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RESUMO

Com os computadores tradicionais perto do limite da miniaturização e de seu desempenho,
faz-se importante o desenvolvimento de novas tecnologias 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 como tal quebra de paradigma, contudo,
como é uma área recente, a computacão 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 mais promissoras.

Palavras-chave: Estado da Arte. Geração e otimização de código. Computador quântico.
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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 obstacle, 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.

Keywords: State of the art. Code generation and optimization. Quantum computer.
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1 INTRODUÇÃO

O computador adquiriu grandes avanços em poder computacional até os dias atu-
ais. Porém, atualmente o desempenhos encontra em convergência. Apesar de esforços
para evitar esses problemas como: aumento da frequência de clock, aumento do número
de transistores e aumento no número de processadores paralelos; não surtirá grandes efei-
tos no desempenho. Ainda, com a evolução da sociedade em rede e áreas como internet
das coisas, será exigido um desempenho cada vez maior em busca em banco de dados e
velocidade na transmissão de informação.

Portanto, pelo esgotamento de opções viáveis para melhorar o desempenho do
computador tradicional, faz- se importante realizar pesquisas em busca de novos caminhos
para se adquirir um melhor desempenho computacional. Em síntese, a necessidade por
novos paradigmas na área da computação torna-se real. Contudo, desponta como uma
opção para resolução do problema do desempenho computacional o computador quântico.
Tal aparato demonstra, teoricamente, capacidades computacionais muito superiores a
um computador tradicional. Apesar de se apresentar como uma chave para atingir um
novo patamar na prática da computação, permanece uma ferramenta não prática. Isso
se deve ao fato de que ainda não possui uma linguagem de alto nível funcional e suas
computações são feitas em gates quânticos; que não podem ser usados em sequências
indefinidamente longas. Dessa forma faz-se importante considerar técnicas que evolva o
computador quântico a um nível prático, funcional e confiável.

Logo, este trabalho visa fazer um levantamento e uma analise de propostas para
geração de código quântico. Portanto, os capítulos iniciais 2, 3 e 4, se destinam a fornecer
ao leitor um breve conhecimento de temas necessários para a compreensão do capítulo 5.
O capítulo 2 apresentará um breve histórico e trajetória da computação, bem como os
problemas que são enfrentados pela computação atualmente. O capítulo 3 terá o propósito
de demonstrar os fundamentos básicos da física quântica. No capítulo 4 será apresentado
o que é e como funciona um computador quântico de uma maneira simples, para que o
leitor possa ter uma noção de como as propostas do capítulo 5 são tratadas. No capítulo 5
serão abordadas algumas propostas de compiladores para computadores quânticos. Então,
no capítulo 6 será feita uma análise de qual das propostas se apresenta como o caminho
mais efetivo para o desenvolvimento de um compilador para um computador quântico.
No capítulo 7 será demonstrado os resultados obtidos por esse trabalho.
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2 HISTÓRICO DA COMPUTAÇÃO

Durante a segunda guerra mundial, foi necessário realizar cálculos de trajetórias
balísticas de forma ágil para o auxílio da artilharia. Foi com essa necessidade em mente
que em 1943 o ENIAC (Figura 1), o primeiro computador digital eletrônico, começou a
ser desenvolvido.

Figura 1 – ENIAC, 1946

Ocupando um espaço de aproximadamente 61 metros cúbicos e pesando 30 tone-
ladas, sua capacidade de processamento era de 5.000 operações por segundo. Também
utilizava aproximadamente 18.000 válvulas termiônicas (Figura 2) e consumia 150 kW de
energia. Apesar de tudo, só se tornou operacional após o final da guerra em 1946.

Figura 2 – Válvula termiônica

Em 1947 foi inventado o transistor (Figura 3) por William Shockley, John Bardeen
e Walter Brattain. O transistor tinha como propósito ser superior às válvulas termiônicas
presentes em rádios, computadores e outros eletrônicos. Ele ocupa menos espaço, esquenta
menos e não necessita ser trocado com tanta frequência.
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Figura 3 – Transistores

Em 1956, no MIT, houve a demonstração do primeiro computador a transistor, o
TX-0 (Transistorized Experimental computer), que continha 64 K de palavras magnéticas
de 18 bits de núcleo de memória.

Figura 4 – TX-0, 1956

Porém os transistores também tinham seus problemas, pois pelo fato de precisarem
ser soldados todos juntos, conforme a complexidade dos circuitos aumentava, maiores eram
as chances de se construir uma ligação defeituosa. Em 1958 este problema foi resolvido
pela criação do circuito integrado (Figura 5) por Jack St. Clair Kilby. O circuito integrado
nada mais é do que uma coleção de pequenos transistores, diodos, resistores e capacitores.
A partir deste marco, os computadores tradicionais evoluíram até os dias atuais de forma
impressionante em termos de desempenho; conforme as leis de Moore e Amdahl preveem
[1]. Porém, a partir deste momento, serão necessários grandes investimentos para adquirir
algum ganho mínimo de desempenho através das estratégias tradicionais [2].
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Figura 5 – Microprocessador Intel 80486DX2

Conforme a lei de Moore, o número de transistores em chips teria um aumento de
100%, pelo mesmo custo, a cada período de 18 a 24 meses. Porém, atualmente pode ser
observado que o ganho de desempenho esta convergindo apesar do aumento do número
de transistores. Ou seja, o aumento do número de transistores não tem mais efeito no
aumento da eficiência de um chip (Figura 6). Esta limitação pode ser percebida também
no fim do escalonamento da frequência de clock da CPU (Figura 6). Tal fato é dado
pelo superaquecimento dos componentes em frequências acima de 4 GHz, necessitando
assim de sistemas de arrefecimento não práticos. Ainda, o tamanho dos gates dielétricos
dos transistores, os quais possuem largura de apenas alguns átomos, podem causar um
decaimento no desempenho e “vazamentos” de corrente elétrica [2].

Figura 6 – 40 anos de dados da tendência de microprocessadores
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Além disso, a lei de Amdahl demonstra que a partir do estado atual dos computado-
res tradicionais, a despeito de um hipotético aumento na quantidade de processadores em
paralelo, não haverá ganhos significativos de desempenho. Tal lei é definida pela fórmula
de speedup (Equação 2.1), nome dado ao parâmetro que se refere ao ganho de desempenho
defino por Gene Amdahl.

𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝(𝑝; 𝑁) = 1
(1− 𝑝) + 𝑝

𝑁

(2.1)

Em 2.1, p representa a parcela do código que pode ser paralelizado (dessa ma-
neira 1-p representa a fração do código que é serial) e N o numero de processadores
em paralelo. Dessa forma, assumindo um programa que pode ser paralelizado em 80%
tem-se os seguintes speedups para um computador com 1, 10, 100 e 150 processadores
respectivamente.

𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝(0, 80; 1) = 1
(1− 0, 80) + 0,80

1
= 1 (2.2)

𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝(0, 80; 10) = 1
(1− 0, 80) + 0,80

10
= 3, 57 (2.3)

𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝(0, 80; 100) = 1
(1− 0, 80) + 0,80

100
= 4, 80 (2.4)

𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝(0, 80; 150) = 1
(1− 0, 80) + 0,80

150
= 4, 86 (2.5)

Como pode ser observado pelos resultados obtidos em 2.2, 2.3 e 2.4 tem-se alguma
evolução do speedup. Porém o speedup converge para o valor de 4,86 já em 2.5 para um
programa que pode ser paralelizado em 80%. Ainda, considerando um programa que pode
ser executado em paralelo em 90%, observa-se os seguintes resultados:

𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝(0, 90; 1) = 1
(1− 0, 90) + 0,90

1
= 1 (2.6)

𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝(0, 90; 10) = 1
(1− 0, 90) + 0,90

10
= 5, 26 (2.7)

𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝(0, 90; 100) = 1
(1− 0, 90) + 0,90

100
= 9, 17 (2.8)

𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝(0, 90; 150) = 1
(1− 0, 90) + 0,90

150
= 9, 43 (2.9)

1 Disponível em: <https://www.karlrupp.net/2015/06/40-years-of-microprocessor-trend-data/
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Agora, os resultados obtidos em 2.6, 2.7 e 2.8 também mostram alguma evolução do
speedup. Contudo, em 2.9 tem-se uma convergencia para o valor de 9,43. O comportamento
do valor do speedup de programas com 80% e 90% de paralelismo é semelhante, pois ambos
convergem para algum valor mesmo possuindo grandes quantidades de processadores em
paralelo. O comportamento da função de Gene Amdahl (2.1) pode ser observado no gráfico
(Figura 7).
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Figura 7 – Speedup de programas com paralelismo de 80% e 90% em função do número
de processadores

Analisando a Figura 7, é seguro afirmar que não é possível ter ganhos de desem-
penhos indefinidamente com o paralelismo. Então a menos que haja uma modificação na
estratégia na qual é abordado o paralelismo, ou até mesmo nos computadores tradicionais;
é possível deparar-se com uma convergência de performance.

