Ta metoda brutalnej siły do znajdowania okresu mod (N) zakłada, że jeśli otrzymamy tę samą 

wartość z funkcji, to musimy przejść przez jeden pełny okres powtórzenia p. Chociaż nie jest to od razu 

oczywiste, matematyczna właściwość mod (N) polega na tym, że może on przyjąć dowolną daną 

wartość tylko raz na jeden okres. Stąd w momencie, gdy otrzymamy ten sam wynik dwukrotnie, wiemy, 

że zakończyliśmy pełny okres. 

Przykład 2 implementuje to niekwantowe, brutalne podejście do znajdowania p. 

Przykład 2. Faktoring bez QPU 



function ShorNoQPU(N, precision_bits, coprime) { 

// Classical replacement for the quantum part of Shor 

varwork = 1; 

var max_loops = Math.pow(2, precision_bits); 

for (var iter = 0; iter < max_loops; ++iter) { 

work = (work * coprime) % N; 

if (work == 1) // found the repeat 

return iter + 1; 

} 

return 0; 

} 

Kod pokazany w przykładzie 2 działa szybko na całym zakresie liczb. Pętla wyszukiwania okresu musi 

działać tylko do momentu znalezienia pierwszego powtórzenia, a wtedy jest gotowe. Dlaczego więc w 

ogóle potrzebujemy QPU? Chociaż ShorNoQPU () w przykładzie 2 może nie wyglądać zbyt kosztownie, 

liczba pętli wymaganych do znalezienia wzoru powtórzenia (która jest określona przez okres 

powtarzania samego wzoru) rośnie wykładniczo wraz z liczbą bitów w N, jak pokazano poniżej 

 

UWAGA : Istnieją bardziej wydajne podejścia do znajdowania czynników pierwszych na 

konwencjonalnym procesorze (takim jak ogólne sito pól liczbowych), ale wszystkie napotykają 

podobne problemy ze skalowaniem, gdy rozmiar N wzrasta. Środowisko wykonawcze najbardziej 

wydajnego algorytmu do rozkładania na czynniki na konwencjonalnym procesorze skaluje się 

wykładniczo wraz z rozmiarem wejściowym, podczas gdy czas wykonywania algorytmu Shora skaluje 

się wielomianowo z rozmiarem wejściowym. 

Więc otwórzmy QPU. 



Podejście kwantowe 

Chociaż w następnej sekcji przedstawimy krok po kroku, jak działa ShorQPU (), najpierw poświęcimy 

trochę czasu na podkreślenie kreatywnego sposobu, w jaki wykorzystuje QFT. Jak zobaczymy wkrótce, 

dzięki pewnym początkowym operacjom HAD, ShorQPU () pozostawia nam mod (N) reprezentowany 

w wielkościach i względnych fazach naszego rejestru QPU. Przypomnij sobie z rozdziału 7, że QFT 

implementuje dyskretną transformatę Fouriera i pozostawia nasz wyjściowy rejestr QPU w 

superpozycji różnych częstotliwości zawartych na wejściu. Rysunek pokazuje, jak wygląda DFT ax mod 

(N). 

 

Ta DFT zawiera skok przy prawidłowej częstotliwości sygnału 4, z którego możemy łatwo obliczyć p. To 

wszystko dobrze i dobrze dla tego konwencjonalnego DFT, ale przypomnij sobie z rozdziału 7, że jeśli 

wykonamy QFT na sygnale, te piki wyjściowe pojawiają się w superpozycji w naszym rejestrze 

wyjściowym QPU. Wartość, którą otrzymujemy z QFT po READ, jest mało prawdopodobne, aby uzyskać 

żądaną częstotliwość. Może się wydawać, że nasz pomysł wykorzystania QFT nie powiódł się. Ale jeśli 

bawimy się różnymi wartościami N, znajdujemy coś interesującego w wynikach DFT dla tego 

konkretnego rodzaju sygnału. Rysunek 12-4 przedstawia DFT ax mod (N) przy N = 35. 

 

W tym przypadku okres powtarzania ax mod (N) wynosi 12, a ponadto występuje 12 równomiernie 

rozmieszczonych najwyżej ważonych skoków w DFT (są to wartości, które najprawdopodobniej 

zaobserwujemy podczas odczytu po QFT). Eksperymentując z różnymi wartościami N, zaczynamy 

zauważać trend: dla wzoru z powtarzającym się okresem p, wielkość transformaty Fouriera będzie 

miała dokładnie p równo rozmieszczone piki, jak pokazano na rysunku. Ponieważ kolce są 



rozmieszczone w równych odstępach i znamy rozmiar naszego rejestru, możemy oszacować, ile 

skoków było w QFT - chociaż nie możemy mieć nadziei na zaobserwowanie więcej niż jednego z nich. 

(Wkrótce podamy dokładny algorytm, jak to zrobić.) Z naszych eksperymentów wiemy, że ta liczba 

szczytów jest taka sama, jak okres powtórzeń p naszego sygnału wejściowego - dokładnie to, o co nam 

chodzi! Jest to bardziej pośrednie użycie QFT, ale pokazuje kluczową kwestię - nie powinniśmy bać się 

używać wszystkich dostępnych narzędzi do eksperymentowania z tym, co znajduje się w naszym 

rejestrze QPU. Pocieszające jest to, że mantra świętego programisty „Zmień kod i zobacz, co się stanie” 

pozostaje owocna nawet w przypadku QPU. 

Krok po kroku: uwzględnienie liczby 15 

Przyjrzyjmy się krok po kroku, jak używać QPU do rozłożenia liczby 15. 

(Uwaga spoilera: odpowiedź brzmi 3 × 5). Nasz program Shor staje się coraz bardziej złożony, gdy 

próbujemy większych liczb, ale 15 to dobry początek. W przedstawionym przez nas instruktażu 

wykorzystamy ustawienia z przykładu 12-3, aby zademonstrować działanie algorytmu. 

Przykład 3. Faktoring liczby 15 

var N = 15; // The number we're factoring 

var precision_bits = 4; // See the text for a description of this 

var coprime = 2; // For this QPU implementation, this must be 2 

var result = Shor(N, precision_bits, coprime); 

Pierwszy argument, N, w tym przykładzie jest ustawiony na 15, czyli liczbę, którą chcemy uwzględnić. 

Drugi argument, precyzja_bits, to 4. Większa liczba precyzyjnych bitów będzie generalnie bardziej 

skłonna do zwrócenia poprawnej odpowiedzi, ale na odwrót wymaga więcej kubitów i wielu instrukcji 

do wykonania. Trzeci argument, względnie pierwsze, zostanie pozostawiony na 2, co jest jedyną 

wartością obsługiwaną przez naszą uproszczoną implementację QPU algorytmu Shora. Wiemy już, że 

nasza główna funkcja Shor () wykonuje dwie mniejsze funkcje. Program QPU określa okres 

powtarzania, a następnie przekazuje wynik do drugiej funkcji, która określa czynniki pierwsze przy 

użyciu konwencjonalnej logiki cyfrowej na procesorze. Kroki podjęte przez części składowe Shor () są 

następujące: 

Kroki 1–4 tworzą superpozycję ocen mod (N). 

W krokach 5–6 zaimplementuj opisaną wcześniej sztuczkę QFT do nauki okresu p tego sygnału. 

Kroki 7–8 używają p w konwencjonalnym algorytmie procesora, aby znaleźć czynniki naszej liczby 

pierwszej 

Wykonamy te kroki w przypadku rejestru z ośmioma kubitami. Cztery z tych kubitów będą używane do 

reprezentowania (superpozycji) różnych wartości x, które przekazujemy do mod (N), podczas gdy 

pozostałe cztery kubity będą przetwarzać i śledzić wartości zwracane przez tę funkcję. Oznacza to, że 

w sumie będziemy musieli śledzić 28 = 256 wartości - 256 okręgów w naszej notacji okręgów. Układając 

wszystkie te okręgi w kwadrat 16 × 16, możemy wizualizować 16 stanów z każdego z naszych 4-

kubitowych rejestrów osobno (zobacz rozdział 3, aby podsumować czytanie w ten sposób notacji 

okręgu). Dla wygody dodajemy również znaczniki do tych siatek 16 × 16 okręgów, pokazując 

prawdopodobieństwa dla każdej wartości z każdego z dwóch rejestrów. Dobra, wystarczy gadania; 

uwzględnijmy niektóre liczby za pomocą QPU! 



Krok 1: Zainicjuj rejestry QPU 

Aby rozpocząć kwantową część programu Shor, inicjalizujemy rejestry wartościami cyfrowymi 1 i 0, jak 

pokazano na rysunku. Wkrótce zobaczymy, że rozpoczęcie pracy rejestru od wartości 1 jest niezbędne 

do obliczenia mod (N). 

 

Rysunek przedstawia stan naszych dwóch rejestrów w notacji kołowej po inicjalizacji. 

 

Krok 2: Rozszerz się do superpozycji kwantowej 



Rejestr precyzyjny służy do reprezentowania wartości x, które przekażemy do funkcji a mod (N). 

Użyjemy superpozycji kwantowej do oceny tej funkcji dla wielu wartości x równolegle, więc stosujemy 

operacje HAD, jak pokazano na rysunku , aby umieścić rejestr precyzyjny w superpozycji wszystkich 

możliwych wartości. 

 

W ten sposób każdy wiersz w siatce kołowej pokazanej na rysunku jest gotowy do traktowania jako 

osobne dane wejściowe do obliczeń równoległych. 

