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چکیده
 ساختن شبکه ای از، یک راه حل مناسب، برای داشتن یک کامپیوتر کوانتومی بزرگ،به دلیل پیچیدگیهای ساخت کامپیوترهای کوانتومی
کامپیوترهای کوانتومی با اندازه محدود است که از طریق یک کانال کوانتومی یا کالسیک به هم پیوند شده اند و میتوانند رفتار کل سیستم کوانتومی
- به عبارتی مدل مدار محاسبات کوانتومی می تواند به صورت محاسبات کوانتومی توزیع شده گسترش یابد که در آن هر زیرسیستم داده.را اجرا کنند
 یک مکانیسم قابل اعتماد برای چنین ارتباطی با استفاده از.های خود را به صورت تقاضا از طریق کانال ارتباطی به قسمتهای دیگر ارسال میکند
 به حداقل رساندن تعداد مخابرات از راه دور کوانتومی بین.مفهوم مخابره از راه دور کوانتومی بین گره های یک سیستم کوانتومی توزیع شده است
 یک روش برای، در کار مشابه قبلی.گرههای یک کامپیوتر کوانتومی توزیع شده به عنوان معیاری برای سنجش بهرهوری آن در نظر گرفته شده است
 هزینه،بهینه سازی تعداد مخابرات کوانتومی بین دو بخش یک سیستم کوانتومی توزیع شده ارائه شده است و با استفاده از یک الگوریتم پیشنهادی
 مشخص است که با تغییر افرازبندی.ارتباطات (تعداد مخابره از راه دورهای کوانتومی) را در بین دو بخش این مدار کوانتومی توزیع شده بهینه میکند
 یعنی، مدار کوانتومی به یک گراف وزندار نگاشت میشود و به سه روش افراز بندی گراف، در این مقاله. میتوان به جوابهای دیگری رسید،اولیه
 ادامه الگوریتم روش قبلی برای بهینهسازی هزینه ارتباطات، روی هر افرازبندی. به دو بخش افراز می شود، و مبتنی بر الگوریتمهای ژنتیکFM ،KL
 نتایج اجرا بر روی مدارهای محک نشان میدهد روش پیشنهادی نسبت.اجرا شده و در نهایت خروجی با کمینه تعداد هزینه ارتباطات گزارش میشود
. کاهش میدهد12/51 %به روش قبلی هزینه ارتباطات را به طور متوسط
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Abstract
Due to the complexities of making quantum computers, to have a large quantum computer, a viable
solution is to build a network of quantum computers of finite size that are interconnected through a
quantum or classical channel and can handle the whole behavior of the quantum system. In other
words, the quantum computing circuit model can be extended to distributed quantum computing,
where each subsystem transmits its data to other parts on demand via a communication channel. A
reliable mechanism for such communication is distributed using the concept of quantum
telecommunication between nodes of a quantum system. Minimizing the number of quantum
telecommunications between nodes of a distributed quantum computer is considered as a measure
of its productivity. In a previous work, a method for optimizing the number of quantum
telecommunications between two parts of a distributed quantum system is presented. It starts with a
quantum circuit that is initially divided into two parts. Then, using a proposed algorithm, it
optimizes the communication cost (number of quantum telecommunications) between the two parts
of this distributed quantum circuit. Obviously, changing the initial configuration can lead to other
solutions. In this paper, the quantum circuit is mapped to a weighted graph and is divided into three
partitions by three graph partitioning methods, namely KL, FM and genetic algorithms. On each
partition, a continuation algorithm of the previous method to optimize the communication cost is
implemented and finally the output with the minimum number of communication costs is reported.
The results of the test on the test circuits show that the proposed method reduces the
communication cost by 12.51% on average.
Keywords: Distributed quantum computing, Optimization, Communication cost, Graph partitioning.
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استفاده کردند .البته این نویسندگان هیچ بهینهسازی را در خصوص
جابجایی گیتها و همچنین جستجوی افراز بندیهای مختلف برای
پیادهسازی گیتهای سراسری انجام نداده و درنتیجه قادر به تولید
جوابهای بهینه نیستند.