Logo, com os computadores tradicionais aproximando-se do limite da miniaturi-
zação e de seu desempenho, cresce a necessidade de se desenvolver novas tecnologias para
superar esse limite. Então como apenas alguma nova tecnologia pode ser a solução, os
computadores quânticos se apresentam como uma possível alternativa para tal quebra
de paradigma. Porém, não existe uma forma de usa-los para trabalhos mais complexos e
árduos, pois não existem instruções implementadas para essa ferramenta no corrente mo-
mento. Contudo é possível driblar essa limitação da performance com o desenvolvimento
de um compilador quântico que permitirá a execução de tais tarefas não triviais [3].
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3 FUNDAMENTOS DA FÍSICA QUÂNTICA

O estudo do comportamento de partículas elementares é chamado de mecânica
quântica [4]. Tal ramo da ciência causou grande impacto no mundo do conhecimento. Em
consequência do sistema físico analisado pela física quântica, que possui dimensões iguais
ou menores a de um átomo, o torna totalmente contra intuitivo e não segue os mesmos
padrões da mecânica clássica [5].

Visando compreender melhor o funcionamento do computador quântico, serão des-
critos a seguir alguns dos fundamentos da mecânica quântica e o comportamento da par-
tícula photon.

Em 1801 Thomas Young, afim de observar e compreender melhor a natureza da
luz, fez raios de luz solares incidirem sobre um pedaço de cartolina com duas fendas
suficientemente pequenas. A luz, após passar pelo obstáculo, se projetava em uma tela
como uma série de listras, formando um padrão de interferência. Tal fenômeno ficou
conhecido como franjas de Young [4].

Fo
nt

e 
de

 lu
z

Obstáculo
Painel de 
observação

Luz em interferência{ P
adrão de interferência observado no painel

Figura 8 – Experimento da fenda dupla

Esse experimento mostrou que a luz possui comportamento ondulatório. Pois os
raios de luz solares estavam difratando pelas fendas do obstáculo e interferindo uns com
os outros (Figura 8).

Já em 1887, um físico alemão chamado Heinrich Hertz e seu assistente Philipp
Lenard, verificaram que a incidência de luz ultravioleta em um componente metálico
fagulhas eram geradas com mais facilidade.
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Photon
(Luz)

Elétron

Placa metálica

Figura 9 – Efeito fotoelétrico

Tal comportamento ficou conhecido como efeito fotoelétrico (Figura 9), isso signi-
fica que a luz tem capacidade de deslocar elétrons de placas metálicas, indicando que a
luz na verdade poderia apresentar característica corpuscular [4].

Estudos posteriores mostraram que a luz na verdade tinha um comportamento am-
bíguo. Essa entidade (photon) pode se comportar definidamente como onda ou partícula
e até mesmo como ambos simultaneamente. Tal fenômeno fico conhecido como superpo-
sição. A característica da superposição não “afeta” somente o photon mas toda partícula
elementar.

Uma superposição é o estado probabilístico de um sistema. Em outras palavras é
a condição a qual um sistema se encontra em todos os possíveis estados simultaneamente;
com cada estado possuindo uma probabilidade de ser encontrado definitivamente. Além do
comportamento onda-partícula do photon, sua polarização também pode estar superposi-
ção de estados. A polarização de um photon pode ser dado na vertical, horizontal ou em
uma superposição destes dois estados. É essa mecânica, da superposição da polarização,
a qual é explorada para fazer computações quânticas.

Esse novo paradigma computacional é descrito em mais detalhes no capitulo se-
guinte.
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4 COMPUTADOR QUÂNTICO

Em computadores tradicionais um único bit pode ser definido como 1 ou 0 ex-
clusivamente, sendo estes sinais definidos pela passagem ou não de corrente elétrica por
um circuito. Diferentemente o computador quântico utiliza um princípio da dinâmica de
partículas elementares; chamado de superposição [4]; para definir um qubit (ou quantum
bit). Tal propriedade possibilita que um qubit possa ser definido como 0 ou 1, ou ainda
uma superposição entre 0 e 1. Devido a essa característica, o computador quântico possui
uma capacidade computacional extraordinária para algumas tarefas específicas [6].

O computador quântico, é uma ferramenta poderosa, não para executar algorit-
mos “simples”, mas sim para solucionar problemas que os computadores tradicionais não
conseguem resolver com eficiência. Este tipo de computador opera de forma peculiar e
não trivial, por isso este capítulo abordará uma explicação breve de como esta máquina
funciona.

4.1 Como o computador quântico funciona

Existem várias formas de se implementar um computador quântico, porém somente
será apresentado em maiores detalhes a técnica em que se utiliza photons polarizados. Esta
forma de implementar um computador quântico aparenta ser mais promissora para obter
um controle coerente de um número crescente de partículas quânticas. Somente assim,
é possível emaranhar vários qubits em múltiplos graus de liberdade internos e externos;
tornando possível construir uma rota eficaz para aumentar o numero de qubits eficientes.
Dessa maneira faz-se possível realizar o processamento de informações quânticas e alguns
regimes ainda não explorados como o código de superfície (surface code) [7].

Antes de abordar como o computador quântico funciona, um experimento simples
pode facilitar a compreensão do comportamento não intuitivo de sistemas quânticos. Esse
experimento pode ser executado por qualquer pessoa, já que não é necessário nenhum
equipamento de difícil acesso. É necessário apenas um laser e três filtros polarizadores
que podem ser comprados em qualquer loja de suprimentos para câmeras (Figura 10).
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Figura 10 – Experimento de polarização de photons

Iluminando um painel com o laser e colocando um filtro polarizador A entre o
painel e o laser, de forma que a direção de sua polarização seja na horizontal conforme
mostra o caso 1 (Figura 10). É possível observar que os photons emitidos pelo laser
conseguem atravessar o filtro. Porém a intensidade da projeção será menor, já que somente
as partículas de luz que estiverem polarizadas na mesma direção do filtro (horizontal);
ou que possuam uma grande probabilidade de estarem polarizadas na direção do filtro; o
atravessarão.

Ao inserir um outro filtro polarizador C polarizado na vertical consecutivo ao filtro
A como demonstra o caso 2 da Figura 10, será possível observar que não haverá projeção
do laser no painel. Isso se deve ao fato de que a probabilidade de um photon polarizado
horizontalmente passar por um filtro polarizador vertical é nula.

Finalmente, inserindo um filtro polarizador B na diagonal entre o filtro A e C,
como demonstra o caso 3 da Figura 10, é possível observar que haverá alguma projeção
do laser no painel. Isso se deve ao fato de que os photons, após serem polarizados na
horizontal pelo filtro A, ainda terão alguma probabilidade de atravessarem o filtro B. E o
mesmo ocorrerá quando colidirem com o filtro C após passarem pelo filtro B. Portando é
possível compreender que o photon pode ser polarizado na direção horizontal ou vertical;
ou até mesmo estar em uma superposição nas direções horizontal e vertical.

Logo, a partir dessa ideia, a definição da parte mais fundamental para a computa-
ção no computador quântico, o qubit, usa noções básicas de álgebra linear como vetores,
bases ortonormais e combinação linear.
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a

b v =a    +b

Figura 11 – Medição do estado |𝑣⟩ = a |↑⟩ + b|→⟩ de um photon

A mecânica quântica modela a polarização de um photon por um vetor unitário
de comprimento 1, apontando na direção apropriada. Escreve-se |↑⟩ e |→⟩ para os veto-
res unitários que compõem o vetor |𝑣⟩ na vertical e na horizontal respectivamente, como
mostrado na Figura 11. O vetor |𝑣⟩ é a notação padrão que representa um estado quân-
tico para a mecânica quântica. Uma polarização arbitrária pode ser expressa como uma
combinação linear |𝑣⟩ = a |↑⟩ + b|→⟩ de dois vetores bases, |↑⟩ e |→⟩, semelhante a uma
decomposição vetorial da mecânica clássica do vetor |𝑣⟩. Por exemplo, um vetor unitário
|↗⟩ polarizado a 45 graus seria representado por |↗⟩ = 1√

2 |↑⟩ + 1√
2 |→⟩. Os coeficientes

a e b são chamados de amplitudes de |𝑣⟩ nas direções |↑⟩ e |→⟩ respectivamente. Ainda,
quando a e b são ambos não-zero o vetor |𝑣⟩ é considerado em estado de superposição de
|↑⟩ e |→⟩.