 

Krok 3: Mnożenie warunkowe przez 2 

Teraz chcemy wykonać naszą funkcję ax mod (N) na superpozycji danych wejściowych, które mamy w 

rejestrze precyzyjnym, i użyjemy rejestru roboczego do przechowywania wyników. Pytanie brzmi, jak 

wykonać ax mod (N) w naszym rejestrze kubitowym? Przypomnijmy, że wybraliśmy a = 2 dla naszej 

względnie pierwszej wartości i w konsekwencji część funkcji staje się 2x. Innymi słowy, aby odegrać tę 



część funkcji, musimy pomnożyć rejestr roboczy przez 2. Liczba razy, jaką musimy wykonać to 

mnożenie, jest równa x, gdzie x jest wartością reprezentowaną binarnie w naszym rejestrze 

precyzyjnym. Mnożenie przez 2 (lub rzeczywiście dowolną potęgę 2) można osiągnąć na dowolnym 

rejestrze binarnym z prostym przesunięciem bitu. W naszym przypadku każdy kubit jest zamieniany na 

kolejną pozycję o najwyższej ważonej pozycji (przy użyciu metody QCEngine rollLeft ()). Aby pomnożyć 

w sumie x razy przez 2, po prostu uzależniamy nasze mnożenie od wartości kubitu zawartych w 

rejestrze dokładności. Zauważ, że będziemy tylko używać dwóch kubitów o najniższej wadze rejestru 

dokładności do reprezentacji wartości x (co oznacza, że x może przyjmować wartości 0, 1, 2, 3). W 

związku z tym musimy tylko warunkować te dwa kubity. 

UWAGA: Dlaczego precyzja jest rejestrem czterokubitowym, skoro potrzebujemy tylko dwóch kubitów 

dla x? Chociaż nigdy nie użyjemy bezpośrednio dodatkowych kubitów 0x4 i 0x8, które są obecne w 

rejestrze dokładności, uwzględnienie ich we wszystkich następnych obliczeniach skutecznie rozciąga 

koło wzorca, które będziemy obserwować w naszych rejestrach QPU. Algorytm Shora działałby dobrze 

bez nich, ale z pedagogicznego punktu widzenia byłoby nam trochę trudniej wskazać wzorce 

wyjaśniające, jak działa algorytm. 

Jeśli kubit o najniższej wadze pod względem precyzji ma wartość 1, wówczas będziemy musieli 

uwzględnić w rejestrze roboczym mnożenie jedno × 2, więc wykonujemy pojedynczą funkcję rollLeft () 

na pracy uwarunkowanej wartością tego kubitu, jak pokazano na rysunku. 

 

Wynik pokazano na rysunku  

 



WSKAZÓWKA : W programowaniu QPU używanie bramek warunkowych jako odpowiednika operacji 

jeśli / to jest niezwykle przydatne, ponieważ „warunek” jest efektywnie oceniany dla wszystkich 

możliwych wartości naraz. 

Krok 4: warunkowe Multipy-by-4 

Jeśli następny kubit o największej wadze w rejestrze precyzyjnym to 1, oznacza to, że wartość binarna 

x wymaga również kolejnych dwóch mnożeń przez 2 w rejestrze roboczym. Dlatego, jak pokazano na 

rysunku 12-11, wykonujemy przesunięcie o dwa kubity - tj. Dwie operacje rollLeft () - zależne od 

wartości kubitu 0x2 z rejestru dokładności. 

 

Mamy teraz wartość a w rejestrze roboczym, dla dowolnej wartości x zakodowanej w (pierwszych 

dwóch) kubitach rejestru dokładności. W naszym przypadku precyzja jest w jednolitej superpozycji 

możliwych wartości x, więc otrzymamy odpowiednią superpozycję skojarzonych wartości w pracy. 

Chociaż wykonaliśmy wszystkie niezbędne mnożenia przez 2, może się wydawać, że nie udało nam się 

zaimplementować funkcji a mod (N), nie podejmując żadnych działań, aby zająć się modową częścią 

funkcji. W rzeczywistości, dla konkretnego przykładu, który rozważaliśmy, nasz obwód jest w stanie 

automatycznie zadbać o moduł. W następnej sekcji wyjaśnimy, jak to zrobić. Rysunek pokazuje, jak 

udało nam się teraz obliczyć mod (N) dla każdej wartości x z rejestru precyzyjnego w superpozycji. 

 



Powyższy zapis okręgu przedstawia znajomy wzór. Po wykonaniu funkcji ax mod (N) w naszym rejestrze 

QPU, amplitudy superpozycji dokładnie odpowiadają wykresowi ax mod (N), który po raz pierwszy 

utworzyliśmy na początku sekcji na rysunku  (aczkolwiek z osiami obróconymi o 90 ° ). Podkreślamy to 

na rysunku. 

 

Mamy teraz powtarzający się sygnał dla ax mod (N) zakodowany w naszych rejestrach QPU. Próba 

odczytania któregokolwiek z rejestrów teraz zwróci oczywiście po prostu losową wartość dla rejestru 

precyzyjnego, wraz z odpowiednim wynikiem pracy. Na szczęście mamy w rękawach sztuczkę 

polegającą na liczeniu pików DFT, która pomaga znaleźć okres powtarzania tego sygnału. Nadszedł 

czas, aby skorzystać z QFT. 

Krok 5: Kwantowa transformata Fouriera 

Wykonując QFT na precyzyjnym rejestrze, jak pokazano na rysunku, skutecznie wykonujemy DFT na 

każdej kolumnie danych, przekształcając precyzyjne stany rejestrów (pokazane jako rzędy naszej siatki 

notacji kołowej) w superpozycję okresowego częstotliwości składowe sygnału. 

UWAGA: Patrząc na okresowy wzór pokazany w notacji kołowej możesz się zastanawiać, dlaczego nie 

potrzebujemy QFT obu rejestrów (w końcu to rejestr roboczy, do którego zastosowaliśmy mod (N)! ). 

Wybierz wartość roboczą z niezerową amplitudą z notacji kołowej siatki i spójrz w górę i w dół kół tej 

kolumny. Powinniście wyraźnie zobaczyć, że wraz ze zmianą wartości rejestru dokładności 

otrzymujemy okresowe zmiany amplitudy (w tym przypadku z okresem 4). Jest to rejestr, dla którego 

chcemy zatem znaleźć QFT. 

Czytając od góry do dołu, rysunek przypomina teraz wykres DFT, który pierwotnie widzieliśmy na 

początku sekcji, jak podkreśliliśmy na rysunku. Zauważ, że QFT wpłynęła również na względne fazy 

amplitud rejestrów. 



 

 

 



Każda kolumna na rysunku  zawiera teraz prawidłową liczbę skoków częstotliwości (w tym przypadku 

cztery). Przypomnijmy sobie z naszej wcześniejszej dyskusji, że jeśli potrafimy policzyć te skoki, to 

wszystko, czego potrzebujemy, aby znaleźć czynnik, którego szukamy za pomocą konwencjonalnej 

logiki cyfrowej. READ precyzyjny rejestr, aby uzyskać potrzebne informacje. 

Krok 6: Przeczytaj wynik kwantowy 

Operacja READ zastosowana na rysunku zwraca losową wartość cyfrową ważoną 

prawdopodobieństwami na diagramie kołowym. Dodatkowo READ niszczy wszystkie wartości z 

superpozycji, które są niezgodne z obserwowanym wynikiem cyfrowym. 

 

W przykładowym odczycie pokazanym na rysunku 12-18 liczba 4 została losowo uzyskana z czterech 

najbardziej prawdopodobnych opcji. Część algorytmu Shora oparta na QPU jest teraz ukończona i 

przekazujemy ten wynik READ do konwencjonalnej funkcji logicznej ShorLogic () używanej w 

następnym kroku. 

 

Krok 7: Logika cyfrowa 



Nasza praca do tego momentu przyniosła liczbę 4, chociaż patrząc wstecz na rysunek 12-15, mogliśmy 

równie przypadkowo otrzymać wyniki 0, 4, 8 lub 12. Jak wspomniano wcześniej, biorąc pod uwagę 

naszą wiedzę, że skoki QFT są równomiernie rozłożone w rejestrze, możemy określić, które okresy są 

zgodne z naszą wartością ODCZYTU, używając konwencjonalnej logiki cyfrowej. Funkcja 

estimate_num_spikes () w przykładzie 12-4 wyraźnie pokazuje logikę służącą do tego. W niektórych 

przypadkach ta funkcja może zwrócić więcej niż jedną kandydującą liczbę pików dla wykresu DFT. Na 

przykład, jeśli przekażemy jej wartość READ równą 4, to zwróci dwie wartości 4 i 8, z których każda jest 

liczbą skoków w DFT zgodną z naszą wartością READ. 

Przykład 4. Funkcja szacowania liczby skoków na podstawie na wynik QPU 

function estimate_num_spikes(spike, range) 

{ 

if (spike < range / 2) 

spike = range - spike; 

var best_error = 1.0; 

var e0 = 0, e1 = 0, e2 = 0; 

var actual = spike / range; 

var candidates = [] 

for (var denom = 1.0; denom < spike; ++denom) 

{ 

var numerator = Math.round(denom * actual); 

var estimated = numerator / denom; 

var error = Math.abs(estimated - actual); 

e0 = e1; 

e1 = e2; 

e2 = error; 

// Look for a local minimum which beats our 

// current best error 

if (e1 <= best_error && e1 < e0 && e1 < e2) 

{ 

var repeat_period = denom - 1; 

candidates.push(denom - 1); 

best_error = e1; 

} 

} 



return candidates; 

} 

Ponieważ (w tym przykładzie) otrzymaliśmy dwa kandydujące wyniki (4 i 8), będziemy musieli 

sprawdzić oba, aby zobaczyć, czy dają nam one czynniki pierwsze 15. Wprowadziliśmy metodę 

ShorLogic (), implementując gcd równania określające czynniki pierwsze z danej liczby skoków DFT na 

początku rozdziału, w przykładzie 1. Najpierw wypróbowujemy wartość 4 w tym wyrażeniu i zwraca 

ona wartości 3 i 5. 

OSTRZEŻENIE: Nie wszystkie dostępne wartości prowadzą do poprawnej odpowiedzi. Co się stanie, 

jeśli otrzymamy wartość 0? Jest to prawdopodobne w 25% iw tym przypadku funkcja 

estimate_num_spikes () nie zwraca żadnych wartości kandydatów, więc program zawiedzie. Jest to 

powszechna sytuacja w przypadku algorytmów kwantowych i nie stanowi problemu, gdy możemy 

szybko sprawdzić poprawność naszej odpowiedzi. W takim przypadku dokonujemy takiego 

sprawdzenia, a następnie, jeśli to konieczne, ponownie uruchamiamy program od początku. 