 - 1مقدمه
بیش از  20سال از مطرح شدن موضوع محاسبات کوانتومی توزیعی
میگذرد .اولین پیشنهادها توسط  Cleve ،[1]Groverو
 ]2[ Buhrmanو بعدها توسط  Ciracو همکارانش در [ ]3مطرح
گردید Grover .یک سیستم کوانتومی توزیعی را ارائه داد که در آن
بعضی از ذرات در مکانهای دور بوده و هر کدام محاسباتش را انجام
داده و سپس در مواقع لزوم اطالعات الزم را به یک ایستگاه پایه
ارسال می کند .او نشان داد که با روش توزیعی زمان کلی محاسبات
متناسب با تعداد ذرات توزیعی سریعتر است Beals .و همکارانش
یک کامپیوتر توزیعی را در نظر گرفتند که گرههای آن مطابق با
گراف هایپرمکعب به هم متصل بوده و یک سری کیوبیتهای دور برد
را برای شبیهسازی رفتار مدار کوانتومی استفاده کردند.
در رابطه با هزینهی دورجابجایی  Streltsovو همکارانش []4
موضوع ارزانترین راه برای توزیع درهمتنیدگی را مطرح کرده و
حداقل هزینه کوانتومی برای ارسال یک حالت ترکیبی درهمتنیده را
فراهم کردند .آنها نشان دادند که با در نظر گرفتن عمومی ترین
پروتکل توزیعی ،اندازه ی درهم تنیدگی ارسالی در کل فرآیند ارتباط
توزیعی نمیتواند بیشتر از کل هزینهی درهم تنیدگی برای ارسال
ذره ی کمکی و برگشت آن ذره باشد.
 Yingو  Fengدر [ ]5تعاریفی را ازیک سیستم محاسبات کوانتومی
توزیعی ارائه داده و یک زبان جبری برای توصیف مدارهای کوانتومی
در راستای محاسبات کوانتومی توزیعی ایجاد کردهاند.
در مهمترین کار مشابه انجام شده  Van Meterو همکارانش []6
یک مدار کوانتومی توزیعی ثابت را برای یک جمعکنندهی  VBEبا
رقم نقلی موجی ارائه دادهاند .ایشان هیچ روش الگوریتمی برای
نحوهی توزیع محاسبات بیان نکرده و هزینهی دورجابجایی را بر
اساس تعداد دورجابجاییهایی که بدون بهینهسازی اتفاق میافتد
محاسبه میکنند .همچنین در [ ]7نیز نویسندگان مدل ارتباطی بر
اساس دورجابجایی را برای پیادهسازی یک نسخهی توزیعی از
الگوریتم  Shorبکار بردهاند .اما مانند کار انجام شده در [ ]6روش
آنها برای نسبت دهی کیوبیتهای منطقی به گرههای توزیعی یک
روش فاقد عمومیت میباشد .در [8و ]9مسیری به سمت
کامپیوترهای کوانتومی مقیاسپذیر با استفاده از معماریهای
چندکامپیوتری با حافظه توزیعپذیر ارائه شده است.
زمان اجرای این مقاله در ] [12با استفاده از الگوریتم ژنتیککک بهبککود
یافته است.

در [ ]14یک روش خودکار مبتنی بر پنجره ارائه شده است .در آن
مطالعه ،مفاهیم مخابره از راه دور گیت و کیوبیت با یکدیگر ترکیب
شدهاند تا هزینه ارتباطات را کمینه کنند.
در [ ]15یک روش برای توزیع مدارات کوانتومی با استفاده از افراز
گراف ارائه شده است .در این روش ،ابتدا مدار کوانتومی به یک گراف
دوبخشی تبدیل میشود و سپس یک روش برنامهریزی پویا ،گراف دو
بخشی را به تعداد دلخواه تقسیم میکند .هر چند در این روش،
بهینهسازیهای در سطح دو دیده نشده است و همچنین قید متوازن
بودن افرازها در نظر گرفته نشده است.
در [ ]16هزینه ارتباطات برای مدارهای کوانتومی توزیع شده چند
افرازی کاهش یافته است .در این مقاله ،بهینهسازی تنها در سطح
یک دیده شده است و از الگوریتم  KLبدین منظور استفاده شده
است.
در ادامهی این مقاله ،در بخش دوم مفاهیم اولیه مورد بررسی قرار
میگیرد .در بخش سوم روش پیشنهادی و در بخش چهارم نتایج
آمده است .در نهایت در بخش پنجم نتیجهگیری و پیشنهادهایی

برای کارهای آینده بیان شده است.

