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Abstract. We will try to determine the best methods available to optimize quan-
tum compilers and see if optimizations from tradicional compilers can help in
these cases.

Resumo. A otimização de código é uma etapa importante em um compilador,
ela permite que o programa use recursos que podem não estar disponı́veis em
certa arquitetura através de processos equivalentes. As otimizações em um com-
pilador quântico são bem mais complexas devido à natureza dos qubits e dos
quantum gates, por isso a necessidade de desenvolver técnicas novas e mais
eficientes.

1. Introdução
Assim como os compiladores para computadores tradicionais, compiladores para compu-
tadores quânticos tambêm precisam realizar otimizações mas, devido à diferença entre as
portas lógicas tradicionais e as quânticas (quantum gates), as otimizações de um compi-
lador quântico seguem outras regras. Na Seção 2 são apresentados os principais pontos
a serem abordados no trabalho, a Seção 3 mostra quais foram os objetivos que levaram
a escolha do tema, e na Seção 4 será abordado como espera-se fazer a comparação das
técnicas encontradas.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Os seguintes pontos devem ser abordados no trabalho

2.1. O que é um computador quântico

Computadores clássicos armazenam informação em bits, que podem ser representados por
0 ou 1. Já nos computadores quânticos armazenam informação em qubits (ou quantum
bits), quem podem ser representados por |0〉 ou |1〉 quando em equilı́brio, ou em qualquer
combinação linear desses dois estados quando estiver em uma superposição, que pode ser
representado como a|0〉+ b|1〉[2].

2.2. Por que criar otimizações quânticas?

Se em computadores tradicionais otimizações são tão importantes durante a compilação,
nos computadores quânticos essa tarefa se torna muito mais necessária. Diferentes
sequências de quantum gates podem gerar resultados muito parecidos mas com perfor-
mance muito diferente, mas encontrar sequências menores equivalentes se torna um pro-
blema ao encontrarsequências muito grandes, já que as possibilidades crescem exponen-
cialmente.



2.3. Diferenças em relação às otimizações tradicionais

Serão analisadas as semelhanças e diferenças entre os compiladores tradicionais e
quânticos para averiguar se as otimizações tradicionais podem ser usadas nas otimizações
quânticas, quais as restrições e o até que ponto elas podem ajudar para desenvolver novas
técnicas.

2.4. Otimizações quânticas já existentes

Um exemplo de otimização é o algoritmo de Fowler, que encontra sequências ótimas de
quantum gates em tempo exponencial, portanto existem otimizações[1] para este algo-
ritmo que melhoram um pouco seu desempenho através de novas abordagens.

3. Objetivos

Este trabalho tem como objetivo definir o estado da arte em relação às otimizações de
código pra computadores quânticos, e quais são as tendências para o futuro entre as
técnicas mais modernas.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Inicialmente pretende-se fazer a comparação das técnicas existentes através da análise
de complexidade dos algoritmos, portanto, durante a pesquisa também serão levadas em
consideração as comparações e resultados presentes nos respectivos artigos e, ao longo
do estudo (5), será avaliado qual método de comparação será usado.

5. Cronograma de Execução

As atividades propostas para esse trabalho envolvem a pesquisa de artigos sobre técnicas
de otimização de código quântico, o estudo dessas técnicas e a comparação entre as mes-
mas. Ao final, as técnicas e as comparações, acompanhadas de algumas análises, serão
apresentadas no Trabalho de Conclusão de Curso. O tempo estimado para cada parte do
desenvolvimento do trabalho está exemplificado na Tabela 1.

Atividades:

1. Coletar artigos cientı́ficos sobre técnicas de otimização quânticas e arquiteturas de
computadores quânticos

2. Reunir os artigos sobre técnicas já existentes
3. Determinar o melhor método de comparação das técnicas
4. Analisar as técnicas encontradas com base nas comparações com as demais
5. Escrever Trabalho de Conclusão de Curso com resultados e pareceres finais

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Com este trabalho, deseja-se eleger as melhores técnicas atuais para realizar otimizações
quânticas e passar isso ao leitor de uma forma clara e de fácil compreensão.



Tabela 1. Cronograma de Execução
abr mai jun jul ago set out nov dez jan

Coleta de art. cient. X X X X
Reunir técn. existentes X X X X X
Método de comparação X X

Analisar técnicas X X X X
Escrever trabalho final X X X X X

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de junho de 2017.
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