Krok 8: Sprawdź wynik 

Współczynniki liczby mogą być trudne do znalezienia, ale po znalezieniu odpowiedzi można łatwo 

zweryfikować. Możemy łatwo sprawdzić, czy 3 i 5 to zarówno liczby pierwsze, jak i czynniki 15 (więc 

nie ma potrzeby nawet sprawdzać drugiej wartości 8 w ShorLogic ()). Sukces! 

Drobnym drukiem 

W tym rozdziale przedstawiono uproszczoną wersję tego, co zazwyczaj jest bardzo skomplikowanym 

algorytmem. W naszej wersji algorytmu Shora kilka aspektów zostało uproszczonych w celu ułatwienia 

ilustracji, chociaż kosztem ogólności. Nie wnikając zbyt głęboko, wymieniamy tutaj niektóre z 

niezbędnych uproszczeń. Więcej informacji można również znaleźć w przykładowym kodzie online. 

Obliczanie modułu 

Wspomnieliśmy już, że w naszych obliczeniach QPU ax mod (N) część funkcji modułu modułu została w 

jakiś sposób automatycznie za nami zajęta. To był szczęśliwy zbieg okoliczności, charakterystyczny dla 

konkretnej liczby, którą chcieliśmy wziąć pod uwagę, i niestety w ogóle się nie wydarzy. Przypomnij 

sobie, że pomnożymy rejestr pracy przez potęgę dwójki poprzez przewijanie bitów. Jeśli po prostu 

zaczniemy od wartości 1, a następnie przesuniemy ją 4 razy, otrzymamy 24 = 16; jednakże, ponieważ 

użyliśmy tylko 4-bitowej liczby i pozwoliliśmy na zawijanie przesuniętych bitów zamiast 16 

otrzymujemy 1, czyli dokładnie to, co powinniśmy otrzymać, wykonując mnożenie, po którym 

następuje mod (15). Możesz sprawdzić, czy ta sztuczka działa również, jeśli próbujemy podzielić na 21 

czynniki; jednak zawodzi na większej (ale wciąż stosunkowo małej) liczbie, takiej jak 35. Co możemy 

zrobić w tych bardziej ogólnych przypadkach? 

Kiedy konwencjonalny komputer oblicza moduł liczby, na przykład 1024% 35, wykonuje dzielenie liczb 

całkowitych, a następnie zwraca resztę. Liczba konwencjonalnych bramek logicznych wymaganych do 

dzielenia liczb całkowitych jest bardzo (bardzo) duża, a implementacja QPU znacznie wykracza poza 

zakres tej książki. Niemniej jednak istnieje sposób, w jaki możemy rozwiązać ten problem, stosując 

podejście do obliczania modułu, które, chociaż jest mniej wyrafinowane, dobrze nadaje się do operacji 

QPU. Załóżmy, że chcieliśmy znaleźć y mod (N) dla pewnej wartości y. Poniższy kod załatwi sprawę: 

y - = N; 

if (y <0) { 



y + = N; 

} 

Po prostu odejmujemy N od naszej wartości i używamy znaku wyniku  aby określić, czy powinniśmy 

pozwolić na zawinięcie wartości, czy też przywrócić jej pierwotną wartość. Na konwencjonalnym 

komputerze można to uznać za złą praktykę. W tym przypadku daje nam dokładnie to, czego 

potrzebujemy: poprawną odpowiedź, używając ubytków, przyrostów i porównań - całą logikę, którą 

znamy, można zaimplementować za pomocą operacji QPU z naszych dyskusji w rozdziale 5. Obwód do 

wykonywania modułu tą metodą (dla pewnej wartości val) pokazano na rysunku. 

 

Chociaż ten przykład wykorzystuje dużą liczbę skomplikowanych operacji do wykonania prostych 

obliczeń, jest w stanie wykonać moduł w superpozycji. 

WSKAZÓWKA: Implementacja modułu na rysunku w rzeczywistości używa jednego dodatkowego 

kubitu rysującego do schowania bitu znaku rejestru roboczego do użycia w dodawaniu warunkowym. 

Czas a przestrzeń 

Operacja modułu opisana w poprzedniej sekcji znacznie spowalnia działanie w ogólnym przypadku 

faktoringu, głównie dlatego, że wymaga wykonywania operacji mnożenia przez 2 pojedynczo. Ten 

wzrost liczby potrzebnych operacji (a tym samym całkowitego czasu operacji) niszczy przewagę 

naszego QPU. Można to rozwiązać, zwiększając liczbę używanych kubitów, a następnie stosując 

operację modułu logarytmiczną liczbę razy. Aby zapoznać się z przykładem, zobacz http://oreilly-

qc.github.io?p=12-A. Wiele z wyzwań związane z programowaniem QPU polega na znalezieniu 

sposobów zrównoważenia głębokości programu (liczby operacji) z wymaganą liczbą kubitów. 

Coprimes inne niż 2 

Przedstawiona tutaj implementacja będzie uwzględniać wiele liczb, ale dla niektórych zwraca 

niepożądane wyniki. Na przykład użycie go do czynnika 407 zwraca [407, 1]. Chociaż jest to technicznie 

poprawne, wolelibyśmy raczej nietrywialne czynniki 407, którymi są [37, 11]. Rozwiązaniem tego 

problemu jest zastąpienie naszej względnie pierwszej liczby = 2 jakąś inną liczbą pierwszą , chociaż 

operacje kwantowe wymagane do wykonania potęgowania potęgowego o potędze-2 wykraczają poza 

zakres tej książki. Wybór względnie pierwszego stopnia = 2 jest użytecznym uproszczeniem 

ilustracyjnym. 

 



Możemy odzyskać nasze dwa równania liniowe, stosując zasady mnożenia macierzy. Mówiąc bardziej 

ogólnie, układ n równań liniowych dla n zmiennych można zapisać jako równanie macierzowe 

zawierające macierz n × n, A i wektor wymiarowy  

 

Tutaj również wprowadziliśmy wektor 

 

z n zmiennymi, dla których chcemy znaleźć. W tym sformułowaniu macierzowym zadanie rozwiązania 

układu równań sprowadza się do możliwości odwrócenia macierzy A. Jeśli możemy uzyskać 

odwrotność A-1, wówczas możemy łatwo wyznaczyć n nieznanych zmiennych za pomocą równania  

 

Istnieje wiele konwencjonalnych algorytmów do znajdowania odwrotności macierzy, a najbardziej 

wydajne polegają na tym, że dana macierz ma pewne przydatne właściwości. Następujące parametry 

macierzy mogą wpływać na wydajność algorytmów konwencjonalnych i kwantowych: 

n 

Wielkość układu równań liniowych. Równoważnie jest to wymiarowość A - jeśli chcemy rozwiązać 

układ n równań liniowych, aby znaleźć n zmiennych, to A będzie macierzą n × n. 

κ 

Numer warunku macierzy A reprezentującej układ równań liniowych. Biorąc pod uwagę układ równań,  

 

warunek liczby mówi nam, jak bardzo błąd w naszej specyfikacji  wpływa na błąd, którego możemy 

się spodziewać w naszym rozwiązaniu dla  

 

κ jest obliczane jako maksymalny stosunek między względnym błędem na wejściu  i wyjściu 

. Okazuje się, że κ można znaleźć równoważnie jako stosunek |λmax| / |λmin| 

wartości bezwzględnych maksymalnych i minimalnych wartości własnych A. 

s 

Rzadkość macierzy A. Jest to liczba niezerowych wpisów w A. 

ε 



Precyzja, jakiej wymagamy w naszym rozwiązaniu. W przypadku HHL wkrótce zobaczymy, że 

wyprowadzany jest stan , który koduje wektor rozwiązania według amplitudy . Zwiększenie 

ε  oznacza zwiększenie precyzji, z jaką wartości  w są reprezentowane w ramach tych amplitud.  

Nasza ocena tego, jak skutecznie HHL może odwrócić macierz będzie w odniesieniu do tych 

parametrów. Przez wydajność rozumiemy czas działania algorytmu (miara liczby podstawowych 

operacji, które musi zastosować). Dla porównania, w chwili pisania tego tekstu wiodącym 

konwencjonalnym algorytmem rozwiązywania układów równań liniowych jest prawdopodobnie 

metoda gradientu sprzężonego. Ma to czas wykonywania O(nsk log (1/ ε) 

Rozwiązywanie równań liniowych za pomocą QPU 

HHL (nazwany na cześć odkrywców Harrow, Hassidim i Lloyd z 2009) , wykorzystuje prymitywy, których 

nauczyliśmy się do tej pory, aby znaleźć (w szczególnym sensie) odwrotność macierzy szybciej niż jest 

to możliwe przy sprzężonym zejściu w gradiencie. Mówimy w szczególnym sensie, ponieważ HHL 

rozwiązuje wyraźnie kwantową wersję problemu. HHL zapewnia rozwiązania układu równań liniowych 

zakodowanych amplitudowo w rejestrze QPU i jako takie są one niedostępne kwantowe. Chociaż HHL 

nie może rozwiązywać układów równań liniowych w konwencjonalnym sensie, rozwiązania z 

kodowaniem amplitudy mogą być nadal bardzo przydatne i są w rzeczywistości krytycznymi 

elementami budulcowymi w innych aplikacjach QML. 

Co robi HHL 

Przed rozłożeniem HHL na prymitywy przedstawimy podsumowanie jego danych wejściowych, 

wyników i wydajności. Wejścia i wyjścia HHL pokazano na rysunku. 

 

Wejścia 

Ten schemat pokazuje, że HHL akceptuje dwa zestawy rejestrów wejściowych i macierz (poprzez 

symulację kwantową): 

Rejestr Scratch 

Zawiera szereg kubitów scratch używanych przez różne prymitywy w HHL, wszystkie przygotowane w 

stanie ∣0⟩. Ponieważ HHL zajmuje się danymi stałoprzecinkowymi (lub zmiennoprzecinkowymi) i 

obejmuje nietrywialne operacje arytmetyczne (takie jak pobieranie pierwiastka kwadratowego), 



potrzebujemy wielu kubitów zdrapujących. To sprawia, że HHL jest trudny do zasymulowania nawet w 

najprostszych przypadkach. 

