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مقدمه
تهشناخادواتمجددطراحیبرایهاییروشیافتنکوانتومیمحاسباتهدف

توانندبکهاستایگونهبه(ترانزیستورهاوهاگیتمانند)محاسباتیشده
میبروزکوچکترونانومتریابعادیمحدودهدرکه،کوانتومیاثراتتحت
.کنندکارکنند

نخستاست،مهمزمینهپیشدونیازمندکوانتومیمحاسباتدنیایبهورود
یقدقطوربهراکوانتومیمکانیکمهمتعابیربرخیواساسیاصولباید

وککالسیصورتبهچهنیز،فیزیکدراطالعاتمفهومسپسکردبررسی
.شوددرکبایدآنجدیدکوانتومیمعنایدرچه

تافتگیدرهم:کوانتومیمحاسباتدرمهممواردentanglement،ها،کیوبیت
کوانتومیمحاسباتدشمنDecoherenceواهمدوسی
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الگوریتم های کوانتومی

تومیکوانکامپیوتریکرویرابرخودمانکالسیکیهایالگوریتمماهرگاه
یوترکامپیکبامشابهطریقهبهرامحاسباتسادگیبهقراردهیم،مورداستفاده

.خواهدکرداجراوانجامکالسیک

یازنماکوانتومیتوازیپدیدهازبرداریبهرهوآنبرتریدادننشانمنظوربه
.کنیمگذاریپایهراکوانتومییهاالگوریتمتاداریم
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جعبه سیاه و توابع یک بیتی
 جعبه سیاهOracle

ود کافی هدف تعیین کامل تابع نیست، بلکه یک خاصیت  مشخص از تابع هم یافته ش
.است

خروجی همواره ثابت : تابع ثابت(f1,f4) 

1و نیمی دیگر  0خروجی به ازای نیمی از ورودی ها : تابع متوازن(f2,f3) 

 انواع توابع تک بیتی

 می خواهیم ببینیم با چند بار فراخوانی، تابعfتعیین می گردد؟
با دو بار فراخوانی
 1و یک بار با ورودی 0یک بار با ورودی
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توازی کوانتومی

استفاده از توازی کوانتومی در الگوریتم های کوانتومی

 اگر تابعfثابت باشد

 اگر تابعfمتوازن باشد
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انواع الگوریتم های کوانتومی
دویچمسئلهبرایکوانتومیالگوریتم

جوزا-دویچمسئلهبرایکوانتومیالگوریتم

وزیرانی-برنشتاینمسئلهبرایکوانتومیالگوریتم

سیمنمسئلهبرایکوانتومیالگوریتم
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الگوریتم کوانتومی برای مسئله دویچ
مختلفمراحلدرحالتبردار:

اگرfباشدثابتتابع

اگرfباشدمتوازنتابع

شودمیحلمسئلهفراخوانییکبا:
1متوازنتوابعبرایو0ثابتتوابعبرایخروجی
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جوزا-الگوریتم کوانتومی برای مسئله دویچ

استدویچمسئلهازتعمیمیجویزادویچمسئله
کنیمتعیینرامسئلهبودنمتوازنیاثابتخواستهمااز:

تا2ثابتتوابعتعداد
متوازنتوابعتعداد

2تعدادبهبایدکالسیکالگوریتمدر .شودفراخوانیfتابعبار1+
گرددمیتعیینتابعنوعفراخوانیباردوباتنهاکوانتومیالگوریتمدر.
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جوزا-الگوریتم کوانتومی برای مسئله دویچ
جوزا-دویچمسئلهبرایکوانتومیالگوریتمدررفتهبکارمدار

مختلفمراحلدرحالتبردار
ثابتتابعfاگر
متوازنتابعfاگر
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کیوبیت در حالت صفر و برای تابع متوازنnبرای تابع ثابت 
nکیوبیت در هر حالتی غیر صفر قرار می گیرند

فقط با یک بار فراخوانی



-اینالگوریتم کوانتومی برای مسئله برنشت
وزیرانی

تابع:مسئلهfوزیرصورتبهaعددیکnفراخوانیبارچندبا.استبیتیa
گردد؟میتعیین
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فقط با یک بار فراخوانی



منالگوریتم کوانتومی برای مسئله سی
تابع : مسئلهf به صورت زیر می باشد، با چند بار فراخوانیaتعیین می گردد؟
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...