-2مفاهیم اولیه

-2-1اصول محاسبات کوانتومی
در این بخش ،اصول محاسبات کوانتومی و تعریفهای ریاضی مربوطه
مورد بررسی قرار میگیرند.
-2-1-1کیوبیتها
حاالت کوانتومی را میتوان بر حسب بردارها و یا با نمایش معروفتر
دیراک 1یا برا/کت 2نمایش داد .کتها مانند 〉 |xنمایشگر بردارهای
ستونی هستند و عموماً برای توصیف حاالت کوانتومی به کار میروند.

آندرس مارتینس و همکاران مسئله کاهش افراز بندی مدارهای
کوانتومی به افراز بندی گرافی را در [ ]13مطرح کرده اند.
نویسندگان یک مدار کوانتومی را به یک اَبَرگراف نگاشت کردند و
سپس از روشهای موجود افراز بندی گراف برای افراز مدار کوانتومی

حالت برا | ،〈xنمایشگر ترانهاده مزدوج |x〉 3است .حاالت پایه 〉 |0و
1Dirac

conjugate
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0
1
〉 |1را میتوان بهترتیب به صورت ] [ و] [ بیان کرد .هر ترکیبی
1
0
α
از 〉 |0و 〉 ،|1مانند 〉 ،α|0〉 + β|1را میتوان به صورت ∈ ][β
( C 2که  Cنمایشدهندهی مجموعه اعداد مختلط است) نشان داد.

وظیفه تقسیم گرههای گراف به گروههایی با نام افرازها در روشی
که هر افراز دارای تعداد یکسان گره میباشد و اندازه برش کاهش
مییابد (یعنی تعداد لبههایی که گرهها را در بخشهای مختلف وصل
میکنند) برعهده افرازبندی گراف است .افرازبندیها در این مقاله
براساس الگوریتم  FM ،KLو الگوریتمهای ژنتیک است.

〉 |ψاست .نماد | |ϕ〉〈ψنشاندهنده ضرب خارجی 5دو بردار 〉∅|

 -2-1-5مخابره از راه دور کوانتومی

و 〉 |ψاست.

در محاسبات اطالعات کوانتومی استفاده میشود؛ اما تعداد مخابره
از راه کوانتومی چالش مهم و پرهزینهای در سیستمهای توزیعشده
است زیرا هنگامیکه یک کیوبیت به زیرسیستم مقصد منتقل می-
شود ،دیگر کوانتومی توزیعشده ،ارتباط بین گرههای سیستم
کوانتومی توزیعی که صورت جداگانه از یکدیگر قرار دارند ،با استفاده
از مکانیسم مخابره از راه دور کوانتومی 9صورت میگیرد .این
مکانیسم یک پروتکل اولیه برای چنین ارتباطی است که با استفاده از
کیوبیتهای درهم برای توزیع نمیتواند در زیرسیستم مبدأ استفاده
شود .بنابراین کمینه کردن تعداد مخابره از راه دور در یک سیستم
کوانتومی توزیعشده یک چالش مهم است.
در مخابره از راه دور کوانتومی ،دو طرف که به آنها آلیس و باب
گفته میشود ،یک جفت کیوبیت درهمتنیده ،بهعنوانمثال> |β00را
به اشتراک میگذارند .آلیس سعی میکند یک کیوبیت ناشناخته،

در نمایش دیراک ⟩ ⟨∅|ψنمایشگر ضرب داخلی 4دو بردار 〉∅| و

یک کیوبیت ،6یک بردار یکه در فضای دو بعدی هیلبرت است که
برای این فضا بردارهای پایه مشخص که با نماد 〉 |0و 〉 |1نمایش
داده میشوند ،انتخاب شدهاند .بردارهای پایه 〉 |0و 〉 |1به ترتیب
همتای کوانتومی بیتهای کالسیک صفر و یک میباشند .بر خالف
بیتهای کالسیک ،کیوبیتها میتوانند در هر برهمنهی 7از 〉 |0و
〉 |1همانند 〉 𝛼|0〉 + 𝛽|1قرار بگیرند که 𝛼 و 𝛽 اعداد مختلطی
هستند بهگونهای که

 .|𝛼|2 + |𝛽|2 = 1اگر چنین ترکیبی

نسبت به پایههای 〉 |0و 〉( |1پایههای محاسباتی) اندازهگیری
شوند ،آنگاه خروجی کالسیک صفر با احتمال  |𝛼|2و خروجی
کالسیک یک با احتمال  |𝛽|2مشاهده میشود .به طور فیزیکی،
کیوبیتها میتوانند در سیستمهای مکانیک کوانتومی مانند

 ، را به باب بفرستد .وضعیت کلی سیستم

چرخش8های هسته ،دو سطح داخلی یک یون ،قطبشهای فوتون و

 به شرح زیر

است:

غیره ذخیره شوند.