Kodowanie amplitudy z  

Musimy również dostarczyć HHL wektor z równania powyżej, zakodowany amplitudowo w rejestrze 

QPU . Będziemy oznaczać stan kodowania amplitudy rejestru  jako . Zauważ, że aby 

przygotować kodowanie amplitudy, będziemy musieli użyć QRAM. Tak więc HHL zasadniczo opiera się 

na istnieniu QRAM. 

Operacja QPU reprezentująca A 

Oczywiście HHL potrzebuje również dostępu do macierzy zawierającej układ równań liniowych, które 

chcemy rozwiązać. Dolna część rysunku ilustruje, w jaki sposób HHL wymaga, abyśmy przedstawili A 

jako operację QPU, co możemy osiągnąć poprzez proces symulacji kwantowej . Oznacza to, że macierz 

A musi spełniać podane przez nas wymagania dotyczące wykonywania kwantowej symulacja. 

Wyjścia 

Rysunek pokazuje również, że HHL wyprowadza dwa rejestry. 

Rejestr rozwiązania  

Wektor rozwiązania jest kodowany amplitudowo w jednym rejestrze wyjściowym QPU (oznaczymy 

ten stan jako ). Jak już podkreśliliśmy, oznacza to, że nie możemy uzyskać dostępu do 

poszczególnych rozwiązań, ponieważ są one ukryte w amplitudach superpozycji kwantowej, której nie 

możemy skutecznie wydobyć za pomocą operacji READ. 

Rejestr Scratch 

Kubity zarysowania powracają do stanu początkowego ∣0⟩, co pozwala nam na dalsze używanie ich w 

innym miejscu naszego QPU. Oto kilka przykładów sposobów, w jakie kwantowe dane wyjściowe z HHL 

mogą być nadal niezwykle przydatne pomimo swojej niedostępnej natury: 

1. Zamiast specyfikować rozwiązania dla wszystkich n zmiennych w , możemy chcieć tylko znać 

pewną pochodną własność, taką jak ich suma, wartość średnia, a może nawet to, czy zawierają one 

pewną składowa częstotliwości. W takich przypadkach możemy zastosować odpowiedni obwód 

kwantowy do  , co pozwoli nam READ uzyskaną wartość. 

2. Jeśli zadowoli nas sprawdzenie, czy wektor rozwiązania  jest równy jednemu podejrzanemu 

wektorowi, możemy zastosować test zamiany między  a innym rejestrem kodującym podejrzany 

wektor. 

3. Jeśli np. planujemy wykorzystać algorytm HHL jako składnik większego algorytmu,  może być 

wystarczające dla naszych potrzeb. 



Ponieważ układy równań liniowych mają fundamentalne znaczenie w wielu obszarach uczenia 

maszynowego, HHL jest punktem wyjścia dla wielu innych aplikacji QML, takich jak regresja i 

dopasowywanie danych. 

Szybkość i drobny druk 

Algorytm HHL ma czas wykonania równy O(κ2s2ε-1log n). W porównaniu z konwencjonalną metodą 

zstępowania w gradiencie sprzężonym i jego czasem wykonywania O(nsk log (1/ ε), HHL wyraźnie 

oferuje wykładniczą poprawę zależności od rozmiaru problemu (n). Można argumentować, że jest to 

niesprawiedliwe porównanie, ponieważ konwencjonalne zejście w gradiencie sprzężonym ujawnia 

nam pełny zestaw rozwiązań, w przeciwieństwie do odpowiedzi kwantowej generowanej przez HHL. 

Zamiast tego moglibyśmy porównać HHL z najlepszymi konwencjonalnymi algorytmami do 

wyznaczania statystyk pochodnych z rozwiązań układów równań liniowych (suma, średnia itp.), Które 

mają zależności n i κ od O(n√ κ), ale HHL nadal zapewnia wykładniczą poprawę zależności od n . Chociaż 

kuszące jest skupienie się wyłącznie na tym, jak algorytmy skalują się z problemem o rozmiarze n, inne 

parametry są równie ważne. Chociaż oferuje imponujące wykładnicze przyspieszenie w zakresie n, 

wydajność HHL jest gorsza niż konwencjonalnych konkurentów, jeśli weźmiemy pod uwagę słabo 

uwarunkowane lub mniej rzadkie problemy (w których κ lub s stają się ważne). HHL cierpi również, jeśli 

wymagamy większej precyzji i przywiązujemy wagę do parametru  ε 

Z tych powodów mamy następujący drobny druk: Algorytm HHL nadaje się do rozwiązywania układów 

równań liniowych reprezentowanych przez rzadkie, dobrze uwarunkowane macierze. Ponadto, 

ponieważ HHL wykorzystuje prymityw symulacji kwantowej, musimy wziąć pod uwagę wszelkie 

wymagania dotyczące dowolnej symulacji kwantowej, aby wziąć pod uwagę wszelkie wymagania 

dotyczące dowolnej symulacji kwantowej ,techniki, którą stosujemy. Robiąc wszystko, co w naszej 

mocy, aby dać realistyczny obraz wykorzystania HHL, omówmy, jak to działa. 

W pudełku 

Intuicja stojąca za HHL opiera się na jednej konkretnej metodzie znajdowania odwrotności macierzy 

poprzez jej rozkład eigend. Każda macierz ma powiązany zbiór wektorów własnych i wartości własnych. 

Ponieważ tu skupiamy się na uczeniu maszynowym, przyjmiemy, że dobrze znasz tę koncepcję. Jeśli 

pomysł jest dla Ciebie nowy, wektory własne i wartości własne są zasadniczo odpowiednikami macierzy 

stanów własnych i faz własnych operacji QPU, które wprowadziliśmy podczas omawiania estymacji 

fazy zauważyliśmy również, że każdy stan rejestru QPU można uznać za pewną superpozycję stanów 

własnych dowolnej operacji QPU. Ze względu na swoją zależność od symulacji kwantowej, HHL 

ogranicza się do rozwiązywania układów równań liniowych, które są reprezentowane przez macierze 

hermitiańskie. W przypadku takich macierzy prawdziwy jest podobny fakt dotyczący ich rozkładu 

własnego. Każdy wektor, na którym moglibyśmy chcieć odegrać macierz hermitowską A, można 

wyrazić na podstawie (tj. Zapisać jako liniową kombinację) wektorów własnych A. Na przykład 

rozważmy macierz hermitowską A i wektor  pokazany w równaniu . 

 

Dwa wektory własne tej konkretnej macierzy A to  i 

, wraz z powiązanymi wartościami własnymi λ1 = 0,438 i λ2 = 4.56i, jak 



można to sprawdzić, potwierdzając, że  i . Ponieważ rozważany 

tutaj przykład A jest hermitowski, można zapisać na podstawie jego wektorów własnych i faktycznie 

. Moglibyśmy po prostu napisać to tak  

, jak ze zrozumieniem, że komponenty są wyrażone w podstawie 

wektorów własnych A. 

Możemy również napisać A we własnej bazie. Okazuje się, że zapisana w ten sposób macierz jest 

zawsze ukośna, a jej główna przekątna składa się z jej wartości własnych. W naszym poprzednim 

przykładzie A jest zatem zapisane w podstawie własnej, jak pokazano w równaniu. 

 

Wyrażenie A w jego podstawie własnej jest bardzo pomocne w znalezieniu jej odwrotności, ponieważ 

odwracanie macierzy diagonalnej jest trywialne. Aby to zrobić, po prostu odwróć wartości niezerowe 

wzdłuż przekątnej. Na przykład możemy znaleźć A-1 , jak pokazano w równaniu  

 

Powinniśmy oczywiście zauważyć, że to daje nam A-1 wyrażone w bazie własnej A. Możemy albo 

zostawić odwrotność w ten sposób (jeśli chcemy działać na wektorach, które są również wyrażone w 

bazie własnej A) lub przepisać to w oryginalna podstawa. Podsumowując, jeśli możemy znaleźć 

wartości własne jakiejś ogólnej macierzy A, to możemy określić , jak pokazano w 

równaniu. 

 

Gdzie  są to wartości własne A i używamy do oznaczenia składników 

wyrażonych w podstawie własnej A. 



 

HHL udaje się zastosować tę metodę inwersji macierzy przy użyciu paralelizmu kwantowego QPU. 

Rejestr wyjściowy z HHL zawiera kodowanie amplitudy dokładnie wektora pokazanego w równaniu  tj. 

taki, w którym amplituda stanu ∣i〉to . Schemat na rysunku pokazuje, co znajduje się wewnątrz 

pola HHL z rysunku wcześniejszego, przedstawiając, w jaki sposób HHL wykorzystuje nasze znane 

prymitywy QPU do wytworzenia stanu wyjściowego w równaniu. 

UWAGA: Chociaż nie pokazujemy ich wyraźnie na rysunku , HHL będzie również wymagał innych 

rejestrów wejściowych określających pewne parametry konfiguracyjne potrzebne do symulacji 

kwantowej A. 

Przejdźmy przez każdy z prymitywów użytych na rysunku. 

1. Symulacja kwantowa, QRAM i estymacja fazy 

Wiemy już, że prymityw estymacji fazy może skutecznie znaleźć stany własne i fazy własne operacji 

QPU. Możesz podejrzewać, że może nam to pomóc w zastosowaniu podejścia do rozkładu eigend do 

odwracania macierzy - i miałbyś rację!  

Rysunek pokazuje, że zaczynamy od użycia QRAM do stworzenia rejestru z kodowaniem amplitudy  

i symulacji kwantowej w celu wytworzenia operacji QPU reprezentującej A. Następnie przekazujemy 

oba te zasoby do fazy podstawowej estymacji, jak pokazano na rysunku. 