A modelagem da interação entre um photon e um filtro polarizador é dada da
seguinte forma: quando um photon com polarização |𝑣⟩ = a |↑⟩ + b|→⟩ colidir com um
polarizador que tem o eixo preferido em |↑⟩, o photon vai atravessar o polarizador com
probabilidade |𝑎|2 e será absorvido com probabilidade |𝑏|2. A probabilidade de um photon
atravessar o polarizador é o quadrado da magnitude da amplitude de sua polarização na
direção do eixo preferido do polarizador. A probabilidade de um photon ser absorvido
pelo polarizador é o quadrado da magnitude da amplitude de sua polarização na direção
perpendicular do eixo preferido do polarizador. Além disso, o photon que passar pelo
filtro polarizador agora será polarizado na direção preferida do filtro polarizador. No
experimento, qualquer photon que passa pelo filtro A (Figura 10) deixará o filtro com
a polarização na direção preferida do filtro em questão, nesse caso na horizontal, b|→⟩.
Um photon na horizontal não terá amplitude alguma na direção vertical, portanto não
terá chance alguma de atravessar o filtro C. Desta maneira, enquanto os filtros A e C
(Figura 10) mantiverem seus eixos formando 90 graus, nenhum photon atravessará o filtro
C (Figura 10) [3].
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Um equipamento para fazer a medição de um qubit utiliza as propriedades descritas
acima. Ou seja, qualquer equipamento que mede um sistema quântico de dois estados
deve ter dois eixos preferidos, representados pelos vetores {|𝑢⟩,|𝑢⊥⟩}, formando uma base
ortonormal. A medição de um estado transforma o estado em um dos vetores associados,
|𝑢⟩ ou |𝑢⊥⟩. Contudo, para medir um qubit deve-se sempre especificar em qual das bases
deseja-se fazer a medição, no caso {|𝑢⟩,|𝑢⊥⟩}, a qual é a base padrão para {|0⟩,|1⟩}.

Medir um estado quântico muda o estado, isso significa que se um estado |𝑣⟩ = a|𝑢⟩
+ b|𝑢⊥⟩ é medido como |𝑢⟩, o estado |𝑣⟩ muda para |𝑢⟩. Uma segunda medição usando o
mesmo estado retornará |𝑢⟩ como sendo probabilidade 1 (100%) [3].

Para entender como a computação quântica é feita, é interessante entender que
tipos de operações podem ser realizadas por gates quânticos e que tipo de transformações
a natureza permite fazer a sistemas quânticos.

Assim como na computação clássica, computações arbitrárias complexas podem ser
adquirida através da composição de elementos simples. No processamento de informação
quântica esses elementos são chamados de gates quânticos e são abstrações matemáticas
úteis para algoritmos quânticos. Os gates quânticos, não são necessariamente um dispo-
sitivo sólido, nos qubits implementados por armadilha de íons podem ser simplesmente
transformação em partículas aplicadas por campos magnéticos ou pulsos de laser. Con-
tudo quando o qubit é implementado por photons, que é esse o caso, pode-se ter gates em
hardware físico. As principais transformações que pode-se fazer em informação quântica
são chamadas de transformações de Pauli, que são transformações unitárias. Essas trans-
formações são padrões e são representadas por I,X,Y,Z. Sendo I a operação de identidade,
X a operação de rotação no eixo x do quibit, Y a operação de rotação no eixo y e Z a
operação de rotação no eixo z. Ainda, existe outro gate muito comum que é o CNOT ou
controled NOT. Esse gate recebe como entrada dois qubits; um de controle e outro que
será negado se a condição for “verdadeira”.

A nível quântico existem infinitas operações unitárias que podem ser aplicadas e
um conjunto de qubits. Porém, é importante notar que não é possível ter um gate para
cada transformação. Contudo é possível se ter boas aproximações dessas transformações
com um conjunto finitos desse gates padrões.

Em 2019, a Google diz ter alcançado a supremacia quântica, no dia 23 de outubro
publicou um artigo com os detalhes de suas pesquisas [8]. Mas o que supremacia quântica
significa exatamente? Isso significa que a empresa Google construiu de fato um computador
quântico que é capaz de resolver um problema que um computador clássico não é capaz
de resolver com eficiência ou de forma viável. O Sycamore, nome dado ao processador
quântico da empresa, conseguiu descobrir as regras por traz de um algoritmo gerador de
números aleatórios em apenas 200 segundos, processo que levaria mais de 10 mil anos pra
ser realizado no mais poderoso computador tradicional da atualidade. Isso é considerado
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um marco na ciência da computação, pois novos horizontes podem se abrir; horizontes
como uma maior eficiência na transmissão de informação, maior eficiência na busca de
informação em grandes conjuntos de dados, simulação de estruturas moleculares bem
como seus comportamentos e o desenvolvimento de inteligências artificiais mais precisas
1.

Apesar da Google ter publicado seu artigo alegando ter atingido a supremacia
quântica, a empresa IMB contra-argumenta. Para a IMB a supremacia quântica ainda
esta longe de ser alcançada devido a complexidade de se manipular um sistema quântico.

1 https://singularityhub.com/2017/06/25/6-things-quantum-computers-will-be-incredibly-useful-for/
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5 PROPOSTAS DE ALGORITMO PARA GERAÇÃO E
OPTIMIZAÇÃO DE CÓDIGO PARA COMPUTADORES
QUÂNTICOS

Já tendo o conhecimento de que o computador quântico é uma proposta muito
promissora para a solução dos problemas atuais e futuros que a humanidade enfrenta e
enfrentará, como também o princípio de seu funcionamento bem como a ciência estar
sem dúvidas muito próximo da supremacia quântica. É importante conhecer técnicas já
existentes para o desenvolvimento de linguagens de alto nível para esses computadores,
para que seja possível fazer um uso mais prático dessa ferramenta poderosa.

Logo, esse trabalho tem como propósito fazer uma coleta e uma análise de propos-
tas para o desenvolvimento de algoritmos e técnicas para geração e otimização de código;
para que assim possam ser implementada a uma linguagem “quântica” de alto nível. E é
por esses fatores que é atribuído importância a esse trabalho. Este capítulo é dividido em
duas subseções: Propostas para geração de código e propostas para otimização de código.

5.1 Geração de Código

5.1.1 Proposta de Jonathan Grattage e Thorsten Altenkirch

A proposta de compilador de J. Grattage e T. Alternkirch é fundamentada pela
linguagem QML [9] e pelo compilador da mesma, que é capaz de implementar estruturas
de controle quânticas que podem atuar em dados quânticos. O compilador para essa
linguagem é escrito em Haskell que é capaz de interpretar os termos da linguagem QML,
e isso é alcançado implementando a gramática BNF de QML, como datatypes de Haskell
[10]. O compilador deve gerar um código de baixo nível, que é um circuito quântico, por
um morfismo de FQC, que é um das informações necessárias para definir um tipo de
computação.

Uma computação é definida por um datatype específico, um datatype chamado
comp, que é definido como:

data 𝐶𝑜𝑚𝑝 = 𝐶𝑜𝑚𝑝{𝑢𝐶𝑜𝑛 ∈ 𝑆𝑛𝑜𝑐 𝑆𝑟𝑖𝑛𝑔, 𝑡𝑦 ∈ 𝑇𝑦, 𝑓𝑞𝑐 ∈ 𝐹𝑄𝐶} (5.1)

O tipo comp possui três funções. A função uCon é responsável por retornar uma
lista que contém o nome de todas as variáveis usada para computação. A segunda, ty
contém o tipo de retorno da função. A última, fqc, contém o morfismo de FQC, que por
sua vez é definido por um datatype próprio [10].
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data 𝐹𝑄𝐶 = 𝐹𝑄𝐶{𝑎, ℎ, 𝑏, 𝑔 ∈ 𝐼𝑛𝑡, Φ ∈ 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦} (5.2)

No datatype FQC a,h,b e g são funções destrutivas que retornam um inteiro, cada
uma com seu respectivo propósito. Nesse caso a representa o “tamanho” da entrada
(input), b representa o tamanho da saída (output), e h e g representam o tamanho da
pilha (heap) e do lixo (garbage) respectivamente. Já Φ retorna um Objeto do tipo Unitary.
Ainda, exite uma condição, a + h = b + g, para que a compilação de um programa seja
feita com sucesso, caso contrário o compilador não constrói um objeto FQC [10].

Operadores unitários por sua vez são representandos por circuitos que podem ser
construídos pelas seguintes combinações:

data Unitary =⊗ [Unitary ] | ⊙ [Unitary ] (5.3)

|Perm[𝐼𝑛𝑡 ] |Cond Unitary Unitary

|𝑅𝑜𝑡𝑎𝑡𝑒(C,C)(C,C)

Neste datatype, ⊗ recebe uma lista de operações do tipo Unitary atuando em pa-
ralelo. Já ⊙, similarmente a ⊗, recebe uma lista de operações do tipo Unitary atuando em
série. Perm é um simples operador de permutação. Rotate representa qualquer operação
de rotação unitária de 1-qubit do estado que for passado, por exemplo a operação unitária
de negação de um único qubit unot = Rotate(0,1)(1,0). Finalmente, Cond representa uma
operação condicional. No condicional se o qubit de controle for verdadeiro então a primeira
operação Unitary será realizada para o qubits que ela contém, caso seja falso a segunda
operação será realizada. Ainda, se o qubit de controle estiver em uma superposição, então
ambas as operações serão realizadas para gerar uma superposição de saídas (outputs).

