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Περίληψη: 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την ανάπτυξη βιβλιοθήκης 
συναρτήσεων για κβαντικό υπολογισμό και τη δημιουργία γραφικού 
περιβάλλοντος το οποίο χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. 
Αρχικά μελετήθηκαν: πρώτον, οι βασικές έννοιες που διέπουν τους 
κβαντικούς υπολογιστές και δεύτερον, η χρήση και οι δυνατότητες της 
γλώσσας python. Εν συνέχεια, ύστερα από εμβάθυνση στα ανωτέρω 
πεδία πραγματοποιήθηκε η συγγραφή της κβαντικής βιβλιοθήκης καθώς 
και η δημιουργία του γραφικού περιβάλλοντος που χρησιμοποιεί τη 
κβαντική αυτή βιβλιοθήκη. Επίσης δημιουργήθηκε και μία γραφική 
διεπαφή για την παρουσίαση των γραφικών παραστάσεων που 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του κβαντικού υπολογισμού. Η 
ανάπτυξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε γλώσσα Python. 

Abstract: 
 

This diploma dissertation presents the development of a library for 
quantum calculation and the implementation of a graphic interface that 
uses this library. Initially, the quantum computers and the programming 
language python were studied. After the comprehension on the two 
above fields the quantum library and the graphic interface which uses 
that library were created. Another graphical interface also created for the 
presentation of the graphs that showing the results of the quantum 
computation. The program is written in Python language. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

                                                          
 
 
 

1.1. Κβαντικός υπολογιστής 
 
 

1.1.1. Ορισμός 
 
Κβαντικός υπολογιστής ονομάζεται η υπολογιστική συσκευή που κάνει άμεση 

χρήση των κβαντομηχανικών φαινομένων, όπως η αρχή της υπέρθεσης και της 
διεμπλοκής για να πραγματοποιεί επεξεργασία δεδομένων.  Η βασική αρχή της 
κβαντικής υπολογιστικής επιστήμης είναι το γεγονός ότι οι κβαντομηχανικές ιδιότητες 
της ύλης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση και τη δόμηση 
δεδομένων, καθώς και το γεγονός ότι μπορούν να επινοηθούν και να 
κατασκευαστούν μηχανισμοί βασισμένοι στην κβαντομηχανική για την επεξεργασία 
αυτών των δεδομένων. Ένα θεωρητικό μοντέλο είναι η κβαντική μηχανή Turing, 
γνωστή και ως ο καθολικός κβαντικός υπολογιστής. [7]  

 
 

1.1.2. Γιατί είναι αναγκαίος; 
 

Υπάρχει μια σημαντική αιτία γιατί ο κβαντικός υπολογιστής είναι σημαντικός 
στόχος της έρευνας. Ο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης των κλασικών υπολογιστών 
πρόκειται να συναντήσει ένα αξεπέραστο εμπόδιο κατά τις προσεχείς δεκαετίες, 
καθώς το μέγεθος των τρανζίστορ επάνω στα τσιπ πλησιάζει πια το μέγεθος όπου η 
κβαντομηχανική γίνεται ο κύριος παράγοντας που ρυθμίζει το πέρασμα των 
ηλεκτρονίων από το τσιπ. Στο σημείο αυτό, το γρήγορο βήμα προόδου που 
περιγράφτηκε από τον νόμο του Moore, δηλαδή την εμπειρική διαπίστωση ότι 
περίπου κάθε δύο χρόνια η χωρητικότητα της μνήμης των κλασικών υπολογιστών 
διπλασιάζεται, θα σταματήσει κατά πάσα πιθανότητα καθώς είναι αδύνατον να 
συμπυκνώσουμε περισσότερο τα ηλεκτρονικά μέρη επάνω στα υποστρώματα 
πυριτίου. Προκειμένου λοιπόν να συνεχίσουμε ν' αυξάνουμε την υπολογιστική ισχύ 
μας, καθίσταται αναγκαίο να εκμεταλλευτούμε νέες ιδέες υπολογισμού. Αυτές οι νέες 
ιδέες δείχνουν μερικά εντυπωσιακά αποτελέσματα.[12] 

Η κβαντική υπολογιστική επιστήμη βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, 
ωστόσο τα αποτελέσματα των πειραμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό το 
πεδίο είναι ενθαρρυντικά.  Το ενδιαφέρον για έρευνα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 
πρακτικό επίπεδο συνεχίζεται καθώς πολλές κυβερνήσεις και πολλές στρατιωτικές 
επιχορηγήσεις υποστηρίζουν την έρευνα πάνω στον κβαντικό υπολογισμό ώστε να 
εξελιχθούν οι κβαντικοί υπολογιστές τόσο για κοινωνικούς όσο και για σκοπούς 
εθνικής ασφάλειας, όπως η κρυπτανάλυση. 

Η κατασκευή μεγάλης κλίμακας κβαντικών υπολογιστών μπορεί να οδηγήσει σε 
επίλυση ορισμένων προβλημάτων σε πολύ λιγότερο χρόνο από ότι θα χρειαζόταν 
ένας κλασικός. Οι κβαντικοί υπολογιστές είναι διαφορετικοί από άλλους υπολογιστές, 
όπως οι DNA υπολογιστές και οι παραδοσιακοί υπολογιστές που βασίζονται σε 
τρανζίστορ. Ορισμένες υπολογιστικές αρχιτεκτονικές όπως οι οπτικοί υπολογιστές, 
μπορούν να χρησιμοποιούν την κλασική υπέρθεση των ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων. Χωρίς ορισμένες ειδικές κβαντομηχανικές ιδιότητες, όπως η διεμπλοκή, 
εικάζεται ότι το εκθετικό πλεονέκτημα έναντι των κλασικών υπολογιστών δε θα ήταν 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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δυνατό. Οι κβαντικοί υπολογιστές ωστόσο δεν επιτρέπουν τον υπολογισμό 
συναρτήσεων που δεν είναι θεωρητικά υπολογίσιμες από κλασικούς υπολογιστές, 
δηλαδή δεν μεταβάλλουν την Church–Turing thesis η οποία αναφέρει ότι: 
οποιοδήποτε λογικό υπολογιστικό μοντέλο μπορεί να προσομοιωθεί αποτελεσματικά 
από μια πιθανολογική μηχανή Turing. Το κέρδος είναι μόνο στην αποδοτικότητα.[7] 

Αν και το πεδίο έρευνας είναι σχετικά καινούργιο, υπάρχουν ήδη αρκετά 
παραδείγματα προβλημάτων, (όπως η εύρεση των πρώτων παραγόντων πολύ 
μεγάλων αριθμών,) τα οποία πιστεύεται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να λυθούν με 
την χρήση συμβατικών αλγορίθμων, και τα οποία μπορούν δυνητικά να λυθούν πολύ 
ταχύτερα σ' ένα κβαντικό υπολογιστή. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας κβαντικός 
αλγόριθμος που επιτρέπει την εύρεση των πρώτων παραγόντων ενός τεράστιου 
αριθμού. Ο αλγόριθμος του Shor το πετυχαίνει αυτό σε πολύ λιγότερο χρόνο από τον 
ταχύτερο συμβατικό αλγόριθμο που έχει δημοσιευτεί μέχρι σήμερα. Επειδή η 
παραγοντοποίηση είναι πολύ σημαντική στην κρυπτογράφηση  έχουν αναπτυχθεί 
τέτοιες μέθοδοι εύρεσης πρώτων παραγόντων για το σκοπό αυτό.[12] 

 
 
 

1.2. Ιστορική Αναδρομή 
 
 
Η ιδέα μιας υπολογιστικής διάταξης που βασίζεται στην κβαντομηχανική είχε 

εξερευνηθεί ήδη στη δεκαετία του 1970 από τους φυσικούς και τους επιστήμονες που 
ασχολούνται με τους υπολογιστές. Ήδη από το 1969 ο Steven Wiesner πρότεινε την 
κβαντική επεξεργασία πληροφοριών ως πιθανό τρόπο για την καλύτερη εκτέλεση 
των  κρυπτογραφικών προβλημάτων. Όμως, τα πρώτα τέσσερα δημοσιεύματα σε 
σχέση με κβαντική πληροφορία (ο Wiesner δημοσίευσε το δικό του το 1983), 
ανήκουν στον Αλέξανδρο Holevo (1973), RP Poplavskii (1975), Roman Ingarden 
(1976) και Yuri Manin (1980). Περισσότερο γνωστές είναι δημοσιεύσεις που έγιναν 
στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τον Charles H. Bennett της IBM Thomas J. 
Watson Research Center, Paul A. Benioff του Argonne National Laboratory στο 
Illinois, David Deutsch του University of Oxford, καθώς και του Richard P. Feynman 
από το California Institute of Technology. Η ιδέα προέκυψε καθώς οι επιστήμονες 
διερευνούσαν τα θεμελιώδη φυσικά όρια του υπολογισμού. Εάν η τεχνολογία 
συνέχιζε να υπακούει στο  «Νόμος του Moore» (η παρατήρηση έγινε το 1965 από 
τον Gordon Moore, συνιδρυτή της Intel, ότι ο αριθμός των τρανζίστορ ανά 
τετραγωνική ίντσα για ολοκληρωμένα κυκλώματα είχε που διπλασιαζόταν κάθε 18 
μήνες από τότε που το ολοκληρωμένο κύκλωμα εφευρέθηκε), τότε το συνεχώς 
συρρικνούμενο μέγεθος των κυκλωμάτων που συσκευάζονται  πάνω σε τσιπ 
πυριτίου θα κατέληγε σε ένα σημείο όπου τα επιμέρους στοιχεία δεν θα ήταν 
μεγαλύτερα από λίγα άτομα. Αλλά καθώς οι φυσικοί νόμοι που διέπουν τη 
συμπεριφορά και τις ιδιότητες του υποθετικού κυκλώματος σε ατομική κλίμακα είναι 
εγγενώς κβαντομηχανικής φύσεως, δεν είναι κλασικής, το φυσικό ερώτημα που 
προκύπτει είναι αν ένα νέο είδος υπολογιστή μπορεί να επινοηθεί με βάση τις αρχές 
της κβαντικής φυσικής.  

Ο Φάινμαν ήταν μεταξύ των πρώτων που επιχείρησαν να δώσουν απάντηση 
στο ερώτημα αυτό, παράγοντας ένα αφηρημένο μοντέλο το 1982 που έδειξε πως ένα 
κβαντικό σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να εκτελέσουμε 
υπολογισμούς. Εξήγησε επίσης πως μια τέτοια μηχανή θα είναι σε θέση να ενεργεί 
ως προσομοιωτής για την κβαντική φυσική.  Ο Φάινμαν επίσης είκαζε ότι κάθε 
κλασικός υπολογιστής που θα αξιοποιηθεί για το έργο αυτό θα το κάνει μόνο 
αναποτελεσματικά, επισύροντας μια εκθετική επιβράδυνση στο χρόνο υπολογισμού. 
Το 1985 ο David Deutsch πρότεινε τη πρώτη καθολική κβαντική μηχανή Turing και 

http://en.wikipedia.org/wiki/Church%E2%80%93Turing_thesis
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άνοιξε το δρόμο για το κβαντικό κυκλωματικό μοντέλο.  Αυτός ο νέος και ακμάζον 
τομέας προσέλκυσε την προσοχή των φιλοσόφων. Το 1983 ο David Albert έδειξε 
πως ένα κβαντομηχανικό αυτόματο συμπεριφέρεται αξιοσημείωτα διαφορετικά από 
ένα κλασικό αυτόματο, και το 1990 ο Itamar Pitowsky έθεσε το ερώτημα κατά πόσον 
η αρχή της επαλληλίας θα επιτρέψει στους κβαντικούς υπολογιστές την επίλυση NP-
πλήρη προβλημάτων. Τόνισε επίσης ότι αν και κάποιος θα μπορούσε βάση αρχής να 
συμπιέσει πληροφορίες εκθετικής πολυπλοκότητας σε πολυωνυμικές πολλών 
κβαντικών καταστάσεων, το πραγματικό πρόβλημα έγκειται στην αποτελεσματική 
ανάκτηση των πληροφοριών.  

Η πρόοδος στους κβαντικούς αλγόριθμους ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, με 
την ανακάλυψη της oracle μηχανής του Deutsch-Josza (1992) και της oracle μηχανής 
του Simon (1994). Η τελευταία παρείχε τη βάση για τον αλγόριθμο Shor για τη 
παραγοντοποίηση. Δημοσιευόμενος το 1994, ο αλγόριθμος αυτός έφερε μία 
μετάβαση φάσης στην ανάπτυξη του κβαντικού υπολογισμού και προκάλεσε 
τεράστιο ενδιαφέρον, ακόμη και έξω από την κοινότητα της φυσικής. Το έτος αυτό η 
πρώτη πειραματική υλοποίηση της κβαντικής πύλης CNOT με παγιδευμένα ιόντα 
προτάθηκε από τους Cirac και Zoller (1995). Το 1995, ο Peter Shor και ο Andrew 
Steane πρότεινε (ανεξάρτητα), το πρώτο σύστημα για κβαντική διόρθωση 
σφαλμάτων. Το ίδιο έτος η πρώτη πραγματοποίηση μιας κβαντικής λογικής πύλης 
έγινε στο Boulder, Colorado, ακολουθώντας την πρόταση των Cirac και Zoller.  

Το 1996, ο Lov Grover από τα εργαστήρια της Bell εφηύρε τον αλγόριθμο 
κβαντικής αναζήτησης που δίνει μία τετραγωνική επιτάχυνση σε σύγκριση με την 
κλασικό αντίστοιχό του. Ένα χρόνο αργότερα προτάθηκε το πρώτο NMR (nuclear 
magnetic resonance) μοντέλο για κβαντικό υπολογισμό, στηριζόμενο σε τεχνικές 
πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Η τεχνική αυτή πραγματοποιήθηκε το 1998 με 
2-qubit καταχωρητές, και κλιμακώθηκε σε 7 qubits στο Los Alamos National Lab, το 
2000.  

Ξεκινώντας από το 2000 ο τομέας είδε μια εκθετική ανάπτυξη. Νέα 
παραδείγματα κβαντικών αλγορίθμων έχουν εμφανιστεί, όπως αδιαβατικοί 
αλγόριθμοι, αλγόριθμοι που βασίζονται σε μετρήσεις, και τοπολογικοί αλγόριθμοι με 
βάση τη κβαντική θεωρία του πεδίου, καθώς και νέων φυσικών μοντέλων για την 
πραγματοποίηση μίας μεγάλης κλίμακας κβαντικών υπολογιστών με ψυχρές παγίδες 
ιόντων, κβαντικών οπτικών (χρησιμοποιώντας φωτόνια και οπτική κοιλότητα), 
συμπυκνωμένα συστήματα ύλης και στερεάς φυσικής κατάστασης (εν τω μεταξύ, το 
πρώτο μοντέλο NMR  κατέληξε να είναι σε αδιέξοδο όσον αφορά την κλιμάκωση,  
DiVicenzo 2000). [9]  

                     
 
                  Nuclear magnetic resonance (NMR) spectrometer στο TU München[10] 
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Μοριακό  "υλικό" του πρώτου 5-qubit NMR              Σχηματική παράσταση του 7-qubit μορίου[11] 
               κβαντικού υπολογιστή[10]                                              
 
 
Τα βασικά ερωτήματα, ωστόσο, που παραμένουν ανοικτά ακόμη και σήμερα 

είναι:  
(1) θεωρητικά, μπορούν οι κβαντικοί αλγόριθμοι να λύσουν αποτελεσματικά 

κλασικά δυσεπίλυτα προβλήματα;  
(2) λειτουργικά, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πραγματικά ένα μεγάλης 

κλίμακας κβαντικό υπολογιστή για την εκτέλεση αυτών των αλγορίθμων;  
 
 
 

1.3. Βασικές έννοιες δομής και λειτουργίας 
 
 

1.3.1. Το Qubit 
 
Το κβαντικό bit, ή συνηθέστερα qubit, είναι η στοιχειώδης μονάδα κβαντικής 

πληροφορίας. Η διαφορά από το κλασικό bit έγκειται στο γεγονός ότι το bit μπορεί να 
πάρει μόνο μια από δύο δυνατές τιμές, δηλαδή είτε μηδέν ‘0’ είτε ένα ‘1’, ενώ το qubit 
είναι μια υπέρθεση (άθροισμα) και των δύο καταστάσεων ταυτόχρονα. Όταν 
μετρηθεί, το qubit προβάλλεται σε μία από τις δυνατές καταστάσεις: 0 , 1 , με 
ορισμένη πιθανότητα να περιέλθει σε κάθε μία από αυτές.  Το άθροισμα των 
πιθανοτήτων είναι ίσο με τη μονάδα (ή 100%).[8] 

 

                
 
      Αναπαράσταση ενός qubit από δύο διακριτά ενεργειακά επίπεδα Em και En  
                          (α) σε ένα άτομο και (β) σε μία κβαντική στιγμή. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, (α) ένα qubit μπορεί να αναπαρασταθεί  

από δύο διακριτά ενεργειακά επίπεδα, Em και En ,  σε ένα άτομο ή σε μία κβαντική 
στιγμή. Η παρουσία ενός ηλεκτρονίου με ενέργεια ίση με Em αντιστοιχεί στην 
κατάσταση 1 και η παρουσία ενός ηλεκτρονίου με ενέργεια ίση με En αντιστοιχεί 
στην κατάσταση 0 .  (β) Το qubit  μπορεί ακόμα να παρασταθεί και από τον τρόπο 
ταλάντωσης δύο ιόντων που βρίσκονται μέσα σε μία παγίδα ιόντων. Η τεχνολογία 
κατασκευής των κβαντικών υπολογιστών θα καθορίσει ποιο φυσικό κβαντικό 
σύστημα δύο καταστάσεων θα επιλεγεί για να αναπαραστήσει το qubit. 

Το qubit  μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε υπέρθεση των δύο βασικών 
καταστάσεων: 

            | qñ = α 0 + b 1  ,     όπου     |α|2+|b|2=1 

Οι δύο βασικές καταστάσεις του qubit μπορούν να γραφούν ως πίνακες: 

                       0 = 
1
0
é ù
ê ú
ë û

     και    1 =
0
1
é ù
ê ú
ë û

 

Το ίδιο και η υπέρθεση καταστάσεων: 

                 | qñ = α 0 + b 1 = α 
1
0
é ù
ê ú
ë û

+ b
0
1
é ù
ê ú
ë û

 = 
b
aé ù
ê ú
ë û

 

Οι αριθμοί α και b ονομάζονται πλάτη πιθανότητας και είναι μιγαδικοί αριθμοί, 
και το διάνυσμα κατάστασης | qñ  του qubit είναι ένα διάνυσμα στο χώρο Hilbert που 
έχει δύο διαστάσεις. 

Μια πολύ χρήσιμη παράσταση για το qubit, η οποία απεικονίζει σχεδόν όλα τα 
χαρακτηριστικά του, είναι  η σφαίρα Bloch.  Η σφαίρα Bloch έχει ακτίνα ίση με τη 
μονάδα και το διάνυσμα κατάστασης | qñ  του qubit, έχει την αρχή του στο κέντρο της 
σφαίρας και το τέλος του σε κάποιο σημείο της επιφάνειας της σφαίρας. Το μήκος 
του | qñ είναι ίσο με τη μονάδα.  

Μια γενικότερη μορφή της εξίσωσης |qñ=  α 0 +  b 1 αφού τα πλάτη 
πιθανότητας α,b είναι μιγαδικοί αριθμοί, είναι η ακόλουθη: 

                                |qñ= cos
2
q

0 + ie j sin
2
q

1  

όπου οι γωνίες φ και θ είναι πραγματικοί αριθμοί. 

Οι γωνίες φ και θ ορίζουν ένα σημείο πάνω στην επιφάνεια της σφαίρας Bloch. 
Το σημείο αυτό είναι το τέλος του διανύσματος | qñ . Η γωνία φ ονομάζεται γωνία 
φάσης. [1] 
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                                   Το διάνυσμα | qñ  στη σφαίρα Bloch[3]. 

 
 

1.3.2. Ο κβαντικός καταχωρητής 
 
Στους κλασικούς υπολογιστές ένα σύνολο bits αποτελεί έναν καταχωρητή. 

Στους καταχωρητές αποθηκεύονται συνήθως οι τιμές κάποιων μεταβλητών. 
Αντίστοιχα, στους κβαντικούς υπολογιστές ένα σύνολο qubits (τα οποία είναι 
συνήθως διατεταγμένα σε σειρά) αποτελεί έναν κβαντικό καταχωρητή. Σε έναν 
κβαντικό καταχωρητή μπορούμε να αποθηκεύσουμε περισσότερη πληροφορία από 
όση στο κλασικό καταχωρητή. 

 

            
 
                   (α) Ένας κλασικός και (β) ένας κβαντικός καταχωρητής. 
 
 
Επειδή οι κβαντικοί υπολογιστές εκτελούν υπολογισμούς, μας ενδιαφέρει η 

έκφραση του τανυστικού γινομένου με μορφή πινάκων. Αν λοιπόν έχουμε δύο 
πίνακες με μία στήλη, τον Α και τον Β: 

                         
a

A
b
é ù

= ê ú
ë û

                 
c

B
d
é ù

= ê ú
ë û

 

τότε το τανυστικό γινόμενο των δύο αυτών  πινάκων είναι ένας πίνακας με μία 
στήλη, ο C: 
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a c
a c a d

C A B
b d b c

b d

×é ù
ê ú×é ù é ù ê ú= Ä = Ä =ê ú ê ú ê ú×ë û ë û
ê ú×ë û

 

όπου ο C έχει αριθμό στοιχείων ίσο με το άθροισμα των στοιχείων του A  και 
του B. 

Γενικά η κατάσταση ενός καταχωρητή που αποτελείται από n qubits δίνεται 
από τη σχέση: 

                       1 1 0 1 1 0R n nq q q q q q q- -= Ä×× ×Ä Ä = ×× ×  

Το διάνυσμα κατάστασής του υπάρχει σε ένα χώρο  Hilbert με 2n διαστάσεις κι 
έχει 2n βασικές καταστάσεις που είναι όλες ορθογώνιες μεταξύ τους. Αν θεωρήσουμε 
τη δεκαδική αναπαράσταση των καταστάσεων μπορούμε αυτό να το γράψουμε ως 
εξής: 

                      | kmk m d=  ,                ,k m  Î  { }0,1,2, , 2 1n×× × -   

Όταν ο καταχωρητής αυτός τεθεί σε υπέρθεση κρατά ταυτόχρονα 2n αριθμούς: 

         Rq = 0 1 2 2 1
0 000 0 001 0 010 1 111nc c c c

-
××× + × ×× + × ×× + ××× + ××× = 

                = 0 1 2 2 10 1 2 2 1n
nc c c c

-
+ + + ××× + - =      

                = 
2 1

0

n

i
i

c i
-

=
å  

δηλαδή όλους τους αριθμούς από 0 έως 2n-1. 

Τα 0c , 1c ,  …  ,
2 1nc
-  είναι τα πλάτη πιθανότητας των αντίστοιχων βασικών 

καταστάσεων και είναι μιγαδικοί αριθμοί. 