 



Rysunek pomaga nam przypomnieć sobie, że dwa rejestry wejściowe są przekazywane do operacji 

pierwotnej szacowania fazy. Dolny rejestr stanu własnego przyjmuje dane wejściowe określające stan 

własny operacji QPU, dla której chcielibyśmy skojarzoną fazę własną. Górny rejestr wyjściowy 

(zainicjowany w stanie ∣0⟩) tworzy reprezentację fazy własnej, która w naszym przypadku jest 

wartością własną A. Zatem estymacja fazy zapewnia wartość własną A. Ale jak możemy uzyskać 

wszystkie n wartości własnych? Oszacowanie fazy pracy n oddzielnych czasów zmniejszyłoby czas 

działania HHL do O(n) - nie lepiej niż jego konwencjonalne odpowiedniki. Moglibyśmy wprowadzić 

jednolitą superpozycję do rejestru stanu własnego i równolegle obliczyć wartości własne, tworząc ich 

jednolitą superpozycję w rejestrze wyjściowym. Ale załóżmy, że podejmiemy nieco inne podejście i 

zamiast tego wyślemy kodowanie amplitudy  w rejestrze stanu własnego? Powoduje to, że rejestr 

wyjściowy jest superpozycją wartości własnych A, ale takim, który jest splątany z kodowaniem 

amplitudy w rejestrze output. Będzie to dla nas o wiele bardziej przydatne niż tylko jednolita 

superpozycja wartości własnych, ponieważ teraz każdy ∣λi〉 w splątanym stanie rejestru własnego i 

rejestrów wyjściowych ma amplitudę   (dzięki rejestrowi stanu własnego). Jednak nie jest to 

dokładnie to, co chcemy stworzyć rozwiązanie, jak pokazano w równaniu. Stan rejestru output 

reprezentuje wartości własne A. To, czego naprawdę chcemy, to odwrócić te wartości własne i - 

zamiast trzymać je w innym (splątanym) rejestrze - przenieść je do wartości pomnożonych przez 

amplitudy rejestru stanu własnego. Kolejne kroki w HHL prowadzą do tej inwersji i transferu. 

2. Odwróć wartości 

Drugi prymityw na rysunku odwraca każdą wartość λi przechowywaną w (splątanej) superpozycji 

rejestrów wyjściowych i rejestrów stanu własnego. Na końcu tego kroku rejestr wyjściowy koduje 

superpozycję stanu, wciąż uwikłane w rejestr stanu własnego. Aby odwrócić liczbowe 

wartości zakodowane w stanie kwantowym, którego faktycznie używamy wielu arytmetycznych 

prymitywów wprowadzonych we wcześniejszej sekcji. Jest wiele różnych sposobów na zbudowanie 

algorytmu inwersji numerycznej QPU z tych prymitywów. Jedną z możliwości jest użycie metody 

Newtona do aproksymacji odwrotności. Niezależnie od przyjętego podejścia, jak zauważyliśmy w 

rozdziale 12, podział jest trudny. Ta pozornie prosta operacja wymaga znacznego narzutu w liczbach 

kubitów. Nie tylko operacje składowe będą wymagały kubitów sratch, ale radzenie sobie z 

odwrotnością oznacza, że musimy zakodować zaangażowane wartości liczbowe w reprezentacjach 

stałych lub zmiennoprzecinkowych (a także radzić sobie z przepełnieniem itp.). W rzeczywistości 

narzuty wymagane w tym kroku są czynnikiem przyczyniającym się do tego, dlaczego pełna próbka 

kodu nawet najprostszej implementacji HHL wykracza obecnie poza zakres (i możliwości!) Tego, co 

możemy rozsądnie przedstawić tutaj. Niezależnie od tego na końcu tego kroku rejestr stanu własnego 

będzie zawierał superpozycję wartości . 

3. Przenieś odwrócone wartości na amplitudy 

Musimy teraz przenieść zakodowane w stanie odwrócone wartości własne A do amplitud tego stanu. 

Nie zapominaj, że stan zakodowany w amplitudzie  jest nadal splątany z tym wszystkim, więc 

wprowadzenie tych odwróconych wartości własnych do amplitud stanu dałoby końcową linię w 

Równaniu 13-6, a zatem kodowanie amplitudy wektora rozwiązania . Kluczem do osiągnięcia 

tego jest zastosowanie C-ROTY (tj. warunkowej operacji ROTY). W szczególności ustawiliśmy cel tej 

warunkowej operacji na nowy pojedynczy kubit zera (oznaczony jako ROTY scratch), początkowo w 



stanie ∣0⟩. Można wykazać (choć nie bez uciekania się do dużo więcej matematyki), że jeśli 

warunkujemy ROTY na odwrotnym cosinusie 1/λi wartości przechowywanych w rejestrze wyjściowym, 

to amplitudy wszystkich części splątanego wyjścia i rejestrów stanu własnego, gdzie zarysowanie ROTY 

jest w stanie ∣1⟩ zdobądź dokładnie te czynniki 1/λi, których szukamy. W konsekwencji ten krok 

transferu algorytmu składa się z dwóch części: 

1. Oblicz arccos(1/λi )w superpozycji na każdym stanie w rejestrze wyjściowym. Można to osiągnąć za 

pomocą naszych podstawowych arytmetycznych prymitywów, chociaż znowu ze znacznym narzutem 

w postaci liczby wymaganych dodatkowych kubitów. 

2. Wykonaj C-ROTY pomiędzy pierwszym rejestrem a zarysowaniem ROTY (przygotowanym w ∣0⟩). 

Pod koniec tego będziemy mieli stan, który chcemy, jeśli zarys ROTY jest w stanie ∣1⟩. Możemy to 

zapewnić, jeśli READ zarys ROTY i uzyskamy wynik 1. Niestety dzieje się tak tylko z pewnym 

prawdopodobieństwem. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania wymaganego wyniku 1, 

możemy zastosować inny z naszych prymitywów QPU, wykonując amplitudę amplitudy na zadrapaniu 

ROTY. 

4. Wzmocnienie amplitudy 

Amplituda pozwala nam zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania wyniku 1, gdy READ rejestr ROTY 

pojedynczego kubitu. To z kolei zwiększa szansę, że otrzymamy rejestr stanu własnego o pożądanych 

amplitudach  

Jeśli pomimo wzmocnienia amplitudy zadrapania READ of ROTY nadal daje niepożądany wynik 0, 

musimy odrzucić stany rejestrów i ponownie uruchomić cały algorytm HHL od początku. 

5. Uncompute 

Zakładając sukces w naszym poprzednim READ, rejestr stanu własnego zawiera teraz kodowanie 

amplitudy rozwiązań  . Ale jeszcze nie skończyliśmy. Rejestr stanu własnego jest nadal splątany nie 

tylko z rejestrem wyjściowym, ale także z wieloma innymi kubitami zarysowania, które wprowadziliśmy 

po drodze. Jak wspomniano w rozdziale 5, splątanie naszego pożądanego stanu z innymi rejestrami 

jest kłopotliwe z wielu powodów. Dlatego stosujemy procedurę nieobliczania (również opisaną w 

rozdziale 5), aby rozdzielić rejestr stanu własnego. Bingo! Rejestr stanu własnego zawiera teraz 

rozplątane kodowanie amplitudy , gotowe do użycia w dowolny sposób sugerowany na początku 

tej sekcji. HHL to złożona i złożona aplikacja QPU. Nie czuj się onieśmielony, jeśli potrzeba więcej niż 

jednej analizy, aby się z tym uporać; warto zobaczyć, jak bardziej rozbudowany algorytm opanowuje 

nasze prymitywy QPU. 

Analiza komponentów zasady kwantowej 

Quantum Principal Component Analysis (QPCA) to implementacja QPU tytułowej procedury 

przetwarzania danych. QPCA oferuje nie tylko potencjalnie bardziej wydajne podejście do tego szeroko 

stosowanego zadania uczenia maszynowego, ale może również działać jako element konstrukcyjny w 

innych aplikacjach QML. Podobnie jak HHL, QPCA opiera się na sprzęcie QRAM. Zanim wyjaśnimy, w 

jaki sposób QPU pozwala nam podsumować konwencjonalną analizę głównych komponentów (PCA), 

najpierw przejrzymy samą metodę PCA. 

Konwencjonalna analiza głównych składowych 



PCA jest nieocenionym narzędziem w nauce o danych, uczeniu maszynowym i nie tylko. Często 

używany jako etap wstępnego przetwarzania, PCA może przekształcić wejściowy zestaw funkcji w 

nowy, nieskorelowany zestaw. Nieskorelowane cechy utworzone przez PCA można uporządkować pod 

względem wielkości wariancji danych, które kodują. Zachowując tylko niektóre z tych nowych funkcji, 

PCA jest często wykorzystywana jako technika redukcji wymiarowości. Utrzymanie tylko kilku 

pierwszych głównych komponentów pozwala nam zmniejszyć liczbę funkcji, z którymi musimy sobie 

poradzić, zachowując jednocześnie jak najwięcej interesujących zmian w danych. 

UWAGA: Proces analizy głównych komponentów ma również wiele innych nazw w różnych 

dyscyplinach, takich jak transformacja Karhunena-Loève'a lub transformacja Hotellinga. Jest to 

również równoważne rozkładowi na wartość osobliwą. 

Typowym geometrycznym sposobem zrozumienia działania PCA jest wyobrażenie sobie m punktów 

danych, z których każdy jest opisany przez n cech, jako zbiór m punktów w n-wymiarowej przestrzeni 

cech. W tym ustawieniu PCA tworzy listę n kierunków w przestrzeni cech, uporządkowanych tak, że 

pierwszy jest kierunkiem, wzdłuż którego występuje najwięcej rozbieżności w danych, a drugi zawiera 

drugą pod względem wariancji i tak dalej. Te kierunki to tak zwane główne składniki naszych danych. 