Para o auxílio e simplificação de definições mais complexas, as funções idu x ∈
Int → Unitary e swapN𝑜𝑙𝑛 ∈ Int → Int → Int são também usadas para definir um
operador Unitary. A função idu simplesmente cria uma permutação do tamanho desejado.
swapN também cria uma operação de permutação baseada na entradas o, l e n, porém
essa função troca de lugar um “bloco” de qubits de qualquer lugar para o topo, colocando
o que anteriormente estava em primeiro no espaço do bloco a ser movido. O parâmetro o
refere-se ao tamanho do “offset” do bloco que deseja ser movido, com l representando o
tamanaho do bloco e n o tamanho do segmento.

Todos os objetos do tipo Unitary também tem um número associados de qubits
necessários para implementá-los que é representado pela função:



27

𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 ∈ 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦 → Maybe Int (5.4)

𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(⊗[ ]) = Just 0

𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(⊗(x : xs)) = do 𝑚← arity x

𝑛← 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(⊗ 𝑥𝑠)

𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛(𝑚 + 𝑛)

...

𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐶𝑜𝑛𝑑 Φ Ψ) = do 𝑚← arity Φ

𝑛← arity Ψ

𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑(𝑚 ≡ 𝑛)

𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛(1 + 𝑚)

Também é definido uma função eval que calcula uma representação em matriz
de um circuito unitário. Este compilador torna possível a transformação de programas
para matrizes através da função compute e optimiza os tipos Unitary fornecendo uma
representação optimizada do circuito sem mudar seu sentido.

A estrutura do compilador é padrão, apesar de não permitir enfraquecimentos
implícitos. Consequentemente é necessário manter uma lista de variáveis usadas. O com-
pilador recebe como entrada um programa QML e transforma em um objeto FQC [9].
Um programa QML é formado por expressões tipadas e esses tipos são combinados para
dar um tipo final para esses programas em QML, como é mostrado a seguir:

𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔 = 𝐸𝑛𝑣 𝐹𝐷𝑒𝑓

𝑑𝑎𝑡𝑎 𝐸𝑛𝑣 𝑎 = 𝐸𝑛𝑣{𝑢𝑛𝐸𝑛𝑣 ∈ 𝑆𝑛𝑜𝑐(𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔, 𝑎)}

𝑑𝑎𝑡𝑎 𝐹𝐷𝑒𝑓 = 𝐹𝐷𝑒𝑓 𝐹𝑆𝑖𝑔 𝑇𝑚

𝑑𝑎𝑡𝑎 𝐹𝑆𝑖𝑔 = 𝐹𝑆𝑖𝑔 𝐶𝑜𝑛 𝑇𝑦

𝑡𝑦𝑝𝑒 𝐶𝑜𝑛 = 𝐸𝑛𝑣 𝑇𝑦

Pela gramática acima, em um programa QML, Prog é um ambiente Env de defini-
ções de função FDef. FDef, por sua vez, são definidas por uma assinatura de função FSig
que contém o contexto necessário Con com o tipo de retorno esperado e o termo QML
Tm. É possível verificar o morfismo FQC na operação de negação, que é descrita a seguir:

qnot: 𝑄2 ( 𝑄2

qnot 𝑥 = if𝑜𝑥

then qfalse
else qtrue
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O compilador então aplica a função de compilação para produzir um morfismo
FQC sobre esse código, que produz a ação sobre o programa:

𝐹𝑄𝐶{𝑎 = 1, ℎ = 0, 𝑏 = 1, 𝑔 = 0, 𝜑 = 𝑁𝑂𝑇}

O morfismo 𝜑 contido no objeto FQC, descreve um circuito simples que nega um
único qubit, representado por um único gate NOT.

A função compile, função em Haskell que define o compilador de QML, transforma
toda expressão que compõe o programa QML em objetos do tipo Comp, que contém o
morfismo FQC, através de uma chamada recursiva de compileTm.

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑒 ∈ 𝑃𝑟𝑜𝑔 → 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(𝐸𝑛𝑣 𝐶𝑜𝑚𝑝)

Como pode ser visto compile recebe como entrada um programa QML e retorna
uma lista de computações caso não existam erros. Porém a principal preocupação da
função compile é verificar a existência de erros deixando o trabalho da compilação para
função compileTm. Se não existir nenhum erro de tipo, aridade ou contexto então é retor-
nado a computação pela cleanComp, que simplesmente otimiza a computação produzida
por compileTm. Por sua vez compileTm é definido pelo seguinte tipo:

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑒𝑇𝑚 ∈ (𝑒𝑛𝑣𝐶𝑜𝑚𝑝)→ 𝐶𝑜𝑛→ 𝑇𝑚→𝑀𝑎𝑦𝑏𝑒𝑇𝑦 → 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝐶𝑜𝑚𝑝

O tipo envComp contém as funções que já foram compiladas e estão disponíveis
para uso. compileTm recebe como entrada o contexto atual, o termo para ser compilado,
o tipo esperado do termo (se conhecido, por isso o uso da palavra Maybe). Essa função
retorna um erro ou um tipo Comp. Essa função, compileTm, usa combinação de padrão
para definir uma função diferente para cada um dos 12 formas de termos dadas pela
gramática do QML. A primeira regra a ser considerada é a que define as variáveis, que é
implementada da seguinte forma:

compileTm _ Γ (Var 𝑥) mTy = do 𝜎 ← (elookup 𝑥 Γ)
let |𝜎| = size 𝜎

greturn mTy (Cpmp { uCon = (SNil :< 𝑥),
ty = 𝜎,fqc = FQC{a = |𝜎|, ℎ = 0, 𝑏 = |𝜎|,
𝑔 = 0, 𝜑 = idu|𝜎|}})

O trabalho de Jonathan e Thorsten [10] trabalha em detalhes como é feito o
processo de compilação para os outros termos restantes e explora o paradigma de uma
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linguagem funcional para computador quântico em duas formas: desenvolvendo um lin-
guagem funcional quântica [9] usando conceitos de linguagens funcionais convencionais e
desenvolvendo em Haskell um protótipo de uma implementação do QML em alto nível.

5.1.2 Proposta de Peter Selinger e Benôit Valiron

No trabalho de Selinger e Valiron é proposto que um Computador quântico consiste
de um computador clássico conectado a um aparelho quântico. Nessa configuração, a
operação de tal máquina é controlado por um programa clássico que emite sequências
de instruções para o aparelho quântico que por sua vez executa operações unitárias e
medições. Neste modelo, toda a estrutura de controle são feitas no computador clássico
e somente os dados são operados no aparelho quântico. Tal ideia pode ser resumida pelo
slogan “quantum data, classical control”.

O programa é considerado um termo lambda com algum dado quântico embutido
dentro dele. A ideia básica do trabalho de Selinger e Valirion [11] a dada da seguinte
forma: pelo fato dos termos lambda possuírem as estruturas de controle então este deve
ser implementado em uma máquina clássica. No entanto, os dados nos quais os termos
lambdas vão atuar são possivelmente quânticos, portanto são armazenados em um apare-
lho QRAM.

Por esta proposta envolver características clássicas e quânticas, é necessário con-
siderar dois tipos de dados distintos: o tipo dos bits clássicos e dos bits quânticos. Devido
ao fato de que informação clássica pode ser duplicada e informações quânticas não e pelo
fato de que a avaliação de suas características é impossível de ser feita olhando apenas
para o tipo ou o valor de seus argumentos, deve-se tomar cuidado ao definir um sistema
de tipos para funções quânticas de alto nível. Mas esses tipos podem ser definidos pelas
variáveis livres que consistem na função durante a definição, portanto o sistema de defini-
ção de tipos apropriado é afim de uma lógica linear intuitiva. A proposta se preocupa em
formalizar a linguagem em 3 partes: cálculo lambda não tipado, cálculo lambda tipado e
o algoritmo de inferência de tipo.

O cálculo lambda não tipado é composto por termos, programas, linearidade, es-
tratégia de avaliação, sistema de redução probabilístico e semântica operacional.

Para os termos são aplicados os princípios do cálculo lambda, que são “booleans”
e produtos finitos para ampliar a linguagem com 3 novos tipos especiais: “new”, “meas”
e gates unitários embutidos. O tipo “new” mapeia um bit clássico para um bit quântico.
“meas” mapeia um bit quântico para um bit clássico aplicando uma operação de medição
sobre o qubit. Finalmente, é assumido um conjunto 𝑈𝑛 de n gates unitários embutidos
para cada n. A letra 𝑈 é usada para incluir uma variedade de gates unitários embutidos.
Logo a sintaxe da linguagem é definida como segue:
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Term M,N,P ::= x | MN | 𝜆 x.M | if M then N else P | 0 | 1 | meas
| new | U | * | ⟨𝑀, 𝑁⟩ | let ⟨𝑥, 𝑦⟩ = M in N,

Os programas por sua vez não possuem uma sintaxe para estados quânticos cons-
tantes 𝛼 |0⟩ + 𝛽 |1⟩ nessa proposta e a razão é que tal sintaxe seria insuficiente, mesmo
considerando um termo lambda como 𝜆𝑥.(𝛼 |0⟩ + 𝛽 |1⟩). Nesse caso os programas são
representados pela tripla [𝑄, 𝐿, 𝑀 ] onde:

∙ 𝑄 é o vetor normalizado de ⨂︀𝑛−1
𝑖=0 C2 para algum 𝑛 > 0

∙ 𝑀 é um termo lambda

∙ 𝐿 é a função de ligação.

