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Amplitude de probabilidade

Seria simples se fosse possível descrever a
probabilidade do ponto final como a soma
das probabilidades de cada caminho.

Mas cada caminho tem associado a si um
número complexo: a amplitude de
probabilidade.

O que émedido é somente o módulo
(
√
Re{x}2 + Im{x}2) da amplitude final

(superposta).
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Integral de caminho de Feynman
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Colapso da função de onda

Enquanto o sistema não é medido, ele pode
estar em um de N estados, cada um com
sua amplitude de probabilidade.

Ao se medir o estado em determinado
momento, o sistema colapsa para um único
estado possível.
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Computação convencional

Um computador é feito por componentes
muito simples, realizando tarefas bastante
elementares.

Chips contém módulos, que contém portas
lógicas, que contém transistores.

A informação é feita de bits, que podem ser
configurados para serem “0” ou “1”.
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Computação convencional

Combinações de portas lógicas são usadas
para tarefas mais significativas.

Chips contém módulos, que contém portas
lógicas, que contém transistores.

Uma vez que você pode somar, você pode
multiplicar e multiplicando, você pode fazer
qualquer coisa.

As operações são tão simples quanto a
matemática da primeira série.

Você pode imaginar um computador como
um grupo de crianças de 7 anos.
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Tese Estendida de Church-Turing

“Uma máquina de Turing probabilística pode
simular eficientemente qualquer modelo
realístico de computação”

Afirmação desafiada pela Computação
Quântica.
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Computação quântica

O princípio da superposição é uma
verdadeira mudança.

4 bits clássicos: 16 possíveis combinações,
só uma existe por vez.

4 qubits em superposição: descritos por 16
amplitudes de probabilidade, que existem ao
mesmo tempo.

Este número cresce exponencialmente para
cada qubit adicional.

Somente 20 deles já podem armazenar um
milhão de valores simultaneamente.

17



18



19



Computação quântica

A manipulação de qubits é outra coisa muito
interessante.

Uma porta lógica normal pode receber um
conjunto simples de entrada e produzir uma
saída.

Uma porta quântica manipula
superposições das entradas, rotaciona
probabilidade e produz uma outra
superposição como saída.
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Computação quântica

No computador quântico são aplicadas
essas portas a fim de emaranhar qubits e
manipular as probabilidades e finalmente
medir os resultados.

Ou seja, você possui todos cálculos
possíveis em sua configuração, todos feitos
ao mesmo tempo.
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FFT Clássica

Complexidade O(n logn)
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FFT Clássica

Complexidade O(m2)

Ondem = logN

Note que a complexidade é menor que o
tamanho da entrada!
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D-Wave

Modelo interessante, motivado em
problemas reais de otimização.

Resolve apenas essa classe de problemas.
Não implementa portas quânticas
genéricas!
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