Często ilustruje to prostą dwuwymiarową przestrzeń cech (tj. N = 2), jak pokazano na rysunku  

 



Jedną z wad używania głównych komponentów generowanych przez PCA jako nowego zestawu cech 

jest to, że mogą nie mieć żadnej fizycznej interpretacji. Jeśli jednak ostatecznie zależy nam na 

budowaniu modeli o największej mocy predykcyjnej, może to nie być naszym największym 

zmartwieniem. Chociaż geometryczny opis PCA jest przydatny do budowania intuicji, aby faktycznie 

obliczyć główne składniki, potrzebujemy matematycznej recepty na ich znalezienie. Najpierw 

obliczamy macierz kowariancji danego zbioru danych. Jeśli uporządkujemy nasze dane w macierz m × 

n X (gdzie każdy wiersz odpowiada jednemu z m oryginalnych punktów danych, a każda kolumna 

zawiera wartości dla jednej z n różnych cech), to macierz kowariancji σ jest dana wzorem: 

 

Dogodnie, główne składniki podaje się, znajdując rozkład własny tej macierzy kowariancji. Wektory 

własne odpowiadają kierunkom głównych składowych, podczas gdy każda związana z nimi wartość 

własna jest proporcjonalna do wariancji danych wzdłuż tej głównej składowej. Jeśli chcemy użyć PCA 

do redukcji wymiarowości, możemy zmienić kolejność wektorów własnych w kolejności malejącej 

wartości własnej i wybrać tylko górne p jako nasz nowy, zredukowany zestaw funkcji. 

OSTRZEŻENIE: Podczas wykonywania PCA w praktyce ważne jest, aby znormalizować dane przed 

obliczeniem ich macierzy kowariancji, ponieważ proces PCA jest wrażliwy na skalę danych. Jedną z 

powszechnych technik normalizacji jest znalezienie odchylenia każdej cechy od jej średniej wartości i 

przeskalowanie wyniku przez odchylenie standardowe danych. 

Najbardziej kosztownym obliczeniowo krokiem w PCA jest wykonanie rozkładu własnego macierzy 

kowariancji σ ;. Podobnie jak w przypadku HHL, potrzeba natychmiastowego określenia wartości 

własnych przywodzi na myśl prymityw estymacji fazy z rozdziału 8. Ostrożnie zastosowana estymacja 

fazy może pomóc nam uruchomić PCA na QPU. 

PCA z QPU 

Możemy podejrzewać, że coś takiego jak poniższe kroki może pomóc nam znaleźć skład wartości 

własnej którego potrzebujemy do PCA: 

1. Przedstaw macierz kowariancji danych jako operację QPU. 

2. Wykonaj oszacowanie fazy na tej operacji QPU, aby określić jej wartości własne. 

Jest jednak kilka problemów z tym proponowanym podejściem: 

Problem 1: Symulacja kwantowa z σ 

W pierwszym kroku możemy założyć, że techniki symulacji kwantowych pomogłyby nam przedstawić 

macierz kowariancji jako operację QPU, tak jak to zrobiono w przypadku macierzy związanych z HHL. 

Niestety, macierze kowariancji rzadko spełniają wymagania rzadkości technik symulacji kwantowej, 

więc będziemy potrzebować innego sposobu na znalezienie reprezentacji σ operacji QPU. 

Problem 2: Dane wejściowe do oszacowania fazy 

W drugim proponowanym kroku, w jaki sposób możemy się nauczyć zarówno wartości własnych, jak i 

wektorów własnych, których potrzebujemy? Przypomnij sobie, że estymacja fazy ma dwa rejestry 

wejściowe, z których jeden musimy użyć do określenia stanu własnego, dla którego chcemy powiązaną 

fazę własną (a zatem wartość własną). Ale znajomość któregokolwiek z wektorów własnych σ jest 

dokładnie częścią problemu, który chcemy rozwiązać za pomocą QPCA! Omówiliśmy ten pozornie 



cykliczny problem, używając estymacji fazy w HHL, ponieważ mogliśmy użyć  w rejestrze 

wejściowym stanu własnego. Chociaż nie wiedzieliśmy dokładnie, jakie stany własne  nakładają 

się na siebie, estymacja fazy działała na nie wszystkie równolegle - bez konieczności uczenia się ich. Czy 

jest też jakiś sprytny sygnał wejściowy stanu własnego, którego możemy użyć do QPCA? Co ciekawe, 

wprowadzając jedną krytyczną sztuczkę, możemy rozwiązać oba opisane problemy. Omawiana 

sztuczka polega na sposobie reprezentowania macierzy kowariancji σ w rejestrze QPU (a nie operacji 

QPU!). Sposób, w jaki ta sztuczka rozwiązuje poprzednie problemy, jest dość zawiły (i matematycznie 

zawiły), ale poniżej podajemy krótki zarys. 

Reprezentowanie macierzy kowariancji w rejestrze QPU 

Pomysł reprezentowania macierzy w rejestrze jest dla nas nowy - do tej pory posunęliśmy się do 

przedstawiania macierzy jako operacji QPU. Do opisania rejestrów QPU używaliśmy wyłącznie notacji 

kołowej, ale czasami sugerowaliśmy, że pełny opis matematyczny wymaga użycia wektorów (o 

wartościach zespolonych). Jednakże, chociaż starannie unikaliśmy wprowadzania tego pojęcia, istnieje 

jeszcze bardziej ogólny matematyczny opis rejestru QPU, który wykorzystuje macierz zwaną 

operatorem gęstości. Szczegóły dotyczące operatorów gęstości znacznie wykraczają poza zakres tej 

książki, ale ważną kwestią dla QPCA jest to, że jeśli mamy dostęp QRAM do naszych danych, to istnieje 

sztuczka do inicjalizacji rejestru QPU, tak aby jego operator gęstości jest dokładnie macierzą 

kowariancji naszych danych. Chociaż kodowanie macierzy w opisie operatora gęstości rejestru QPU, 

takie jak ten, zwykle nie jest zbyt przydatne, w przypadku QPCA zapewnia nam następujące poprawki 

dwóch problemów, które podkreśliliśmy wcześniej. 

WSKAZÓWKA: Trik, którego QPCA używa do reprezentowania macierzy kowariancji, tak jak działa 

operator gęstości, ponieważ macierze kowariancji są zawsze w formie Grama, co oznacza, że można je 

zapisać w postaci VTV innej macierzy V. W przypadku innych macierzy nie jest to taka użyteczna 

sztuczka. 

Naprawianie problemu 1 

Posiadanie naszej macierzy kowariancji w operatorze gęstości rejestru QPU pozwala nam wykonać 

sztuczkę, w której wykorzystując operację SWAP wielokrotnie wykonujemy rodzaj częściowego „mini-

SWAP” (częściowego w sensie superpozycji kwantowej) między rejestrem kodowanie σ i drugi rejestr. 

Chociaż nie będziemy wchodzić w szczegóły dotyczące modyfikowania SWAP w celu wykonania tej 

podprogramu mini-SWAP, okazuje się, że użycie go skutecznie skutkuje symulacją kwantową σ 

wdrażaną w drugim rejestrze. Jest to dokładnie wynik, który normalnie osiągnęlibyśmy przy użyciu 

bardziej standardowych technik symulacji kwantowych, tylko to podejście mini-SWAP do generowania 

operacji QPU reprezentującej σ działa wydajnie, nawet jeśli σ nie jest rzadkie, o ile ma niską rangę. 

Pomimo tej sztuczki wymagającej od nas wielokrotnego stosowania operacji SWAP (i w konsekwencji 

wielokrotnego ponownego kodowania σ jako operatora gęstości rejestru QPU), nadal okazuje się, że 

jest skuteczny. 

UWAGA: Pozycja macierzy to liczba jej kolumn, które są liniowo niezależne. Ponieważ kolumny σ są 

cechami naszych danych, powiedzenie, że macierz kowariancji ma „niską rangę” oznacza, że nasze 

dane są właściwie dobrze opisane przez jakąś mniejszą podprzestrzeń pełnej przestrzeni cech. Liczba 

cech, których potrzebowalibyśmy do opisania tej podprzestrzeni, to ranga σ. 

Naprawianie problemu 2 



Okazuje się, że reprezentacja σ operatora gęstości jest również właściwym stanem, którego możemy 

użyć w rejestrze wejściowym stanu własnego estymacji fazy. Jeśli to zrobimy, rejestr stanu własnego 

wyprowadzony przez prymityw estymacji fazy zakoduje wektor własny σ (tj. Jeden z głównych 

składników), a rejestr wyjściowy zakoduje skojarzoną wartość własną (tj. Wielkość wariancji wzdłuż 

tego głównego składnika ). Dokładnie to, która składowa główna, para wartość własna / wektor własny, 

którą otrzymujemy, jest określana losowo, ale prawdopodobieństwo uzyskania danego składnika 

głównego jest, dogodnie, określone przez jego wariancję. Dzięki tym proponowanym poprawkom 

pełny schemat QPCA jest przedstawiony na rysunku. 

 

Rysunek ilustruje, w jaki sposób zdolność podprogramu mini-SWAP do przeprowadzania symulacji 

kwantowej z operatorem gęstości pozwala nam używać go jako wejścia cont_U do estymacji fazy. 

Należy zauważyć, że koder operatora gęstości musi być uruchamiany wiele razy, a jego wyjście 

przekazywane do podprogramu mini-SWAP, który zapewnia (warunkową) operację QPU wymaganą 

przez operację podstawową szacowania fazy. Należy również zauważyć, że jeden przebieg kodera 

operatora gęstości jest wprowadzany do rejestru stanu własnego operacji podstawowej estymacji fazy. 

Użyliśmy terminu koder operatora gęstości na określenie procesu, który pozwala nam przedstawić 

naszą macierz kowariancji jako operator gęstości rejestru. Nie będziemy tutaj szczegółowo omawiać 

działania kodera, ale rysunek 13-5 podsumowuje, w jaki sposób dostęp do takiej zdolności pozwala 

nam zamienić prymityw estymacji fazy na zadanie PCA. 

Wyjście 

Po tym wszystkim mamy algorytm zwracający wszystkie potrzebne informacje o jednym (losowo 

wybranym) głównym składniku naszych danych - najprawdopodobniej jest to składnik o największej 

wariancji (dokładnie te, na których często zależy nam podczas korzystania z PCA). Ale zarówno główne 

komponenty, jak i ich wariancje są przechowywane w rejestrach QPU i musimy zapewnić nasze zwykłe 

ważne zastrzeżenie, że nasze rozwiązania są wyprowadzane w postaci kwantowej. Niemniej jednak, 

podobnie jak w przypadku HHL, nadal może być możliwe CZYTANIE użytecznych właściwości 

pochodnych. Ponadto moglibyśmy przekazać stany rejestru QPU dalej do innych aplikacji QPU, gdzie 

ich kwantowy charakter jest prawdopodobnie korzystny. 