)= 

-2-1-2گیتهای کوانتومی

00 + 11
2

(  00 = ( 0 +  1 ) 

)) =   1/ 2( ( 000 + 001 ) +  ( 000 + 111

گیتهای کوانتومی از اجزای مهم ارتباطات کوانتومی و سیستمهای
محاسباتی محسوب میشوند .یک گیت کوانتومی بهعنوان مدار اصلی
بر روی کیوبیتها عمل میکند.

()1

دو کیوبیت اول متعلق به آلیس و باب سومین کیوبیت را دارد .آلیس
یک گیت  CNOTرا به دو کیوبیت اول اعمال میکند و سپس یک
گیت هادامارد را به اولین کیوبیت اعمال میکند که نتیجه آن:

-2-1-3تبدیل مدار کوانتومی به گراف
هر کیوبیت یک گره را نشان میدهد و هرگیت  CNOTبه لبه بین

) 1/ 2[a ( 000 + 001 + 100 111

گرههای گراف یاکیوبیت های گیتی که به آن اعمال می شود اشاره
دارد .وزن هر لبه برابر با تعداد کل گیت های  CNOTاست که بر
روی این دو کیوبیت عمل میکنند.
همانطور که اشاره شد بعد از تبدیل مدار کوانتومی به گراف مطابق
روش گفته شده باید مدار افراز شود تا بتوان به جواب بهینه ای در
مورد هزینه دورنوردی کوانتومی رسید .در قسمت بعد افراز گراف
بررسی می شود

]) +b( 010 + 001 − 110
) = 1/ 2[ 00 (a 0 + b 1 ) + 01 ( a 1 + b 0
]) + 10 (a 0 − b 1 ) + 11 (a 1 − b 0
()1

سرانجام ،آلیس هر دو کیوبیت را که متعلق به اوست ،اندازهگیری

میکند .نتیجه اندازهگیری ،یکی از چهار حالت 10 ، 01 ، 00

 -2-1-4افرازبندی گراف

یا
4Inner product
5Outer product
6Qubit
7Superposition
8Spin

9Teleportation
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1

 11با احتمال برابر
4
کیوبیت باب به ترتیب به
 a 0 + b 1یا

 D a = E a − I aو I a =  v  A c av

است .بسته به نتیجه اندازهگیری آلیس،

−b 1

،a

،a 1 +b 1

()4

 a 1 − b 0سقوط میکند .آلیس سپس

و برای هر جفت از گرهها  gainبهصورت زیر محاسبه میشود:
جفت گرههایی که بیشترین مقدار  gainرا داشته باشند ،جابجا و
ثابت میشوند .و دوباره مقدار  gainبین جفت گرهها بهجز گرههایی
که جابجا شدند محاسبه میشوند تا زمانی که دیگر  gainهیچ
جفتی از یالها حداکثر نباشد .برای جفت یالهایی که در مراحل باال
جابجا شدند ،سود کل 17را حساب میکند.
𝑖𝑔  ،𝐺𝑛 = ∑𝑛𝑖=1جفت یالهایی که بیشترین مقدار 𝑛𝐺 را داشته

فرستد .کیوبیت اولیه آلیس  ،با اندازهگیریاش کامالً نابود و
باعث میشود مخابره از راه دور کوانتومی با قضیه عدم کپی سازگار
باشد .سرانجام ،باب پس از دریافت دو بیت کالسیک میتواند با
استفاده از  Z ،X ،Iو  Yوضعیت کیوبیت  را در دست خود
داشته باشد ،درصورتیکه بیتهای کالسیک به ترتیب  10 ،01 ،00و
11برای بازسازی وضعیت اولیه آلیس باشند.

باشند بهعنوان جفت یالی که باید جابجا شوند انتخاب میشوند .این
مراحل تا زمانی که 𝑛𝐺 برابر با صفر یا منفی شود ادامه پیدا میکند