Η δυνατότητα να κρατηθούν ταυτόχρονα και οι 2n βασικές καταστάσεις, δηλαδή 
2n αριθμοί, από έναν κβαντικό καταχωρητή αποτελεί τη βάση της κβαντικής 
παραλληλίας. [1] 

 
 

1.3.3. Οι κβαντικές πύλες 
 
Στους κβαντικούς υπολογιστές και συγκεκριμένα στο κβαντικό κυκλωματικό 

μοντέλο υπολογισμού, μια κβαντική πύλη (ή κβαντική λογική πύλη) είναι ένα βασικό 
κβαντικό κύκλωμα που δρα σε ένα μικρό αριθμό qubits. Είναι τα δομικά στοιχεία των 
κβαντικών κυκλωμάτων, όπως οι κλασικές λογικές πύλες είναι για τα συμβατικά 
ψηφιακά κυκλώματα. Σε αντίθεση με πολλές πύλες κλασικής λογικής, οι κβαντικές 
λογικές πύλες είναι αντιστρέψιμες. Ωστόσο, η κλασική υπολογιστική μπορεί να γίνει 
χρησιμοποιώντας μόνο αντιστρέψιμες πύλες. Παραδείγματος χάριν, η αντιστρέψιμη 
πύλη Toffoli μπορεί να υλοποιήσει όλες τις Boolean συναρτήσεις. Η πύλη αυτή έχει 
ένα άμεσο κβαντικό ισοδύναμο, που δείχνει ότι τα κβαντικά κυκλώματα μπορούν να 



13 
 

εκτελέσουν όλες τις λειτουργίες που εκτελούνται από τα κλασικά κυκλώματα. 
Οι κβαντικές λογικές πύλες αναπαρίστανται από ορθομοναδιαίες μήτρες. Οι πιο 
κοινές κβαντικές πύλες δρουν σε διαστήματα του ενός ή δύο qubits, όπως και οι 
κοινές κλασικές λογικές πύλες δρουν σε ένα ή δύο bits. Αυτό σημαίνει ότι ως μήτρες, 
οι κβαντική πύλες μπορούν να περιγραφούν από 2x2 ή 4x4 ορθομοναδιαίες μήτρες. 
Οι κβαντικές πύλες παρουσιάζονται συνήθως ως μήτρες. Μια πύλη η οποία ενεργεί 
σε k qubits αντιπροσωπεύεται από μια 2kx2k ορθομοναδιαία μήτρα. Ο αριθμός των 
qubits στην είσοδο και έξοδο της πύλης πρέπει να είναι ίσος. Η δράση της κβαντικής 
πύλης βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας την μήτρα που αντιπροσωπεύει την πύλη με το 
διάνυσμα που αντιπροσωπεύει την κβαντική κατάσταση.[13] 

Στους κβαντικούς υπολογιστές οι κβαντικές πύλες δεν είναι φυσικά συστήματα, 
αλλά αντιπροσωπεύουν δράσεις που ασκούνται σε qubits ή σε κβαντικούς 
καταχωρητές. Η πληροφορία δε διέρχεται μέσα από κβαντικές πύλες αλλά βρίσκεται 
αποθηκευμένη σε qubits ή σε κβαντικούς καταχωρητές και παραμένει εκεί. Οι 
καταστάσεις των qubits και των κβαντικών καταχωρητών είναι διανύσματα στον 
χώρο Hilbert. Οι κβαντικές πύλες είναι τελεστές του χώρου Hilbert που δρουν σε 
qubits και σε κβαντικούς καταχωρητές αλλάζοντας την κατάστασή τους. Δηλαδή οι 
κβαντικές πύλες περιστρέφουν τα διανύσματα κατάστασης των qubits και των 
κβαντικών καταχωρητών χωρίς να αλλάζουν το μήκος τους, το οποίο είναι πάντα ίσο 
με τη μονάδα.  

Οι κβαντικές πύλες πρέπει να έχουν δύο ιδιότητες: α)να μη μεταβάλλουν το 
μήκος του διανύσματος κατάστασης και β)να τηρούν τη χρονική συμμετρία των 
κβαντικών συστημάτων. Οι τελεστές που έχουν αυτές τις δύο ιδιότητες ονομάζονται 
ορθομοναδιαίοι και περιγράφονται από ορθομοναδιαίους πίνακες. 

Επίσης, αν με μια κβαντική πύλη G που αντιπροσωπεύει τον τελεστή Ĝ  
αλλάξουμε την κατάσταση ενός κβαντικού καταχωρητή από 1Rq  σε 2Rq , τότε 
πρέπει αν δράσουμε στην κατάσταση 2Rq  με την ίδια πύλη να πάρουμε πάλι την 

1Rq : 

     1 2R RG q q=  

     2 1R RG q q=  

Αυτές οι πύλες ονομάζονται αναστρέψιμες. Όλες οι κβαντικές πύλες είναι 
αναστρέψιμες. 

 
 

1.3.3.1.  Κβαντική πύλη αδράνειας 
 
Η κβαντική πύλη αδράνειας είναι μία κβαντική πύλη που δρα σε ένα μόνο qubit. 

Πύλες σαν αυτή περιστρέφουν το διάνυσμα κατάστασης ενός qubit μέσα στη σφαίρα 
Bloch, δηλαδή μεταβάλλουν τις γωνίες θ και φ. 

 Η κβαντική πύλη αδράνειας συμβολίζεται με I  και περιγράφεται από τον 
ακόλουθο πίνακα: 

                                         
1 0
0 1

I é ù
= ê ú
ë û
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Η πύλη αυτή περιγράφει έναν τελεστή που ονομάζεται τελεστής αδράνειας και 
αφήνει αμετάβλητη την κατάσταση του qubit: 

                                             I q q=  

Η πληροφορία δε διέρχεται μέσα από την πύλη αλλά συμβολίζουμε με Iq  την 
κατάσταση του qubit πριν τη δράση της πύλης και με 

Oq  την κατάσταση του μετά. 

Παρακάτω φαίνονται το σύμβολο και οι ιδιότητες της πύλης I : 
 
 
 
 

 
 
 
 

Iq  Oq  

 0  0  

 1  1  

q  q  

 
 

1.3.3.2.  Κβαντική πύλη μετατόπισης φάσης 
 
Η κβαντική πύλη μετατόπισης φάσης δρα κι αυτή σε ένα μόνο qubit. Επίσης, 

συμβολίζεται με F  και περιγράφεται από τον ακόλουθο πίνακα: 

                                         
1 0
0 ie j

é ù
F = ê ú

ë û
 

Η δράση της πύλης αυτής αλλάζει μόνο τη γωνία φάσης του qubit: 

                               0 1i
O Iq q e bja= F = +  

Παρακάτω φαίνονται το σύμβολο και οι ιδιότητες της πύλης F , όπου στην 
πρώτη στήλη του πίνακα φαίνονται οι καταστάσεις των qubits πριν τη δράση της 
πύλης και στη δεύτερη οι καταστάσεις μετά τη δράση της πύλης: 

 
 
 

 
 
 
 
 

Iq  Oq  

 0  0  

1  1  

α 0 +b 1   α 0 + ie j b 1  

 
 

1.3.3.3.  Κβαντική πύλη Hadamard 
 
Η κβαντική πύλη Hadamard δρα επίσης σε ένα μόνο qubit. Συμβολίζεται με H  

και περιγράφεται από τον ακόλουθο πίνακα: 
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1 11
1 12

H é ù
= ê ú-ë û

 

Όταν η πύλη Hadamard δρα σε qubits που βρίσκονται σε μία από τις δύο 
βασικές καταστάσεις, τα θέτει σε μία κατάσταση που είναι υπέρθεση των βασικών 
καταστάσεων. Ενώ όταν δρα σε qubits που βρίσκονται στην υπέρθεση καταστάσεων, 
επιστρέφει τα qubits στις βασικές τους καταστάσεις.  

Παρακάτω φαίνονται το σύμβολο και οι ιδιότητες της πύλης H , όπου στην 
πρώτη στήλη του πίνακα φαίνονται οι καταστάσεις των qubits πριν τη δράση της 
πύλης και στη δεύτερη οι καταστάσεις μετά τη δράση της πύλης: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Iq  Oq  

 0  ( )1 0 1
2

+  

1  ( )1 0 1
2

-  

( )1 0 1
2

+   0  

( )1 0 1
2

-  1  

 
 
 

1.3.3.4.  Κβαντική πύλη ελεγχόμενου ΟΧΙ 
 
Η κβαντική πύλη ελεγχόμενου ΟΧΙ είναι μία κβαντική πύλη που συμβολίζεται με 

CNOT  και δρα σε δύο qubit. Το ένα ονομάζεται qubit ελέγχου και συμβολίζεται με c  
και το άλλο qubit στόχος και συμβολίζεται με t . Οι καταστάσεις των δύο qubits πριν 
τη δράση της πύλης είναι c i

 και t i
. Ενώ μετά τη δράση της πύλης είναι c o

 και 

t o
. 

Η πύλη CNOT αλλάζει την κατάσταση του qubit στόχου, όταν η κατάσταση του 
qubit ελέγχου είναι 1 , ενώ αφήνει τη κατάσταση του qubit στόχου αναλλοίωτη, όταν 
η κατάσταση του qubit ελέγχου είναι 0 . Η κατάσταση του qubit ελέγχου c i  δε 
μεταβάλλεται, δηλαδή ισχύει πάντα  c ci o= . 

 Η κβαντική πύλη ελεγχόμενου ΟΧΙ περιγράφεται από τον ακόλουθο πίνακα: 

                                 

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0

CNOT

é ù
ê ú
ê ú=
ê ú
ê ú
ë û

 

Η γενική περιγραφή της δράσης της πύλης είναι: 
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                                       c ci i o oCNOT t t=  

Παρακάτω φαίνονται το σύμβολο και οι ιδιότητες της πύλης CNOT , όπου στην 
πρώτη στήλη του πίνακα φαίνονται οι καταστάσεις των qubits πριν τη δράση της 
πύλης και στη δεύτερη οι καταστάσεις μετά τη δράση της πύλης: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

c ti i  oc to  

 00  00  

01  01  

10  11  

11  10  

 

 
1.3.3.5.  Κβαντική πύλη ελεγχόμενης μετατόπισης φάσης 

 
Η κβαντική πύλη ελεγχόμενης μετατόπισης φάσης συμβολίζεται με CF  και δρα 

κι αυτή σε δύο qubit. Το ένα ονομάζεται qubit ελέγχου και συμβολίζεται με c  και το 
άλλο qubit  στόχος και συμβολίζεται με t .  Οι καταστάσεις των δύο qubits  πριν τη 
δράση της πύλης είναι c i

 και t i
. Ενώ μετά τη δράση της πύλης είναι c o

 και 

t o
. 

Η πύλη CF  πολλαπλασιάζει την κατάσταση του qubit στόχου με τον 
παράγοντα φάσης ie j  μόνο όταν η κατάσταση του qubit ελέγχου και η κατάσταση 
του qubit στόχου είναι 1 . Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δε μεταβάλλει την 
κατάσταση των qubits. 

 Η κβαντική πύλη ελεγχόμενης μετατόπισης φάσης περιγράφεται από τον 
ακόλουθο πίνακα: 

                                 

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 i

C

e j

é ù
ê ú
ê úF =
ê ú
ê ú
ë û

 

Η γενική περιγραφή της δράσης της πύλης είναι: 

                                       c ci i o oC t tF =  

Παρακάτω φαίνονται το σύμβολο και οι ιδιότητες της πύλης CF , όπου στην 
πρώτη στήλη του πίνακα φαίνονται οι καταστάσεις των qubits πριν τη δράση της 
πύλης και στη δεύτερη οι καταστάσεις μετά τη δράση της πύλης: 
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c ti i  oc to  

 00  00  

01  01  

10  10  

11  ie j 11  

 

 
1.3.3.6.  Κβαντική πύλη διπλά ελεγχόμενου ΟΧΙ 

 
Η κβαντική πύλη διπλά ελεγχόμενου ΟΧΙ συμβολίζεται με CCNOT  και δρα σε 

τρία qubit. Τα δύο qubits ονομάζονται qubits ελέγχου και συμβολίζονται με 1c και 2c  
και το άλλο qubit  στόχος και συμβολίζεται με t . Οι καταστάσεις των τριών qubits 
πριν τη δράση της πύλης είναι 

1c i
,

2c i
 και t i

. Ενώ μετά τη δράση της πύλης 
είναι 

1c o
,

2c o
 και t o

. 

Η πύλη CCNOT  αλλάζει την κατάσταση του qubit  στόχου,  όταν και τα δύο 
qubits ελέγχου βρίσκονται στην κατάσταση 1 , ενώ δεν αλλάζει την κατάσταση του 
qubit  στόχου σε κάθε άλλη περίπτωση.  Οι καταστάσεις των qubits ελέγχου 

1c i
 και 

2c i
 δε μεταβάλλονται, δηλαδή ισχύει πάντα  1 1c ci o=  και 2 2c ci o= . 

 Η κβαντική πύλη διπλά ελεγχόμενου ΟΧΙ περιγράφεται από τον ακόλουθο 
πίνακα: 

                                 

1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0

CCNOT

é ù
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú= ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê úë û

 

Η γενική περιγραφή της δράσης της πύλης είναι: 

                                       2 1 2 1c c c ci i i o o oCCNOT t t=  

Παρακάτω φαίνονται το σύμβολο και οι ιδιότητες της πύλης CCNOT , όπου 
στην πρώτη στήλη του πίνακα φαίνονται οι καταστάσεις των qubits πριν τη δράση 
της πύλης και στη δεύτερη οι καταστάσεις μετά τη δράση της πύλης: 
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2 1c c ti i i  2o 1oc c to  

 000   000  

001  001  

010  010  

011  011  

 100   100  

101  101  

110  111  

111  110  

 
 
 

1.3.3.7.  Κβαντική πύλη Fredkin 
 

Η κβαντική πύλη Fredkin συμβολίζεται με F  και δρα κι αυτή σε τρία qubit. Το 
ένα qubit ονομάζεται qubit ελέγχου και συμβολίζεται με c  και τα άλλα δύο 
ονομάζονται qubits στόχοι και συμβολίζονται με 1t και 2t . Οι καταστάσεις των 
τριών qubits πριν τη δράση της πύλης είναι c i

,
1it  και 

2t i
. Ενώ μετά τη δράση 

της πύλης είναι c o
,

1t o
 και 

2t o
. 

Η πύλη F  εναλλάσσει τις καταστάσεις των qubits στόχων, όταν το qubit 
ελέγχου βρίσκεται στην κατάσταση 1 , ενώ όταν το qubit ελέγχου βρίσκονται στην 
κατάσταση 0  οι καταστάσεις των qubits στόχων δεν αλλάζουν. Η κατάσταση του 
qubit ελέγχου c i

 δε μεταβάλλεται, δηλαδή ισχύει πάντα  c ci o= . 

 Η κβαντική πύλη Fredkin περιγράφεται από τον ακόλουθο πίνακα: 

                                

1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1

F

é ù
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú= ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê úë û

 

Η γενική περιγραφή της δράσης της πύλης είναι: 

                                       2 1 2 1c ci i i o o oF t t t t=  
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Παρακάτω φαίνονται το σύμβολο και οι ιδιότητες της πύλης F , όπου στην 
πρώτη στήλη του πίνακα φαίνονται οι καταστάσεις των qubits πριν τη δράση της 
πύλης και στη δεύτερη οι καταστάσεις μετά τη δράση της πύλης: 

 

 

 

 

 

 

 

2 1c c ti i i  2o 1oc c to  

 000   000  

001  001  

010  010  

011  011  

 100   100  

101  110  

110  101  

111  111  

 
 
 

1.3.4. Ο κβαντικός «επεξεργαστής» 
 
Ένα ακόμα βήμα προς τον πολύ δύσκολο στόχο της δημιουργίας ενός 

κβαντικού επεξεργαστή πάνω στον οποίο παλεύουν, χρόνια τώρα, πολυάριθμες 
ερευνητικές ομάδες σε όλο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο 
έτος. Μια ομάδα Αμερικανών επιστημόνων, δημιούργησε τον πρώτο κβαντικό 
επεξεργαστή στερεάς κατάστασης, με την χρήση παρόμοιων τεχνικών με αυτές που 
χρησιμοποιεί η βιομηχανία παραγωγής τσιπ πυριτίου. Η ανακάλυψη έγινε από 
ερευνητές του Τμήματος Φυσικής του πανεπιστημίου Γιέηλ των ΗΠΑ, υπό τον φυσικό 
Λεονάρντο ΝτιΚάρλο, και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Nature». Μέχρι τώρα είχε 
αποδειχτεί τρομερά δύσκολο να δημιουργηθούν τμήματα ενός κβαντικού υπολογιστή 
και συγκεκριμένα του επεξεργαστή από τα συνήθη στερεά υλικά. Ο επεξεργαστής 
χρησιμοποίησε δύο προγράμματα επεξεργασίας, που αποκαλούνται κβαντικοί 
αλγόριθμοι, για να λύσει δύο διαφορετικά προβλήματα. 

Οι κλασικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν μια σειρά από “0’’ και ”1” για να 
αποθηκεύσουν και να μεταφέρουν τις πληροφορίες. Όμως τα κβαντικά συστήματα 
αξιοποιούν την λεγόμενη «υπέρθεση», όπου όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί μπορούν να 
υπάρχουν ταυτόχρονα, γεγονός που αυξάνει τρομερά την ποσότητα των 
πληροφοριών και την ταχύτητα επεξεργασίας τους. Τα qubits μπορούν επίσης να 
αξιοποιήσουν μια άλλη παράξενη κβαντική ιδιότητα, την «κβαντική εμπλοκή», κατά 
την οποία η κατάσταση μιας κβαντικής μονάδας πληροφορίας, δηλαδή ενός qubit, 
επηρεάζει αυτομάτως την κατάσταση ενός άλλου qubit που βρίσκεται σε απόσταση. 
Έτσι, οι κβαντικοί υπολογιστές θα μπορούν να χρησιμοποιούν «qubits σε κβαντική 
εμπλοκή» για να επεξεργάζονται αστραπιαία τις πληροφορίες. 

Μέχρι τώρα είχαν δημιουργηθεί κβαντικοί αλγόριθμοι, αλλά για χρήση μόνο σε 
εξωτερικά συστήματα που χρησιμοποιούσαν λέιζερ η αιωρούμενα ιόντα με τη 
βοήθεια ισχυρών μαγνητών. Τώρα, είναι η πρώτη φορά που δημιουργήθηκε ένας πιο 
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προσγειωμένος κβαντικός επεξεργαστής, πλησιέστερα στην στερεή φύση και στην 
λειτουργία των σημερινών επεξεργαστών. 

Η συσκευή που έφτιαξε η ομάδα του Γιέηλ, αποτελείται από δύο «transmon 
qubits», δηλαδή από μικροσκοπικά κομμάτια ενός υπεραγώγιμου υλικού, το οποίο 
αποτελείται από ένα φιλμ νιόβιου πάνω σε ένα λεπτό υπόστρωμα οξειδίου του 
αλουμινίου, όπου έχουν χαραχτεί κενά. Το ηλεκτρικό ρεύμα διατρέχει αυτά τα κενά, 
ενώ τα δύο qubits του πρωτότυπου αυτού ηλεκτρονικού επεξεργαστή είναι 
διαχωρισμένα από μια κοιλότητα που περιέχει μικροκύματα. Βέβαια, το πλεονέκτημα 
είναι ότι όλη η συσκευή αποτελείται από στερεά υλικά, ενώ παράγεται με την χρήση 
καθιερωμένων βιομηχανικών τεχνικών. Όμως υπάρχουν και σημαντικές διαφορές με 
έναν συμβατικό κομπιούτερ, αφού ο νέος κβαντικός επεξεργαστής λειτουργεί λίγο 
πάνω από την θερμοκρασία του απολύτου μηδενός (μείον 273,15 βαθμοί Κελσίου), 
γεγονός που απαιτεί εξειδικευμένη τεχνολογία ψύξης. 

Οι ερευνητές κατάφεραν να ελέγξουν το κβαντικό σύστημα χρησιμοποιώντας τα 
μικροκύματα με τέτοια συχνότητα, ώστε τα qubits να εισέρχονται στην κατάσταση της 
«κβαντικής εμπλοκής» και της «κβαντικής υπέρθεσης». Οι επιστήμονες μπόρεσαν να 
διατηρήσουν την κατάσταση αυτή για ένα μικρο-δευτερόλεπτο, που για τα κβαντικά 
δεδομένα είναι πραγματικά μεγάλο διάστημα. Μέχρι τώρα η κβαντική εμπλοκή και 
υπέρθεση είχε διατηρηθεί μόλις για ένα νανο-δευτερόλεπτο, αλλά με την αύξηση πια 
σε ένα μικρο-δευτερόλεπτο δηλαδή χίλιες φορές περισσότερο, υπάρχει επαρκής 
χρόνος για να «τρέξουν» οι αλγόριθμοι επεξεργασίας. 

Το σύστημα επεξεργάστηκε δύο αλγορίθμους γραμμένους ειδικά για κβαντικά 
συστήματα. Ο ένας είναι ο λεγόμενος «αλγόριθμος αναζήτησης του Γκρόβερ», και 
χρησιμοποιείται για να αναζητήσει ο επεξεργαστής μέσα από ένα τηλεφωνικό 
κατάλογο το όνομα κάποιου, όταν το τηλέφωνο είναι γνωστό. Ο νέος κβαντικός 
επεξεργαστής είχε επιτυχία 80% στις σχετικές αναζητήσεις. 

Ο ΝτιΚάρλο παραδέχεται ότι, προς το παρόν, πρόκειται για «έναν πολύ απλό 
κβαντικό επεξεργαστή», που «σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ακόμα έναν 
πρακτικό κβαντικό υπολογιστή». Η ερευνητική ομάδα του Γιέηλ ήδη εργάζεται για να 
προσθέσει πάνω από δύο qubits στον επεξεργαστή, ώστε να αυξήσει την 
επεξεργαστική ισχύ του (κάθε qubit που προστίθεται, πολλαπλασιάζει την ταχύτητα 
επεξεργασίας των δεδομένων). Όπως δήλωσαν οι ερευνητές, μέχρι τρία ή τέσσερα 
qubits  τα προβλήματα φαίνεται να ξεπερνιούνται,  μετά όμως για να υπάρξουν πχ.  
δέκα qubits τα πράγματα δυσκολεύουν ιδιαίτερα.[14] 
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      Δύο-qubit cQED συσκευή, και κοιλότητα/qubit χαρακτηρισμός. 
 
 

 
                 
                  L DiCarlo et al. Nature 000, 1-5 (2009) doi:10.1038/nature08121  
 
 
 
             

Υλοποίηση του αλγόριθμου αναζήτησης Grover. 
 