Wydajność 

Konwencjonalne algorytmy dla PCA mają czasy wykonywania O (d), gdzie d to liczba funkcji, na których 

chcemy wykonać PCA. W przeciwieństwie do tego QPCA ma czas działania O (R log d), przy czym R jest 

najniższym dopuszczalnym przybliżeniem macierzy kowariancji σ (tj. Najmniejszą liczbą cech, które 

pozwalają nam nadal reprezentować nasze dane w akceptowalnym 



przybliżenie). W przypadkach, gdy R < d (dane są dobrze opisane przez przybliżenie niskiej rangi 

naszych głównych komponentów), QPCA daje wykładniczą poprawę czasu działania w porównaniu ze 

swoim konwencjonalnym odpowiednikiem. Środowisko wykonawcze QPCA kwalifikuje nasze 

wcześniejsze stwierdzenie, że oferuje poprawę tylko dla macierzy kowariancji niskiego rzędu. Ten 

wymóg nie jest tak restrykcyjny, jak mogłoby się wydawać. Zwykle używamy (przypuszczalnie) PCA na 

danych, które, jak spodziewamy się, są podatne na takie przybliżenie niskiego rangi - w przeciwnym 

razie byłoby nierozsądne, gdybyśmy rozważali przedstawienie ich z podzbiorem jego głównych 

składników. 

Maszyny wektorowe wsparcia kwantowego 

Maszyny wektorów wsparcia kwantowego (QSVM) pokazują, w jaki sposób jednostki QPU mogą 

wdrażać nadzorowane aplikacje uczenia maszynowego. Podobnie jak konwencjonalny model 

nadzorowany, QSVM, który tu opisujemy, musi być szkolony w punktach w przestrzeni cech o znanych 

klasyfikacjach. Jednak QSVM wiąże się z szeregiem niekonwencjonalnych ograniczeń. Po pierwsze, 

QSVM wymaga, aby dane szkoleniowe były dostępne w superpozycji przy użyciu QRAM. Ponadto 

tworzone są parametry opisujące nasz wyuczony model (używany do przyszłej klasyfikacji) 

zakodowany w amplitudzie w rejestrze QPU. Jak zawsze, oznacza to, że musimy szczególnie uważać na 

sposób, w jaki planujemy wykorzystać QSVM. 

Konwencjonalne maszyny wektorów nośnych 

Maszyny wektorów nośnych (SVM) są popularnym typem klasyfikatorów nadzorowanych, które 

znajdują szerokie zastosowanie. Podobnie jak w przypadku innych klasyfikatorów liniowych, ideą 

maszyn SVM jest wykorzystanie danych uczących do znalezienia hiperpłaszczyzn w przestrzeni cech, 

które oddzielają różne klasy wyjściowe problemu. Gdy maszyna SVM nauczy się takich hiperpłaszczyzn, 

nowy punkt danych w przestrzeni cech można sklasyfikować, sprawdzając, po których stronach tych 

hiperpłaszczyzn się znajduje. Dla prostego przykładu załóżmy, że mamy tylko dwie cechy (a zatem 

dwuwymiarową przestrzeń cech), a ponadto dane mogą przyjąć tylko dwie możliwe klasy wyjściowe. 

W takim przypadku poszukiwana hiperpłaszczyzna jest linią, jak pokazano na rysunku, gdzie osie x i y 

reprezentują wartości dwóch cech, a do przedstawienia danych treningowych z dwóch klas 

wyjściowych używamy znaczników niebieskich i czerwonych. 



 

W jaki sposób maszyna SVM uczy się odpowiedniej hiperpłaszczyzny z danych szkoleniowych? 

Geometrycznie możemy myśleć o procesie uczenia maszyn SVM jako rozważaniu dwóch równoległych 

hiperpłaszczyzn oddzielających klasy danych szkoleniowych i próbie maksymalizacji odległości między 

tą parą hiperpłaszczyzn. Jeśli następnie jako nasz klasyfikator wybierzemy trzecią hiperpłaszczyznę 

znajdującą się w połowie drogi między nimi, otrzymamy hiperpłaszczyznę klasyfikacyjną z 

maksymalnym marginesem między zajęciami szkoleniowymi. Zoptymalizowana hiperpłaszczyzna 

wyuczona przez SVM jest opisana matematycznie przez wektor normalny   i przesunięcie b. Po 

zapoznaniu się z opisem hiperpłaszczyzny przewidujemy klasę nowego punktu danych  zgodnie z 

następującą regułą: 

 

To matematycznie określa, po której stronie hiperpłaszczyzny znajduje się nowy punkt. Chociaż 

powyższy opis znajdowania optymalnych hiperpłaszczyzn jest być może łatwiejszy do wizualizacji, dla 

celów obliczeniowych często rozważa się tak zwane podwójne sformułowanie procesu uczenia maszyn 

SVM. Forma podwójna jest bardziej przydatna do opisu QSVM i wymaga od nas rozwiązania problemu 

programowania kwadratowego dla zestawu parametrów . W szczególności 

znalezienie optymalnej hiperpłaszczyzny SVM jest równoważne znalezieniu maksymalizacji wyrażenia 

w równaniu.  

 



Tu  jest i-tym treningowym punktem danych przestrzeni cech, ayi jest skojarzoną znaną klasą. 

Zestaw produktów wewnętrznych między punktami danych szkoleniowych 

odgrywa szczególną rolę, jeśli uogólniamy maszyny SVM (co omówimy pokrótce w następnej sekcji) i 

często są gromadzone w macierzy znanej jako macierz jądra. Znalezienie  spełniającego wyrażenia 

z zastrzeżeniem ograniczeń  i , które i daje nam informacje potrzebne do 

odzyskania optymalnych parametrów hiperpłaszczyzny oraz b. W rzeczywistości możemy 

sklasyfikować nowe punkty danych bezpośrednio zgodnie z równaniem, gdzie punkt przecięcia z osią 

b można również obliczyć z danych treningowych 

 

Kluczową rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę podczas naszej zbliżającej się dyskusji na temat 

kwantowej maszyny SVM, jest to, że klasyfikacja nowego punktu danych    wymaga od nas obliczenia 

jego produktu wewnętrznego dla każdego szkoleniowego punktu danych, . Nie będziemy 

dalej zagłębiać się w szczegółowe wyprowadzenie lub użycie tych równań; zamiast tego zobaczymy, 

jak mogą wyglądać wymagane przez nich obliczenia ,działał znacznie wydajniej, jeśli mamy dostęp do 

QPU. Uogólnienia SVM Najpierw jednak warto zauważyć, że rodzaje maszyn SVM, które do tej pory 

opisaliśmy, są ograniczone do pewnych problemów klasyfikacyjnych. Przede wszystkim w naszej 

dyskusji założono, że modelowane dane można rozdzielić liniowo; tzn. że na pewno istnieje 

hiperpłaszczyzna, która mogłaby całkowicie i jednoznacznie oddzielić dane z dwóch klas. Oczywiście 

często może tak nie być i chociaż liniowe oddzielanie danych nadal zapewnia dobre dopasowanie, dane 

z różnych klas mogą w pewnym stopniu zachodzić na siebie w przestrzeni cech, jak pokazano na 

rysunku. 

 



SVM radzą sobie z tą możliwością poprzez wprowadzenie tzw. miękkich marginesów w procesie 

szkolenia. Chociaż nie będziemy ich tutaj rozwijać, warto zauważyć, że przyspieszenia QPU, które 

opisujemy, wkrótce utrzymują się w przypadku maszyn SVM z miękkimi marginesami. Jednak nawet 

maszyny SVM z miękkimi marginesami są nadal ograniczone do liniowej separacji danych. W niektórych 

przypadkach prosta hiperpłaszczyzna może nie być dobrym rozwiązaniem do rozdzielania klas. W takim 

przypadku możemy spróbować osadzić naszą przestrzeń cech w jeszcze bardziej wymiarowej 

przestrzeni. Jeśli przeprowadzimy to dokładnie osadzanie, być może uda nam się znaleźć 

hiperpłaszczyznę w przestrzeni wyższego wymiaru, która skutecznie segreguje dane z różnych klas. 

Innymi słowy , używamy projekcji n + m-wymiarowej hiperpłaszczyzny do n-wymiarowej przestrzeni 

cech, ponieważ liniowa n + m-wymiarowa hiperpłaszczyzna może mieć nieliniową n-wymiarową 

projekcję. Taką nieliniową SVM pokazano na rysunku. Chociaż może to brzmieć jak złożona modyfikacja 

naszego procesu uczenia maszyn SVM, okazuje się, że możemy bardzo łatwo wdrożyć tego rodzaju 

nieliniowe uogólnienie. Zastępując macierz jądra iloczynów wewnętrznych, pojawiającą się w 

równaniu 13-7, starannie dobraną alternatywną macierzą jądra, jesteśmy w stanie hermetyzować 

wysokowymiarowe, nieliniowe marginesy. To rozszerzenie jest często określane jako uczenie maszyny 

SVM z nieliniowym jądrem. 

SVM z QPU 

Istnieją algorytmy QPU poprawiające wydajność zarówno uczenia modeli SVM, jak i klasyfikacji za 

pomocą wytrenowanego modelu. W tym miejscu omówimy tylko użycie QPU do wydajnego 

trenowania modelu QSVM. Najlepsze klasyczne algorytmy do uczenia konwencjonalnych maszyn SVM 

mają czasy wykonywania O (poli (m, n)), gdzie m to liczba punktów danych szkoleniowych, a n to liczba 

cech opisujących każdy punkt. W przeciwieństwie do tego QSVM można trenować za pomocą runtime 

O (log (mn)). 

