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Abstract. Two major difficulties of the study and development of quantum
algorithms are associated with the complexity of quantum gates interpreta-
tion and simulation. In this work, the integration of the IDE VPE-qGM
with the QCEdit editor is presented. This architecture allows the use of
QCEdit for developing quantum circuits and exporting them to the process
model considered by the VPE-qGM for distributed simulation. Consolida-
ting this architecture means to explore the intuitivity of quantum circuits
and enjoy the possibility of distributed quantum simulation available in the
VPE-qGM.

Resumo. Duas grandes dificuldades no estudo e desenvolvimento de algo-
ritmos quânticos estão associadas à complexidade de interpretação e simu-
lação de transformações quânticas. Neste trabalho é apresentada a integra-
ção do ambiente VPE-qGM ao editor QCEdit. Essa arquitetura permite
usar o QCEdit para desenvolver circuitos quânticos e exportá-los para o
modelo de processos do VPE-qGM para simulação distribúıda. Consolidar
essa arquitetura significa explorar a intuitividade dos circuitos quânticos e
usufruir da possibilidade de simulação quântica distribúıda no VPE-qGM.

1. Introdução

Os avanços na área da Computação Quântica (CQ) [Hanneke et al. 2009,
Monz et al. 2011] estão viabilizando a construção do hardware quântico, o qual ex-
plora fenômenos previstos pela Mecânica Quântica (MQ) [Knill and Nielsen 2002,
McMahon 2000] para solução de problemas complexos, intratáveis para os supercom-
putadores atuais. Algoritmos quânticos estão sendo propostos, porém exigem plata-
formas para interpretação e testes, visto a simplicidade do hardware quântico atual.
Nesse contexto, modelos e simuladores quânticos introduzem novas abordagens para
o estudo e desenvolvimento desses algoritmos [Quantiki 2009, Raedt et al. 2006,
Watanabe 2002, Gutierrez et al. 2010], entretanto, nem sempre estão dispońıveis
para uso e desenvolvimento de novas aplicações.

O ambiente VPE-qGM (Visual Programming Environment for the qGM Mo-
del) [Maron et al. 2010a], implementado na linguagem Python sob a filosofia de
software livre, está em desenvolvimento visando o suporte à modelagem e simulação
distribúıda de algoritmos da CQ. Este ambiente implementa as abstrações do modelo
qGM (Quantum Geometric Machine) [Reiser and Amaral 2010] para descrição grá-
fica desses sistemas a partir de construtores (produto sequencial, produto paralelo,
soma não-determińıstica) aplicados à processos elementares (PEs) e macros.



O principal objetivo deste trabalho é propor uma arquitetura, baseada em
software livre, que integra o VPE-qGM ao editor de circuitos quânticos QCE-
dit (Quantum Circuit Editor), sendo disponibilizado sob a licença GNU GPL no
endereço http://lups.ufpel.edu.br/software/VPE-qGM/VPE-qGM.tar. Dessa
forma, viabiliza-se a modelagem de algoritmos quânticos no modelo de circuitos
quânticos e exportação para o modelo considerado pelo VPE-qGM, permitindo que
usuários pouco familiarizados com o ambiente utilizem uma interface gráfica que im-
plementa um modelo amplamente difundido na área, usufruindo das possibilidades
de simulação sequencial e distribúıda adotadas pelo simulador.

A filosofia de software livre permite um cont́ınuo desenvolvimento do ambi-
ente, expandindo as funcionalidades de acordo com as necessidades encontradas para
construção de novos algoritmos quânticos. Como principal motivação, destaca-se a
necessidade de cooperação para extensão das capacidades do ambiente, visto a com-
plexidade associada a implementação de uma ferramenta para simulação quântica.

O artigo está organizado da seguinte forma: a fundamentação básica do
trabalho está descrita na Seção 2. Após, a Seção 3. apresenta os ambientes VPE-
qGM e QCEdit. A Seção 4. discute a integração dos ambientes, para suporte a
modelagem de circuitos quânticos e correspondente exportação para o modelo qGM.
Finalmente, conclusões e trabalhos futuros são discutidos na Seção 5.

2. Fundamentação Básica

A MQ fornece interpretações para o comportamento de part́ıculas em escala atômi-
ca/subatômica, o qual não pode ser descrito pela mecânica clássica. Na MQ, o qubit
é a unidade básica de informação, sendo o sistema de dimensão mais básica. Os
circuitos quânticos modelam sistemas quânticos compostos por muitos qubits, sobre
os quais são aplicadas transformações quânticas que determinam a evolução tempo-
ral do sistema. Algoritmos quânticos são comumente descritos através de circuitos
quânticos, fornecendo uma interpretação intuitiva de sua estrutura e funcionalidade.