 

 
 
 

L DiCarlo et al. Nature 000, 1-5 (2009) doi:10.1038/nature08121 
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1.4. Κβαντικοί υπολογισμοί 
   
 
Οι κβαντικοί υπολογισμοί είναι δράσεις τελεστών που έχουν ως αποτέλεσμα 

την περιστροφή διανυσμάτων στο χώρο Hilbert. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει για 
να αναπαρασταθούν οι κβαντικοί υπολογισμοί με κάποιο μοντέλο είναι αρκετές. Το 
πιο επιτυχημένο μοντέλο είναι το κυκλωματικό μοντέλο των κβαντικών υπολογισμών. 
Κάθε κβαντικός υπολογισμός, απλός ή πολύπλοκος μπορεί να αναπαρασταθεί με 
ένα κύκλωμα. Τα κυκλώματα που αναπαριστούν κβαντικούς υπολογισμούς 
ονομάζονται κβαντικά κυκλώματα και αποτελούνται από qubits, κβαντικούς 
καταχωρητές και κβαντικές πύλες. Στα κβαντικά κυκλώματα δεν υπάρχει ροή 
πληροφορίας από πύλη σε πύλη, αλλά διαδοχικές δράσεις κβαντικών πυλών σε 
κβαντικούς καταχωρητές στους οποίους βρίσκεται αποθηκευμένη η πληροφορία. Τα 
κβαντικά κυκλώματα αναπαριστούν τη χρονική σειρά και τον τρόπο με τον οποίο 
δρουν οι κβαντικές πύλες στους κβαντικούς καταχωρητές. 

 
Η διαδικασία που ακολουθείται για την εκτέλεση κβαντικών υπολογισμών 

συνοπτικά είναι η εξής: 
 
1. Δίνεται η αρχική κατάσταση των qubits που αποτελούν τον κβαντικό 

καταχωρητή. Υπολογίζουμε το τανυστικό γινόμενο των πινάκων των 
καταστάσεων των qubits. Ο πίνακας που προκύπτει είναι η αρχική 
κατάσταση του κβαντικού καταχωρητή. 

2. Υπολογίζουμε το τανυστικό γινόμενο των πινάκων που περιγράφουν τις 
κβαντικές πύλες που δρουν στο επόμενο βήμα του κβαντικού υπολογισμού. 

3. Επειδή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δώσει με οποιαδήποτε σειρά την 
κατάσταση των qubits εισόδου των πυλών, πρέπει να γίνει προσαρμογή 
του πίνακα κατάστασης του τρέχοντος βήματος του κβαντικού καταχωρητή 
ώστε να είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές των πυλών, όπως δόθηκαν 
σε προηγούμενη ενότητα. 

4. Πολλαπλασιάζουμε τον πίνακα που προκύπτει από το τανυστικό γινόμενο 
των πινάκων των κβαντικών πυλών με τον πίνακα της κατάστασης του 
κβαντικού καταχωρητή. Το αποτέλεσμα είναι ο πίνακας  της νέας 
κατάστασης του κβαντικού καταχωρητή. 

5. Στο σημείο αυτό επαναφέρω τη προσαρμογή που πραγματοποίησα 
νωρίτερα. Δηλαδή ξανά αλλάζω τη νέα πλέον κατάσταση του κβαντικού 
καταχωρητή ώστε να συμφωνεί με την αρχική σειρά των qubits. 

6.  Επαναλαμβάνουμε τα 2,  3,  4  και 5  τόσες φορές όσα και τα βήματα του 
κβαντικού υπολογισμού. 

7. Η τελική κατάσταση του κβαντικού καταχωρητή είναι το αποτέλεσμα του 
κβαντικού υπολογισμού. 

Παρακάτω η διαδικασία αυτή θα παρουσιαστεί πιο αναλυτικά. 

Κάποιες χρήσιμες παρατηρήσεις που αφορούν τους κβαντικούς υπολογισμούς 
είναι οι ακόλουθες: 
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· Στα κβαντικά κυκλώματα δεν πρέπει να υπάρχουν διακλαδώσεις, αφού δε 
μπορούμε να αντιγράψουμε την κατάσταση ενός qubit. 

· Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχουν βρόχοι ανάδρασης. 

· Και τέλος στους κβαντικούς υπολογιστές το «δεν κάνω τίποτα» είναι κι αυτό μια 
δράση. 
 

 
 

1.5. Αντικείμενο διπλωματικής 
 
 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν η δημιουργία ενός προσομοιωτή 

κβαντικών υπολογισμών σε γλώσσα προγραμματισμού python.  

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, δημιουργήθηκε μία γραφική διεπαφή για 
την εξυπηρέτηση των χρηστών του προγράμματος. Η γραφική αυτή διεπαφή παρέχει 
τη δυνατότητα συμμετοχής μέχρι 9 qubits και 17 βημάτων κβαντικών υπολογισμών. 
Επίσης παρέχεται ένα βοηθητικό πρόγραμμα στο χρήστη διαχωρισμένο από τη 
γραφική διεπαφή δίνοντάς του έτσι τη δυνατότητα πραγματοποίησης κβαντικών 
υπολογισμών στους οποίους συμμετέχει οποιοσδήποτε αριθμός qubits και βημάτων 
επιθυμεί. 

Επίσης για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος απαραίτητη ήταν η 
χρήση τεσσάρων αρχείων. Το αρχείο QuantLinstp περιέχει το πλήθος των qubits και 
των βημάτων. Το αρχείο QuantReg περιέχει τις αρχικές καταστάσεις των qubits που 
αποτελούν τον κβαντικό καταχωρητή. Το αρχείο QuantGate περιέχει τις κβαντικές 
πύλες που δρουν σε κάθε βήμα του κβαντικού υπολογισμού. Ενώ το αρχείο 
QuantPhase περιέχει τις γωνίες μετατόπισης φάσης όπου χρησιμοποιούνται 
κβαντικές πύλες μετατόπισης φάσης και ελεγχόμενης μετατόπισης φάσης. 

Μετά τη διεκπεραίωση του υπολογισμού δημιουργούνται δύο αρχεία. Το αρχείο 
ProbDistrMeasure που αποτελεί έξοδο του κβαντικού καταχωρητή και περιέχει την 
πιθανότητα να μετρηθεί κάθε κατάσταση του κβαντικού καταχωρητή σε όλα τα 
βήματα του κβαντικού υπολογισμού και το αρχείο ProbDistrPhase που αποτελεί 
επίσης έξοδο του κβαντικού καταχωρητή και περιέχει τις φάσεις του κβαντικού 
καταχωρητή σε όλα τα βήματα του κβαντικού υπολογισμού. 

Στη συνέχεια με τη βοήθεια των αρχείων ProbDistrMeasure και ProbDistrPhase 
δημιουργούνται τα διαγράμματα μέτρου και φάσης στην ίδια νέα γραφική διεπαφή. Η 
διεπαφή αυτή παρέχει τη δυνατότητα μεγέθυνσης για μεγαλύτερη ευκρίνεια σε 
περιπτώσεις υπολογισμών που περιέχουν μεγάλο πλήθος qubit και βημάτων. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως για τη σωστή διεξαγωγή των κβαντικών 
υπολογισμών είναι βασικό σε κάθε βήμα να υπάρχει μόνο μία κβαντική πύλη που 
έχει qubit ελέγχου. Δηλαδή σε κάθε βήμα να περιέχεται μόνο μία εκ των πυλών 
CNOT, CPHASE, CCNOT και F.  Σε περίπτωση που ο χρήστης χρειάζεται να βάλει 
περισσότερες της μίας τέτοιου είδους πύλες σε ένα βήμα, προτείνεται να αναλύσει το 
βήμα αυτό σε περισσότερα του ενός ώστε σε κάθε νέο πρόσθετο βήμα να προκύπτει 
μόνο μία τέτοιου είδους πύλη.  

Περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τη δομή αλλά και τη λειτουργία της 
υλοποίησης θα δοθούν παρακάτω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 
 

 
 
2.1. Γλώσσα προγραμματισμού Python 

 
 

2.1.1. Ορισμός  
 
Η Python είναι μια διερμηνευόμενη, αντικειμενοστρεφής, υψηλού επιπέδου 

γλώσσα προγραμματισμού με δυναμική σημασιολογία. Η υψηλού επιπέδου 
κατασκευή της σε δομές δεδομένων, σε συνδυασμό με τη δυναμική τυποποίηση και 
την δυναμική διασύνδεση, την καθιστούν αρκετά ελκυστική για Ταχεία Ανάπτυξη 
Εφαρμογών, όπως για τη χρήση της ως μια προγραμματιστική ή ενσωματώσιμη 
γλώσσα για να συνδέει υπάρχοντα κομμάτια μαζί. Η Python είναι απλή, εύκολη στην 
εκμάθηση του τρόπου που συντάσσεται ενώ δίνει έμφαση στην αναγνωσιμότητα και 
επομένως μειώνει το κόστος τις συντήρησης των προγραμμάτων. Η Python 
υποστηρίζει δομές και πακέτα, τα οποία βοηθούν στη διαμόρφωση του 
προγράμματος και στην επαναχρησιμοποίηση του κώδικα. Ο διερμηνέας Python και 
η εκτεταμένη κύρια βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμα σε κώδικα ή σε δυαδική μορφή χωρίς 
χρέωση για όλες τις μεγάλες πλατφόρμες, και μπορούν να διανέμονται ελεύθερα. 

Συχνά, οι προγραμματιστές προτιμούν την Python, λόγω της αύξησης της 
παραγωγικότητας που παρέχει. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει βήμα μεταγλώττισης, ο 
επεξεργαστικός-δοκιμαστικός-διορθωτικός κύκλος είναι απίστευτα γρήγορος. Ο 
εντοπισμός σφαλμάτων σε προγράμματα Python είναι εύκολος: ένα σφάλμα ή μια 
κακή είσοδος ποτέ δεν θα προκαλέσει σφάλμα καταμερισμού.  Αντί αυτού,  όταν ο 
διερμηνέας διαπιστώσει σφάλμα, εγείρει μια εξαίρεση. Όταν το πρόγραμμα δεν 
συλλαμβάνει την εξαίρεση, ο διερμηνέας εκτυπώνει μια στοίβα ίχνος. Ο ελεγκτής 
σφαλμάτων σε επίπεδο κώδικα επιτρέπει την επιθεώρηση των τοπικών και γενικών 
μεταβλητών, την αξιολόγηση των αυθαίρετων εκφράσεων, την τοποθέτηση σημείων 
παύσης, την περιήγηση μέσα στον κώδικα μια γραμμή κάθε φορά, και ούτω καθεξής. 
Το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων είναι γραμμένο σε Python και το ίδιο, 
επιβεβαιώνοντας τη δύναμη ενδοστρέφειας της Python. Από την άλλη πλευρά, συχνά 
ο ταχύτερος τρόπος για να εντοπιστούν σφάλματα σε ένα προγράμματος είναι η 
εισαγωγή ορισμένων εντολών  print στον κώδικα: ο γρήγορος επεξεργαστικός-
δοκιμαστικός-διορθωτικός κύκλος κάνει αυτή την απλή προσέγγιση πολύ 
αποτελεσματική.[16] 

 
2.1.2. Ιστορικά στοιχεία  

  
Ο Guido van Rossum συνέλαβε την ιδέα της Python στα τέλη της δεκαετίας του 

1980 ενώ η εφαρμογή της ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 1989 στο CWI στην Ολλανδία, 
ως διάδοχος της γλώσσας προγραμματισμού ABC, μπορώντας να χειριστεί τις 
εξαιρέσεις και να διασυνδέεται με το λειτουργικό σύστημα Amoeba. Ο Van Rossum 
είναι ο κύριος συντάκτης της Python, και το ότι συνεχίζει να έχει τον κεντρικό ρόλο 
στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατεύθυνση της Python αντανακλάται στον 
τίτλο που του δόθηκε από την κοινότητα της Python ως Benevolent Dictator for Life 
(BDFL). 
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Αρχικά, η Python ήταν γλώσσα scripting που χρησιμοποιούνταν στο 
λειτουργικό σύστημα Amoeba, ικανή και για κλήσεις συστήματος. 

Η πιο πρόσφατη έκδοση της σειράς 2.x  της Python  είναι η 2.6.  Από τις 3  
Δεκεμβρίου 2008 έχει κυκλοφορήσει η έκδοση 3.0 (γνωστή και ως py3k ή python 
3000). Τρέχουσα έκδοση είναι η 3.1. Πολλά από τα καινούργια χαρακτηριστικά αυτής 
της έκδοσης έχουν μεταφερθεί στην έκδοση 2.6 που είναι προς τα πίσω συμβατή. 

Η python 3 είναι η πρώτη ιστορικά γλώσσα προγραμματισμού που σπάει την 
προς τα πίσω συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις ώστε να διορθωθούν κάποια 
λάθη που υπήρχαν σε προγενέστερες εκδόσεις και να καταστεί ακόμα πιο σαφής ο 
απλός τρόπος με τον οποίο μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Guido van Rossum, ο δημιουργός της γλώσσας 
Python, ονόμασε τη γλώσσα από την εκπομπή "Monty Python's Flying Circus" του 
BBC. [15]  

 
 

2.1.3. Χαρακτηριστικά στοιχεία 
 
Η Python είναι μια από εκείνες τις σπάνιες γλώσσες που ισχυρίζονται ότι είναι 

και απλές και ισχυρές. Ένα στοιχείο της συγκεκριμένης γλώσσας που την κάνει 
αρκετά ελκυστική είναι πως επιτρέπει στον προγραμματιστή να συγκεντρώνεται στη 
λύση ενός προβλήματος παρά στο συντακτικό και τη δομή της. 

 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της Python που την καθιστούν ως ένα εξαιρετικό 

εργαλείο προγραμματισμού, είναι τα εξής: 

· Απλή  

Η Python είναι μια απλή και μινιμαλιστική γλώσσα. Το διάβασμα ενός καλού 
προγράμματος σε Python είναι σαν το διάβασμα των Αγγλικών, των πολύ αυστηρών 
Αγγλικών όμως. Αυτή η ομοιότητα της Python με ψευδοκώδικα είναι ένα από τα πιο 
ισχυρά σημεία της. Επιτρέπει στον προγραμματιστή να συγκεντρώνεται στη λύση του 
προβλήματος αντί στην ίδια τη γλώσσα.  

· Εύκολη στην εκμάθηση  

Είναι εξαιρετικά απλό να ξεκινήσει κάποιος με την Python. Η Python έχει μια 
ασυνήθιστα απλή σύνταξη, όπως έχει ήδη αναφερθεί.  

· Ελεύθερη και Ανοικτού Κώδικα  

Η Python είναι ένα παράδειγμα ΕΛΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό 
Ανοικτού Κώδικα). Με απλά λόγια, μπορούν να διανέμονται αντίγραφα αυτού του 
λογισμικού, να διαβάζεται ο πηγαίος κώδικάς του, να γίνονται αλλαγές σ' αυτόν και 
να χρησιμοποιούνται κομμάτια του σε νέα ελεύθερα προγράμματα. Το ΕΛΛΑΚ 
βασίζεται στην ιδέα μιας κοινότητας που μοιράζεται τη γνώση. Αυτός είναι ένας από 
τους λόγους για τους οποίους η Python είναι τόσο καλή -δημιουργήθηκε και 
βελτιώνεται συνεχώς από μια κοινότητα που το μόνο που θέλει είναι μια καλύτερη 
Python.  

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Scripting&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Amoeba_distributed_operating_system&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
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· Γλώσσα υψηλού επιπέδου  

Όταν γράφει κάποιος προγράμματα στην Python, δε χρειάζεται να νοιάζεται για 
τις χαμηλού επιπέδου λεπτομέρειες όπως η διαχείριση της μνήμης που 
χρησιμοποιείται από τα προγράμματά, κλπ.  

· Φορητή  

Λόγω του ανοικτού της κώδικα, η Python έχει υλοποιηθεί (δηλαδή αλλάχθηκε 
για να λειτουργεί) σε πολλές πλατφόρμες. Όλα τα Python προγράμματά μπορούν να 
δουλέψουν σε οποιαδήποτε από αυτές τις πλατφόρμες χωρίς να χρειάζονται 
καθόλου αλλαγές αρκεί να έχει αποφευχθεί  η χρησιμοποίηση χαρακτηριστικών που 
εξαρτώνται από κάθε σύστημα.  

Η Python μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Linux, στα Windows, στο FreeBSD, σε 
Macintosh, στο Solaris, στο OS/2, στην Amiga, στο AROS, στο AS/400, στο BeOS, 
στο OS/390,  στο z/OS,  στο Palm  OS,  στο QNX,  στο VMS,  στο Psion,  στο Acorn  
RISC OS, στο VxWorks, σε PlayStation, στο Sharp Zaurus, στα Windows CE ακόμα 
και σε PocketPC.  

· Διερμηνευόμενη  

Ένα πρόγραμμα που γράφεται σε μια μεταγλωττιζόμενη γλώσσα όπως η C ή η 
C++  μετατρέπεται από την πηγαία γλώσσα,  για παράδειγμα τη C  ή τη C++  σε μια 
γλώσσα που μιλάει ο υπολογιστής σας (δυαδικός κώδικας δηλαδή 0  και 1)  
χρησιμοποιώντας ένα μεταγλωττιστή με διάφορες σημαίες και επιλογές. Όταν τρέχετε 
το πρόγραμμα, ο συνδέτης αντιγράφει το πρόγραμμα στη μνήμη και αρχίζει να το 
τρέχει.  

Η Python, από την άλλη, δε χρειάζεται μεταγλώττιση σε δυαδικό αρχείο. Απλά 
τρέχετε το πρόγραμμα απ'  ευθείας από τον πηγαίο κώδικα.  Εσωτερικά,  η Python  
μετατρέπει τον πηγαίο κώδικα σε μια ενδιάμεση μορφή που ονομάζεται bytecode και 
μετά το μεταφράζει στη γλώσσα του υπολογιστή και μετά το τρέχει. Όλο αυτό, στην 
πραγματικότητα κάνει τη χρήση της Python πολύ πιο εύκολη αφού δε χρειάζεται να 
ανησυχείτε για τη μεταγλώττιση του προγράμματος, τη σύνδεση με τις κατάλληλες 
βιβλιοθήκες, κλπ. Αυτό επίσης κάνει τα προγράμματα της Python εξαιρετικά φορητά, 
αφού μπορεί απλά να αντιγράψει το πρόγραμμα Python που έφτιαξε κάποιος σε έναν 
άλλο υπολογιστή και να παρατηρήσει ότι δουλεύει.  

· Αντικειμενοστρεφής  

Η Python υποστηρίζει τόσο το διαδικασιοστρεφή προγραμματισμό (procedure-
oriented) όσο και τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό (object-oriented). Στο 
διαδικασιοστρεφή προγραμματισμό, το πρόγραμμα δομείται πάνω σε διαδικασίες ή 
συναρτήσεις οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο από επαναχρησιμοποιήσιμα κομμάτια 
από προγράμματα. Στις αντικειμενοστρεφείς γλώσσες, τα προγράμματα δομούνται 
πάνω σε αντικείμενα τα οποία συνδυάζουν δεδομένα και λειτουργικότητα. Η Python 
έχει έναν πολύ ισχυρό αλλά πολύ απλό τρόπο για αντικειμενοστρεφή 
προγραμματισμό, ειδικά όταν συγκρίνεται με μεγάλες γλώσσες όπως η C++ ή η Java.  

· Επεκτάσιμη  

Αν χρειάζεται ο προγραμματιστής ένα κρίσιμο κομμάτι κώδικα να τρέχει πολύ 
γρήγορα ή αν πρέπει να έχει ένα κομμάτι ενός αλγόριθμου που να μην είναι ανοικτό, 
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τότε μπορεί να προγραμματίσει εκείνο το κομμάτι σε C  ή C++  και μετά να το 
χρησιμοποιήσει από το Python πρόγραμμά.  

· Ενσωματώσιμη  

Η Python  μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στα προγράμματα σε C/C++  για να 
δώσει δυνατότητες 'scripting' για τους χρήστες των προγραμμάτων.  

· Εκτεταμένες βιβλιοθήκες  

Η Πρότυπη βιβλιοθήκη της Python είναι πραγματικά τεράστια. Μπορεί να 
βοηθήσει στη πραγματοποίηση διαφόρων πραγμάτων σχετικά με κανονικές 
εκφράσεις, δημιουργία τεκμηρίωσης, δοκιμές μονάδων, νημάτωση, βάσεις 
δεδομένων,  περιηγητές ιστού,  CGI,  FTP,  email,  XML,  XML-RPC,  HTML,  αρχεία 
WAV, κρυπτογράφηση, γραφικές διεπαφές χρήστη (GUI -graphical user interfaces), 
Tk, και άλλα πράγματα που εξαρτώνται από το σύστημα. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα 
όποτε είναι εγκατεστημένη η Python. Αυτό ονομάζεται φιλοσοφία 'Batteries Included' 
της Python.  

Επιπλεόν από την πρότυπη βιβλιοθήκη, υπάρχουν διάφορες άλλες βιβλιοθήκες 
υψηλής ποιότητας όπως η wxPython , η Twisted, η Python Imaging Library και 
πολλές άλλες.  

Η Python είναι πραγματικά μια συναρπαστική και ισχυρότατη γλώσσα. Έχει το 
σωστό συνδυασμό απόδοσης και χαρακτηριστικών που κάνουν τη δημιουργία 
προγραμμάτων σε Python διασκεδαστική και εύκολη.[5][6] 

 
Όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά καθιστούν τη γλώσσα Python ένα εξαιρετικό 

εργαλείο για τη δημιουργία ενός προγράμματος που θα υλοποιεί έναν κβαντικό 
υπολογιστή, το οποίο αποτελεί και το θέμα  της παρούσας διπλωματικής. 

 
 

2.1.4. Απόψεις 
 
Σίγουρα θα ήταν παράληψη αν δεν αναφέρονταν κάποιες απόψεις ειδικών 

σχετικά με την Python:  

·   Ο Eric S. Raymond είναι ο συγγραφέας του "Ο καθεδρικός και το παζάρι" και 
είναι επίσης εκείνος που πρότεινε τον όρο Ανοικτός κώδικας. Λέει ότι η 
Python έγινε η αγαπημένη του γλώσσα προγραμματισμού.[17] 

·   Ο Bruce Eckel είναι ο συγγραφέας των διάσημων βιβλίων Thinking in Java 
και Thinking in C++.  Λέει ότι καμιά γλώσσα δεν τον έκανε να νιώσει πιο 
παραγωγικός από την Python. Λέει ότι η Python είναι ίσως η μόνη γλώσσα η 
οποία εστιάζει στο να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα για τον 
προγραμματιστή.[18] 

·   Ο Peter Norvig είναι ένας γνωστός συγγραφέας της Lisp και Διευθυντής 
ποιότητας αναζητήσεων στο Google. Λέει ότι η Python πάντα ήταν ένα 
εσωτερικό κομμάτι του Google. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό 
κοιτώντας τις αγγελίες Google Jobs στις οποίες αναγράφεται η γνώση της 
Python ως απαιτούμενη για μηχανικούς λογισμικού.[19] 
 
 

http://www.wxpython.org/
http://www.twistedmatrix.com/products/twisted
http://www.pythonware.com/products/pil/index.htm
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2.2. Χρήσιμες βιβλιοθήκες 
 
 

2.2.1. Εισαγωγή 
 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η Πρότυπη βιβλιοθήκη της Python είναι 

πραγματικά τεράστια.  Όμως εκτός από αυτή τη βασική βιβλιοθήκη που είναι 
διαθέσιμη όποτε είναι εγκατεστημένη η Python, η γλώσσα μας παρέχει τη δυνατότητα 
να προσθέσουμε και διάφορες άλλες βιβλιοθήκες υψηλής ποιότητας οι οποίες 
εξυπηρετούν το σκοπό μας. 