Używanie QPU do trenowania kwantowej maszyny SVM 

Uzyskanie przewagi kwantowej do szkolenia maszyn SVM zależy od tego, czy będziemy zadowoleni z 

w pełni kwantowego modelu. Rozumiemy przez to, że wytrenowany QSVM jest zbiorem rejestrów QPU 

zawierających kodowanie amplitudy parametrów hiperpłaszczyzny  oraz b. Chociaż te parametry 

są zablokowane w superpozycjach, zobaczymy, że nadal można ich używać do klasyfikowania nowych 

punktów w przestrzeni cech, o ile dane dla tych nowych punktów można uzyskać w superpozycji za 

pośrednictwem QRAM. Trenowanie maszyny SVM na zbiorze m treningowych punktów danych  

wymaga od nas znalezienia optymalnych wartości rozwiązania problemu 

programowania kwadratowego przedstawionego w równaniu. Wydaje się, że jest to trudny problem, 

aby przyspieszyć za pomocą QPU. Istnieje jednak przeformułowanie problemu treningowego SVM 

znanego jako maszyna wektorów wspomagających najmniejszych kwadratów (LS-SVM), który rzuca 

budowanie klasyfikatora SVM na problem optymalizacji metodą najmniejszych kwadratów. W 

konsekwencji, aby znaleźć  wymaganą przez sformułowanie dualne SVM, zostanie nam 

przedstawiony liniowy układ równań, którego rozwiązanie jest podane przez równanie macierzowe 

pokazane w równaniu 13-9 (gdzie  jest wektorem zawierającym dane uczące zajęcia). 



 

Wygląda to bardziej na coś, co można by przyspieszyć QPU za pomocą algorytmu HHL z „Solving 

Systems of Linear Equations”. Macierz F jest zbudowana z macierzy jądra K wewnętrznych iloczynów 

danych uczących, jak przedstawiono w równaniu . 

 

Tutaj γ jest hiperparametrem liczby rzeczywistej modelu (który w praktyce byłby określony przez 

walidację krzyżową),1 jest macierzą identyczności i używamy 1 do oznaczenia wektora m jedynek. Gdy 

użyjemy F do uzyskania wartości   i b, możemy sklasyfikować nowe punkty danych za pomocą LS-

SVM, tak jak zrobiliśmy to w przypadku standardowego modelu SVM, używając kryterium z równania. 

Użycie algorytmu HHL do wydajnego rozwiązania równania 13-9 i kodowania amplitudy rejestrów 

zwrotnych   i wymaga od nas rozwiązania kilku kluczowych problemów: 

Problem 1: Czy F nadaje się do HHL? 

Innymi słowy, czy macierz F jest typu, który możemy odwrócić za pomocą HHL (tj. hermitowska, 

dostatecznie rzadka itp.)? 

Problem 2: Jak możemy działać F-1 na  ? 

Jeśli możemy obliczyć F-1 za pomocą HHL, to jak zapewnić aby poprawnie działał na wektorze, jak 

wymaga tego równanie? 

Problem 3: Jak klasyfikujemy dane? 

Nawet jeśli zajmiemy się kwestiami 1 i 2, nadal potrzebujemy sposobu, aby wykorzystać uzyskane 

kwantowe reprezentacje b i   aby trenować dane przedstawione nam w przyszłości.  

Zajmijmy się kolejno każdym z tych problemów, aby przekonać się, że szkolenie QSVM może 

rzeczywiście wykorzystać algorytm HHL. 

Problem 1: Czy F nadaje się do HHL? 

Nie jest zbyt trudne, aby zobaczyć, że macierz F jest hermitowska, więc możemy potencjalnie 

przedstawiać to jako operację QPU przy użyciu technik symulacji kwantowej. Jak już wcześniej 

zauważyliśmy, bycie hermitowskim, chociaż konieczne, nie jest wystarczające, aby matryca była 

efektywnie używana w symulacji kwantowej. Jednak można również zobaczyć, że macierz postaci F 

można rozłożyć na sumę macierzy, z których każda spełnia wszystkie wymagania technik symulacji 

kwantowej. Okazuje się więc, że możemy użyć symulacji kwantowej, aby znaleźć operację QPU 

reprezentującą F. Należy jednak pamiętać, że nietrywialne elementy F składają się z produktów 

wewnętrznych między punktami danych uczących. Aby efektywnie wykorzystać symulację kwantową 



do reprezentowania F jako operacji QPU, będziemy musieli mieć dostęp do punktów danych 

szkoleniowych za pomocą QRAM. 

Problem 2: Jak możemy działać F-1 na   

Jeśli używamy HHL do znalezienia F-1, możemy zająć się tym problemem na etapie estymacji fazy 

algorytmu. Wprowadzamy kodowanie amplitudy wektora klas danych uczących , do rejestru 

stanu własnego estymacji fazy. Tutaj używamy  do oznaczenia stanu rejestru QPU kodowania 

amplitudy wektora . To znowu zakłada, że mamy dostęp do QRAM do zajęć z danymi 

treningowymi. Zgodnie z tą samą logiką, którą opisaliśmy przy pierwotnym wyjaśnianiu można 

traktować jako superpozycję stanów własnych F. W konsekwencji, gdy postępujemy zgodnie z 

algorytmem HHL, stwierdzimy, że znajduje się w końcowym rejestrze wyjściowym, który jest 

równy dokładnie takim rozwiązaniom, jakich oczekujemy: . Nie musimy więc robić nic 

wymyślnego - HHL może wyprowadzić F-1 działające na wymaganym wektorze, tak jak to miało miejsce, 

gdy pierwotnie używaliśmy go do bardziej ogólnego rozwiązywania układów równań liniowych. 

Problem 3: Jak klasyfikujemy dane? 

Załóżmy, że otrzymaliśmy nowy punkt danych , który chcemy sklasyfikować za pomocą naszego 

wyszkolonego QSVM. Przypomnij sobie, że „wyszkolony QSVM” to tak naprawdę dostęp do stanu 

. Możemy skutecznie przeprowadzić tę klasyfikację, o ile mamy dostęp QRAM do nowego 

punktu danych . Klasyfikacja nowego punktu wymaga obliczenia znaku podanego przez równanie. 

To z kolei wiąże się z określeniem iloczynów wewnętrznych wszystkich punktów danych 

szkoleniowych , ważonych parametrami podwójnej hiperpłaszczyzny LS-SVM. Możemy obliczyć 

wymagane iloczyny wewnętrzne w superpozycji i ocenić równanie w następujący sposób. Najpierw 

używamy naszego wyszkolonego stanu LS-SVM  w rejestrze adresowym zapytania do QRAM 

przechowującego dane szkoleniowe. To daje nam superpozycję danych uczących z amplitudami 

zawierającymi. W innym rejestrze wykonujemy zapytanie do QRAM zawierającego nowy punkt danych 

. Mając oba te stany, możemy wykonać specjalną procedurę testu wymiany. Chociaż nie będziemy 

wchodzić w szczegóły, ten podprogram łączy stany wynikające z naszych dwóch zapytań QRAM w 

splątaną superpozycję, a następnie wykonuje starannie skonstruowany test zamiany. Przypomnijmy, 

że oprócz powiedzenia nam, czy stany dwóch rejestrów QPU są równe, czy nie, dokładne 

prawdopodobieństwo powodzenia p READ biorącego udział w teście zamiany zależy od wierności tych 

dwóch stanów - ilościowej miary dokładnej odległości między nimi są. Test zamiany, którego tutaj 

używamy, jest starannie skonstruowany tak, że prawdopodobieństwo p READ 1 odzwierciedla znak, 

którego potrzebujemy w równaniu. W szczególności p <1/2, jeśli znak wynosi +1 i p> = 1/2, jeśli znak 

wynosi –1. Powtarzając test zamiany i zliczając wyniki 0 i 1, możemy oszacować wartość 

prawdopodobieństwa p z żądaną dokładnością i sklasyfikować punkt danych odpowiednio. W ten 



sposób jesteśmy w stanie wytrenować i używać kwantowego modelu LS-SVM zgodnie ze schematem 

przedstawionym na rysunku. 

Bez zagłębiania się w szczegóły matematyczne, takie jak te z podprogramu testu wymiany, Rysunek  

daje tylko bardzo ogólny przegląd tego, jak przebiega szkolenie LS-SVM. Zwróć uwagę, że wiele 

szczegółów podprogramu testu wymiany nie jest pokazanych, chociaż kluczowe stany wejściowe są 

podświetlone. Daje to pewne wyobrażenie o kluczowych rolach prymitywów QPU, które 

przedstawiliśmy. Nasze podsumowanie QSVM zawiera również ważną wiadomość do domu. 

Kluczowym krokiem było przekształcenie problemu SVM w formacie, który jest podatny na techniki, 

do których QPU jest dobrze przystosowany (w szczególności inwersja macierzy). To ilustruje główny 

etos tej książki - poprzez świadomość tego, co QPU może dobrze zrobić, wiedza w tej dziedzinie może 

pozwolić na odkrycie nowych aplikacji QPU po prostu poprzez rzucenie istniejących problemów na 

formy kompatybilne z QPU. 

 

Inne aplikacje uczenia maszynowego 

Kwantowe uczenie maszynowe to wciąż niezwykle dynamiczny obszar badań. Przedstawiliśmy trzy 

przykłady kanoniczne, ale ciągle wprowadzane są nowe rozwiązania w QML. Jednocześnie 

konwencjonalne podejścia do uczenia maszynowego są inspirowane algorytmami QPU - w 

rzeczywistości w okresie, w którym piszemy tę książkę, wszystkie trzy aplikacje QML przedstawione w 

tym rozdziale zainspirowały rozwój konwencjonalnych algorytmów o podobnym czasie wykonywania 

ulepszenia. Nie powinno to podważać Twojego zaufania do potencjału QML; tych wyników było mało 

prawdopodobne, aby były  odkryte bez inspiracji ich odpowiedników QPU, pokazując, że aplikacje QML 

mają dalekosiężne i nieoczekiwane konsekwencje. Istnieje również wiele innych aplikacji QML, o 

których po prostu nie mieliśmy miejsca. Obejmują one wydajne aplikacje QPU do regresji liniowej, 

uczenia się bez nadzoru, maszyny Boltzmanna, programowanie półskończone i kwantowe systemy 

rekomendujące (kwantowe systemy rekomendujące również zainspirowały ulepszenia 

konwencjonalnych algorytmów). 