بار فراخوانیnفقط با 



مهمترین الگوریتم های کوانتومی

تاسندادهتغییررامسئلهحلکالسکدامهیچشده،ارائههایالگوریتم.
.دببرایجملهچندکالسبهنماییکالسازرامسئلهنتوانستهیعنی

مسئلهحلکالسدهندهتغییرمهمهایالگوریتم:
شورالگوریتمShor’s Algorithm

استآناولهایعاملبهبزرگعددیکتجزیهیاشکستنالگوریتماینهدف

گراورالگوریتمGraver’s Algorithm

                   این الگوریتم می تواند عملیات مرتب کردن داده ها راازمیان پایگاه های
.اطالعاتی بزرگ ونامرتب انجام دهد
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الگوریتم های تکاملی
افه شده در راستای بهبود عملکرد الگوریتم، رویکردهای جدیدی به الگوریتم اض

ه برداری است که در یک نگاه کلی می توان آنها در قالب بهبود شناسایی و بهر
.  کردهای تکاملی تقسیم بندیبه عنوان دو رویکرد بسیار مهم در الگوریتم

ک طرف ساختار الگوریتم تکاملی کوانتوم و عملگرهای استفاده شده در آن از ی
ین و رویه های اضافه شده به آن به گونه ای است که توازن بسیار خوبی را ب

این دو رویکرد فراهم می آورد 
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(IQEA)الگوریتم تکاملی کوانتوم بهبود یافته
الگوریتم کوانتوم را با استفاده از رویکردهای زیر بهبود داده می شود:

.Iباینریاستفاده از رویکرد اندازه گیری چندگانه در تبدیل حالت کوانتومی به.
.IIرای استفاده از گیت چرخشی کوانتومی دیگری عالوه بر عملگر معمول که ب

.بروز رسانی مقادیر کیوبیتها در هر نسل بکار برده می شود
.IIIاستفاده از رویکرد کاهش حدود متغیرها بر اساس بهترین جوابهای بدست

.آمده در هر نسل
.IVورود افراد با مقادیر کوانتومی جدید، طبق شرایط مساله

ادفی الگوریتم های تکاملی اصوالً روش های بهینه سازی و جستجوی تص
بر اساس اصول تکامل بیولوژیکی طبیعت هستند
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(IQEA)الگوریتم تکاملی کوانتوم بهبود یافته
تر و در در مقایسه با روش های بهینه سازی سنتی، الگوریتم های تکاملی نیرومند

عمل جامع نگرترند
ده در هر مرحله از الگوریتم های تکاملی، مجموعه جدیدی از جوابهای بروز رسانی ش

وارد محدوده مشخصی از فضای جواب می شوند و بعد از اندازه گیری ها و 
عد را محاسبات تابع برازندگی توسط عملگرهای متعدد،اعضای جدید برای نسل ب

فراهم می کنند
 این روند به گونه ای طراحی می شود که افراد جمعیت در نسل جدید از مقادیر

یت به نسل جاری بدتر نباشند و حتی االمکان بهتر بوده و باعث هدایت اعضای جمع
سمت ناحیه جواب بهینه شوند

رف و ساختار الگوریتم تکاملی کوانتوم و عملگرهای استفاده شده در آن از یک ط
ن دو رویه های اضافه شده به آن به گونه ای است که توازن بسیار خوبی را بین ای

رویکرد فراهم می آورد 
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 QGAهای ژنتیک کوانتومالگوریتم
وانتومی الگوریتم ژنتیک کوانتوم بر پایه دیدگاه محاسبات و کامپیوترهای ک

.شکل گرفته اند
این الگوریتم ها در مقایسه با روش های دیگر بهینه سازی مانند روش های

.محاسباتی و روش های مبتنی بر گرادیان، مقاوم تر هستند
رند، بسیاری روش های دیگر، از مشکل گیر کردن در قله های محلی رنج می ب

.حال آنکه الگوریتمهای تکاملی تا حدی با این مشکل کنار آمده اند

 در اینجا می کوشیم با کمک الگوریتمSimulated Annealing  به عنوان
 (SA-QGA).را بهبود بخشیمQGAیک جستجوی محلی، کارایی 
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الگوریتم های ژنتیک کوانتوم
از نمایش پاسخ ها در قالبی احتمالی استفاده می کنند

کروموزوم -نمونه کوانتوم

کروموزوم -حالت این کوانتوم

 حاالتاحتمال رویداد
000>،001>،010>،011>،100>،101>،110>،111>
1/163/161/163/161/163/161/163/16
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روال یک الگوریتم ژنتیک کوانتومی

19



در   Simulated Annealingبه کارگیری الگوریتم 
الگوریتم های ژنتیک کوانتومی
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نتایج
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خالصه
آنانواعوکوانتومیهایالگوریتم

دویچمسئلهبرایکوانتومیالگوریتم
جوزا-دویچمسئلهبرایکوانتومیالگوریتم
وزیرانی-برنشتاینمسئلهبرایکوانتومیالگوریتم
سیمنمسئلهبرایکوانتومیالگوریتم
شورالگوریتم
گراورالگوریتم

تکاملیهایالگوریتم
کوانتومیژنتیکالگوریتم

محلیجستجویبرمبتنیروشیSimulated Annealingکاراییبهبودبرایرا
QGAحالیکهدردهندمینشانآزمایشینتایج.کردیمارایهQGAهایالگوریتم

محلیجستجویهایروشکارگیریبهباشد،میسازیبهینهبرایقدرتمندیابزار
Simulatedمانند Annealingدر.شودمیالگوریتماینکاراییافزایشموجب
Simulatedدرمحلیجستجویهایقابلیتتلفیقاینجا Annealingجستجویبا

شودمیکاراییرفتنباالموجبکوانتومژنتیکهایالگوریتمدرعمومی
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