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Symulacja obliczeń kwantowych

➲ Bramki kwantowe to jeden z modeli 
obliczeń kwanowych

➲ Podstawowe operacje są repezentowane 
za pomocą macierzy unitarnych

➲ Symulacja układu operującego na n bitach 
pamięci kwantowej wymaga mnożenia    
macierzy           !2n×2n
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Cel projektu

➲ Przetłumaczenie kodu QCL na język 
bramek kwantowych

➲ Umożliwienie wykonywania symulacji QCL 
z wykorzystaniem symulatora Fraunhofer 
Quantum Computer Simulator

➲ QCL do wykonania programu kwantowgo 
musi go skompilować do bramek
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Budowa qcl2qml

➲ QCL – źródło w języku QCL
➲ Qusim – wewnętrzna reprezentacja 

sekwencji operacji kwantowych, 
odpowiednik kodu pośredniego

➲ QML – generator kodu do języka QML

QCL qusim QML
interpreter generator kodu
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Różnice pomiędzy QCL i QML

➲ QCL to język proceduralny
➲ Klasyczne struktury kontrolne – pętla for
➲ Kwantowe struktury – warunki kwantowe

➲ QML operuje na poziomie bramek 
kwantowych
➲ Predefiniowny zestaw bramek 

kwantowych
➲ Przenośny opis programów w XML
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Różnice pomiędzy QCL i QML

➲ Cześć rozkazów QCL może być 
bezpośrednio przełozona na QML (np. 
Operatory Pauli oraz pomiar i 
przygotowanie)

➲ W QML dostępna są niektóre ważne operacje 
(np. transformata Fouriera)

➲ Elementy takie jak kwantowe instrukcje 
warunkowe nie mogą być bezpośrednio 
przetłumaczone na bramki.
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Dalsze prace

➲ Automatyzacja procesu wysyłania zadań 
na maszynę zdalną

➲ Wykorzystanie znacznika <GateLib> do 
tworzenia bibliotek bramek
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