O propósito de 𝐿 é determinar qualquer variável livre de 𝑀 para um qubit específico
em 𝑄. Para simplificar a notação, considera-se 𝑝𝑖 para denotar uma variável 𝑥 tal que
𝐿(𝑥) = 𝑖. O programa [𝑄, 𝐿, 𝑀 ] é abreviado como [𝑄, 𝑀 ′] como 𝑀 ′ = 𝑀 [𝑝𝑖1, 𝑥1]...[𝑝𝑖𝑛 , 𝑥𝑛],
onde 𝑖𝑘 = 𝐿(𝑥𝑘).

Devido ao fato de que bits quânticos não podem ser clonados porquê não existe
uma operação significante que mapeia um bit quântico arbitrário |𝜑⟩ para |𝜑⟩⨂︀ |𝜑⟩, os tais
qubits devem ser unicamente referenciados. Ou seja, duas ocorrências de variáveis nunca
devem referenciar para um mesmo único qubit físico. Tal regra, a referência única, é uma
propriedade bem formada na computação quântica. Assim, sintaticamente a referência
única é traduzida em uma condição de linearidade da seguinte forma: uma abstração
lambda 𝜆𝑥.𝑀 é chamada linear se a variável 𝑥 é usada no máximo uma única vez durante
a avaliação de 𝑀 . Um programa quântico bem formado deve ser tal que dados quânticos
devem ser usados linearmente, contudo dados clássicos, como bits comuns, podem ser
usados de forma não linear.

Os candidatos para a estratégia de avaliação são call-by-name e call-by-value [11].
É importante notar que, por causa da natureza probabilística da medição, a escolha da
estratégia de redução afeta os comportamentos do programa não só em eficiência mas
também como na resposta computada.

O sistema de redução probabilístico é composto por 4 definições. Principalmente,
o sistema é definido pela tupla (𝑋, 𝑈, 𝑅, 𝑝𝑟𝑜𝑏) onde 𝑋 é um conjunto de estados, 𝑈 ⊆ 𝑋

é um subconjunto de estados de valor, 𝑅 ⊆ (𝑈/𝑋) × 𝑋 é um conjunto de reduções e
𝑝𝑟𝑜𝑏 : 𝑅 → [0, 1] é a função de probabilidade, onde [0,1] é o intervalo de valor real.
Também, pode ser definido uma noção de equivalência em 𝑋 tal que:

𝑥 ≈ 𝑦 iff ∀𝑢 ∈ 𝑈

⎧⎪⎨⎪⎩𝑝𝑟𝑜𝑏𝑈(𝑥, 𝑢) = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑈(𝑦, 𝑢)

𝑝𝑟𝑜𝑏∞(𝑥) = 𝑝𝑟𝑜𝑏∞(𝑦)
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Ainda, é dado uma noção de acessibilidade com probabilidade não-zero dada por
𝑅: 𝑦 é acessível a partir de 𝑥 se 𝑥𝑅𝑦. Pelas propriedades de 𝑝𝑟𝑜𝑏, 𝑥 →> 0𝑦 implica que
𝑥 𝑦 com 𝑥 𝑦 para 𝑥𝑅𝑦. E finalmente, em um sistema de redução probabilístico, um
estado 𝑥 é chamado de error-estate se 𝑥 /∈ 𝑈 e Σ𝑥′∈𝑋𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑥, 𝑥′) < 1. Um elemento 𝑥 ∈ 𝑋

é consistente se não possui um error-state tal que 𝑥 * 𝑒.

A semântica Operacional define um procedimento de redução probabilística de
call-by-value para o cálculo lambda quântico. Um valor é definido da seguinte forma:

Value 𝑉, 𝑊 := 𝑥|𝜆𝑥.𝑀 |0|1|meas|new|𝑈 | * | ⟨𝑉, 𝑊 ⟩

O conjunto de estados de valores é V = [𝑄, 𝐿, 𝑀 ] ∈ S|𝑉 ∈ Value. As regras para
essas reduções são mostradas na tabela 1 no artigo de Peter Selinger e Benôit Valiron
[11].

O cálculo lambda tipado é definido principalmente para eliminar todos os erros em
tempo de execução que surgem a partir dos sistemas de redução. Para isso é necessário
os tipos base (bits e qubits), tipos de função e tipos de produto. Também é necessário um
um sistema de tipos para capturar a noção de duplicabilidade. Formalmente, o conjunto
de tipos é definido como:

qType A,B := 𝛼|𝑋|!𝐴|(𝐴( 𝐵)|𝑇 |(𝐴⊗𝐵)

Por padrão 𝐴 é considerado um termo não duplicável, !𝐴 é considerado termos
duplicáveis. O simbolo 𝛼 representa um conjunto de constantes de tipo e 𝑋 abrange um
conjunto contável de variáveis de tipo. Também é possível notar que, como os dados devem
ser considerados não duplicáveis por padrão, a linguagem tem um tipo de função linear
𝐴 ( 𝐵 e um produtor linear 𝐴

⨂︀
𝐵, que no final das contas reflete em princípio uma

função diagonal 𝐴→ 𝐴⊗ 𝐴. Por último 𝑇 é um tipo de unidade linear [11].

Como já é conhecido, qualquer cálculo lambda tipado deve satisfazer a propriedade
do tipo principal, ou seja, qualquer expressão não tipada deve assumir um tipo genérico
desde que tenha qualquer tipo. No contexto do cálculo lambda seria interessante ter
um algoritmo de inferência de tipo, porém a propriedade de tipo principal falha pela
presença de exponenciais !𝐴. portanto, na ausência de tal propriedade faz-se necessário o
desenvolvimento de um algoritmo de inferência de tipo própria. Logo, A ideia é considerar
um tipo linear como uma “decoração” de um tipo intuicionista1. Em termos mais técnicos:
se um dado termo tem uma derivação de tipo intuicionista1 𝜋, então ela é linearmente
tipável se e somente se existe uma derivação de um tipo linear que é uma “decoração” de
𝜋. A tipagem pode então ser decidida fazendo a inferência do tipo intuicionista1, e então
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chegando varias “decorações” lineares possíveis finitas [12].

Assim, é definido uma linguagem de alto nível usando cálculo lambda. Essa lingua-
gem faz uso de características clássicas e quânticas. Além disso, é fornecido uma proposta
para um algoritmo de inferência de tipo. E pela lógica linear intuicionista é possível lidar
com as restrições de linearidade causadas pelas funções de alto nível; que são representa-
das por fechamentos que podem contar dados quânticos. Existem ainda alguns problemas
em aberto para trabalhos futuros como: a possibilidade de implementar recursividade,
a existência de uma equivalência de call-by-name para essa linguagem e por último a
procura por uma semântica para uma linguagem de mais alto nível [11].

5.2 Otimização de Código

5.2.1 Proposta de Austin G. Fowler

Como visto anteriormente, um computador quântico é composto por um conjunto
de bits quânticos; nos quais são aplicados uma sequência de gates para executar uma
computação. Porém existe uma certa limitação sobre o conjunto de gates que podem
ser aplicados, caso seja usado um conjunto qualquer, os qubits perdem o que os físicos
chamam de coerência; isso se deve ao fato de que os bits em um computador quântico são
representados por pequenas partículas, as quais podem ser perturbadas muito facilmente
e potencialmente causando a corrupção de cálculos ou dados. Logo, afim de restringir o
conjunto de gates que podem ser usados, deve-se compor uma sequência ótima do conjunto
de portas permitido que se aproxime das sequência que deseja-se aplicar; processo que se
chama quantum compiling.

O método apresentado por Fowler é numérico e cresce exponencialmente conforme
o número de gates usados na aproximação. Contudo, é obtido sequências de gates sufici-
entemente longos e precisos para permitirem a fatoração de números de 1000 qubits de
tamanho com tolerância a falhas; para os casos de gates de qubits únicos arbitrários e
gates com tolerância à falhas permitido pelo código de Steane de 7-qubits concatenados.
O código de Steane é basicamente a redundância de um único qubit em 7 qubits físicos.
Também é determinada uma lei de crescimento de quão rápido é a convergência desses
aproximações com tolerância a falhas para gates arbitrários de qubits unitários [13].

Em computação quântica em larga escala cada qubit de dados é codificado em
múltiplos qubits físicos para formar um único qubit lógico permitindo assim a correção de
erros quânticas e computação com tolerância a falhas. Logo a proposta de Fowler descreve
um procedimento numérico que pega um conjuntos de gates universal 𝒢, um gate 𝑈 e um
inteiro 𝑙 e obtendo como resultado uma aproxima ação ótima de 𝑈 usando no máximo 𝑙

gates de 𝒢. Esse procedimento é usado para explorar as propriedades de aproximação de
1 Doutrina fundada em que todos os conhecimentos existem por intuição.
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gates de rotação de fase de qubits unitários 𝑅2𝑑 = diag(1, 𝑒𝑖𝜋/2𝑑) construídos para gates
com tolerância a falhas que podem ser aplicados para um qubit lógico de um código de
Steane unitário.