Έτσι για την διεξαγωγή του προγράμματος της παρούσας διπλωματικής οι 
βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στη συνέχεια καθώς και η 
διαδικασία εγκατάστασης κάθε μίας εξ αυτών. 

 
 

2.2.2. Βιβλιοθήκη NumPy 
 
 

2.2.2.1. Γενικά στοιχεία 
 
Η NumPy είναι μια επέκταση της γλώσσας προγραμματισμού Python, που 

προσθέτει υποστήριξη για τους μεγάλους, πολυδιάστατους πίνακες και τις μήτρες, 
μαζί με μια μεγάλη βιβλιοθήκη υψηλού επιπέδου μαθηματικών συναρτήσεων ώστε 
να ενεργεί σε αυτούς τους πίνακες. Ο πρόγονος του NumPy, Numeric, 
δημιουργήθηκε αρχικά από τον Jim Hugunin. Η NumPy είναι ένας ανοιχτός κώδικας 
και έχει πολλούς συντελεστές.[20] 

 

This is a logo for NumPy 
 
 

2.2.2.2. Εγκατάσταση 
 
Για την εγκατάσταση της βιβλιοθήκης Numpy ακολουθούνται τα εξής βήματα: 

1. Ανοίγουμε έναν web browser και πληκτρολογούμε τη διεύθυνση 
http://www.scipy.org. 

2. Πατάμε το download link. 

3. Στη συνέχεια στη σελίδα που βρισκόμαστε πατάμε τον σύνδεσμο 
SourceForge download site for numpy. 

4. Στη σελίδα που έχουμε μεταφερθεί μπορούμε να βρούμε τη νεότερη 
ελεύθερη έκδοση numpy που είναι διαθέσιμη. Έτσι για Windows 32-bit 
επιλέγουμε το ακόλουθο αρχείο: numpy-1.3.0-win32-superpack-
python2.6.exe. 

http://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1.3.0/numpy-1.3.0-win32-superpack-python2.6.exe/download
http://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1.3.0/numpy-1.3.0-win32-superpack-python2.6.exe/download
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5. Πατώντας τον παραπάνω σύνδεσμο εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρό 
στο οποίο πατάμε save file ώστε να σώσουμε το εκτελέσιμο στον 
υπολογιστή μας. 

 

6. Έπειτα τρέχουμε το εκτελέσιμο διπλοκλικάροντας πάνω σ’ αυτό . Ο 
Numpy super installer Setup εντοπίζει την Python Version που είναι 
εγκατεστημένη στον υπολογιστή και αν πχ. το Python Directory είναι 
C:\Python264\ τότε το Installation Directory της numpy θα είναι 
C:\Python264\Lib\site-packages\. 

7. Ακολουθούμε τις default ρυθμίσεις και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση. Τώρα η βιβλιοθήκη είναι έτοιμη για χρήση. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε αφορά Windows 32-bit και Python 2.6. Σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ακολουθείται παρόμοια διαδικασία επιλέγοντας πάντα 
το κατάλληλο εκτελέσιμο αρχείο.  

Στη σελίδα Numpy Example List With Doc μπορεί να βρει κάποιος πληθώρα 
παραδειγμάτων για καλύτερη κατανόηση της βιβλιοθήκης.[23] 

 
 
 

2.2.3. Βιβλιοθήκη Matplotlib   
 
 

2.2.3.1. Γενικά στοιχεία 
 
Η Matplotlib είναι μια βιβλιοθήκη διαγραμμάτων για τη γλώσσα 

προγραμματισμού Python και τη NumPy αριθμητικά μαθηματική επέκτασή της. 
Παρέχει ένα αντικειμενοστρεφές API που επιτρέπει σε διαγράμματα να εντάσσονται 
σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν γενικής χρήσης εργαλεία GUI, όπως wxPython, Qt 
ή GTK. Υπάρχει επίσης μια διαδικαστική "pylab" διεπαφή που βασίζεται σε μια 
καταστατική μηχανή (όπως το OpenGL), σχεδιασμένη να μοιάζει αρκετά με αυτή του 
MATLAB. 

Η Matplotlib γράφτηκε και συντηρήθηκε κυρίως από τον John Hunter, και 
διατίθεται υπό την BSD-style άδεια. 

Επί του παρόντος, η Matplotlib παρέχει υποστήριξη για Python εκδόσεις 2.4 με 
2.6.[21] 

 

This is a logo for Matplotlib. 
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2.2.3.2. Εγκατάσταση 
 
Για την εγκατάσταση της βιβλιοθήκης Matplotlib ακολουθούνται τα εξής βήματα: 

1. Ανοίγουμε έναν web browser και πληκτρολογούμε τη διεύθυνση 
http://matplotlib.sourceforge.net/. 

2. Πατάμε το download link που βρίσκεται στη στήλη στην άκρη δεξιά. 

3. Στη σελίδα που έχουμε μεταφερθεί μπορούμε να βρούμε τη νεότερη 
ελεύθερη έκδοση Matplotlib που είναι διαθέσιμη. Έτσι για Windows 32-bit 
επιλέγουμε το ακόλουθο αρχείο: matplotlib-0.99.1.win32-py2.6.exe. 

4. Πατώντας τον παραπάνω σύνδεσμο εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρό 
στο οποίο πατάμε save file ώστε να σώσουμε το εκτελέσιμο στον 
υπολογιστή μας. 

 

5. Έπειτα τρέχουμε το εκτελέσιμο διπλοκλικάροντας πάνω σ’ αυτό. Ο Setup 
matplotlib-0.99.1 εντοπίζει την Python Version που είναι εγκατεστημένη 
στον υπολογιστή και αν πχ. το Python Directory είναι C:\Python264\ τότε το 
Installation Directory της matplotlib θα είναι C:\Python264\Lib\site-
packages\. 

6. Ακολουθούμε τις default ρυθμίσεις και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση. Τώρα η βιβλιοθήκη είναι έτοιμη για χρήση. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε αφορά Windows 32-bit και Python 2.6. Σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ακολουθείται παρόμοια διαδικασία επιλέγοντας πάντα 
το κατάλληλο εκτελέσιμο αρχείο.  

Στη Gallery της σελίδας της Matplotlib μπορεί να βρει κάποιος πληθώρα 
παραδειγμάτων για μεγαλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση της βιβλιοθήκης.[24] 

 
 
 

2.2.4. Βιβλιοθήκη wxPython 
 
 

2.2.4.1. Γενικά στοιχεία 
 

Η wxPython είναι ένα περιτύλιγμα για το cross-platform GUI API (που συχνά 
αναφέρεται ως 'toolkit')  wxWidgets  (που είναι γραμμένη σε C++)  για τη γλώσσα 
προγραμματισμού Python. Είναι μία από τις εναλλακτικές λύσεις αντί για το Tkinter, 
το οποίο συνοδεύει την Python. Υλοποιείται ως μοντέλο επέκτασης της Python 
(native code). Άλλες δημοφιλείς εναλλακτικές είναι το pygtk και το PyQT. Όπως τα 
wxWidgets και wxPython, είναι ελεύθερο λογισμικό.[22] 

http://sourceforge.net/projects/matplotlib/files/matplotlib/matplotlib-0.99.1/matplotlib-0.99.1.win32-py2.6.exe/download
http://en.wikipedia.org/wiki/Toolkit
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The official wxPython logo 
 
 

2.2.4.2. Εγκατάσταση 
 
Για την εγκατάσταση της βιβλιοθήκης wxPython ακολουθούνται τα εξής βήματα: 

1. Ανοίγουμε έναν web browser και πληκτρολογούμε τη διεύθυνση 
http://www.wxpython.org/. 

2. Πατάμε το download link που βρίσκεται στη στήλη στην άκρη αριστερά. 

3. Στη συνέχεια, στη σελίδα που βρισκόμαστε πατάμε τον σύνδεσμο 
SourceForge download site for numpy. 

4. Στη σελίδα που έχουμε μεταφερθεί μπορούμε να βρούμε τη νεότερη 
ελεύθερη έκδοση Matplotlib που είναι διαθέσιμη. Έτσι για Windows 32-bit 
και Python 2.6 επιλέγουμε το ακόλουθο αρχείο: win32-unicode 

5. Πατώντας τον παραπάνω σύνδεσμο εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρό 
στο οποίο πατάμε save file ώστε να σώσουμε το εκτελέσιμο στον 
υπολογιστή μας. 

 

6. Έπειτα τρέχουμε το εκτελέσιμο διπλοκλικάροντας πάνω σ’ αυτό. Ο Setup 
wxPython2.8-unicode-py-26 εντοπίζει την Python Version που είναι 
εγκατεστημένη στον υπολογιστή και αν πχ. το Python Directory είναι 
C:\Python264\ τότε το Installation Directory της wxPython θα είναι 
C:\Python264\Lib\site-packages\. 

7. Ακολουθούμε τις default ρυθμίσεις και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση. Τώρα η βιβλιοθήκη είναι έτοιμη για χρήση. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε αφορά Windows 32-bit και Python 2.6. Σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ακολουθείται παρόμοια διαδικασία επιλέγοντας πάντα 
το κατάλληλο εκτελέσιμο αρχείο.  

Στη σελίδα How to Learn wxPython της wxPyWiki μπορεί να βρει κάποιος 
πληθώρα οδηγιών και παραδειγμάτων για καλύτερη κατανόηση της βιβλιοθήκης.[25] 

 

http://downloads.sourceforge.net/wxpython/wxPython2.8-win32-unicode-2.8.10.1-py26.exe
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Κεφάλαιο 3 
Εφαρμογή 

 
 
 
 

3.1. Οδηγίες χρήσης του προγράμματος με χρήση γραφικής 
διεπαφής 
 
 

3.1.1. Τι χρειάζεται για να τρέξει το πρόγραμμα  
 
Για να τρέξει το πρόγραμμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας που 

διεκπεραιώνει κβαντικούς υπολογισμούς πρέπει ο χρήστης να διαθέτει ένα πακέτο 
Python έκδοσης 2.6 ή νεότερης καθώς και να έχει εγκαταστήσει και τις βιβλιοθήκες 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Το πρόγραμμα λειτουργεί τρέχοντας το αρχείο 
QuantumComputer.py ή το αρχείο SimpleQuantumComputer.py, αναλόγως ποιό μας 
εξυπηρετεί, από το περιβάλλον της Python. 

 
 

3.1.2. Παραδείγματα τρόπου λειτουργίας 
 
Αρχικά πρέπει να αναφερθεί πως λόγω της χρήσης της γραφικής διεπαφής 

παρουσιάζεται περιορισμός στον αριθμό των qubit και των βημάτων που έχει τη 
δυνατότητα ο χρήστης της εφαρμογής να επιλέξει. Δηλαδή μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μέχρι 9 qubit και μέχρι 17 βήματα (πρέπει να σημειωθεί πως το 
υπολογιστικό τμήμα του προγράμματος έχει τη δυνατότητα κβαντικού υπολογισμού 
οποιουδήποτε αριθμού qubit και βημάτων όμως περιορίζεται από το γραφικό 
περιβάλλον του κώδικα). 

Ακολουθούν αναλυτικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση της 
λειτουργίας του προγράμματος με χρήση γραφικού περιβάλλοντος. 

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί πως όπου υπάρχει στα κβαντικά 
κυκλώματα συνεχόμενη γραμμή σε κάποιο βήμα χωρίς κάποια πύλη, αυτό 
συνεπάγεται πως έχουμε δράση της πύλης αδράνειας στο συγκεκριμένο σημείο. 
Αυτό συνάδει με το γεγονός πως στους κβαντικούς υπολογιστές το «δεν κάνω 
τίποτα» είναι κι αυτό μία δράση. 

 
 

Παράδειγμα 1ο 
 
Θα τρέξουμε το απλό παράδειγμα του σχήματος που ακολουθεί, όπου οι 

μετατοπίσεις φάσεων είναι 100ο για την πύλη μετατόπισης φάσης και 36.5ο για την 
πύλη ελεγχόμενης μετατόπισης φάσεως:  
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Παρατηρούμε ότι το συγκεκριμένο κβαντικό κύκλωμα έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

 
Πλήθος qubit: 2 

Αριθμός βημάτων: 4 

Κβαντικές πύλες: αδράνειας, μετατόπισης φάσης, Hadamard, ελεγχόμενης      
        μετατόπισης φάσης. 

Γωνίες μετατόπισης φάσης: 100ο και 36.5ο όπου χρησιμοποιούνται οι πύλες 
μετατόπισης φάσης και ελεγχόμενης 
μετατόπισης φάσης αντίστοιχα. 

 
Οπότε ακολουθούμε την εξής διαδικασία: 

 
1. Τρέχουμε από το περιβάλλον της Python το αρχείο QuantumComputer.py. 

Μόλις πραγματοποιηθεί αυτό εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή το 
γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής: 

 

Κάθε στήλη της διεπαφής αποτελεί κι ένα κβαντικό βήμα υπολογισμού 
(Step). Η πρώτη στήλη αποτελεί την αρχική κατάσταση του κβαντικού 
καταχωρητή. 

 
2. Επιλέγουμε τον αριθμό των qubits (Number Of Qubits) και τα βήματα 

(Computation Steps) του κβαντικού υπολογισμού. 
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Ο αριθμός των qubits για το παράδειγμά μας είναι 2: 

             

Ο αριθμός των βημάτων για το παράδειγμά μας είναι 4: 

            

Στη συνέχεια πατάμε το μπλε κουμπί “Accept” το οποίο μετατρέπεται σε 
Accepted μετά το πάτημα: 

            

 
3. Επιλέγουμε τις αρχικές καταστάσεις των qubits. 

Αρχίζουμε να τοποθετούμε τα qubit από την κάτω αριστερή γωνία του 
γραφικού. 

                                          

 
4. Επιλέγουμε τις κβαντικές πύλες που δρουν σε κάθε βήμα του κβαντικού 

υπολογισμού. 

Η αντιστοιχία που ισχύει μεταξύ των κβαντικών πυλών και των 
συντομεύσεων που υπάρχουν στη γραφική διεπαφή είναι η ακόλουθη: 
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I  à   Πύλη Αδράνειας       à0 
H  à   Πύλη Hadamard       à1 
Ph  à   Πύλη Μετατόπισης Φάσης     à2 
CN  à   Qubit στόχος της Πύλης Ελεγχόμενου ΟΧΙ   à3 
CCN à   Qubit στόχος της Πύλης Διπλά Ελεγχόμενου ΟΧΙ  à4 

1Ft  à   Πρώτο  qubit στόχος της Πύλης Fredkin    à5  
CPh  à   Qubit στόχος της Πύλης Ελεγχόμενης Μετατόπισης Φάσης à6 

2Ft  à   Δεύτερο qubit στόχος της Πύλης Fredkin   à8 
Cntr  à   Qubit Ελέγχου       à9 
 

Στο παράδειγμά μας δρουν οι πύλες I  και H : 

           

Αντίστοιχα συμπληρώνονται και τα επόμενα βήματα όπου στις θέσεις κάτω 
από τις κβαντικές πύλες συμπληρώνουμε τις μετατοπίσεις φάσεων όταν 
υπάρχουν πύλες μετατόπισης φάσης και πύλες ελεγχόμενης μετατόπισης 
φάσης. 

           

 
5. Πατάμε το κόκκινο κουμπί “Start” για να αποθηκευτούν όλα τα δεδομένα 

που κβαντικού υπολογισμού που εισάγαμε στο γραφικό περιβάλλον. Μετά 
το πάτημα του κουμπιού Start στη θέση του εμφανίζεται το κουμπί Run. 

                 

Στο σημείο αυτό δημιουργούνται τέσσερα αρχεία τα οποία περιέχουν τις 
πληροφορίες που εισήγαγε ο χρήστης. Το αρχείο QuantLinstp που περιέχει 
τον αριθμό των qubit και τον αριθμό των βημάτων. Το αρχείο QuantReg που 
περιέχει τις αρχικές καταστάσεις των qubits. Το αρχείο QuantGate το οποίο 
περιέχει τις κβαντικές πύλες που δρουν σε κάθε βήμα. Και το αρχείο 
QuantPhase που περιέχει τις γωνίες μετατόπισης, όπου χρησιμοποιούνται 
κβαντικές πύλες μετατόπισης φάσης και πύλες ελεγχόμενης μετατόπισης 
φάσης. 
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6. Πατάμε το πράσινο κουμπί “Run” και το πρόγραμμα εκτελείται. Αν δούμε ότι 
δε πραγματοποιείται καμία ενέργεια ελέγχουμε στο περιβάλλον της Python 
αν έχει εμφανισθεί κάποιο σφάλμα. Αλλιώς αν όλα είναι εντάξει παίρνουμε 
ως αποτέλεσμα του κβαντικού υπολογισμού το ακόλουθο διάγραμμα: 

                            

Ως αποτέλεσμα της προσομοίωσης δημιουργούνται και δύο ακόμα αρχεία. 
Το αρχείο ProbDistrMeasure το οποίο περιέχει τα αποτελέσματα του 
κβαντικού υπολογισμού όσον αφορά το μέτρο και το αρχείο ProbDistrPhase 
το οποίο περιέχει τα αποτελέσματα του κβαντικού υπολογισμού όσον αφορά 
τη φάση. 

Πρέπει να σημειωθεί πως σε οποιοδήποτε βήμα εκ των ανωτέρω 6  βρεθεί ο 
χρήστης, μπορεί πατώντας το κίτρινο κουμπί “Reset” να βρεθεί στο 1 βήμα. Επίσης 
μετά το πάτημα του κουμπιού reset, με διπλό κλικ πάνω στα comboBox που 
περιέχουν τις δυνατές επιλογές κάθε στοιχείου εμφανίζεται η τελευταία επιλεγείσα 
τιμή πριν το πάτημα του κουμπιού. 

 
 

Παράδειγμα 2ο 
 
Ας τρέξουμε τώρα το ακόλουθο παράδειγμα, όπου έχουμε τη γωνία της πύλης 

ελεγχόμενης μετατόπισης φάσης ίση με 10ο. Στο παράδειγμα αυτό μας δίνεται η 
ευκαιρία να παρατηρήσουμε ότι οι κβαντικές μας πύλες μπορούν να πάρουν ως 
εισόδους οποιαδήποτε από τα qubit που συμμετέχουν στον υπολογισμό και με 
οποιαδήποτε σειρά θέλουμε. 
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Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας τα διαδικασία όπως περιγράφηκε προηγουμένως, 
το γραφικό περιβάλλον συμπληρωμένο για την εκτέλεση αυτού του κβαντικού 
υπολογισμού είναι το ακόλουθο: 

     

Ενώ τα αποτελέσματα του κβαντικού υπολογισμού είναι τα ακόλουθα. 
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Παράδειγμα 3ο 
 
Το τρίτο παράδειγμα που θα παρουσιαστεί είναι ένα αρκετά απλό παράδειγμα, 

σκοπός του οποίου είναι η παρουσίαση κάποιων δυνατοτήτων που παρέχει το 
γραφικό περιβάλλον που παρουσιάζει τα γραφικά αποτελέσματα του υπολογισμού. 

                      

 
Εκτελώντας τον παραπάνω κβαντικό υπολογισμό παίρνω ως αποτέλεσμα: 
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Παρατηρούμε πως τα αποτελέσματα δε παρουσιάζονται με μεγάλη ευκρίνεια. 
Στην περίπτωση αυτή έχουμε δύο επιλογές, είτε να ανατρέξουμε στα αρχεία 
ProbDistrMeasure ProbDistrPhase είτε να επεξεργαστούμε τη γραφική παράσταση 
αν είναι εφικτό. 

Η μπάρα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της γραφικής διεπαφής αποτελείται 
από τα εξής πλήκτρα: 

 επιστροφή στην αρχική κατάσταση.  

 αναίρεση επεξεργασίας 

 πληκτρολόγηση επεξεργασίας 

 μετακινεί την εικόνα μέσα εντός του πλαισίου της 

 μεγέθυνση 

 ρύθμιση γραφικών 

 αποθήκευση 

Οπότε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο της μεγέθυνσης και της μετακίνησης στη 
συνεχεια. Καταλήγουμε στο ακόλουθο αποτέλεσμα: 

          

Όπου παρατηρούμε πως έχουμε καλύτερη εποπτεία του αποτελέσματος. 
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3.2. Οδηγίες χρήσης του προγράμματος χωρίς χρήση γραφικής 
διεπαφής 
 
 

3.2.1. Τι χρειάζεται για να τρέξει το πρόγραμμα  
 
Για να τρέξει το βοηθητικό αυτό πρόγραμμα που χρησιμεύει για περιπτώσεις 

που ένας κβαντικός υπολογισμός ξεπερνάει τα 9  qubits  ή τα 17  βήματα πρέπει ο 
χρήστης να διαθέτει ένα πακέτο Python έκδοσης 2.6 ή νεότερης καθώς και να έχει 
εγκαταστήσει και τις βιβλιοθήκες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Το πρόβλημα 
λειτουργεί τρέχοντας το αρχείο SimpleQuantumComputer.py από το περιβάλλον της 
Python αφού πρώτα έχουν συμπληρωθεί σωστά από τον χρήστη τα τέσσερα αρχεία 
που το συνοδεύουν. Τα αρχεία αυτά είναι τα εξής: το αρχείο QuantLinstp που 
περιέχει τον αριθμό των qubit και τον αριθμό των βημάτων, το αρχείο QuantReg που 
περιέχει τις αρχικές καταστάσεις των qubits, το αρχείο QuantGate το οποίο περιέχει 
τις κβαντικές πύλες που δρουν σε κάθε βήμα και το αρχείο QuantPhase που περιέχει 
τις γωνίες μετατόπισης, όπου χρησιμοποιούνται κβαντικές πύλες μετατόπισης φάσης 
και πύλες ελεγχόμενης μετατόπισης φάσης. 

 
 

3.2.2. Παράδειγμα τρόπου λειτουργίας 
 
Αρχικά πρέπει να αναφερθεί πως ο λόγος που συμπεριλήφθηκε το αρχείο 

SimpleQuantumComputer στη διπλωματική είναι για την εξυπηρέτηση κβαντικών 
υπολογισμών που περιλαμβάνουν περισσότερα των 9 qubit  και των 17 βημάτων. 

Ακολουθεί αναλυτικό παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας 
αυτού του προγράμματος. 

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί πως όπου υπάρχει στα κβαντικά 
κυκλώματα συνεχόμενη γραμμή σε κάποιο βήμα χωρίς κάποια πύλη, αυτό 
συνεπάγεται πως έχουμε δράση της πύλης αδράνειας στο συγκεκριμένο σημείο.  

 
Θα τρέξουμε το 1ο παράδειγμα που τρέξαμε και με τη βοήθεια της γραφικής 

διεπαφής, συνεπώς περιμένουμε και τα ίδια αποτελέσματα.  

 
Παράδειγμα 

 
Τρέχουμε τον κβαντικό υπολογισμό του σχήματος που ακολουθεί, όπου οι 

μετατοπίσεις φάσεων είναι 100ο για την πύλη μετατόπισης φάσης και 36.5ο για την 
πύλη ελεγχόμενης μετατόπισης φάσεως:  

 

       

Παρατηρούμε ότι το συγκεκριμένο κβαντικό κύκλωμα έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
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Πλήθος qubit: 2 

Αριθμός βημάτων: 4 

Κβαντικές πύλες: αδράνειας, μετατόπισης φάσης, Hadamard, ελεγχόμενης      
        μετατόπισης φάσης. 