O modelo qGM introduz um novo paradigma para modelagem de algoritmos
quânticos, substituindo a noção de portas quânticas dos circuitos pelo conceito de
sincronizações de processos elementares (PEs). No VPE-qGM, o PE é um elemento
estruturado por três atributos: (i) ação: função atribúıda ao PE, sendo composta
pelas transformações quânticas aplicadas a diferentes qubits em um mesmo instante
de tempo; (ii) parâmetros: dados associados à definição das transformações quân-
ticas; (iii) posição: posição de escrita em um espaço de memória global e compar-
tilhada, na qual é armazenado o resultado calculado pelo PE. Uma estrutura de
memória modela o espaço de estados do sistema quântico, associando cada posição
e correspondente valor armazenado a um estado e amplitude, respectivamente.

A semântica para portas quânticas e computações está associada ao con-
ceito de processo quântico, obtido pela aplicação de construtores de sincronização
à processos clássicos, caracterizados por operações de acesso a memória, sendo esta
interpretação obtida a partir do esquema conceitual da Teoria dos Domı́nios. No
modelo qGM, um PE pode ler de várias posições de memória (base computacio-
nal), porém só pode escrever em uma posição. Assim, processos quânticos definidos
por sincronizações de processos elementares permitem múltiplas leituras e múltiplas



escritas, respeitando a semântica associada às suas portas elementares.

3. Ambientes de Desenvolvimento

A arquitetura do ambiente VPE-qGM, em uma perspectiva simplificada, é composta
por três interfaces gráficas:

� Editor de Processos Quânticos (qPE ): Interface para desenvolvimento das
aplicações que disponibiliza construtores para criação de transformações
quânticas básicas, controladas, personalizadas e operadores de medidas e pro-
jeções, com os principais requisitos para modelagem de algoritmos quânticos;

� Editor de Memórias Quânticas (qME ): Permite a configuração de estrutu-
ras de memória a partir de dados de entrada simples, abstraindo conceitos
complexos associados ao espaço de estados das aplicações quânticas;

� Simulador Quântico (qS ): Componente para execução das simulações a partir
dos arquivos descritores de processos e memória, gerados em suas respectivas
interfaces de modelagem, com controle da evolução temporal das aplicações.

No qPE, as transformações podem ser agrupadas sequencialmente ou de forma
a serem aplicadas a diferentes qubits em um mesmo instante de tempo. Essa cons-
trução śıncrona pode ser representada por sincronizações expĺıcitas de PEs ou por
iterações paralelas de PEs, esta última mais compacta porém igualmente intuitiva.

A utilização de macros pode ser adotada para representar várias transforma-
ções quânticas (aplicadas śıncrona ou sequencialmente), armazenando internamente
as construções iterativas paralelas associadas aos operadores utilizados. As cons-
truções realizadas são salvas em arquivos no formato XML para posterior recons-
trução ou simulação. No estágio atual, o conjunto de construtores implementados
no VPE-qGM provê suporte a descrição e simulação distribúıda de vários algorit-
mos quânticos, utilizando o modelo de PEs. Descrições detalhadas dos construtores
disponibilizados no ambiente podem ser obtidas em [Maron et al. 2010b].

O editor QCEdit contribui com uma interface para edição de circuitos quân-
ticos, permitindo a criação de transformações quânticas básicas, controladas e ope-
rações de medidas. Por ser um projeto em estágio inicial, fazem-se necessárias uma
série de novas implementações para oferecer suporte a um conjunto maior de trans-
formações quânticas, valendo citar: (i) generalização de transformações quânticas
controladas, (ii) criação de transformações quânticas personalizadas, (iii) inserção
de operadores de rotação, (iv) manipulação gráfica e agrupamento das transforma-
ções inseridas no circuito e (v) exportação dos arquivos em formato XML.

Após as modificações previstas, os ambientes disponibilizarão o mesmo con-
junto de construtores. Dessa forma, tem-se a possibilidade de descrever um algo-
ritmo quântico no modelo de circuitos quânticos, o qual é amplamente aceito pela
comunidade cient́ıfica, exportando-o para as construções consideradas pelo modelo
qGM, viabilizado a simulação distribúıda a partir do ambiente VPE-qGM.

4. Modelagem da Integração dos Ambientes

No escopo deste trabalho são consideradas as interfaces de modelagem do VPE-
qGM (qPE e qME ), as quais possuem os construtores para modelagem de algoritmos



e estados quânticos no modelo qGM, sendo utilizados no processo de conversão a
partir do modelo de circuitos quânticos.

4.1. Conversão a Partir da Construção Gráfica

Ao especificar um algoritmo quântico no QCEdit, a primeira informação fornecida
pelo circuito corresponde ao estado inicial do sistema, denotado pelos componentes
com as nomenclaturas |0〉 e |1〉. O produto tensor dos estados iniciais de cada qubit é
armazenado em uma variável representada por initialState. A matriz M armazena
todas as transformações quânticas aplicadas, sendo capaz de expressar a ordem de
aplicação e os correspondentes qubits alvo. Exemplificando, no circuito quântico S1,
ilustrado pela Figura 1(a), M corresponde a estrutura matricial em 1(b).