Primeiro é descrito um procedimento numérico para descobrir uma sequência ótima
de gates para aproximar um dado gate. Dado um conjunto finito de gates 𝒢 ⊂ 𝑈(𝑚) que
gera 𝑈(𝑚), um gate 𝑈 ∈ 𝑈(𝑚) e um inteiro 𝑙 e gera como saída um sequência ótima de
𝑈𝑙 de no máximo 𝑙 gates de 𝒢 minimizando a métrica.

dist(𝑈, 𝑈𝑙) = 2

√︃
𝑚− |tr(𝑈 †𝑈𝑙)|

𝑚
. (5.5)

A lógica da equação (5.5) é que se 𝑈 e 𝑈𝑙 forem semelhantes, 𝑈 †𝑈𝑙 estarão próximos
da matriz identidade e o valor absoluto do rastreio será próximo de 𝑚. Então, subtraindo
esse valor de 𝑚 e dividindo por 𝑚 é obtido um valor entre 0 e 1. A raiz quadrada geral é
necessária para certificar que a desigualdade do triângulo a seguir será satisfeita:

dist(𝑈, 𝑊 ) ≤ dist(𝑈, 𝑉 ) + dist(𝑉, 𝑊 ) (5.6)

Para um conjunto 𝒢 de tamanho 𝑔 = |𝒢| e o tamanho de uma sequência de
no máximo 𝑙, o tamanho do conjunto de todas as possíveis sequências de gates até 𝑙

é dada por 𝑔𝑙. Agora para explicar a base do metodo usado considera-se as seguintes
definições: considerando 𝐺 um gate de 𝒢, ordena-se 𝒢 e denomina-se o 𝑖-ésimo gate como
𝐺𝑖. Fazendo 𝑆 denominar uma sequência qualquer em 𝒢. Ordena-se todas as possíveis
sequências de gates e denota-se 𝑆𝑛 a 𝑛-ésima sequência de gates em 𝒢. 𝑆𝑙 denota todas
as sequências com tamanho inferior ou de no máximo 𝑙 gates. Também {𝑄}𝑙′ , com 𝑙′ < 𝑙

denota o conjunto de sequências únicas de tamanho de no máximo 𝑙′. Uma procura por
uma aproximação de 𝑈 usando gates de 𝒢 começa com a construção de um grande conjunto
de sequências {𝑄}𝑙′ . A utilidade de {𝑄}𝑙′ consistem em prever quais sequências em {𝑆}𝑙,
com 𝑙′ < 𝑙, não precisam ser comparadas com 𝑈 para determinar se são boas aproximações
e qual a próxima sequência vale a pena ser comparada. Esse processo basicamente pula
subsequências que já foram comparadas com 𝑈 e isso é muito mais eficiente do que uma
busca exaustiva. Ressalta-se também que o tempo de execução é exponencial em 𝑙.

O restante do artigo foca em gates únitários com tolerância a falhas que podem
ser aplicados em um código de Steane de 7 qubits. A representação dos estados |0⟩ e |1⟩
é dada por:
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|0𝐿⟩ = 1√
8

(|0000000⟩+ |1010101⟩+ |0110011⟩

+ |1100110⟩+ |0001111⟩+ |1011010⟩

+ |0111100⟩+ |1101001⟩) (5.7)

|1𝐿⟩ = 1√
8

(|1111111⟩+ |0101010⟩+ |1001100⟩

+ |0011001⟩+ |1110000⟩+ |0100101⟩

+ |1000011⟩+ |0010110⟩) (5.8)

A descrição do código pode ser dada por estabilizadores que são operadores que
podem mapear os estados lógicos |𝑜𝐿⟩ e |1𝐿⟩ para eles mesmos.

𝐼𝐼𝐼𝑋𝑋𝑋𝑋 (5.9)

𝐼𝑋𝑋𝐼𝐼𝑋𝑋 (5.10)

𝑋𝐼𝑋𝐼𝑋𝐼𝑋 (5.11)

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑍𝑍 (5.12)

𝑍𝐼𝑍𝐼𝑍𝐼𝑍 (5.13)

Os estados |𝑜𝐿⟩ e |1𝐿⟩ são os únicos que são estabilizados pelas equações (5.9-
5.13). O conjunto mínimo de gates unitários que podem ser aplicados no qubit lógico do
código de Steane consiste em apenas dois gates: o gate Hadamard e o T-gate. Porém por
praticidade os gates H,X,Z,S,S† também são adicionados. A lista completa de conjuntos
de gates em 𝒢 é mostrada a seguir:

G1 = H G13 = HS
G2 = X G14 = HS†

G3 = Z G15 = ZXH
G4 = S G16 = SXH
G5 = S† G17 = S† XH

G6 = XH G18 = HSH
G7 = ZH G19 = HS† H
G8 = SH G20 = HSX
G9 = S†H G21 = HS† X
G10 = ZX G22 = S† HS
G11 = SX G23 = SHS†

G12 = S†X G24 = T
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Porém deve-se ressaltar que o gate T é extremamente complexo de ser implemen-
tado.

A aproximação de gates de rotação de fase é dado por um algoritmo simples. Os
gates de rotção de fase são dados pela seguinte matriz:

𝑅2𝑑 =
⎛⎝1 0

0 𝑒𝑖𝜋/2𝑑

⎞⎠
Um gate 𝑅2𝑑 são exemplos de gates utilizados na transformada de Fourier quântica

que é parte das transformações de Shor. Dado gate 𝑅2𝑑 e um máximo número de gates
𝑙 em 𝒢. Para 𝑑 ≥ 3, 𝑈1 é equivalente a identidade. Notas-se que 𝑅2𝑑 fica mais perto da
identidade conforme o valor de 𝑑 eleva, pois o valor de dist(𝑅2𝑑 , 𝑈𝑙) é diminuído e eleva-se
o valor de 𝑙 requerido para obter uma aproximação de 𝑈𝑙 que esta mais perto de 𝑅2𝑑

do que a identidade. Porém, em longas cadeias de gates os erros durante a execução são
inevitáveis, por isso é necessário também a concatenação para evitar tais problemas.

Já a aproximação de gates arbitrários foi dada pela construção de 1000 matrizes
aleatórias de 𝑈 que tem a forma:

𝑈 =
⎛⎝ cos(𝜃/2)𝑒𝑖(𝛼+𝛽)/2 sin(𝜃/2)𝑒𝑖(𝛼−𝛽)/2

-sin(𝜃/2)𝑒𝑖(−𝛼+𝛽)/2 cos(𝜃/2)𝑒𝑖(−𝛼−𝛽)/2

⎞⎠
Com 𝛼,𝛽 e 𝜃 uniformemente distribuídos entre [0, 2𝜋). Um ótima aproximação com

tolerância a falhas de 𝑈𝑙 é dada por uma linha de best fit na forma:

𝛿 = 0, 292× 10−0,0511𝑙

Resumindo, essa equação caracteriza um número 𝑙 em média de gates necessários
para se obter uma aproximação de 𝑈𝑙 com tolerância a falhas de um gate unitário arbitrário
𝑈 com distância de 𝛿 = dist(𝑈, 𝑈𝑙).

Através desses métodos e formulas, o trabalho de Austin Fowler [13] descreve mé-
todos para a aproximação de um conjunto universal de gates para matrizes unitárias
discretas. Ainda, o artigo sugere que algoritmos quânticos práticos evitem o quanto for
possível gates lógicos que devem ser implementados usando gates com tolerância a falhas
pois requerem sequências muito compridas. É esperando também que algorítimos de si-
mulação quânticos que precisem de uma maior precisão e então uma maior sequências e
por isso deverão ser trabalhadas em um trabalho futuro.
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5.2.2 Proposta de Jeff Booth

O trabalho de Jeff Booth apresenta uma proposta de otimização ao algoritmo de
otimização de Austin Fowler [13]; que acha uma sequência ótima de gates quânticos em
tempo exponencial. Esta proposta não altera o comportamento exponencial mas altera o
desempenho empíricamente em 2 ordens de magnitude [14].

Para testar empiricamente os aprimoramentos ao algoritmo de Fowler, Jeff Booth
determinou um objetivo consistente para testar as modificações que seriam aplicadas.
Logo determinou que seria aproximado o 𝜋

6 gate exp(𝑖 𝜋
12𝜎𝑧) para 10−7. Outra parte da

estratégia para melhorar o algoritmo de Fowler foi determinar a eficiência do mesmo. Para
isso coletou alguns dados estatísticos relacionado ao desempenho do programa em C; tal
programa é proporcionado no trabalho de Austin [13].

