
Levantamento do Estado da Arte da Geração e Optimização
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Abstract. With traditional computers near the limit of miniaturization and its
performance, it is important to develop new technologies to overcome this obs-
tacle, but from this limit, only a paradigm break can be the solution. With this in
mind, quantum computing is pointed to such a paradigm break, however, as it is
a very new area, quantum computing will also require new paradigms of code
optimization and generation. In view of these facts, this paper aims to analyze
and compare the existing propositions and to evaluate which ones are the most
promising.

Resumo. Com os computadores tradicionais perto do limite da miniaturização
e de seu desempenho, faz se importante o desenvolvimento de novas tecnolo-
gias para ultrapassar esse obstáculo, porém a partir desse limite, somente uma
quebra de paradigma pode ser a solução. Tendo isso em mente, a computação
quântica é apontada tal quebra de paradigma, contudo, como é uma área muito
nova, a computação quântica também exigirá novos paradigmas de otimização
e geração de códigos. Tendo em vista esses fatos, este trabalho visa analisar e
comparar as proposições já existentes e avaliar quais delas são a mais promis-
soras.

1. Introdução

Com os computadores tradicionais aproximando-se do limite da miniaturização e de seu
desempenho, cresce a necessidade de desenvolver novas tecnologias para superar esse
obstáculo.

Esta limitação fı́sica pode ser prevista em uma diminuição da intensidade de cres-
cimento da Lei de Moore [6], a qual profetiza que o número de transı́stores dos chips teria
um aumento de 100%, pelo mesmo custo, a cada perı́odo de 18 meses. Ainda, existe um
limite fı́sico para a miniaturização de componentes e dispositivos, pois após uma deter-
minada dimensão a velocidade de processamento de componentes computacionais pode
afetar-se devido ao super aquecimento dado pela dificuldade no arrefecimento, segundo
Igor L. Markov [5].

Contudo, para seguir adiante deste obstáculo que ergue-se a frente só se pode ser
sobrepujada por uma quebra de paradigma, apenas uma tecnologia que não se encaixa em
parâmetros tradicionais pode ser a solução. Então, são os computadores quânticos que
se destacam como uma possı́vel alternativa para tal quebra de paradigma. Porém, não
existe uma forma de usá-los para trabalhos mais complexos e árduos que são cravados



na atualidade, pois não existem instruções implementadas para esta ferramenta no cor-
rente momento, contudo é possı́vel driblar essa limitação com o desenvolvimento de um
compilador quântico que permitirá a execução de tais tarefas não triviais [7].

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

A seguir, será apresentado uma breve descrição dos temas que serão abordados nesse
trabalho.

O estudo do comportamento de partı́culas elementares, como o elétron e o fóton, é
chamado de mecânica quântica. Tal ramo da ciência causou grande impacto no mundo do
conhecimento, pois o sistema fı́sico analisado pela quântica, que possui dimensões iguais
ou menores a de um átomo, é totalmente contra intuitivo e não segue os mesmos padrões
da mecânica clássica [4].

Diferentemente dos computadores tradicionais, em que um único bit pode ser de-
finido como 1 ou 0 exclusivamente sendo estes sinais definidos pela passagem ou não de
corrente elétrica pelo circuito, o computador quântico utiliza um princı́pio da dinâmica de
partı́culas elementares, a qual um elétron possui a capacidade de sobreposição de spins
(spin up e spin down), para definir um qubit (ou quantum bit), possibilitando assim com
que um qubit possa ser definido como 0 ou 1, ou uma superposição entre 0 e 1. Devido a
essa caracterı́stica, o computador quântico possui uma capacidade computacional extra-
ordinária para algumas tarefas especı́ficas, segundo Eleanor G. Rieffel em seu artigo [3].

O computador quântico, é uma ferramenta poderosa, não para executar algoritmos
tradicionais, mas sim para solucionar problemas que os computadores tradicionais não
conseguem resolver com eficiência. Este tipo de computador opera de forma peculiar,
onde uma unidade de informação do computador quântico é definida por um qubit que
pode ser compreendida em 3 estados, 0 , 1 ou uma superposição de 0 e 1. Tais estados
são definidos pela medição do estado quântico de um elétron que é resultante de uma
superposição linear de dois estados, spin down (bit 0), spin up (bit 1), essa superposição
apresenta-se como um par de informação, que se resume a probabilidade de encontrar o
elétron como spin up ou spin down ao fazer uma decomposição vetorial do estado básico
quântico sobre um plano bidimensional [3].

Atualmente, existem alguns computadores quânticos construı́dos, que são estes o
IBM Q ou o D-WAVE 2X, exemplares construı́dos pela IBM e Google respectivamente.
Contudo tais ferramentas são incapazes de realizar tarefas árduas, como problemas NP
completos, pela inexistência de compiladores para tal máquina. Entretanto, há algumas
propostas de compiladores para computadores quânticos, como mostra o artigo de jeff
Booth [1]. Uma das propostas apresentados no artigo é o algoritmo de Fowler [2] que
descreve um simples procedimento numérico que seleciona uma coleção gates universais
G, um gate U, e um inteiro I e revelando uma saı́da aproximada ótima de U usando, no
máximo, um numero I de gates G.

3. Objetivos

O objetivo desse trabalho é realizar um levantamento de artigos cientı́ficos existentes no
que tange otimizações e geração de código de compiladores para computadores quânticos,
então fazer uma análise e comparação entre estes.



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Inicialmente pretende-se fazer uma busca por trabalhos acadêmicos, então fazer uma
análise desses artigos. Assim, posteriormente fazer uma comparação das técnicas abor-
dadas em cada artigo cientı́fico e então eleger quais das propostas possuem as melhores
perspectivas no que diz respeito a ganho de desempenho de compiladores para computa-
dores quânticos.

5. Cronograma de Execução
As atividades propostas para esse trabalho envolvem a pesquisa de artigos sobre técnicas
de otimização e geração de código para computado quântico, o estudo dessas técnicas e
a comparação entre as mesmas. 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;

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

Atividade 1 X X X X X
Atividade 2 X X X X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com este trabalho, deseja-se eleger as melhores técnicas atuais para realizar otimizações
para o computador quântico e apontar o caminhos de pesquisa mais promissores em
relação ao tema. Passando todo o tema abordado ao leitor de uma forma clara e de fácil
compreensão.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 8 de Abril de 2019.
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Aluno Orientador
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