Γωνίες μετατόπισης φάσης: 100ο και 36.5ο όπου χρησιμοποιούνται οι πύλες 
μετατόπισης φάσης και ελεγχόμενης 
μετατόπισης φάσης αντίστοιχα. 

 
Οπότε ακολουθούμε την εξής διαδικασία: 

1. Ανοίγουμε το αρχείο QuantLinstp. Συμπληρώνουμε το αρχείο γράφοντας 
αριστερά τον αριθμό των qubit και δεξιά τον αριθμό των βημάτων όπως 
φαίνεται στο ακόλουθο στιγμιότυπο:  

 

Τέλος αποθηκεύουμε το αρχείο. 

 
2. Ανοίγουμε το αρχείο QuantReg. Συμπληρώνουμε το αρχείο γράφοντας τις 

αρχικές καταστάσεις των qubits από το qubit<numberOfQubits-1> δηλαδή το 
τελευταίο qubit έως το qubit<0> όπως φαίνεται στο ακόλουθο στιγμιότυπο:  

 

Τέλος αποθηκεύουμε το αρχείο. 

3. Ανοίγουμε το αρχείο QuantGate. Εισάγουμε τις κβαντικές πύλες που δρουν 
σε κάθε βήμα του κβαντικού υπολογισμού ως ένα διδιάστατο πίνακα,  κάθε 
στήλη του οποίου αντιστοιχεί σε ένα βήμα του κβαντικού υπολογισμού. Η 
αντιστοιχία που ισχύει μεταξύ των κβαντικών πυλών και των συντομεύσεων 
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που εισάγουμε για ευκολία στο αρχείο όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα είναι 
η ακόλουθη: 

I         à   Πύλη Αδράνειας                                                                      à  0 
H        à   Πύλη Hadamard                                                                     à  1 
Ph       à   Πύλη Μετατόπισης Φάσης                                                     à  2 
CN      à   Qubit στόχος της Πύλης Ελεγχόμενου ΟΧΙ                            à  3 
CCN   à   Qubit στόχος της Πύλης Διπλά Ελεγχόμενου ΟΧΙ                  à  4 

1Ft      à   Πρώτο  qubit στόχος της Πύλης Fredkin                                 à  5  
CPh    à   Qubit στόχος της Πύλης Ελεγχόμενης Μετατόπισης Φάσης  à  6 

2Ft     à   Δεύτερο qubit στόχος της Πύλης Fredkin                                à  8 
Cntr    à   Qubit Ελέγχου                                                                         à  9 

Συμπληρώνουμε το αρχείο όπως φαίνεται στο ακόλουθο στιγμιότυπο: 

 

Τέλος αποθηκεύουμε το αρχείο. 

 
4. Ανοίγουμε το αρχείο QuantPhase. Εισάγουμε τις γωνίες μετατόπισης φάσης 

ως ένα διδιάστατο πίνακα. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία εκείνα που 
αντιστοιχούν σε πύλες μετατόπισης φάσης ή σε πύλες ελεγχόμενης 
μετατόπισης φάσης ενώ τα υπόλοιπα τα μηδενίζουμε. Δηλαδή 
συμπληρώνουμε τα στοιχεία που είναι αντίστοιχα με εκείνα του αρχείου 
QuantGate με τιμή 2 και 6. Οι γωνίες μετατόπισης φάσης δίνονται σε μοίρες. 
Συμπληρώνουμε το αρχείο όπως φαίνεται στο ακόλουθο στιγμιότυπο: 

 

Τέλος αποθηκεύουμε το αρχείο. 

 
5. Στο τέλος αφού συμπληρώσουνε σωστά και τα τέσσερα αρχεία του 

προγράμματος τρέχουμε το αρχείο SimpleQuantumComputer.py από το 
περιβάλλον της Python. 
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Μετά την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας το αποτέλεσμα του κβαντικού 
υπολογισμού που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 

 

Το αποτέλεσμα αυτό όπως ήταν αναμενόμενο είναι το ίδιο με αυτό που 
είχαμε λάβει νωρίτερα από τον υπολογισμού του ίδιου κβαντικού προβλήματος με τη 
βοήθεια της γραφικής διεπαφής. 

Επίσης ως αποτέλεσμα δημιουργούνται και δύο ακόμα αρχεία. Το αρχείο 
ProbDistrMeasure το οποίο περιέχει τα αποτελέσματα του κβαντικού υπολογισμού 
όσον αφορά το μέτρο και το αρχείο ProbDistrPhase το οποίο περιέχει τα 
αποτελέσματα του κβαντικού υπολογισμού όσον αφορά τη φάση. 
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3.3.  Ανάλυση του κώδικα του προγράμματος 
 
 

3.3.1.  Εισαγωγή 
 
Για να γίνει η παρούσα εφαρμογή περισσότερο κατανοητή για κάποιον που 

θέλει να τη μελετήσει, σχεδιάστηκε ένα γενικό διάγραμμα ροής το οποίο απεικονίζει 
τη γενική ροή του κώδικά του προγράμματος, παρουσιάζοντας τις διαδικασίες που το 
αποτελούν. Οι διαδικασίες αυτές αναλύονται εμπεριστατωμένα μία προς μία. Επίσης 
σχεδιάστηκαν δύο πίνακες. Ο ένας πίνακας περιέχει όλες τις συναρτήσεις που 
δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτού του προγράμματος ενώ ο άλλος πίνακας 
περιέχει όσες έτοιμες συναρτήσεις καλέστηκαν. Όλες αυτές οι συναρτήσεις 
αναλύονται  ξεχωριστά, δίνοντας περισσότερη βαρύτητα στις νεοδημιουργηθείσες  
συναρτήσεις. Όλα αυτά παρουσιάζονται παρακάτω.  

 
 

3.3.2. Διάγραμμα ροής 
 
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο παρόν πρόγραμμα που αφορά την 

εκτέλεση κβαντικών υπολογισμών είναι οι εξής: 

1. Δίνονται ο αριθμός των qubits και των βημάτων, οι αρχικές καταστάσεις των 
qubits, οι κβαντικές πύλες και οι γωνίες μετατόπισης φάσης που αποτελούν τον 
κβαντικό καταχωρητή.  

2. Υπολογίζουμε το τανυστικό γινόμενο των πινάκων των καταστάσεων των 
qubits. Ο πίνακας που προκύπτει είναι η αρχική κατάσταση του κβαντικού 
καταχωρητή. 

3. Υπολογίζουμε το τανυστικό γινόμενο των πινάκων που περιγράφουν τις 
κβαντικές πύλες που δρουν στο επόμενο βήμα του κβαντικού υπολογισμού. 

4. Επειδή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δώσει με οποιαδήποτε σειρά την 
κατάσταση των qubits εισόδου των πυλών, πρέπει να γίνει προσαρμογή του 
πίνακα κατάστασης του κβαντικού καταχωρητή ώστε να είναι σύμφωνος με τις 
προδιαγραφές των πυλών, όπως δόθηκαν σε προηγούμενη ενότητα. 

5. Πολλαπλασιάζουμε τον πίνακα που προκύπτει από το τανυστικό γινόμενο των 
πινάκων των κβαντικών πυλών με τον πίνακα της κατάστασης του κβαντικού 
καταχωρητή. Το αποτέλεσμα είναι ο πίνακας  της νέας κατάστασης του 
κβαντικού καταχωρητή. 

6. Στο σημείο αυτό επαναπροσαρμόζω τη νέα πλέον κατάσταση του κβαντικού 
καταχωρητή ώστε να συμφωνεί με την αρχική σειρά των qubits. 

7.  Επαναλαμβάνουμε τα 3,  4,  5  και 6  τόσες φορές όσα και τα βήματα του 
κβαντικού υπολογισμού, παίρνοντας κάθε φορά ως αποτέλεσμα το μέτρο και τη 
φάση της επαναπροσαρμοσμένης νέας κατάστασης του κβαντικού 
καταχωρητή.  

8. Ως αποτέλεσμα του κβαντικού υπολογισμού έχω το μέτρο και τη φάση κάθε 
κατάστασης του κβαντικού καταχωρητή. 

 Στη συνέχεια ακολουθεί το διάγραμμα ροής που αναπαριστά τις διαδικασίες 
αυτές καθώς και αναλυτική περιγραφεί κάθε διαδικασίας ξεχωριστά.   
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3.3.2.1. Επεξήγηση διαδικασιών 
 
Παρατηρούμε ότι το πρόγραμμα μπορεί να τμηθεί σε 8 διαδικασίες: 
   

·  1η Διαδικασία:        

Αρχικά για την πραγματοποίηση του κβαντικού υπολογισμού είναι 
απαραίτητη η γνώση του αριθμού των qubits και των βημάτων, οι αρχικές 
καταστάσεις των qubits καθώς και οι κβαντικές πύλες και οι γωνίες μετατόπισης 
φάσης που αποτελούν τον κβαντικό καταχωρητή.  

Η εισαγωγή αυτών των δεδομένων από το χρήστη πραγματοποιείται με 
τη βοήθεια του γραφικού περιβάλλοντος της εφαρμογής, όπως περιγράφηκε 
αναλυτικά σε προηγούμενη ενότητα. Έχει αναφερθεί επίσης πως με το πάτημα 
του κουμπιού «Start» του γραφικού  δημιουργούνται τέσσερα αρχεία τα οποία 
περιέχουν τις πληροφορίες που εισήγαγε ο χρήστης. Το αρχείο QuantLinstp 
που περιέχει τον αριθμό των qubit και τον αριθμό των βημάτων. Το αρχείο 
QuantReg που περιέχει τις αρχικές καταστάσεις των qubits. Το αρχείο 
QuantGate το οποίο περιέχει τις κβαντικές πύλες που δρουν σε κάθε βήμα. Και 
το αρχείο QuantPhase που περιέχει τις γωνίες μετατόπισης, όπου 
χρησιμοποιούνται κβαντικές πύλες μετατόπισης φάσης και πύλες ελεγχόμενης 
μετατόπισης φάσης.  

Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να συμπληρώσει κατευθείαν μόνος 
του τα αρχεία και να επιλέξει να τρέξει το βοηθητικό πρόγραμμα που δε 
περιλαμβάνει τη γραφική διεπαφή. 

 
·  2η Διαδικασία:        

Στη συνέχεια, με το πάτημα του κουμπιού «Run» του γραφικού ξεκινάει η 
εκτέλεση του προγράμματος. Με τη βοήθεια των αρχείων που δημιουργήθηκαν 
προηγουμένως, τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης αποθηκεύονται σε κάποιες 
μεταβλητές και σε πίνακες. Στη μεταβλητή numberOfQubits αποθηκεύω τον 
αριθμό των qubits. Στη μεταβλητή steps αποθηκεύω τον αριθμό των βημάτων. 
Στον πίνακα initialQubits αποθηκεύω τις αρχικές τιμές των qubits. Στον πίνακα 
QuantGateArray αποθηκεύω τις κβαντικές πύλες κάθε βήματος. Στον πίνακα 
QuantPhaseArray αποθηκεύω τις γωνίες μετατόπισης φάσης. 

Με τη βοήθεια του πίνακα initialQubits υπολογίζω το τανυστικό γινόμενο 
των πινάκων που αντιστοιχούν στις καταστάσεις των αρχικών τιμών των qubits 
και αποθηκεύω το αποτέλεσμα στον πίνακα initialArray. Δηλαδή ο πίνακας 
initialArray περιέχει την αρχική κατάσταση του κβαντικού καταχωρητή. 

 
·  3η Διαδικασία:      

Όπως έχει αναφερθεί, το πρόγραμμα διεκπεραιώνει κβαντικούς 
υπολογισμούς όπου σε κάθε βήμα του υπολογισμού επιτρέπεται μόνο μία εκ 
των πυλών CNOT, CPHASE, CCNOT και F. 

Ορίζω τις ακόλουθες μεταβλητές: τη tCNOT που αντιστοιχεί στο qubit 
στόχος της πύλης CNOT, τη tCCNOT που αντιστοιχεί στο qubit στόχος της 
πύλης CCNOT, τη t1F που αντιστοιχεί στο 1ο qubit  στόχος της πύλης F,  τη 
tCPHASE που αντιστοιχεί στο qubit στόχος της πύλης CPHASE, τη t2F που 
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αντιστοιχεί στο 2ο qubit στόχος της πύλης F, τη control1 που αντιστοιχεί στο  
qubit ελέγχου, και εφόσον έχει ορισθεί η control1, τη control2 που αντιστοιχεί 
στο 2ο qubit ελέγχου της πύλης CCNOT. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο πίνακας QuantGateArray περιέχει για κάθε 
qubit πύλης ή πύλη, ανάλογα με το τι έχει εισάγει ο χρήστης σε κάθε βήμα, τον 
αριθμό που αντιστοιχεί. Η  αντιστοιχία αυτή φαίνεται σε προηγούμενη ενότητα. 

Αρχικοποιώ τις μεταβλητές tCNOT, tCCNOT, t1F, tCPHASE, t2F, 
control1, control2 με την τιμή -1. Σε κάθε βήμα κοιτάω την αντίστοιχη στήλη του 
πίνακα QuantGateArray. Αν εντοπίσω κάποια από τις παραπάνω μεταβλητές 
εντοπίζοντας την αντίστοιχη τιμή της, τη βάζω ίση με το νούμερο του qubit στο 
οποίο εντοπίστηκε.  Ενώ στις πύλες που χρειάζονται και τη φάση,  από τον 
πίνακα QuantPhaseArray κρατάω την αντίστοιχη τιμή. Αυτό το κάνω για να 
εντοπίσω που συνδέθηκε κάθε πύλη από τις CNOT, CCNOT, F και tCPHASE, 
αν συνδέθηκε, και πως.  

Έπειτα για κάθε πύλη θεωρώ τις εξής αντιστοιχίες: 
 
Πύλη Αδράνειας  ( I )                                                      à 1 
Πύλη Μετατόπισης Φάσης ( PHASE )                                 à 2 
Πύλη Ηadamard ( H )                                                        à 3 
Πύλη Ελεγχόμενου ΟΧΙ ( CNOT )                                     à 4 
Πύλη Ελεγχόμενης Μετατόπισης Φάσης ( CPHASE )       à 5 
Πύλη Διπλά Ελεγχόμενου ΟΧΙ ( CCNOT )                         à 6 
Πύλη Fredkin ( F )                                                         à 7 

Συνεπώς αν έχουν ενεργοποιηθεί τα tCNOT και control1 συμπεραίνουμε 
πως υπάρχει πύλη CNOT με qubit στόχου και ελέγχου εκεί που δείχνουν τα 
tCNOT και control1 αντίστοιχα. Αν έχουν ενεργοποιηθεί τα tCPHASE και 
control1 συμπεραίνουμε πως υπάρχει πύλη CPHASE με qubit στόχου και 
ελέγχου εκεί που δείχνουν τα tCPHASE και control1 αντίστοιχα. Αν έχουν 
ενεργοποιηθεί τα tCCNOT, control1 και control2 συμπεραίνουμε πως υπάρχει 
πύλη CCNOT με qubit στόχου και ελέγχου εκεί που δείχνουν τα tCCNOT, 
control1 και control2 αντίστοιχα. Αν έχουν ενεργοποιηθεί τα t1F, t2F και 
control1 συμπεραίνουμε πως υπάρχει πύλη F με qubit στόχου και ελέγχου εκεί 
που δείχνουν τα t1F, t2F και control1 αντίστοιχα.  

Αν εντοπίσω κάποια από τις πύλες CNOT, CPHASE, CCNOT, F  
τοποθετώ το αντίστοιχο νούμερο της πύλης στην πρώτη θέση του πίνακα 
Gates στο αντίστοιχο βήμα που βρισκόμαστε. 

Στη συνέχεια τοποθετώ στον πίνακα Gates τον αντίστοιχο αριθμό των 
πυλών του ενός qubit:  I,  H  και PHASE με τη σειρά που τις έχει προσθέσει ο 
χρήστης από το qubit<0> έως το qubit<numberOfQubits-1>. Αν υπάρχει 
κάποια από τις πύλες των περισσοτέρων του ενός qubit ξεκινάω να βάζω τα 
αντίστοιχα νούμερα των πυλών του ενός qubit από τη δεύτερη θέση του πίνακα 
Gates στο αντίστοιχο βήμα που βρισκόμαστε. Αλλιώς ξεκινάω να συμπληρώνω 
από τη πρώτη θέση του πίνακα του αντίστοιχου βήματος. Συνεπώς ο πίνακας 
Gates περιέχει τις πύλες του κβαντικού υπολογισμού κάθε βήματος. 

Οπότε στη συνέχεια για κάθε βήμα υπολογίζω το τανυστικό γινόμενο των 
πινάκων των πυλών με τη σειρά που έχουν τοποθετηθεί στον πίνακα Gates,  
όπου στη θέση 0 κάθε βήματος του πίνακα βρίσκεται ο αριστερότερος 
κβαντικός πίνακας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των συναρτήσεων 
antistoixish_pinaka() kai TanystikoGinomeno() που ορίστηκαν στην αρχή του 
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κώδικα και εξηγούνται αναλυτικά παρακάτω. Το τανυστικό γινόμενο των 
πινάκων κάθε βήματος βρίσκεται στον πίνακα C. 

·  4η Διαδικασία:        

Επειδή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δώσει με οποιαδήποτε σειρά την 
κατάσταση των qubits  εισόδου των πυλών,  πρέπει να γίνει προσαρμογή της 
προηγούμενης κατάστασης του κβαντικού καταχωρητή ώστε να είναι σύμφωνη 
με τις προδιαγραφές των πυλών του τρέχοντος βήματος. Αυτό σημαίνει πως 
όταν βρισκόμαστε στο πρώτο βήμα η κατάσταση του κβαντικού καταχωρητή 
που προσαρμόζω είναι η αρχική κατάσταση του καταχωρητή. 

Δημιουργώ τον binaryArray πίνακα, που περιέχει δυαδικούς αριθμούς 
(έναν σε κάθε σειρά του, όπου κάθε ψηφίο κάθε σειράς βρίσκεται σε ξεχωριστή 
στήλη του πίνακα) από το 0 έως το 2^numberOfQubits-1 με τη βοήθεια της 
συνάρτησης Array_binary() η οποία περιγράφεται παρακάτω. 

Το LSB  (bit  0)  των δυαδικών αριθμών που περιέχονται στον πίνακα 
binaryArray αντιστοιχεί στο qubit<0>                     

Το bit 1 των δυαδικών αριθμών που περιέχονται στον πίνακα binaryArray 
αντιστοιχεί στο qubit<1>                  

     . 
     . 
     . 
 
Το MSB των δυαδικών αριθμών που περιέχονται στον πίνακα 

binaryArray αντιστοιχεί στο qubit<numberOfQubits-1>.                       

Αναδιατάσσω τις σειρές του binaryArray πίνακα με τέτοιο τρόπο ώστε στη 
θέση 0 του πίνακα Gates του αντίστοιχου βήματος αν έχω: 

Ø 4 (πύλη CNOT) βάζω τη στήλη που αντιστοιχεί στο qubit στόχου της πύλης 
CNOT (qubit<tCNOT>) στη θέση της τελευταίας στήλης (qubit<0>) του 
πίνακα newbinaryArray, ενώ βάζω τη στήλη που αντιστοιχεί στο qubit 
ελέγχου της πύλης CNOT (qubit<control1>) στη θέση της προτελευταίας 
στήλης (qubit<1>) του πίνακα newbinaryArray.  

Ø 5 (πύλη CPHASE) βάζω τη στήλη που αντιστοιχεί στο qubit στόχου της 
πύλης CPHASE (qubit<tCPHASE>) στη θέση της τελευταίας στήλης 
(qubit<0>) του πίνακα newbinaryArray, ενώ βάζω τη στήλη που αντιστοιχεί 
στο qubit ελέγχου της πύλης CPHASE (qubit<control1>) στη θέση της 
προτελευταίας στήλης (qubit<1>) του πίνακα newbinaryArray.  

Ø 6 (πύλη CCNOT) βάζω τη στήλη που αντιστοιχεί στο qubit στόχου της 
πύλης CCNOT (qubit<tCCNOT>) στη θέση της τελευταίας στήλης 
(qubit<0>) του πίνακα newbinaryArray, έπειτα βάζω τη στήλη που 
αντιστοιχεί στο qubit ελέγχου 1 της πύλης CCNOT (qubit<control1>) στη 
θέση της προτελευταίας στήλης (qubit<1>) του πίνακα newbinaryArray, 
ενώ  βάζω τη στήλη που αντιστοιχεί στο qubit ελέγχου 2 της πύλης 
CCNOT (qubit<control2>) στη θέση της παραπροτελευταίας στήλης 
(qubit<2>) του πίνακα newbinaryArray.  

Ø 7 (πύλη F) βάζω τη στήλη που αντιστοιχεί στο qubit στόχου 1 της πύλης F 
(qubit<t1F>) στη θέση της τελευταίας στήλης (qubit<0>) του πίνακα 
newbinaryArray, έπειτα βάζω τη στήλη που αντιστοιχεί στο qubit στόχου 2 
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της πύλης F (qubit<t2F>) στη θέση της προτελευταίας στήλης (qubit<1>) 
του πίνακα newbinaryArray, ενώ  βάζω τη στήλη που αντιστοιχεί στο qubit 
ελέγχου της πύλης F (qubit<control1>) στη θέση της παραπροτελευταίας 
στήλης (qubit<2>) του πίνακα newbinaryArray.     

Με αυτόν τον τρόπο σχηματίζω τις τελευταίες στήλες του newbinaryArray 
πίνακα. 

    Προσθέτω και τις υπόλοιπες στήλες του πίνακα newbinaryArray από 
αριστερά προς τα δεξιά χωρίς να αλλάξω τη σειρά εμφάνισης τους στον πίνακα 
binaryArray. Αλλά καλύπτω κάθε κενή στήλη (λόγω μεταφοράς της 
προηγουμένως) με την αμέσως επόμενή της. 

Έτσι ο πίνακας binaryArray περιέχει δυαδικούς αριθμούς σε αύξουσα 
διάταξη, ενώ ο pinakas newbinaryArray περιέχει τους δυαδικούς αυτούς 
αριθμούς με νέα σειρά, όπως προέκυψε ύστερα από αναδιάταξη των γραμμών 
του binaryArray πίνακα. 

    Τους δυαδικούς αριθμούς του newbinaryArray πίνακα τους μετατρέπω 
σε δεκαδικούς (έναν σε κάθε σειρά) με τη βοήθεια της συνάρτησης 
binarytodecimal() που παρουσιάζεται παρακάτω και έτσι δημιουργώ τον πίνακα  
decArray που είναι μίας στήλης. 

    Ο πίνακας State περιέχει την προηγούμενη κατάσταση του κβαντικού 
καταχωρητή όπου για step<1> περιέχει τον initialArray. 

    Στον decArray προσθέτω άλλη μία στήλη στο τέλος, τον State πίνακα 
και προκύπτει ο πίνακας indexArray 

Κάνω cast στον StateAdjusted πίνακα που χρησιμοποιώ στη συνέχεια 
ώστε να μπορεί να δεχθεί μιγαδικούς αριθμούς. 