(a) (b)

Figura 1. Circuito quântico e sua representação matricial interna no QCEdit

Neste caso, os caracteres H, X e Id correspondem à transformações quânticas bá-
sicas; e C1(1) e Target1(X) estão associado à modelagem de uma transformação
quântica controlada. Ao selecionar a opção para exportação do circuito modelado
para o qPE, um módulo de integração, denominado qGM-Converter, é acionado,
executando internamente uma série de métodos que geram a construção gráfica no
qPE. Primeiramente, o componente qPE é executado para obtenção da correspon-
dente instância (qPE-Ref ). Na sequência, tem-se a execução do método denominado
QC to qGM, recebendo qPE-Ref e M como parâmetros de entrada e chamando os
construtores do qPE de acordo com a ordenação dos operadores em M . Tem-se
então a construção gráfica da estrutura de memória associada ao estado inicial re-
ferenciado por initialState, a qual é gerenciada pelo módulo de integração a partir
da inicialização automática do componente qME e correspondente parametrização.

4.2. Conversão a partir do XML

Uma segunda opção para geração das construções de acordo com o modelo qGM
considera, como fonte de dados, o arquivo XML gerado pelo QCEdit. Nessa concep-
ção, também faz-se uso do módulo qGM-Converter, porém, neste caso, é executado
inicialmente um método denominado XMLParser, o qual interpreta as construções
descritas no arquivo XML, estruturado conforme o modelo do Listing 1.

Como principais caracteŕısticas da estruturação em XML apresentada, vale
destacar a presença de vários operadores quânticos em um mesmo instante de tempo,
denotando as correspondentes aplicações sobre qubits distintos. A ordem de ocor-
rência dos operadores determina os respectivos qubits alvo. Outra caracteŕıstica
relevante é a possibilidade de definição de transformações quânticas personalizadas,
as quais recebem, no arquivo XML, um nome de identificação e uma definição ma-
tricial. Os operadores C1(1) e Target1(X) são utilizados para representação de
transformações quânticas controladas, seguindo a sintaxe já definida no VPE-qGM.



Listing 1. Modelo para Arquivo XML

<c i r c u i t arq="path_to_file"> < !−− I n i c i o da d e s c r i ç ã o do c i r c u i t o −−>
< i n i t i a l S t a t e qub i t s="2" s t a t e="00" /> < !−− Estado i n i c i a l −−>
<s imu la t i on> < !−− Seção d e s c r i t o r a das trans formaç ões q u â n t i c a s −−>
<s tep> < !−− Unidade de tempo da simula ç ão −−>
<gate name="H" d e f i n i t i o n="" /> < !−− Transformação qu ân t i ca a p l i c a d a

−−>
<gate name="H" d e f i n i t i o n="" />

</ step>
<s tep>
<gate name="X" d e f i n i t i o n="" />
<gate name="Id" d e f i n i t i o n="" />

</ step>
<s tep>
<gate name="C1(1)" d e f i n i t i o n="" />
<gate name="Target1(X)" d e f i n i t i o n="" />

</ step>
</ s imu la t i on>

</ c i r c u i t>

A aplicação do método XMLParser converte a entrada de dados, no formato
XML, para a estrutura matricial considerada pelo método QC to qGM. A cons-
trução da estrutura de memória se dá de forma análoga, atribuindo a informação
do parâmetro state (da tag initialState) à variável initialState. Por fim, tem-se a
execução do método QC to qGM seguindo a metodologia descrita na Seção 4.1.

Ambas abordagens resultam em uma mesma construção gráfica no qPE, ilus-
trada pela Figura 2. Os PEs dessa construção podem ser executados de forma dis-
tribúıda no componente qS, usufruindo de todas as suas abstrações para simulação
quântica distribúıda, conforme descrito em [Maron et al. 2010a].

Figura 2. Representação da construção da Figura 1(a) no VPE-qGM.

A estrutura geral da arquitetura de integração entre o QCEdit e o VPE-
qGM, considerando as conversões descritas nas Seções 4.1. e 4.2., está ilustrada na
Figura 3.

5. Conclusão

O ambiente VPE-qGM permite a modelagem gráfica de algoritmos quânticos a partir
das abstrações do modelo qGM. A utilização do QCEdit para descrição dos algorit-
mos em uma representação amplamente difundida e de mais alto ńıvel caracteriza
uma solução voltada para a simplificação desse processo, tornando mais intuitiva a
análise e interpretação dos algoritmos. A abordagem proposta neste trabalho ca-
racteriza os esforços iniciais para expandir as capacidades de modelagem oferecidas
pelo ambiente VPE-qGM e disponibilizá-los sob a licença GNU GPL para que possa
ser usado e ampliado por outros grupos. O protótipo de arquitetura proposta define



Figura 3. Visão arquitetural da integração entre os ambientes

os fundamentos da integração entre o VPE-qGM e o QCEdit, delineando as pri-
meiras etapas do projeto. Tem-se, assim, a possibilidade de usufruir de diferentes
representações para algoritmos quânticos, explorando as possibilidades de simulação
distribúıda do VPE-qGM. A continuidade do trabalho visa consolidar essa integra-
ção, a extensão das funcionalidades do QCEdit e a realização de testes de validação.
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