 -2-2الگوریتم افراز بندی Kernighan-Lin

 2-3الگوریتم افرازبند FM

10

الگوریتم  Kernighan-Linیک الگوریتم اکتشافی برای افراز
بند ی گراف به دو افراز است .این الگوریتم توسط کرنیگان و لین
[ ،]17منتشر شده است .این الگوریتم کاربردهای مهمی در طراحی
مدارها و اجزای دیجیتالی در  VLSIدارد Kernighan-Lin .یک
الگوریتم حریصانه 11و همینطور قطعی 12است زیرا با هر بار استفاده
از الگوریتم ،نتیجه یکسانی حاصل خواهد شد .تعداد یالهایی که بین
دو افراز برقرار است .یکسان است ،هرچند ممکن است یالهای
متفاوتی بین دو افراز وجود داشته باشد.
ورودی الگوریتم یک گراف بدون جهت ) G = (V,Eبا مجموعه
گره  Vو مجموعه یال  Eاست ،که یالها میتوانند دارای وزن W
باشند .هدف الگوریتم این است که مجموعه گرهها را به دو
زیرمجموعه جداگانه  Aو  Bبا اندازه برابر (یا تقریباً مساوی) تقسیم
کند .در ادامه مراحل اجرای الگوریتم توضیح داده شده است:
در ابتدا گراف با تعداد  2nگره به دو افراز  Aو  Bتقسیم می-
شود بهطوریکه:

الگوریتم  FMیک رویکرد کالسیک برای حل مساله افراز دوگانه
ابرگراف است .این الگوریتم یک روش اکتشافی تکراری با مرتبه زمانی
خطی است که توسط چارلز فیدوچیا و رابرت ماتیز ارائه شده است
[ .]18این الگوریتم نسبت به روش  KLتفاوتهای زیر را دارد:
•
•

یک ساختار داده خاص برای انتخاب رئوس برای جابجایی
در سراسر برش برای بهبود زمان اجرا استفاده میشود.

•

پیچیدگی زمانی ) O(Pاست ،که در آن  Pتعداد کل
پایانهها است.

 -2-3الگوریتمهای ژنتیک برای افرازبندی گراف

=W

aA,bB

الگوریتمهای ژنتیک یک سری تکنیکهای فضای حالت تصادفی می

به ازای همهی گرههای گراف ،هزینه داخلی ،)Ia ( 14هزینه خارجی
(  ) Eaو هزینه تفاوت ) Da ( 16را بهصورت زیر محاسبه میشوند:

15

باشند که در مکانیزمهای تکاملی طبیعی مدل سازی شدهاند ]. [19
جمعیت یا همان مجموعه افراد ( راه حلهای بالقوه با مشکل بهینه
سازی) به طور هموار همراه با زمان با استفاده از عملگرهایی نظیر

10Heuristic
11Greedy

تقاطع و جهش تغییر میکند .فرآیند انتخاب مشخص میکند که

12Deterministic

edge cost
edge cost

•

می تواند افزارهای "نامتعادل" را اداره کند .یک ضریب

•

A B = 

size

•

رئوس وزن دارند.
تعادل معرفی شده است.

تعداد یال هایی که بین دو افراز برقرار است با عنوان هزینه برش
محاسبه میشود و هدف کاهش تعداد این عدد است.
()3

تنها یک راس منفرد در یک حرکت بر روی برش حرکت
میکند.

13

c ab

با هدف کاهش هزینه های برش شبکه؛ مفهوم برش به
ابرگرافها بسط داده شده است.

 A = B =nو



g = D a + D b − 2c ab

()5

نتایج اندازهگیری خود را با استفاده از دو بیت کالسیک به باب می-

()2

E a =  v  B c av

13Cut
16Cost

14Internal

difference
17Total gain

15External
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نشان داده میشود p .نشاندهنده اندیس افرازی (از 1تا 𝐾) است که
گیت  CNOTiمتعلق به آن است )jt( jc .نشانگر اندیس کیوبیت
کنترل (هدف) در افراز آن است.

افراد در نسل بعدی باقی میمانند .الگوریتمهای ژنتیک در گذشته
برای یافتن راه حلهای بهینه برای مساله افراز بندی گراف استفاده
شده اند.

• گیت  CNOTسراسری گیتی است که کیوبیتهای کنترل
و هدف آن به افرازهای متفاوتی تعلق دارند و بهصورت CNOTi
)(pc,jc, pt ,jtنشان داده میشود )jt( jc .نشانگر اندیس کیوبیت
کنترل (هدف) در افراز خانه آن است .افرازی که به آن یک کیوبیت
 qیک گیت سراسری  CNOTتعلق دارد ،افراز خانه  qنام داردpc .
( )ptاندیس افرازی که به آن کنترل (هدف) یک گیت  CNOTiتعلق
دارد را مشخص میکند.