Έπειτα κάνω ανακατάταξη με τη βοήθεια του indexArray. Προσθέτω 
δηλαδή στη γραμμή του StateAdjusted πίνακα που καθορίζεται από το 
περιεχόμενο της πρώτης στήλης του indexArray πίνακα, το περιεχόμενο της 
δεύτερης στήλης του indexArray πίνακα. 

Με αυτόν τον τρόπο η προσαρμοσμένη κατάσταση του προηγούμενου 
βήματος αποθηκεύεται στον πίνακα StateAdjusted. 

Αυτή η προσαρμογή χρειάζεται, όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, για 
να παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη του προγράμματος να επιλέξει με 
οποιαδήποτε σειρά τα qubits εισόδου των πυλών που επιθυμεί.  

 
·  5η Διαδικασία:    

Πολλαπλασιάζοντας την προσαρμοσμένη κατάσταση του προηγούμενου 
βήματος του καταχωρητή που βρίσκεται στον πίνακα StateAdjusted με το 
τανυστικό γινόμενο των πινάκων που βρίσκεται στον πίνακα C υπολογίζω την 
κατάσταση του κβαντικού καταχωρητή του τρέχοντος βήματος και την 
αποθηκεύω στον πίνακα  allmostState. Έτσι ο πίνακας allmostState έχει την 
νέα κατάσταση του καταχωρητή σε κάθε βήμα του υπολογισμού. 
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·  6η Διαδικασία:       

Στο σημείο αυτό επαναφέρω την προσαρμογή που πραγματοποίησα 
νωρίτερα. Δηλαδή ξανά αλλάζω την κατάσταση του καταχωρητή ώστε να είναι 
σύμφωνη με την αρχική σειρά των qubit. 

Τους δυαδικούς αριθμούς (έναν σε κάθε σειρά)  από το μηδέν 0  έως το 
2^numberOfQubits-1 του πίνακα binaryArray τους μετατρέπω σε δεκαδικούς 
(έναν σε κάθε σειρά) δημιουργώντας έτσι τον πίνακα μίας στήλης decArray2. 
Στο τέλος του decArray2  πίνακα προσθέτω άλλη μία στήλη,  τον πίνακα 
allmostState και προκύπτει o πίνακας indexArray2. 

 Έπειτα κάνω cast στον StateAdjustedFinal πίνακα, ώστε να δέχεται 
μιγαδικούς αριθμούς. 

    Κάνω επαναπροσαρμογή του allmostState με τη βοήθεια των πινάκων 
indexArray και indexArray2. Δηλαδή όταν το περιεχόμενο κάποιας σειράς x της 
πρώτης στήλης του indexArray2 συμπίπτει με το περιεχόμενο κάποιας σειράς y 
της πρώτης στήλης του indexArray έχουμε τοποθέτηση του στοιχείου που 
βρίσκεται στη δεύτερη στήλη του indexArray2 στη σειρά x στον πίνακα State 
στη σειρά y. Πιο συγκεκριμένα αν indexArray2[x][0]==indexArray[y][0] tote 
StateAdjustedFinal[y]=indexArray2[x][1]. Σχηματίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο 
τον  StateAdjustedFinal πίνακα.  

    Στη συνέχεια τοποθετούμε στον πίνακα State την τρέχουσα κατάσταση 
του πίνακα StateAdjustedFinal. 

     
·  7η Διαδικασία:        

Σε κάθε βήμα προσθέτω την κατάσταση του κβαντικού καταχωρητή που 
προκύπτει στον τελικό πίνακα resultArray, ο οποίος μετά το πέρας του 
υπολογισμού θα περιέχει το ολικό αποτέλεσμα. Συνεπώς ο πίνακας resultArray 
θα έχει τις καταστάσεις του κβαντικού καταχωρητή σε κάθε βήμα.   

Υπολογίζω την πιθανότητα να μετρηθεί κάθε κατάσταση του κβαντικού 
καταχωρητή σε όλα τα βήματα του κβαντικού υπολογισμού και την αποθηκεύω 
στον πίνακα resultArrayMeasure. Έπειτα αποθηκεύω τον πίνακα 
resultArrayMeasure στο αρχείο ProbDistrMeasure. 

Υπολογίζω τη φάση κάθε κατάστασης του κβαντικού καταχωρητή σε όλα 
τα βήματα του κβαντικού υπολογισμού και την αποθηκεύω στον πίνακα 
resultArrayPhase. Έπειτα αποθηκεύω τον πίνακα resultArrayPhase στο αρχείο 
ProbDistrPhase. 

Συνεπώς ο πίνακας resultArrayMeasure περιέχει το αποτέλεσμα της 
προσομοίωσης του κβαντικού υπολογισμού όσον αφορά το μέτρο. Ενώ ο 
πίνακας resultArrayPhase περιέχει το αποτέλεσμα της προσομοίωσης του 
κβαντικού υπολογισμού όσον αφορά τη φάση. 

 
·  8η Διαδικασία:        

Ως αποτέλεσμα του κβαντικού υπολογισμού έχω το μέτρο και τη φάση 
κάθε κατάστασης του κβαντικού καταχωρητή. 
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Δημιουργώ τις γραφικές παραστάσεις των πινάκων resultArrayMeasure 
και resultArrayPhase. Όπου ο resultArrayMeasure περιέχει το αποτέλεσμα της 
προσομοίωσης του κβαντικού υπολογισμού όσον αφορά το μέτρο, ενώ ο 
resultArrayPhase περιέχει το αποτέλεσμα της προσομοίωσης του κβαντικού 
υπολογισμού όσον αφορά τη φάση. 

Βάζω δύο διαγράμματα στο ίδιο plot όπου το ένα διάγραμμα αναπαριστά 
τα μέτρα που προκύπτουν μετά τον υπολογισμό, ενώ το άλλο διάγραμμα 
αναπαριστά τις φάσεις που προκύπτουν μετά τον υπολογισμό. 

Επίσης στο διάγραμμα προστέθηκε και ένα toolbar  για να έχει τη 
δυνατότητα ο χρήστης να κάνει zoom, pan και αποθήκευση του διαγράμματος 
με τη μορφή εικόνας. 

Αρκετά στοιχεία σχετικά με τα διαγράμματα αναλύθηκαν σε προηγούμενη 
ενότητα. 
 
 

3.3.3. Συναρτήσεις που δημιουργήθηκαν 
 
Για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν απαραίτητη η δημιουργία κάποιων 

νέων συναρτήσεων. Οι συναρτήσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 

Συναρτήσεις Λειτουργία 

TanystikoGinomeno Υπολογίζει το τανυστικό γινόμενο δύο πινάκων.  

PHASE Ορίζει τον κβαντικό πίνακα της Πύλης Μετατόπισης Φάσης 
( PHASE ). 

CPHASE Ορίζει τον κβαντικό πίνακα της Πύλης Ελεγχόμενης 
Μετατόπισης Φάσης ( CPHASE ).   

antistoixish_pinaka Αντιστοιχίζει κάθε κβαντικό πίνακα με ένα συγκεκριμένο 
αριθμό από το 1 μέχρι το 7.  

Array_binary Δημιουργεί έναν πίνακα που περιέχει δυαδικούς αριθμούς 
με τη σειρά, από το 0 έως το 2^numberOfQubits-1. 

binarytodecimal Μετατρέπει τους δυαδικούς αριθμούς που περιέχει 
κάποιος πίνακας σε δεκαδικούς. 

Accept Ορίζει τη λειτουργία του Accept Button. 

Start Ορίζει τη λειτουργία του Start Button. 

Run Ορίζει τη λειτουργία του Run Button. 

Reset Ορίζει τη λειτουργία του Reset Button. 

add_toolbar Ορίζει τη λειτουργία του toolbar στη γραφική διεπαφή των 
γραφικών παραστάσεων. 

OnInit Δημιουργεί το main window και εισάγει το custom frame. 
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3.3.3.1. Επεξήγηση συναρτήσεων 
 
 

· TanystikoGinomeno 
 
Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει το τανυστικό γινόμενο δύο πινάκων. Παίρνει δύο 

πίνακες ως ορίσματα όπου ο πίνακας B είναι ο δεξιότερος εκ των δύο πινάκων κατά 
το τανυστικό γινόμενο και ο Α είναι ο αριστερά, δηλαδή A BÄ . Παρατηρούμε ότι 
χρησιμοποιείται η συνάρτηση shape για τον υπολογισμό των γραμμών και των 
στηλών του A πίνακα. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζω όλα τα στοιχεία κάθε σειράς του 
Α πίνακα με όλα τα στοιχεία του Β πίνακα και τα ενώνω με τη βοήθεια της 
συνάρτησης column_stack. Κάθε φορά που ολοκληρώνω κάποια σειρά την ενώνω 
με τα προηγούμενα με τη βοήθεια της συνάρτησης row_stack. Η συνάρτηση αυτή 
επιστρέφει ως έξοδο έναν πίνακα που περιέχει το τανυστικό γινόμενο των πινάκων 
που έδωσε ο χρήστης. 

Η συνάρτηση είναι η ακόλουθη: 

def TanystikoGinomeno(B,A):  
                                             
    numberOfRows,numberOfColumns = A.shape     
    firstOfRow=A[0,0]*B 
 
    for y in range(1,numberOfColumns): 
            elseOfRow=A[0,y]*B 
            old=column_stack((firstOfRow,elseOfRow)) 
            firstOfRow=old 
    for x in range(1,numberOfRows): 
            firstOfRow=A[x,0]*B 
            for y in range(1,numberOfColumns): 
                    elseOfRow=A[x,y]*B 
                    newRow=column_stack((firstOfRow,elseOfRow))                 
                    firstOfRow=newRow 
            tanystikoGinomeno=row_stack((old,newRow)) 
            old=tanystikoGinomeno 
 
    return tanystikoGinomeno 

 
 
 

· PHASE 
 
Η συνάρτηση αυτή ορίζει τον κβαντικό πίνακα της Πύλης Μετατόπισης Φάσης ( 

PHASE ). Δέχεται ως είσοδο τη γωνία μετατόπισης φάσης σε μοίρες. Μετατρέπει τη 
γωνία σε rad με τη βοήθεια της συνάρτησης radians. Έπειτα με τη βοήθεια των 
συναρτήσεων complex, cos και sin  υπολογίζει τον πίνακα F . Η συνάρτηση αυτή 
επιστρέφει ως έξοδο τον πίνακα της Πύλης Μετατόπισης Φάσης.  

Όπου 
1 0
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é ù
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Η συνάρτηση είναι η ακόλουθη: 

def PHASE(angle): 
 
    angleRad=radians(angle) 
    PHASE=array([[1, 0], 
                 [0, complex(cos(angleRad),sin(angleRad))]]) 
 
    return PHASE 

 
 
 
 



53 
 

· CPHASE 
 
Η συνάρτηση αυτή ορίζει τον κβαντικό πίνακα της Πύλης Ελεγχόμενης 

Μετατόπισης Φάσης ( CPHASE ). Δέχεται ως είσοδο τη γωνία μετατόπισης φάσης σε 
μοίρες.  Μετατρέπει τη γωνία σε rad με τη βοήθεια της συνάρτησης radians.  Έπειτα 
με τη βοήθεια των συναρτήσεων complex, cos και sin  υπολογίζει τον πίνακα CF . Η 
συνάρτηση αυτή επιστρέφει ως έξοδο τον πίνακα της Πύλης Μετατόπισης Φάσης.  

Όπου 
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Η συνάρτηση είναι η ακόλουθη: 

def CPHASE(angle): 
 
    angleRad=radians(angle) 
    CPHASE=array([[1, 0, 0, 0], 
                   [0, 1, 0, 0], 
                   [0, 0, 1, 0], 
                   [0, 0, 0, complex(cos(angleRad),sin(angleRad))]]) 
 
    return CPHASE 

 
 
 

· antistoixish_pinaka 
 
Αυτή η συνάρτηση αντιστοιχίζει κάθε κβαντικό πίνακα με ένα συγκεκριμένο 

αριθμό από το 1 μέχρι το 7. Δέχεται ως ορίσματα έναν ακέραιο αριθμό από το 1 έως 
το 7  και μία γωνία η οποία αντιπροσωπεύει τη γωνία μετατόπισης φάσης και 
χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο αριθμός αντιστοιχεί σε πύλη Μετατόπισης 
Φάσης ( PHASE ) ή σε πύλη Ελεγχόμενης Μετατόπισης Φάσης ( CPHASE ). Η 
αντιστοιχία είναι σύμφωνη με αυτή που παρουσιάστηκε νωρίτερα. Έτσι αν δοθεί το 
νούμερο 1 η συνάρτηση επιστέφει τον I πίνακα,  αν δοθεί το νούμερο 2 η συνάρτηση 
επιστέφει τον PHASE πίνακα,  αν δοθεί το νούμερο 3  η συνάρτηση επιστέφει τον H 
πίνακα, αν δοθεί το νούμερο 4 η συνάρτηση επιστέφει τον CNOT πίνακα, αν δοθεί το 
νούμερο 5 η συνάρτηση επιστέφει τον CPHASE πίνακα, αν δοθεί το νούμερο 6 η 
συνάρτηση επιστέφει τον CCNOT πίνακα, αν δοθεί το νούμερο 7 η συνάρτηση 
επιστέφει τον F πίνακα.     

Η συνάρτηση είναι η ακόλουθη: 

def antistoixish_pinaka(number,angle): 
 
    if number==1: 
        array=I         
    if number==2: 
        array=PHASE(angle)         
    if number==3: 
        array=H         
    if number==4: 
        array=CNOT         
    if number==5: 
        array=CPHASE(angle)         
    if number==6: 
        array=CCNOT 
    if number==7: 
        array=F 
 
    return array 
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· Array_binary 
 
Η συνάρτηση αυτή δημιουργεί έναν πίνακα που περιέχει δυαδικούς αριθμούς 

με τη σειρά, από το 0 έως το 2^numberOfQubits-1. Παίρνει ως ορίσματα το 
numberOfQubits δηλαδή τον αριθμό των qubits του εκάστοτε υπολογισμού και τον 
initialArray δηλαδή την αρχική κατάσταση του καταχωρητή. Η αρχική κατάσταση δε 
μας χρειάζεται αλλά εξυπηρετούμαστε από τις διαστάσεις του πίνακα που έχει. Στο 
πρώτο μέρος της συνάρτησης ορίζουμε έναν πίνακα που έχει numberOfQubits 
στήλες και 2^numberOfQubits-1 γραμμές και τον αρχικοποιούμε με μηδέν παντού με 
τη βοήθεια της συνάρτησης zeros_like. Στη συνέχεια σε αυτόν τον πίνακα 
προσθέτουμε 1 με τέτοιο τρόπο ώστε ο πίνακας στο τέλος της διαδικασίας να 
περιέχει δυαδικούς αριθμούς σε αύξουσα σειρά. Ως έξοδο η συνάρτηση αυτή έχει τον 
δυαδικό πίνακα που προκύπτει. 

Η συνάρτηση είναι η ακόλουθη: 

def Array_binary(numberOfQubits,initialArray): 
 
    bArray=initialArray 
    firstOfRow=bArray 
    for n in range(0,numberOfQubits-1): 
        elseOfRow=bArray 
        old=column_stack((firstOfRow,elseOfRow)) 
        firstOfRow=old 
    bArray=zeros_like(old) 
    x=0 
    y=1 
    s=0 
    for qubit in range(numberOfQubits-1,-1,-1): 
        k=0 
        for repeat in range(0,2**s): 
            for compination in range(2**x+k,2**numberOfQubits,2**y): 
                bArray[compination][qubit]=1 
            k+=1 
        x+=1 
        y+=1 
        s+=1 
 
    return bArray 

 
 
 

· Binarytodecimal 
 
Η συνάρτηση αυτή μετατρέπει τους δυαδικούς αριθμούς που περιέχει κάποιος 

πίνακας σε δεκαδικούς. Παίρνει ως εισόδους το numberOfQubits δηλαδή των αριθμό 
των qubits του υπολογισμού, τον initialArray δηλαδή την αρχική κατάσταση του 
καταχωρητή και τον Array δηλαδή τον πίνακα, τα στοιχεία του οποίου θέλουμε να 
μετατρέψουμε από δυαδικά σε δεκαδικά. Όπως στην προηγούμενη συνάρτηση η 
αρχική κατάσταση δε μας χρειάζεται αλλά εξυπηρετούμαστε από τις διαστάσεις του 
πίνακα που έχει. Η συνάρτηση υπολογίζει για κάθε σειρά του πίνακα Array τον 
δεκαδικό αριθμό που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας κάθε στοιχείο της σειράς από 
δεξιά προς τα αριστερά με την αντίστοιχη δύναμη του 2 και στο τέλος αθροίζοντάς τα 
γινόμενα. Έτσι όταν υπολογιστούν όλες οι σειρές του πίνακα, η συνάρτηση 
επιστρέφει ως έξοδο έναν πίνακα που περιέχει τους αντίστοιχους δεκαδικούς των 
δυαδικών αριθμών που περιείχε ο πίνακας Array.  

 
Η συνάρτηση είναι η ακόλουθη: 

def binarytodecimal(numberOfQubits,Array,initialArray): 
 
    newArray=zeros_like(initialArray) 
    decimal=0 
    for x in range(0,2**numberOfQubits): 
        for y in range(numberOfQubits-1,-1,-1): 
            decimal+=Array[x][y]*(2**(numberOfQubits-1-y)) 
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        newArray[x]=decimal 
        decimal=0 
 
    return newArray 

 
 
 

· add_toolbar 

Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται στη δημιουργία του γραφικού 
περιβάλλοντος που απεικονίζει τις γραφικές παραστάσεις του κβαντικού 
υπολογισμού και ορίζει τη λειτουργία του toolbar. Παίρνει ως όρισμα το self2 που 
σημαίνει ότι ενεργεί στο αντικείμενο της κλάσης στην οποία βρίσκεται (κλάση 
CanvasFrame). Δημιουργεί το toolbar με τη βοήθεια της συνάρτησης 
NavigationToolbar2Wx, προσαρμόζει τις διαστάσεις του toolbar στις διαστάσεις του 
παραθύρου, προσθέτει το toolbar στον sizer και το βάζει στο κάτω μέρος του frame 
και ενημερώνει τους άξονες του μενού στο toolbar. 

Η συνάρτηση είναι η ακόλουθη: 

def add_toolbar(self2): 
 
    self2.toolbar = NavigationToolbar2Wx(self2.canvas) 
    self2.toolbar.Realize() 
    if wx.Platform == '__WXMAC__':     
        self2.SetToolBar(self2.toolbar)      
    else:     
        tw, th = self2.toolbar.GetSizeTuple() 
        fw, fh = self2.canvas.GetSizeTuple() 
        self2.toolbar.SetSize(wx.Size(fw, th)) 
        self2.sizer.Add(self2.toolbar, 0, wx.LEFT | wx.EXPAND) 
    self2.toolbar.update() 

 
 
 

· OnInit 
 
Η συνάρτηση αυτή όπως και η προηγούμενη χρησιμοποιείται στη δημιουργία 

του γραφικού περιβάλλοντος που απεικονίζει τις γραφικές παραστάσεις του 
υπολογισμού και δημιουργεί το main window και εισάγει το custom frame. Παίρνει ως 
όρισμα το self2 που σημαίνει ότι ενεργεί στο αντικείμενο της κλάσης στην οποία 
βρίσκεται (κλάση CanvasFrame). Και επιστρέφει τη λογική τιμή true. 

Η συνάρτηση είναι η ακόλουθη: 

def OnInit(self2):  
   
    frame2 = CanvasFrame() 
    frame2.Show(True) 
 
    return True 

 
 
 

· Accept, Start, Run και Reset 

Οι συναρτήσεις αυτές ορίζουν την λειτουργία των κουμπιών Accept, Start, Run 
και Reset αντίστοιχα. Και είναι της μορφής Accept (self, event), Start (self, event), 
Run (self, event) και Reset(self, event). Αυτά τα ορίσματα δηλώνουν ότι έχουμε event 
και ότι ενεργούν στο αντικείμενο της κλάσης στην οποία βρίσκονται (κλάση 
MenuEventFrame). Η λειτουργία αυτών των κουμπιών έχει ήδη αναφερθεί. 
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3.3.4. Έτοιμες συναρτήσεις που καλέστηκαν 
 
Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν κάποιες έτοιμες 

συναρτήσεις, είτε από τη βασική βιβλιοθήκη της Python είτε από τις βιβλιοθήκες που 
αναφέρθηκαν νωρίτερα. Οι συναρτήσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 

Συναρτήσεις Λειτουργία 

shape numpy.shape(array) 
Επιστρέψει το σχήμα ενός πίνακα. Δηλαδή τις γραμμές 
και τις στήλες του.[23] 

column_stack numpy.column_stack(tup) 
Κολλάει συστοιχίες μονοδιάστατων ή διδιάστατων 
πινάκων σε στήλες δημιουργώντας έναν διδιάστατο 
πίνακα. 

tup: συστοιχίες από μονοδιάστατους ή διδιάστατους 
πίνακες. Όλοι τους πρέπει να έχουν την ίδια πρώτη 
διάσταση.[23] 

row_stack numpy.row_stack(tup) 
Κολλάει πίνακες κάθετα.[23] 

array numpy.array(...) 
Δημιουργεί έναν πίνακα.[23] 

radians numpy.radians(...) 
Μετατρέπει γωνίες από μοίρες σε ακτίνια.[23] 

zeros_like numpy.zeros_like(array) 
Επιστρέφει έναν πίνακα μηδενικών με το ίδιο σχήμα και 
τύπο όπως του δοθέντος.[23] 

append numpy.append(array, values, axis=None) 
Προσαρτεί τιμές στο τέλος ενός πίνακα.[23] 

split numpy.split(array, indices_or_sections, axis=0) 
Διαχωρίζει έναν πίνακα σε πολλαπλούς υποπίνακες 
ίδιου μεγέθους.[23] 

multiply numpy.multiply(array1,array2) 
Πολλαπλασιάζει πίνακες, στοιχείο με στοιχείο.[23] 

concatenate numpy.concatenate((array1, array2, ...), axis=0)  
Ενώνει συστοιχίες πινάκων.[23] 

loadtxt numpy.loadtxt(filename) 
Φορτώνει δεδομένα από αρχείο.[23] 

T ndarray.T  
Επιστρέφει τον πίνακα με τους άξονες του 
μετατεθειμένους.[23] 
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cast cast[data-type](array) 
Αντίγραφο του πίνακα καλουπωμένο σε ένα 
συγκεκριμένο είδος δεδομένων.[23] 

dot numpy.dot(array1,array2)  
Επιστρέφει το γινόμενο δύο πινάκων.[23] 

abs numpy.abs(...)  
Επιστρέφει τον πίνακα έχοντας αντικαταστήσει κάθε 
στοιχείο του με την απόλυτη τιμή του.[23] 

angle numpy.angle(z, deg=0)  
Επιστρέφει τον πίνακα έχοντας αντικαταστήσει κάθε 
μιγαδικό στοιχείο του με τη φάση του.[23] 

str str(…) 
Επιστρέφει ένα string.[26] 

int int(…) 
Επιστρέφει έναν ακέραιο.[26] 

write write(string) 
Γράφει ένα string σε κάποιο αρχείο.[26] 

open open(nameOfFile[, mode[, buffering]]) 
Ανοίγει κάποιο αρχείο.[2] 

close close() 
Κλείνει κάποιο αρχείο. Ένα κλειστό αρχείο δε μπορεί 
ούτε να διαβαστεί, ούτε να γραφτεί πια.[26] 

print print  
Αξιολογεί κάθε έκφραση σε σειρά και γράφει το 
αποτέλεσμα στην standard output. Αν ένα αντικείμενο 
δεν είναι string, μετατρέπεται πρώτα σε string 
χρησιμοποιώντας τους κανόνες μετατροπής string.[26] 

readline readline() 
Διαβάζει μια ολόκληρη γραμμή από το αρχείο.[26] 

read read([size]) 
Διαβάζει το πολύ size bytes από ένα αρχείο ή λιγότερα 
αν κατά την ανάγνωση βρει EOF πριν ολοκληρωθεί το 
διάβασμα.[26] 

break break 
Τερματίζει ή ξεφεύγει από έναν βρόχο.[2] 

complex complex(real,imag) 
Δημιουργεί έναν μιγαδικό αριθμό σε μορφή real + imag*j 
ή μετατρέπει ένα αριθμό σε μιγαδικό.[26] 

cos cos(x) 
Επιστρέφει το cosine του x.[26] 
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sin sin(x) 
Επιστρέφει το sine του x.[26]  

sqrt sqrt(x) 
Επιστρέφει τη ρίζα του x.[26] 

ensureMinimal              wxversion.ensureMinimal('version') 
Ελέγχει αν η wxversion του συστήματος στο οποίο 
τρέχει το πρόγραμμα είναι νεότερη έκδοση. 

use                                matplotlib.use('WXAgg') 
Δείχνει ότι θα γίνει χρήση του WXAgg. 