Primeiro foi criado um perfil do código para verificar onde os “gargalos” do pro-
grama estavam. Logo foi verificado que o programa gasta 92,49% do tempo dentro de
funções matemáticas; isso significa que o cálculo é a operação dominante. Também, pode
ser verificado que nos primeiros estágios do algoritmo, o programa gasta 98,5% do tempo
procurando por matrizes únicas. O código fonte de Fowler não otimizado demoraria 110
anos para aproximar um gate para uma distância próxima a 10−7, portanto isso explica o
porquê a proposta original de Fowler não tinha uma precisão superior a 10−4, sendo que
levaria um dia para compilar um gate 𝜋

6 com a mesma precisão.

Conforme os dados coletados por jeff Booth, no que diz respeito a relação ao
tempo e tamanho da sequências, para sequências de 0 a 15 é atingido um tempo de no
máximo 10 segundos para o tempo de execução do algorítimo proposto por Fowler; porém
para sequências de tamanho maiores ou iguais 30 o tempo começar a tomar uma curva
exponencial. Para melhorar a eficiência esse algoritmo deve-se diminuir a intensidade
dessa curva, produzindo sequências mais longas em menos tempo. A abordagem para se
diminuir a intensidade dessa curva (otimização) foi separada em 2 caminhos:

∙ Acelerar cálculos como multiplicação de matrizes.

∙ Reduzir o número de cálculos necessários para uma dada sequência.

Somente algumas propostas de otimização para cada item são abordadas e outras
foram deixadas para um trabalho futuro.

Primeiramente, é proposto um algoritmo de procura bidirecional de meet in the
middle, em vez de fazer uma procura unidirecional. Uma procura bidirecional inicia sua
procura do começo e do final (objetivo), encontrando-se no meio, por isso “meet in the
middle”. Cada procura bidirecional terá que cumprir apenas 𝑁

2 paços, isso faz com que o
algorítimo leve apenas 𝑂(𝑎𝑁

2 ) de tempo para executar, em vez de 𝑂(𝑎𝑁). Outra otimização
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que se é abordada é a procura de uma matriz única; já que a maior parte do tempo gasto
no algorítimo original é na verificação de uma matriz2; é de extrema significância otimizar
esse procedimento.

A procura bidirecional nada mais é do que uma procura de nós em uma arvore em
duas direções; considerando que cada nó nessa arvore representa a matriz de um gate; uma
procura começa da raiz e outra de uma folha em específico (objetico) que é considerado
o target gate. Isso fará com que a procura termine no meio dessa árvore que justifica o
nome MITM (meet in the middle). Assim, Para cada sequência 𝑆 que o algorítimo gera,
uma matriz 𝑀 correspondente é gerada. A matriz 𝑀 representa a transformação que a
sequência 𝑆 faria em um qubit. Já 𝑆 é considerado um prefixo da solução e então outros
gates (matrizes) serão adicionados ao fim de 𝑆 até chegar ao target gate 𝐺. Porém como
é uma procura bidirecional, 𝑆 também pode ser considerado como sufixo de uma solução,
e então outros gates seriam adicionados ao começo de 𝑆, percorrendo então a árvore
no sentido contrário. Como o computador sabe qual é a matriz 𝑀 , o percurso pode ser
percorrido no sentido contrário multiplicando a inversa da matriz 𝑀 com 𝐺 para obter
uma matriz 𝑀2. Então a sequência de prefixo pode ser comparada com a sequência de
sufixo usando essa matriz 𝑀2; se a matriz de prefixo estiver perto de 𝑀2 então também
estaria perto de 𝐺 se multiplicada por 𝑀 . Essa estrutura substitui um custo 𝑂(𝑛𝑁) de
procura por um custo de 𝑂(𝑛𝑁−𝐿), sendo 𝑛 o número de matriz a serem consideradas a
cada passo nada árvore; 𝑁 o tamanho da sequência e 𝐿 o tamanho da sequência que uma
estrutura comportaria sem estourar a capacidade da memória. Quando uma sequência
única é achada, o algorítimo verifica se a estrutura do meio pode se conectar com algum
sufixo de 𝑆 que se conecta com o gate alvo 𝐺. O primeiro resultado deve ser ótimo devido
a comprimento ascendente. Deve-se ressaltar que a função de procura recebe um como
parâmetro uma distância máxima toleravel 𝐷 ; e caso o resultado for achado essa mesma
função retorna a distância 𝐷 da matriz de 𝑃 para a matriz de 𝑆. Assim o algorítimo só
procurará por sequências com distâncias melhores que 𝐷 [14].

A técnica de MITM é capaz de melhorar o algorítimo original em uma ordem de
magnitude, isso significa que para calcular uma sequência de gates que estão em apenas
10−3 de distância do target gate leva apenas 10 minutos em vez de uma hora, comparado
ao algorítimo original.

Para aumentar a velocidade das multiplicações de matriz é usado uma mudança
de base. A partir do momento que a distância de Fowler é dependente da fase, é possível
ajustar os gates para remover suas fases globais. Portanto é possível representar um gate
quântico usando apenas 4 números reais da seguinte forma:
2 Verificação feita para se certificar de que uma matriz é única através do cálculo da distância entre a

mesma e outras matrizes
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𝐴 = 𝑎0 · 𝐼 + 𝑎1 · 𝜎𝑥 + 𝑎2 · 𝜎𝑦 + 𝑎3 · 𝜎𝑧 (5.14)

= 𝑎0 ·

⎛⎝1 0
0 1

⎞⎠ + 𝑎1 ·

⎛⎝0 𝑖

𝑖 0

⎞⎠ + 𝑎2 ·

⎛⎝ 0 0
−1 1

⎞⎠ + 𝑎3 ·

⎛⎝𝑖 0
0 −𝑖

⎞⎠ (5.15)

=
⎛⎝ 𝑎0 + 𝑎3 · 𝑖 𝑎2 + 𝑎1 · 𝑖
−𝑎2 + 𝑎1 · 𝑖 𝑎0 − 𝑎3 · 𝑖

⎞⎠ (5.16)

Na equação acima 𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧 são as matrizes bases de Pauli e como estão multipli-
cadas por 𝑖 são chamada de bases modificadas de Pauli. A vantagem dessanova base é que
a distância entre dois gates 𝐴 e 𝐵 é somente o doubro da multiplicação de seus vetores 𝑎

e 𝑏, como mostra abaixo:

tr(𝐴 ·𝐵†) = tr
⎛⎝ ⎛⎝ 𝑎0 + 𝑎3 · 𝑖 𝑎2 + 𝑎1 · 𝑖
−𝑎2 + 𝑎1 · 𝑖 𝑎0 − 𝑎3 · 𝑖

⎞⎠ ·
⎛⎝ 𝑏0 + 𝑏3 · 𝑖 𝑏2 + 𝑏1 · 𝑖
−𝑏2 + 𝑏1 · 𝑖 𝑏0 − 𝑏3 · 𝑖

⎞⎠† ⎞⎠ (5.17)

= tr
⎛⎝ ⎛⎝ 𝑎0 + 𝑎3 · 𝑖 𝑎2 + 𝑎1 · 𝑖
−𝑎2 + 𝑎1 · 𝑖 𝑎0 − 𝑎3 · 𝑖

⎞⎠ ·
⎛⎝𝑏0 − 𝑏3 · 𝑖 −𝑏2 − 𝑏1 · 𝑖

𝑏2 − 𝑏1 · 𝑖 𝑏0 + 𝑏3 · 𝑖

⎞⎠ ⎞⎠ (5.18)

...

= 2(𝑎0𝑏0 + 𝑎1𝑏1 + 𝑎2𝑏2 + 𝑎3𝑏3) = 2 · 𝑎 · 𝑏 (5.19)

Essa modificação se mostra importante pelo fato de que são necessárias somente 4
multiplicações com números reais para calcular a distância do traço entre duas matrizes;
enquanto da outra forma são necessárias um total de 16 multiplicações com números reais;
isso se deve ao fato de que números complexos precisam um total de 4 número complexos
para serem multiplicados.

Outra vantagem é obtida na multiplicação de duas matrizes (gates). Pela modi-
ficação são necessárias somente 16 multiplicações com números reais, enquanto que no
algorítimo original de Fowler são necessárias 8 multiplicações de números complexos, for-
mando um total de 32 multiplicações com números reais.

Enquanto as otimizações feitas no algorítimo apresentaram um grande impacto no
desempenho é necessário uma quantidade relativa de memoria para manter-lo. Portanto,
nos futuros trabalhos serão abordados outras formas de obter mais alguma otimização
em cima da proposta de Fowler, cujo tem como principal objetivo melhorar o uso desse
recurso: paralelismo de redução de mapa e uso de índices multidimensionais para procuras
em estruturas do meio [14].
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6 ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE GERAÇÃO E OTIMIZA-
ÇÃO DE CÓDIGO

Conforme os presentes artigos sobre geração e optimização de código no capítulo
anterior, neste capítulo será apresentada uma breve análise comparativa entre as dadas
propostas.