در حل مساله افرازبندی گراف با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک
تعداد اتصاالت بین افرازها باید به حداقل برسد .کاهش اتصال تاخیر
را کاهش میدهد که این مساله به عنوان مساله  min-cutنیز نامیده
میشود.

-3روش پیشنهادی
در این بخش ،پیشفرض و نمادگذاریهایی با الهام از مقاله زمردی و

فرض میشود که گیتهای محلی و گیتهای تککیوبیتی در همان

همکاران [ ]11ارائه میشود .فرض کنید که یک مدار کوانتومی QC

افرازهای محلی خود اجرا میشوند .تعداد کل گیتها و گیتهای

بهعنوان ورودی با عرض ،Wاندازه  Sو عمق  Dبا تعاریفی که در

سراسری به ترتیب با  mtو  mgنشان داده میشوند .همچنین یک

ادامه میآید موجود است .عرض یک مدار کوانتومی بهصورت مجموع

زیرمجموعه از  Gبرای نشان دادن گیتهای سراسری با  Gdنشان

تعداد کیوبیتها در مدار تعریف میشود .اندازه یک مدار کوانتومی

داده میشود.

تعداد کل گیتهای آن از مجموعهای از گیتهای کوانتومی جهانی
است .عمق یک مدار کوانتومی ،تعداد گامهای اجرای مدار D ،است.

 Conf ig-Arrیک آرایه با اندازه  mgاست که عناصر آن نشان

در هر زمان یک یا چند گیت میتوانند بهصورت موازی اجرا شود .در

میدهند که هرکدام از گیتهای سراسری در کدام افراز قرار است

هر مرحله ،مجموعهای از گیتهایی که میتوانند بهصورت موازی

اجرا شوند .مقدار  )1( 0برای عناصر این آرایه نشان میدهد که گیت

انجام شوند ،اجرا میشوند .بدون از دست دادن کلیت در روش

مذکور قرار است در افراز کنترل (هدف) گیت سراسری اجرا شود.

پیشنهادی ،فرض میشود در مدار کوانتومی  K QCافراز هرکدام با
اندازه ] 𝐾 [𝑊⁄وجود دارد .کیوبیتها از باال به پایین از یک تا n
درهر افراز شمارهگذاری میشوند که  iامین خط مدار از باال به پایین،

افرازی که هرکدام از گیتهای  gقرار است در آن بر مبنای آرایه
کوانتومی  QCشروع میشود .درابتدا مدار کوانتومی داده شده را به

 iامین کیوبیت یعنی  qiرا نشان میدهد.

یک گراف وزندار تبدیل میکنیم .در این گراف ،هر کیوبیت یک گره

 Conf ig-Arrاجرا شوند با  g.1نشان داده میشود .از یک مدار

را نشان می دهد و هرگیت  CNOTبه لبه بین گرههای گراف

گیتها به ترتیب اجرایشان در  QCشمارهگذاری میشوند و gi

یاکیوبیتهای گیتی که به آن اعمال می شود اشاره دارد .وزن هر لبه

به معنای گیت  iام است که بر اساس یک الگوریتم زمانبندی اجرا

برابر با تعداد کل گیتهای  CNOTاست که بر روی این دو کیوبیت

میشود .برای گیتهایی که میتوانند بهصورت موازی اجرا شوند،

عمل میکنند .به عنوان مثال ،برای مدار نشان داده شده در شکل()1

اولویت اجرای آنها اختیاری است .مجموعهای از تمام گیتهای مدار

 ،bنمودار مربوط به شکل  aنشان داده شده است.

توسط  Gنشان داده میشود.
در مدار کوانتومی ،سه نوع گیت وجود دارد ،گیتهای تک کیوبیتی،
گیتهای  CNOTمحلی و گیتهای  CNOTسراسری؛ که تعاریف
و نمایههای آنها در ادامه شرح داده شده است:
• گیتهای تک کیوبیتی بهصورت )،game_namei (p , j
نشان داده میشوند p .نشاندهنده اندیس افرازی (از  1تا 𝐾) است
که  game_nameiمتعلق به آن است و  jنشاندهنده اندیس
کیوبیتی است که گیت روی آن اعمال میشود.