Το wxAGG συνδυάζει τη cross-platform user interface 
βιβλιοθήκη wxWidgets με τον vector Anti-Grain 
Geometry (AGG) αναλυτή.[27] 

__init__ __init__() 
Είναι ένας constructor και καλείται αυτόματα αμέσως 
μόλις ένα αντικείμενο δημιουργείται.[2] 

SetBackgroundColour  Είναι μέθοδος των κλάσεων wx.Panel, wx.StaticText, 
wx.TextCtrl και wx.Button. θέτει το background χρώμα 
του panel, static text, text control και button 
αντίστοιχα.[28] 

Add Είναι μέθοδος της κλάσης wx.BoxSizer. Προσθέτει 
αντικείμενα στον sizer. 

SetSizer Είναι μέθοδος της κλάσης wx.BoxSizer. Θέτει το 
παράθυρο να έχει τη δεδομένη  διάταξη του sizer.[28]  

SetFont Είναι μέθοδος της κλάσης wx.StaticText  και παίρνει ως 
όρισμα αντικείμενο της κλάσης wx.Font. Θέτει το φόντο 
του text. 

SetForegroundColour Είναι μέθοδος των κλάσεων wx.StaticText, wx.TextCtrl 
και wx.Button. θέτει το background χρώμα του static 
text, text control και button αντίστοιχα.[28] 

Bind Bind(event,handler,source=None,id=wx.ID_ANY,id2=wx.
ID_ANY) 

Συνδυάζει ένα event και ένα object με μία event handler 
συνάρτηση.[4] 

Show Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στο frame να είναι ορατό. Αν 
παραληφθεί, το πλαίσιο θα δημιουργηθεί αλλά δε θα 
είμαστε σε θέση να το δούμε.[4] 

GetValue Είναι μέθοδος της κλάσης wx.ComboBox. Παίρνει το 
string που έχει επιλέξει ο χρήστης από το box. 

SetValue Είναι μέθοδος των κλάσεων wx.ComboBox,wx.TextCtrl 
και wx.StaticText. Προσθέτει κάποιο string στο combo 

http://www.wxwidgets.org/
http://antigrain.com/
http://antigrain.com/
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box, το text control και το static text αντίστοιχα. 

add_subplot Είναι μέθοδος της κλάσης Figure. Προσθέτει ένα 
υποδιάγραμμα. 

set_title Είναι μέθοδος της κλάσης Figure. Προσθέτει τίτλο στο 
γιάγραμμα. 

set_ylabel Είναι μέθοδος της κλάσης Figure. Προσθέτει τίτλο στον y 
άξονα του διαγράμματος. 

set_xlabel Είναι μέθοδος της κλάσης Figure. Προσθέτει τίτλο στον x 
άξονα του διαγράμματος. 

imshow matplotlib.pyplot. imshow(X, cmap=None, norm=None, 
aspect=None, interpolation=None,alpha=1.0, min=None, 
vmax=None, origin=None, extent=None, **kwargs) 

Εμφανίζει την εικόνα στο Χ με τους τρέχοντες άξονες.[24] 

add_axes Είναι μέθοδος της κλάσης Figure. Προσθέτει τις 
διαστάσεις για το colorbar. 

colorbar Είναι μέθοδος της κλάσης Figure. Προσθέτει ένα 
colorbar στο διάγραμμα. 

subplots_adjust Είναι μέθοδος της κλάσης Figure. Προσαρμόζει τα 
υποδιαγράμματα στο παράθυρο. 

Fit Είναι μέθοδος της κλάσης wx.BoxSizer. Δίνει εντολή στο 
control  panel  να προσαρμοστεί για να ταιριάζει με το 
ελάχιστο μέγεθος που ο sizer πιστεύει ότι χρειάζεται.[4] 

Realize Είναι μέθοδος της κλάσης NavigationToolbar2Wx. Θέτει 
το toolbar σε κατάσταση realizing. 

SetToolBar Είναι μέθοδος της κλάσης NavigationToolbar2Wx. Λέει 
στο frame να εμφανίσει το toolbar.[25] 

GetSizeTuple   Είναι μέθοδος των κλάσεων NavigationToolbar2Wx και 
FigureCanvas. Επιστρέφει τις διαστάσεις ενός 
αντικειμένου. 

SetSize Είναι μέθοδος της κλάσης NavigationToolbar2Wx. 
Ταιριάζει τη θέση του toolbar μέσα στο παράθυρο.[4] 

update Είναι μέθοδος της κλάσης NavigationToolbar2Wx. 
Ενημερώνει το toolbar του διαγράμματος. 

MainLoop Είναι μέθοδος των κλάσεων wx.PySimpleApp και 
wx.App. Eίναι η καρδιά της εφαρμογής και είναι εκεί που 
τα events εκτελούνται και αποστέλλονται στα διάφορα 
παράθυρα της εφαρμογής.[29] 
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Κεφάλαιο 4 
Γενικές Μετρήσεις 

 
 
 
 

4.1. Μετρήσεις αξιοπιστίας 
 
 

4.1.1.  Εισαγωγή  
 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε το ερώτημα: πώς γνωρίζουμε ότι το 

πρόγραμμα μας τρέχει σωστά; Στη διαδικασία αυτή θα χρειαστεί να 
χρησιμοποιήσουμε ένα πρόγραμμα του κ. Καραφυλλίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο υλοποιεί έναν Προσομοιωτή Κβαντικού 
Υπολογιστή (QCS). Το πρόγραμμα αυτό είναι παρόμοιο με αυτό που παρουσιάζει η 
παρούσα διπλωματική. Συνεπώς τρέχοντας τα δύο αυτά προγράμματα για τα ίδια 
προβλήματα θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αν η λειτουργία του προγράμματος 
που δημιουργήθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής είναι ορθή. 

 
 
4.1.2.  Προβλήματα Κβαντικών υπολογισμών 

 
Πρόβλημα 1ο  
 
Το κβαντικό κύκλωμα αυτού του προβλήματος είναι: 

 

όπου η μετατόπιση φάσεως είναι 30ο για την πύλη μετατόπισης φάσης. 
 
 
Πρόβλημα 2ο  
 
Το κβαντικό κύκλωμα αυτού του προβλήματος είναι: 

 

όπου η μετατόπιση φάσεως είναι 55ο για την πύλη ελεγχόμενης μετατόπισης 
φάσης. 
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Πρόβλημα 3ο  
 
Το κβαντικό κύκλωμα αυτού του προβλήματος είναι: 

 

όπου η μετατόπιση φάσεως είναι 120ο για την πύλη ελεγχόμενης μετατόπισης 
φάσης. 

 
 
Πρόβλημα 4ο  
 
Το κβαντικό κύκλωμα αυτού του προβλήματος είναι: 

 
 

όπου οι μετατοπίσεις φάσεων είναι 100ο για την πύλη μετατόπισης φάσης και 
25ο για την πύλη ελεγχόμενης μετατόπισης φάσης. 

 
 
Πρόβλημα 5ο  
 
Το κβαντικό κύκλωμα αυτού του προβλήματος είναι: 

 

όπου η μετατόπιση φάσεως είναι 35ο για την πύλη ελεγχόμενης μετατόπισης 
φάσης. 
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Πρόβλημα 6ο  
 
Το κβαντικό κύκλωμα αυτού του προβλήματος είναι: 

 
 
όπου οι μετατοπίσεις φάσεων είναι 10ο για την πύλη μετατόπισης φάσης και 

100ο για την πύλη ελεγχόμενης μετατόπισης φάσης. 
 
 
Πρόβλημα 7ο  
 
Το κβαντικό κύκλωμα αυτού του προβλήματος είναι: 

 
 
όπου οι μετατοπίσεις φάσεων είναι 90ο για την πρώτη πύλη μετατόπισης 

φάσης και 50ο για τη δεύτερη και 85ο για την πύλη ελεγχόμενης μετατόπισης φάσης. 

Για τον υπολογισμό με το πρόγραμμα του κ. Καραφυλλίδη πραγματοποιήθηκε 
αλλαγή στο 3ο βήμα το οποίο έσπασε σε δύο νέα από τα οποία και αντικαταστάθηκε 
όπως φαίνεται παρακάτω:  
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Πρόβλημα 8ο  
 
Το κβαντικό κύκλωμα αυτού του προβλήματος είναι: 

 

όπου οι μετατοπίσεις φάσεων είναι 130ο για την πρώτη πύλη μετατόπισης 
φάσης, 32ο για τη δεύτερη και 23ο για την τρίτη και 10ο για την πρώτη πύλη 
ελεγχόμενης μετατόπισης φάσης και 150ο για τη δεύτερη. 

Για τον υπολογισμό με το πρόγραμμα του κ. Καραφυλλίδη πραγματοποιήθηκαν 
αλλαγές σε δύο βήματα τα οποία έσπασαν το καθένα σε δύο νέα.  

Το 5ο βήμα  αντικαταστάθηκε όπως φαίνεται παρακάτω:  

        

Το 9ο βήμα  αντικαταστάθηκε όπως φαίνεται παρακάτω:  
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4.1.3.  Αποτελέσματα Κβαντικών υπολογισμών 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των άνωθεν προβλημάτων 

αρχικά με χρήση του δημιουργηθέντος προγράμματος βάση της παρούσας 
διπλωματικής και εν συνεχεία με χρήση του προγράμματος του κ. Καραφυλλίδη. 

 
 

Αποτέλεσμα 1ο  
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Αποτέλεσμα 2ο  
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Αποτέλεσμα 3ο  
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Αποτέλεσμα 4ο  
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Αποτέλεσμα 5ο  
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Αποτέλεσμα 6ο  
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Αποτέλεσμα 7ο  
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Αποτέλεσμα 8ο  
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Αποτέλεσμα 1ης Επαλήθευσης 
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Αποτέλεσμα 2ης Επαλήθευσης 
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Αποτέλεσμα 3ης Επαλήθευσης 
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Αποτέλεσμα 4ης Επαλήθευσης 
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Αποτέλεσμα 5ης Επαλήθευσης 
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Αποτέλεσμα 6ης Επαλήθευσης 
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Αποτέλεσμα 7ης Επαλήθευσης 
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Αποτέλεσμα 8ης Επαλήθευσης 
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4.1.4.  Συγκριτικά αποτελέσματα 
 
Στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν τα αποτελέσματα των ανωτέρω 

προβλημάτων για να ελεγχθεί η εγκυρότητα του προγράμματος. 

Έτσι ελέγχουμε ξεχωριστά τα αποτελέσματα κάθε προβλήματος.  

· Για το 1ο πρόβλημα παρατηρώντας τα αποτελέσματα του προγράμματος της 
παρούσας διπλωματικής και αυτών του κ. Καραφυλλίδη, του οποίου το 
πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε ως βοηθητικό, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει 
καμία απόκλιση. 

· Για το 2ο πρόβλημα παρατηρώντας τα αποτελέσματα του προγράμματος της 
παρούσας διπλωματικής και αυτών του κ. Καραφυλλίδη διαπιστώνουμε ότι δεν 
υπάρχει καμία απόκλιση. 

· Έπειτα για το 3ο πρόβλημα παρατηρώντας τα αποτελέσματα των δύο 
προγραμμάτων δεν προκύπτει κάποια διαφορά. 

· Για το 4ο πρόβλημα παρατηρώντας τα αποτελέσματα των δύο 
προγραμμάτων επίσης δεν προκύπτει κάποια διαφορά. 

· Στη συνέχεια για το 5ο πρόβλημα ανατρέχοντας στα αποτελέσματα των δύο 
προγραμμάτων διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει κάποια απόκλιση. 

· Για το 6ο πρόβλημα προσέχοντας τα αποτελέσματα των δύο προγραμμάτων 
διαπιστώνουμε πως ούτε σε αυτή την περίπτωση υπήρχε κάποια απόκλιση. 

· Για το 7ο πρόβλημα παρατηρώντας τα αποτελέσματα των δύο 
προγραμμάτων διαπιστώνουμε κάποια μικρή απόκλιση αλλά παρατηρούμε ότι 
το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτή η μικρή απόκλιση έγκειται στο γεγονός 
ότι το 3ο βήμα υπολογισμού έσπασε σε δύο βήματα στο πρόγραμμα του κ.  
Καραφυλλίδη, συνεπώς όλα τα υπόλοιπα βήματα μετατοπίστηκαν κατά 1 βήμα. 
Οπότε αν εξαιρέσει κανείς αυτή τη μετατόπιση, τα αποτελέσματα είναι ίδια.  

· Και τέλος για το 8ο πρόβλημα παρατηρώντας τα αποτελέσματα των δύο 
προγραμμάτων διαπιστώνουμε κάποιες μικρές αποκλίσεις αλλά παρατηρούμε 
ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτές οι αποκλίσεις οφείλονται στο 
γεγονός ότι το 5ο βήμα και το 10ο βήμα υπολογισμού έσπασαν σε δύο βήματα 
το καθένα στο πρόγραμμα του κ. Καραφυλλίδη, συνεπώς όλα τα βήματα μετά 
το 5ο μετατοπίστηκαν κατά 1 βήμα. Οπότε αν εξαιρέσει κανείς αυτές τις 
μετατοπίσεις, δεν υπάρχουν αποκλίσεις. Επίσης το αποτέλεσμα του 8ου 
προβλήματος που προκύπτει από το πρόγραμμα του κ. Καραφυλλίδη είναι 
ελαφρώς δυσδιάκριτο, αν κάποιος όμως τρέξει τα δύο προγράμματα και ελέγξει 
τα αποτελέσματα που προκύπτουν στο αρχείο ProbDistrMeasure και στο 
αντίστοιχο αρχείο του άλλου προγράμματος θα διαπιστώσει ότι ταυτίζονται.   

Έτσι με τη βοήθεια του προγράμματος του κ. Καραφυλλίδη επιβεβαιώθηκε η 
σωστή λειτουργία του προγράμματος μας.  
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4.1.5.  Παρατηρήσεις 
 

Θα ήταν παράληψη αν δεν αναφερόμουν σε μία μικρή δυσλειτουργία που 
εμφανίστηκε στο πρόγραμμα του κ. Καραφυλλίδη κατά την εκτέλεση κάποιων 
κβαντικών υπολογισμών. Παρατηρήθηκε πως ο τρόπος λειτουργίας της πύλης F 
(Fredkin) στο πρόγραμμα δεν ήταν ο επιθυμητός.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις επηρέαζε αρνητικά τα αποτελέσματα όπως στον 
ακόλουθο υπολογισμό: 

               

Εκτελώντας τον υπολογισμό παίρνω το εξής αποτέλεσμα: 

 

Θα περίμενε κάποιος να μην υπάρξει μεταβολή στην κατάσταση του 
καταχωρητή όμως εδώ παρατηρείται μεταβολή.  

Υπάρχουν όμως και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες δεν εμφανίζεται κάποιο 
σφάλμα. Έτσι ύστερα από μερικούς υπολογισμούς συμπέρανα πως η πύλη δεν 
παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα όταν οι είσοδοι της είναι σε σειρά και συνεχόμενες 
πχ. Cntràqubit2, Ft2àqubit1και Ft1àqubit0. Έτσι στα παραπάνω προβλήματα η 
χρήση της πύλης F έγινε μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες. 
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Επίσης πρέπει να αναφερθεί κι ένα δεύτερο πρόβλημα που εντοπίστηκε.  Σε 
ορισμένα σημεία το πρόγραμμα του κ. Τριανταφυλλίδη έβγαζε ορισμένα λανθασμένα 
αποτελέσματα, γεγονός που οφειλόταν σε αδυναμία κάποιες φορές να εκτελέσει 
υπολογισμούς με περισσότερες τις μίας πύλες σε ένα βήμα. Έτσι για να διαπιστώσω 
αν αυτή ήταν η αιτία απόκλισης των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε χωρισμός 
των πυλών με προσθήκη νέων βημάτων γεγονός που δεν επηρεάζει των κβαντικό 
υπολογισμό στο σύνολό του. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το ακόλουθο:  

Τρέχοντας το εξής πρόβλημα: 

                 

Παίρνουμε το ακόλουθο αποτέλεσμα που είναι λανθασμένο: 

 

 

Όμως, μετατρέποντας το αρχικό πρόβλημα στο ακόλουθο: 
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προκύπτει το σωστό αποτέλεσμα όπως φαίνεται στο διάγραμμα 
 

 

Έτσι διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν απαραίτητος ο 
χωρισμός μερικών βημάτων σε περισσότερα ώστε το αποτέλεσμα που θα προέκυπτε 
να ήταν το σωστό. 

 
Επίσης παρατηρήθηκε ότι στα αποτελέσματα του προγράμματος του κ. 

Καραφυλλίδη δε περιλαμβάνεται γραφική παράσταση όσον αφορά τη φάση. Όμως 
όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο πίνακας resultArray έχει τις 
καταστάσεις του κβαντικού καταχωρητή σε κάθε βήμα, και από αυτόν τον πίνακα 
υπολογίζονται οι πίνακες: resultArrayMeasure που περιέχει την πιθανότητα να 
μετρηθεί κάθε κατάσταση του κβαντικού καταχωρητή σε όλα τα βήματα του 
κβαντικού υπολογισμού και ο resultArrayPhase που περιέχει τη φάση κάθε 
κατάστασης του κβαντικού καταχωρητή σε όλα τα βήματα του κβαντικού 
υπολογισμού. Επομένως αφού διαπιστώθηκε ότι ο resultArrayMeasure πίνακας που 
δημιουργούταν σε κάθε πρόβλημα ήταν ο σωστός για έναν ικανοποιητικό αριθμό 
αρκετά πολύπλοκων προβλημάτων, γίνεται κατανοητό ότι και ο πίνακας 
resultArrayPhase κατά κάποιον τρόπο επαληθεύεται. 

 
 



80 
 

Κεφάλαιο 5 
Συμπεράσματα & Μελλοντικές Βελτιώσεις 

 
 
 
 

5.1. Συμπεράσματα 
 
 
Διαβάζοντας κάποιος όλα όσα αναφέρθηκαν στη παρούσα διπλωματική 

εργασία, θα διαπιστώσει πως ο πρωταρχικός στόχος της δημιουργίας ενός 
λειτουργικού προγράμματος που θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί κβαντικούς 
υπολογισμούς και να χρησιμοποιεί ένα γραφικό περιβάλλον για την εξυπηρέτηση του 
σκοπού αυτού, επιτεύχθηκε. 

Όπως διαπιστώθηκε το πρόγραμμα δουλεύει σωστά, καθώς και τα 
αποτελέσματα που επιστρέφει για τους κβαντικούς υπολογισμούς που επεξεργάζεται 
είναι έγκυρα. 

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει μεγάλη ευκολία στο χρήστη αφού του δίνει τη 
δυνατότητα να εισάγει τα στοιχεία του κβαντικού υπολογισμού που θέλει να 
πραγματοποιήσει με τη βοήθεια ενός εύχρηστου γραφικού περιβάλλοντος. Το 
γραφικό αυτό περιβάλλον παρέχει τη δυνατότητα κβαντικών υπολογισμών που 
αποτελούνται μέχρι 9 qubit και μέχρι 17 βήματα. 

Σημαντικό επίσης είναι πως αν ο χρήστης επιδιώξει τη διεκπεραίωση κάποιου 
υπολογισμού που ξεπερνά τα παραπάνω όρια μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
βοηθητικό πρόγραμμα το οποίο δεν εμπεριέχει γραφική διεπαφή αλλά ο χρήστης 
προσθέτει μόνος του τα στοιχεία του υπολογισμού που θέλει κατευθείαν στα αρχεία 
που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης μπορεί να 
επιλέξει όσα qubit και όσα βήματα επιθυμεί. 

Κάτι ακόμα που παρέχει το πρόγραμμα αυτό σε αυτόν που θα επιλέξει να το 
χρησιμοποιήσει είναι μια γραφική επαφή η οποία αναπαριστά τα αποτελέσματα του 
εκάστοτε υπολογισμού με ευκρίνεια και σαφήνεια.  

Και τέλος είναι απαραίτητο να σημειωθεί πως ο χρόνος που χρειάζεται για την 
πραγματοποίηση ενός οποιουδήποτε κβαντικού υπολογισμού λίγων ή πολλών 
βημάτων και qubit δε ξεπερνάει τα μερικά δευτερόλεπτα. 

 
 
 

5.2. Βελτιώσεις 
 
 
Βέβαια όπως είναι αναμενόμενο όσον αφορά την υλοποίηση ενός 

προγράμματος, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Έτσι και στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα υπάρχουν κάποια σημεία που μπορούν να δεχτούν ορισμένη βελτίωση. 

Αρχικά θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση στο πρόγραμμα στο γεγονός ότι ο 
χρήστης σε κάθε βήμα κβαντικού υπολογισμού μπορεί να προσθέσει μόνο μία πύλη 
που περιέχει qubit ελέγχου (control qubit). Έτσι με τη προσθήκη αυτή θα μπορεί ο 
χρήστης να επιλέγει όποια από τις πύλες θέλει και όσες φορές θέλει σε κάποιο βήμα 
υπολογισμού. 
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Στη συνέχεια, βελτίωση θα μπορούσε να υπάρξει και κατά το σχεδιασμό του 
γραφικού περιβάλλοντος που χρησιμεύει για την εισαγωγή των στοιχείων του κάθε 
κβαντικού υπολογισμού από το χρήστη. Η βελτίωση αυτή θα μπορούσε να αφορά 
τόσο τη σχεδίαση του γραφικού όσο και τη χρηστικότητά του. Για παράδειγμα θα 
μπορούσε ο χρήστης να εισάγει το πλήθος των qubit και των βημάτων που 
περιλαμβάνει ο υπολογισμός του και το γραφικό περιβάλλον να προσαρμόζεται σε 
αυτά τα δεδομένα. Επίσης η παρουσίαση του γραφικού θα μπορούσε να είναι 
διαφορετική, το γεγονός αυτό όμως αφορά υποκειμενική κρίση. 