No que tange geração de código, a proposta de Peter Selinger e Benôit Valiron
tem uma abordagem mais simples. Para Conciliar estruturas clássicas e quânticas foi
feito o uso do cálculo lambda. Porém essa conciliação é problemática e deve-se ter muita
atenção para implementação desse sistema, visto que dados quânticos e dados tradicionais
tem capacidades e propriedades diferentes. Caso contrário problemas de inconsistência
podem ocorrer nesses dados quânticos, o que acabaria com o proposito construir de um
computador quântico funcional. Ainda, ao final do seu trabalho menciona que ainda teriam
alguns problemas a solucionar e portanto seriam motivos para a realização de trabalhos
futuros. A proposta não implementa uma forma para uso de recursividade; algo que é
muito útil para uma linguagem de programação de alto nível já que muitas estruturas
de dados dependem dessa função para o funcionamento próprio. Também, a ausência de
um método call-by-name de avaliação também deve ser considerada, pois este método
de avaliação de expressões pode, muitas vezes, economizar algum tempo; já que por este
método, parâmetros não utilizados pela função não chegam a ser avaliados [11].

Já a proposta de Jonathan Grattage e Thorsten Altenkirch parece ser mais in-
teressante, pois não trabalha com dados quânticos e tradicionais simultaneamente. O
compilador é o único recurso “tradicional” a ser usado. Segundo o trabalho de Grattage e
Altenkirch o compilador é capaz de interpretar a linguagem funcional QML [9]. O compi-
lador foi construído usando datatypes de Haskell e é capaz de implementar e interpretar
todas a estrutura de controle usando apenas e gates quânticos; diferente da proposta de
Selinger e Benôit a qual um computador clássico fica encarregado de interpretar e executar
as estruturas de controle. Dessa forma é desenvolvida uma linguagem quântica funcional
muito mais sólida, pois esta livre da necessidade de desenvolver técnicas para conciliar o
aspecto tradicional e quântico da linguagem quântica; algo que daria margem para muitos
erros e problemas. Contudo, a proposta não demonstra detalhes ou menciona qualquer
técnica para a implementação de recursão [10].

No tocante a Otimização de código, é de extrema significância entender o porquê
de tal preocupação. Conforme foi demonstrado, gates quânticos não podem ser aplicados
indefinidamente sobre os qubits; caso contrário as informações contidas podem ser perdias
e até mesmo os cálculos podem ser perturbados através da perda de coerência. Dessa
forma, Austin Fowler apresenta em seu trabalho uma técnica para geração de sequências
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de gates quânticos de forma otimizada. O método é numérico e é exponencial em razão
do número de gates que serão usados. Esse processo permite a geração de sequência de
gates longas o suficiente para fatorar números com tamanho de 1000 qubits. Porém essa
proposta torna o tempo de compilação (calcular uma sequência de gates) excessivamente
longa; levando 1 hora para calcular uma sequência com uma distância de 10−3. Outro fator
importante é que as operações entre matizes não se encontram na forma mais simplificada,
fazendo com que o processo execute muitas operações desnecessárias [13].

Felizmente, o trabalho de Jeff Booth demonstra algumas otimizações que podem
ser feitas em cima do trabalho de Austin Fowler. Apesar de não alterar o comportamento
exponencial do algorítimo original foi possível promover uma grande melhora no desempe-
nho do mesmo. Primeiramente, Booth criou um método para verificar em que pontos do
processo de otimização possuíam “gargalos”. Constatou-se então que 92,49% do tempo de
execução do procedimento era gasto dentro de funções matemáticas. Também, durante o
processo de procura por matrizes únicas (primeiro estágio do algorítimo) consumia 98,5%
do tempo; e o segundo estágio correspondia ao tempo gasto para multiplicar essas ma-
trizes. Logo, o artigo de Booth se reserva a otimizar essas operações; operações de busca
e multiplicação de matrizes únicas; enquanto outros problemas serão abordados em tra-
balhos futuros. Booth implementou uma busca bidirecional para facilitar a procura por
essas matrizes únicas, tornando o processo de busca por sequências de gates únicas muito
mais eficiente. O tempo relativo a uma busca bidirecional é da ordem de 𝑂(𝑎𝑁

2 ) em vez de
𝑂(𝑎𝑁). Agora, para melhorar o desempenho quanto a multiplicação de matrizes foi feita
uma mudança de base. A mudança para a base de Pauli fez com que o número de opera-
ções necessárias para se multiplicar as mesmas fosse diminuída em 1

4 . Outras otimizações;
como a busca em estrutura do meio e o ciclo de redução de mapa; serão trabalhados com
mais detalhes e otimizados em artigos futuros como mencionado anteriormente [14].

Com a realização deste estudo, pode-se verificar que ainda há algumas lacunas
no que tange a geração e otimização de código quânticos. A ausência de uma técnica
de geração que permita o uso da recursividade vale a pena ser ressaltado; já que sem
recursividade varias estruturas de dados como arvores e grafos são impossíveis de ser
implementadas. Logo, o desenvolvimento futuro de uma nova técnica ou talvez uma técnica
complementar a de Grattage e Altenkirch [9] demonstra-se importante. Ainda, é relevante
lembrar que não existem técnicas para alocação de registradores para uma linguagem
“quântica”. Um estudo sobre tal assunto deve ser abordado e desenvolvido caso o objetivo
final seja uma linguagem “quântica” prática e operacional.

Conforme demonstrado neste trabalho, otimização de código desempenha um pa-
pel importante na construção de uma linguagem quântica funcional; pois um circuito
quântico não pode ter tamanhos indefinidos ou extremamente longos. Apesar do trabalho
de Jeff Booth apresentar melhorias ao algoritmo de otimização de Fowler [13], existem
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alguns aspectos que ainda poderiam ser melhorados [14]. Em seu trabalho menciona que
avanços em relação a busca em estrutura do meio e o ciclo de redução de mapa devem
ser desenvolvidos em trabalhos futuros. Dessa forma, o campo de geração e otimização de
código quântico deve continuar sob desenvolvimento, afim de que no futuro o computador
quântico possa se tornar uma máquina funcional.

A parte destes estudos, um levantamento de métodos para alocação de registrado-
res para códigos quânticos é algo que se faz necessário. Pois, alocação de registradores é
um parte essencial para a geração de código para qualquer linguagem de alto nível. Jus-
tamente, as propostas de Marcos Yukio Siraich [15] e Gushu Li [16] abordam tais temas
dignos de estudos futuros.
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7 CONCLUSÃO

Conforme apresentado, o computador quântico possui grande potencial para solu-
ção de problemas, devido sua capacidade de fazer cálculos em paralelo em grande escala
através do fenômeno de superposição. Não restam dúvidas de que o computador quântico
representaria um bom caminho para solucionar os problemas enfrentados pela computação
nos dias atuais.

Contudo, o computador quântico ainda está a uma distância de se tornar uma má-
quina prática e funcional. Logo, faz-se necessário o desenvolvimento de meios para tornar
essa máquina útil para solucionar problemas extremamente complexos. A simulação da
estrutura e do comportamento de moléculas, trata-se de um problema relevante e com-
plexo, onde o computador quântico aparenta destacar-se em resoluções de forma confiável
e prática.

A computação tradicional está chegando ao limite de seu desempenho e construção
[2]. Caso nada transforme esse contexto atual, somente um novo paradigma computaci-
onal poderá realizar avanços nesta área. A computação quântica se apresenta como um
possível novo paradigma computacional, portanto esse trabalho visou fazer um levanta-
mento de propostas para geração e otimização de código quântico e, realizar uma breve
análise comparativa entre elas, a fim de facilitar o desenvolvimento de novas técnicas ou
aperfeiçoamentos das já existentes. As propostas relacionadas a geração e otimização de
código para computadores quânticos possuem termos específicos e incomuns, por isso não
houvera sido possível conduzir um estudo e uma análise posterior sem um embasamento
sobre o tema. Por conseguinte, este propósito fundamental somente foi conquistado após
estudos relacionados primeiramente, à fundamentos da mecânica quântica e ao computa-
dor quântico. Posteriormente, relacionado ao estudo desta parte essencial pode-se realizar
o estudo e compreensão do assunto principal do trabalho.

Constatou-se então que, pelos artigos apresentados a solução para o desenvolvi-
mento de uma linguagem de programação de alto nível para computadores quânticos deve
ter uma abordagem mais simples e direta. Sendo esta, conforme mostrado pela proposta
de Grattage e Altenkrich [10], onde se minimiza ao máximo o uso de aparatos tradicionais
como extensão de um computador quântico, se apresenta como uma melhor opção em re-
lação a geração de código. A respeito a otimização, o trabalho apresentado por Booth [14]
representa uma melhor opção, pois o processo de otimização é essencialmente o mesmo
de Fowler, porém possui alguns ajustes mais refinados em trechos do algoritmo.

Assim, torna-se importante a realização de estudos para aliar ambas as propostas,
e também abordar aspectos mais específicos no que diz respeito a geração de código.
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Neste caso, toma-se como exemplo técnicas para alocar registradores em um computador
quântico [16, 15]. Isto posto, se obtém uma boa ferramenta para geração de códigos
quânticos, tornando-se possível o uso mais acessível e prático de todo o potencial que o
computador quântico possui.
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