(شکل :)1-تبدیل مدار کوانتومی به گراف و افراز به دو بخش

• گیت  CNOTمحلی گیتی است که کیوبیتهای کنترل و
هدف آن به یک افراز تعلق دارند و بهصورت )CNOTi (p,jc,jt
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م .صمدپور ،م .هوشمند ،س ع .حسینی
بهینهسازی هزینه ارتباطات آگاه از افرازبندی اولیه در محاسبات کوانتومی توزیع شده

19:
break
20:
end if
21:
end for
22:
if sw = 0 then
23:
)]remove (G[i
24:
if global (G[i]) then
25:
)remove (G[i] from Gd
26:
end if
27:
end if
28:
end if
29: end for
30: nt = nt + 1
)31: MIN-K-PART-TEL (G.Config-Arr,nt

افرازبندی اولیه گراف به دوبخش با استفاده از سه روش مختلف ،KL
 FMو مبتنی بر الگوریتمهای ژنتیک انجام میشود .توضیحات
مربوط به این سه روش ،در زیر بخش  2آمده است .سپس برای روی
گراف افراز شده ،تابع  ]11[ MIN-TELEPORTATIONاجرا
میشود .در تابع  ،MIN-TELEPORTATIONهنگامی که یک
کیوبیت یک گیت سراسری به افراز دیگر مخابره از راه دور میشود،
تمام مدار چک میشود و تا حد ممکن تعداد گیتهایی که میتوانند
بدون برگرداندن این کیوبیت اجرا شوند اجرا میشوند .این به این
معناست که کیوبیت مهاجرت داده شده به طور بهینه توسط گیت-
های دیگر استفاده شده است قبل از اینکه به افراز خودش برگردد.
تابع  MIN-TELEPORTATIONیک تابع بازگشتی است که
حاوی دو تابع دیگر NON-EXECUTE ،و NON-

تابع  MIN-TELEPORTAT IONیک  ،QCیک لیست مرتب

 COMMUTE.است .تابع  NON-EXECUTEدو گیت  gو

از گیتها G ،و  Config-Arrرا بهعنوان ورودی میگیرد و کمترین

’ gرا به عنوان ورودی میگیرد .اگر کیوبیت مهاجرت داده شده g

تعداد مخابره از راه دور موردنیاز را برای آن پیکربندی برمیگرداند.

باید در ابتدا به افراز خود برگردد و سپس ’ gاجرا شود TRUE ،و

در هر گام الگوریتم ،گیتهای عمومی و سراسری که اجرا شدهاند ،از

در غیر این صورت  FALSEبرمیگرداند .تابع NON-

 Gو  Gdحذف میشوند.

 EXECUTEدو گیت  gو ’gرا به عنوان ورودی میگیرد و اگر g

در این تابع ،هنگامیکه یک کیوبیت از یک گیت سراسری ،CNOT

و ’ ،gجابجا نشوند TRUE ،و در غیر این صورت  FALSEبرمی-

 ،tempبه افراز دیگری مخابره میشود ،کل مدار جستجو شده و

گرداند .در نهایت ،در بین سه روش افراز بندی اولیه ،کمترین هزینه

تعداد بیشینه گیتهایی که میتوانند بدون نیاز برگشت این کیوبیت

تعداد مخابرهها از راه دور به دست آمده از تابع

به افراز مبدأ اجرا شوند ،اجرا میشوند .این بدین معنی است که

MIN-

 TELEPORTATIONگزارش میشود.

کیوبیت مهاجر ،بهطور بهینهای توسط کیوبیتهای دیگر استفاده

الگوریتم  1تابع برای یافتن تعداد کمینه مخابره از راه دور برای یک

شده است بدون اینکه بخواهد به افراز خود برگردد .تابع MIN-

پیکربندی داده شده ].[11

 TELEPORTATIONیک تابع بازگشتی است که حاوی دو تابع
دیگر NON-EXECUTE ،و  NON-COMMUTEاست.

)1: MIN-K-PART-TEL (G,Config-Arr,nt
2: sw = 0
)3: if Empty(G
4: return nt
5: end if
6: if local (G[0]) then
)]7: remove (G[0
)8: MIN-K-PART-TEL (G,Config-Arr,nt
9: end if
]10: temp = G[0
11: nt = nt + 1
)]12: remove (G[0
)]13: remove (Gd[0
14: for i ← 0 to G .length do
15:
if NON-EXECUTE(temp,G[i]) = FALSE
then
16:
for k ← i to 0 do
17:
= )]if NON-COMMUTE(G[i], G[k
TRUE then
18:
sw = 1

هنگامیکه یک گیت G[i]،وجود دارد که برای آن تابع NON-
)] FALSE ،EXECUTE (temp, G[iبرمیگرداند ،احتماالً
گیتهای دیگری قبل از ] G[iوجود دارند که اجرا نشدهاند .در این
صورت G[i] ،تنها در صورتی میتواند اجرا شود که بتواند با تمام آن
گیتها جابجا شود .جابجایی گیتها در تابع NON-
 COMMUTEچک میشود.

در ادامه جزییات این دو تابع آورده شده است.
)’ :NON-EXECUTE(g,gاین تابع ،دو گیت  gو ’ gرا بهعنوان
ورودی گرفته و اگر نیاز باشد که کیوبیت مهاجر از گیت  gبه افراز
مبدأ خود برگردد و سپس گیت ’ gاجرا شود TRUE ،برمیگرداند.
در غیر این صورت FALSE ،برمیگرداند.
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 )1اگر  gیک گیت محلی است که یکی از کیوبیتهای آن،
مانند گیت مهاجر کیوبیت  gاست.
 )2اگر ’ gیک گیت سراسری است که برچسب آن با g
متفاوت است ،یعنی g'.l!=g.l
 )3اگر ’ gیک گیت سراسری است و  ،g'.l=g.lولی یک
مخابره از راه دور دیگر برای اجرای ’ gنیاز است.

تبدیل مدار کوانتومی اولیه
گراف

گرفتن مدارکوانتومی اولیه

افرازبندی گراف به
دوبخش با روشهای
افراز بندی مختلف در
جدول 1

محاسبه هزینه ارتباطات
در گراف دوبخشی شده با
استفاده از الگوریتم min-
teleportation

)’ :NON-COMMUTE(g,gاین تابع دوگیت  gو ’ gرا
گرفته و اگر دو گیت  gو ’ gباهم جابجا نشوند TRUE ،و در غیر
این صورت  FALSEبرمیگرداند.
پایان

دو گیت  CNOTباهم جابجا نمیشوند ،اگر اندیس کیوبیت کنترل

اعالم کمترین هزینه
ارتباطات در مدار
کوانتومی توزیع شد

یک گیت  CNOTبا اندیس هدف گیت  CNOTدیگر یکسان
باشد.

(شکل :)2-روند پیشنهادی مقاله

اگر یک گیت تککیوبیتی  Uبه کیوبیت کنترل یک گیت CNOT
اعمال شود ،با انجام محاسبات ،آنها در صورتی جابجا میشوند که

-4نتایج و تحلیل

 Uساختاری شبیه زیر داشته باشد :

روش پیشنهادی با استفاده در زبان پایتون بر روی یک کامپیوتر با رم
u0
0
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 4گیگ و  2 CPUگیگاهرتز نوشته شد .برای اجرای الگوریتم

[=𝑈

پیشنهادی ،از برخی توابع از کتابخانه  ]11[Revlibکه یک منبع

اگر یک گیت تککیوبیتی  Uبه کیوبیت هدف یک گیت CNOT

برخط در حوزه مدارات کوانتومی و برگشت پذیر است استفاده شد.

اعمال شود ،با انجام محاسبات ،آنها در صورتی جابجا میشوند که

جدول  2مقایسه نتایج تعداد هزینه مخابرات از راه دور را بین روش

 Uساختاری شبیه زیر داشته باشد:

پیشنهادی و روش مقاله [ ]11را نشان میدهد .اگر روش افرازبندی
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] −u0

اولیه که به بهترین جواب نهایی میرسد KL ،باشد ،بهبودی نسبت به

u0
𝑈 = [−u

مقاله ] [11حاصل نمی شود چون آن مقاله نیز از روش افرازبندی

1

اولیه  KLاستفاده کرده است و بهبود  0درصد حاصل میشود.

در پایان هر اجرای الگوریتم nt ،یکی اضافه میشود بهاینعلت که

همانگونه که این جدول نشان میدهد ،میانگین بهبود  12.51برای

مخابره از راه دور کوانتومی دیگر برای بازگشت کیوبیت موردنیاز

مدارات محک نسبت به مقاله ] [11حاصل شده است.

است .این الگوریتم بهصورت بازگشتی با گیتهای موجود جدید
فراخوانی میشود تا زمانی که گیت دیگر در  Gباقی نماند و کمینه
تعداد مخابره از راه دورهای کوانتومی ( )ntبه دست آید
در این بخش ،ایده روش پیشنهادی برای بهینه سازی هزینه
ارتباطات آگاه از افرازبندی اولیه در محاسبات کوانتومی توزیع شده به

صورت شکل مطرح میشود.

شکل  2روند روش پیشنهادی را نشان میدهد.
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