Έπειτα η γραφική διεπαφή που περιλαμβάνει τις γραφικές παραστάσεις των 
αποτελεσμάτων του κβαντικού υπολογισμού θα μπορούσε να παρουσιάσει 
βελτίωση.  Η βελτίωση αυτή θα μπορούσε να εστιαστεί στο γεγονός πως για 
υπολογισμούς μικρότερους ή ίσους των δύο qubit και μικρότερους ή ίσους των τριών 
βημάτων εμφανίζονται στους άξονες των γραφικών παραστάσεων και κάποιοι 
δεκαδικοί αριθμοί, η παρουσία των οποίων δεν είναι απαραίτητη στην παρουσίαση. 
Επίσης βελτίωση θα μπορούσε να παρουσιαστεί και στην παρουσίαση των 
γραφικών παραστάσεων όταν έχουμε να κάνουμε με μεγάλους κβαντικούς 
υπολογισμούς ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευκρίνεια. 

Και τελευταία αλλά ίσως η πιο σημαντική βελτίωση που μπορεί να υποστεί το 
πρόγραμμα είναι η εισαγωγή κάποιας επιπλέον κβαντικής πύλης στον εξομοιωτή. Για 
την επίτευξη αυτού του σκοπού οι αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιήσει ο 
προγραμματιστής στα αρχεία SimpleQuantumComputer και QuantumComputer είναι 
οι εξής: 

· Ορίζω τον νέο κβαντικό πίνακα και τον εναποθέτω μαζί με τους άλλους πίνακες 
στην αρχή του προγράμματος. 

· Κάθε Qubit αυτής της νέας πύλης που θα εισαχθεί θα πρέπει να αντιστοιχηθεί με 
ένα συγκεκριμένο ακέραιο αριθμό νέο ή ήδη υπάρχον (πχ. το 9 που 
χρησιμοποιείται αν πρόκειται για Qubit Ελέγχου) 

· Πρέπει να προστεθεί στο πρόγραμμα ο έλεγχος για την ύπαρξη ή μη και της 
νέας αυτής κβαντικής πύλης και ο εντοπισμός εάν συνδέθηκαν τα qubit αυτής 
της πύλης και που, σε κάθε βήμα του κβαντικού υπολογισμού. 

· Έπειτα χρειάζεται να αντιστοιχιστεί η νέα πύλη με κάποιο συγκεκριμένο ακέραιο 
μεγαλύτερο του 8 (αφού οι ήδη υπάρχουσες πύλες είναι 7 και αντιστοιχούν 
στους πρώτους 7 ακέραιους) για τη διευκόλυνση του προγράμματος κατά τον 
υπολογισμό του τανυστικού γινομένου σε κάθε βήμα κβαντικού υπολογισμού. 
Όταν εντοπιστεί ο συγκεκριμένος αριθμός θεωρείται από το πρόγραμμα πως 
εντοπίστηκε η καινούργια πύλη και συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό. 

· Προσθέτω την νέα πύλη στη συνάρτηση antistoixish_pinaka η οποία έχει οριστεί 
στην αρχή του προγράμματος. 

Επιπλέον στο αρχείο QuantumComputer πρέπει να εισαχθεί η νέα αυτή 
κβαντική πύλη στο γραφικό περιβάλλον ως δυνατή επιλογή από το χρήστη σε κάθε 
βήμα υπολογισμού. 

 
Έτσι λοιπόν αν και το πρόγραμμα αυτό δουλεύει ορθά πάντα υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης όταν έχουμε να κάνουμε με ένα υπολογιστικό πρόγραμμα.  
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Παράρτημα Α 
Κώδικας Κβαντικών Υπολογισμών σε Python  

με χρήση γραφικής διεπαφής 
 

#-*- coding: cp1253 -*- 
 
#********************************************# 
#                 SHMANTIKO                  # 
#                                            # 
# Gia th swsth dieksagwgh twn ypologistikwn  # 
# diadikasiwn einai VASIKO se kathe vhma na  # 
# yparxei mono mia kvantikh pylh pou exei    # 
# qubit elegxou. Dhladh MONO MIA ek twn      #  
# pylwn: CNOT, CPHASE, CCNOT kai F.          #                         
#                                            # 
#********************************************# 
 
#____________________________________________# 
#                                            # 
# GIA LEITOYRGIA PROGRAMMATOS:               # 
#   1.VAZW Number Of Qubits KAI Computation  #  
#     Steps KAI PATAW 'ACCEPT'               # 
#   2.SYMPLHRWNW TIS ARXIKES TIMES KAI TA    # 
#     VHMATA KAI PATAW 'START'               # 
#   3.GIA NA TREKSEI TO PROGRAMMA PATAW 'RUN'#                               
#   4.AN THELW NA SYMPLHRWSW APO THN ARXH TH # 
#     GRAFIKH DIEPAFH PATAW 'RESET'          # 
#____________________________________________# 
 
 
#Prosthetw tis aparaithtes vivliothhkes 
 
from numpy import * 
from math import * 
import wxversion 
wxversion.ensureMinimal('2.8') #Gia vevaiwsh 
oti xrhsimopoieitai toulaxiston wx2.8 
import matplotlib 
matplotlib.use('WXAgg') 
from pylab import * 
from matplotlib.backends.backend_wxagg import 
FigureCanvasWxAgg as FigureCanvas 
from matplotlib.backends.backend_wx import 
NavigationToolbar2Wx 
from matplotlib.figure import Figure 
import wx 
import numpy as npy 
import matplotlib.cm as cm 
 
 
############################################## 
#                SYNARTHSEIS                 #                
############################################## 
 
#Ypologismos Tanystikou Ginomenou duo pinakwn 
opou B einai o deksioteros pinakas kai A einai 
o amesws pio aristera. 
 
def TanystikoGinomeno(B,A):                                              
 
    numberOfRows,numberOfColumns = A.shape     
    firstOfRow=A[0,0]*B 
     
    for y in range(1,numberOfColumns): 
            elseOfRow=A[0,y]*B 
            
old=column_stack((firstOfRow,elseOfRow)) 
            firstOfRow=old 
             
    for x in range(1,numberOfRows): 
            firstOfRow=A[x,0]*B 
 
            for y in range(1,numberOfColumns): 
                    elseOfRow=A[x,y]*B 
                    
newRow=column_stack((firstOfRow,elseOfRow))                 
                    firstOfRow=newRow 
                     
            
tanystikoGinomeno=row_stack((old,newRow)) 
            old=tanystikoGinomeno 
 

    return tanystikoGinomeno 
 
#____________________________________________# 
 
#Orizw tous kvantikous pinakes: 
 
#I--->1 
I=array([[1, 0], 
         [0, 1]]) 
 
#Φ 
#PHASE--->2 
def PHASE(angle): 
    angleRad=radians(angle) 
    PHASE=array([[1, 0], 
                 [0, 
complex(cos(angleRad),sin(angleRad))]]) 
    return PHASE 
 
#H--->3 
H=array([[1/sqrt(2), 1/sqrt(2)], 
         [1/sqrt(2), -1/sqrt(2)]]) 
 
#CNOT--->4 
CNOT=array([[1, 0, 0, 0], 
            [0, 1, 0, 0], 
            [0, 0, 0, 1], 
            [0, 0, 1, 0]]) 
 
#CΦ 
#CPHASE--->5 
def CPHASE(angle): 
    angleRad=radians(angle) 
    CPHASE=array([[1, 0, 0, 0], 
                   [0, 1, 0, 0], 
                   [0, 0, 1, 0], 
                   [0, 0, 0, 
complex(cos(angleRad),sin(angleRad))]]) 
    return CPHASE 
 
 
#CCNOT--->6 
CCNOT=array([[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
             [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
             [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0], 
             [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0], 
             [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0], 
             [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0], 
             [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1], 
             [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]]) 
 
#F--->7 
F=array([[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
         [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
         [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0], 
         [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0], 
         [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0], 
         [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0], 
         [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0], 
         [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]]) 
 
#____________________________________________# 
 
#Antistoixizw kathe pinaka me ena 
sygkekrimmeno apithmo apo to 1 mexri to 7 gia 
na mporw na kalw kathe pinaka me th vohtheia 
enos arithmou 
 
def antistoixish_pinaka(number,angle): 
     
    if number==1: 
        array=I         
 
    if number==2: 
        array=PHASE(angle)         
 
    if number==3: 
        array=H         
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    if number==4: 
        array=CNOT         
 
    if number==5: 
        array=CPHASE(angle)         
 
    if number==6: 
        array=CCNOT 
         
    if number==7: 
        array=F 
 
    return array 
         
#____________________________________________# 
 
#Ftiaxnw enan pinaka pou periexei me th seira 
dyadikous arithmous apo to 0 ews to 
2^numberOfQubits-1 
 
def Array_binary(numberOfQubits,initialArray): 
 
    bArray=initialArray 
    firstOfRow=bArray 
 
    for n in range(0,numberOfQubits-1): 
        elseOfRow=bArray 
        
old=column_stack((firstOfRow,elseOfRow)) 
        firstOfRow=old 
  
    bArray=zeros_like(old) 
 
    x=0 
    y=1 
    s=0 
    for qubit in range(numberOfQubits-1,-1,-
1): 
 
        k=0 
        for repeat in range(0,2**s): 
 
            for compination in 
range(2**x+k,2**numberOfQubits,2**y): 
 
                bArray[compination][qubit]=1 
 
            k+=1 
             
        x+=1 
        y+=1 
        s+=1 
             
    return bArray 
 
#____________________________________________# 
 
#metatroph dyadikou pinaka se dekadiko 
 
def 
binarytodecimal(numberOfQubits,Array,initialAr
ray): 
 
    newArray=zeros_like(initialArray) 
    decimal=0 
     
    for x in range(0,2**numberOfQubits): 
 
        for y in range(numberOfQubits-1,-1,-
1): 
            
decimal+=Array[x][y]*(2**(numberOfQubits-1-y)) 
 
        newArray[x]=decimal 
        decimal=0 
 
    return newArray 
         
 
 
############################################## 
#     DHMIOURGIA GRAFIKOY PERIVALLONTOS      # 
#               KAI YLOPOIHSH                #                               
############################################## 
 
#Gia ta panel se antistoixia me th grafikh 
diepafh exoume: 

############################################## 
#panel1#       panel2      #     panel3      # 
#      #                   #                 # 
############################################## 
#panel4#               panel5                # 
############################################## 
#      #                                     # 
#      #                                     # 
#      #                                     # 
#panel6#               panel7                # 
#      #                                     # 
#      #                                     # 
############################################## 
 
 
numQbits=9 
numSteps=17 
frameSizeX=1550 
frameSizeY=830 
        
class MenuEventFrame(wx.Frame): 
 
    def __init__(self): 
 
        wx.Frame.__init__(self, None, -1, 
'Quantum Computer Simulator(QCS)', 
pos=(10,10), size=(frameSizeX, frameSizeY)) 
 
        panel1 = wx.Panel(self, -1, 
style=wx.SUNKEN_BORDER) 
        panel1.SetBackgroundColour("Gray") 
        panel2 = wx.Panel(self, -1, 
style=wx.SUNKEN_BORDER) 
        panel2.SetBackgroundColour("Gray") 
        panel3 = wx.Panel(self, -1, 
style=wx.SUNKEN_BORDER) 
        panel3.SetBackgroundColour("Gray") 
        panel4 = wx.Panel(self, -1, 
style=wx.SUNKEN_BORDER) 
        panel4.SetBackgroundColour("Gray") 
        panel5 = wx.Panel(self, -1, 
style=wx.SUNKEN_BORDER) 
        panel5.SetBackgroundColour("Gray") 
        panel6 = wx.Panel(self, -1, 
style=wx.SUNKEN_BORDER) 
        panel6.SetBackgroundColour("Gray") 
        panel7 = wx.Panel(self, -1, 
style=wx.SUNKEN_BORDER) 
        panel7.SetBackgroundColour("Gray") 
 
 
        sizer_v = wx.BoxSizer(wx.VERTICAL) 
        sizer_h1 = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL) 
        sizer_h2 = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL) 
        sizer_h3 = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL) 
 
        sizer_h1.Add(panel1, 2, wx.EXPAND) 
        sizer_h1.Add(panel2, 7, wx.EXPAND) 
        sizer_h1.Add(panel3, 10, wx.EXPAND) 
        sizer_h2.Add(panel4, 2, wx.EXPAND) 
        sizer_h2.Add(panel5, 17, wx.EXPAND) 
        sizer_h3.Add(panel6, 2, wx.EXPAND) 
        sizer_h3.Add(panel7, 17, wx.EXPAND) 
         
        sizer_v.Add(sizer_h1, 0.5, wx.EXPAND) 
        sizer_v.Add(sizer_h2, 0.25, wx.EXPAND) 
        sizer_v.Add(sizer_h3, 4.25, wx.EXPAND) 
 
        self.SetSizer(sizer_v) 
 
#Parousiazontai oi dynates epiloges twn Qbits 
kai Gates kathws kai tou plhthous twn Qbits 
kai Gates 
         
        sampleListQbits = ['NoP', '|0>', 
'|1>'] 
        sampleListGates = ['I', 'H', 'Ph', 
'CN', 'CCN', 'Ft1','CPh', 'Ft2', 'Cntr'] 
        sampleListNumQbits = ['1', '2', '3', 
'4', '5', '6', '7', '8', '9'] 
        sampleListSteps = ['1', '2', '3', '4', 
'5','6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', 
'13', '14','15', '16', '17'] 
 
        str = "Quantum Computer 
Simulator(QCS)" 
        text = wx.StaticText(panel3, -1, str, 
(10, 10), (30, -1),  wx.ALIGN_CENTER) 
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        font = wx.Font(38, wx.ROMAN, 
wx.ITALIC, wx.BOLD) 
        text.SetFont(font) 
        text.SetForegroundColour('white') 
        text.SetBackgroundColour('black') 
 
        textQ=wx.StaticText(panel2, -1, 
"Number Of Qubits:", (80, 15)) 
        textQ.SetFont(wx.Font(16, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
     
        self.textNumberOfQubits = 
wx.TextCtrl(panel2, wx.NewId(), " ", size=(50, 
-1), pos=(290, 15), style=wx.TE_READONLY) 
        
self.textNumberOfQubits.SetBackgroundColour("R
ed") 
        
self.textNumberOfQubits.SetForegroundColour('W
hite') 
 
        
self.comboBoxListNumQbits=wx.ComboBox(panel2, 
-1, "1", (360, 15), wx.DefaultSize, 
sampleListNumQbits,wx.CB_DROPDOWN) 
    
        textS=wx.StaticText(panel2, -1, 
"Computation Steps:", (80, 50)) 
        textS.SetFont(wx.Font(16, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
      
        self.textComputationSteps = 
wx.TextCtrl(panel2, wx.NewId(), " ", size=(50, 
-1), pos=(290, 50), style=wx.TE_READONLY) 
        
self.textComputationSteps.SetBackgroundColour(
"Red") 
        
self.textComputationSteps.SetForegroundColour(
'White') 
         
        
self.comboBoxListSteps=wx.ComboBox(panel2, -1, 
"1", (360, 50), wx.DefaultSize, 
sampleListSteps,wx.CB_DROPDOWN) 
 
        text = wx.StaticText(panel4, -1, 
"Quantum Registers", (1, 12)) 
        font = wx.Font(14, wx.ROMAN, 
wx.ITALIC, wx.BOLD) 
        text.SetFont(font) 
        text.SetForegroundColour('white') 
        text.SetBackgroundColour('black') 
         
        text = wx.StaticText(panel5, -1, 
"Quantum Gates", (590, 3)) 
        font = wx.Font(20, wx.ROMAN, 
wx.ITALIC, wx.BOLD) 
        text.SetFont(font) 
        text.SetForegroundColour('white') 
        text.SetBackgroundColour('black') 
 
#Vazw tampela se kathe vhma ypologismou step 
apo step<1> ews step<NumberOfSteps> 
         
        x=80 
        r=20 
        h=635 
        step0 = wx.StaticText(panel6, 
wx.NewId(), "Initial Step 0" ,size=(60, 20), 
pos=(35, h)) 
        step0.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step0.SetForegroundColour('black') 
         
        step1 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 1" ,size=(40, 20), 
pos=(r+0*x, h))   
        step1.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step1.SetForegroundColour('black') 
         
        step2 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 2" ,size=(40, 20), 
pos=(r+1*x, h))     
        step2.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step2.SetForegroundColour('black') 

 
        step3 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 3" ,size=(40, 20), 
pos=(r+2*x, h))     
        step3.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step3.SetForegroundColour('black') 
 
        step4 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 4" ,size=(40, 20), 
pos=(r+3*x, h))   
        step4.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step4.SetForegroundColour('black') 
 
        step5 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 5" ,size=(40, 20), 
pos=(r+4*x, h)) 
        step5.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step5.SetForegroundColour('black') 
 
        step6 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 6" ,size=(40, 20), 
pos=(r+5*x, h))      
        step6.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step6.SetForegroundColour('black') 
 
        step7 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 7" ,size=(40, 20), 
pos=(r+6*x, h))    
        step7.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step7.SetForegroundColour('black') 
 
        step8 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 8" ,size=(40, 20), 
pos=(r+7*x, h)) 
        step8.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step8.SetForegroundColour('black') 
 
        step9 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 9" ,size=(40, 20), 
pos=(r+8*x, h))                 
        step9.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step9.SetForegroundColour('black') 
 
        step10 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 10" ,size=(40, 20), 
pos=(r+9*x, h))   
        step10.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step10.SetForegroundColour('black') 
 
        step11 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 11" ,size=(40, 20), 
pos=(r+10*x, h))   
        step11.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step11.SetForegroundColour('black') 
 
        step12 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 12" ,size=(40, 20), 
pos=(r+11*x, h))     
        step12.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step12.SetForegroundColour('black') 
 
        step13 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 13" ,size=(40, 20), 
pos=(r+12*x, h))     
        step13.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step13.SetForegroundColour('black') 
 
        step14 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 14" ,size=(40, 20), 
pos=(r+13*x, h))   
        step14.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step14.SetForegroundColour('black') 
 
        step15 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 15" ,size=(40, 20), 
pos=(r+14*x, h)) 
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        step15.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step15.SetForegroundColour('black') 
 
        step16 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 16" ,size=(40, 20), 
pos=(r+15*x, h))     
        step16.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step16.SetForegroundColour('black') 
 
        step17 = wx.StaticText(panel7, 
wx.NewId(), "Step 17" ,size=(40, 20), 
pos=(r+16*x, h))   
        step17.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        step17.SetForegroundColour('black') 
 
#Vazw tampela se kathe qubit apo qubit<0> ews 
qubit<numberOfQubits-1> 
 
        y=70 
        r=10 
        qbit8 = wx.StaticText(panel6, 
wx.NewId(), "qbit 8", size=(40, 20), pos=(5, 
r)) 
        qbit8.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        qbit8.SetForegroundColour('black') 
#        qbit8.SetBackgroundColour('black') 
 
        qbit7 = wx.StaticText(panel6, 
wx.NewId(), "qbit 7", size=(40, 20), pos=(5, 
r+1*y)) 
        qbit7.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        qbit7.SetForegroundColour('black') 
 
        qbit6 = wx.StaticText(panel6, 
wx.NewId(), "qbit 6", size=(40, 20), pos=(5, 
r+2*y)) 
        qbit6.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.SLANT, wx.BOLD)) 
        qbit6.SetForegroundColour('black') 
 
        qbit5 = wx.StaticText(panel6, 
wx.NewId(), "qbit 5", size=(40, 20), pos=(5, 
r+3*y)) 
        qbit5.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        qbit5.SetForegroundColour('black') 
 
        qbit4 = wx.StaticText(panel6, 
wx.NewId(), "qbit 4", size=(40, 20), pos=(5, 
r+4*y)) 
        qbit4.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        qbit4.SetForegroundColour('black') 
 
        qbit3 = wx.StaticText(panel6, 
wx.NewId(), "qbit 3", size=(40, 20), pos=(5, 
r+5*y)) 
        qbit3.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        qbit3.SetForegroundColour('black') 
 
        qbit2 = wx.StaticText(panel6, 
wx.NewId(), "qbit 2", size=(40, 20), pos=(5, 
r+6*y)) 
        qbit2.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        qbit2.SetForegroundColour('black') 
 
        qbit1 = wx.StaticText(panel6, 
wx.NewId(), "qbit 1", size=(40, 20), pos=(5, 
r+7*y)) 
        qbit1.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        qbit1.SetForegroundColour('black') 
 
        qbit0 = wx.StaticText(panel6, 
wx.NewId(), "qbit 0", size=(40, 20), pos=(5, 
r+8*y))  
        qbit0.SetFont(wx.Font(12, wx.SWISS, 
wx.NORMAL, wx.BOLD)) 
        qbit0.SetForegroundColour('black') 
       
 

#Prosthetw to comboBox gia kathe Qubit me 
pithanes epiloges NoP, |0> kai |1> kai default 
timh NoP. 
        q=10 
        y=70     
        
self.comboBoxQbits=[wx.ComboBox(panel6, -1, 
"NoP", (70, q), wx.DefaultSize, 
sampleListQbits,wx.CB_DROPDOWN)] 
        for x in range(1,numQbits): 
            
self.comboBoxQbits.append(wx.ComboBox(panel6, 
-1, "NoP", (70, q+x*y), wx.DefaultSize, 
sampleListQbits,wx.CB_DROPDOWN)) 
 
 
#Prosthetw to comboBox gia kathe Gate me 
pithanes epiloges I, H, Ph, CN, CCN, Ft1, CPh, 
Ft2 kai Cntr kai default timh I. 
 
        l=80 
        m=70 
        r=20 
        firstOfRow=[wx.ComboBox(panel7, -1, 
"I", (r, q), wx.DefaultSize, 
sampleListGates,wx.CB_DROPDOWN)] 
        for y in range(1,numSteps): 
            elseOfRow=[wx.ComboBox(panel7, -1, 
"I", (r+y*l, q), wx.DefaultSize, 
sampleListGates,wx.CB_DROPDOWN)] 
            
old=column_stack((firstOfRow,elseOfRow)) 
            firstOfRow=old 
             
        for x in range(1,numQbits): 
            firstOfRow = [wx.ComboBox(panel7, 
-1, "I", (r, q+x*m), wx.DefaultSize, 
sampleListGates,wx.CB_DROPDOWN)] 
            for y in range(1,numSteps): 
                    elseOfRow = 
[wx.ComboBox(panel7, -1, "I", (r+y*l, q+x*m), 
wx.DefaultSize, 
sampleListGates,wx.CB_DROPDOWN)] 
                    
newRow=column_stack((firstOfRow,elseOfRow))                 
                    firstOfRow=newRow                     
            
self.comboBoxListGates=row_stack((old,newRow)) 
            old=self.comboBoxListGates 
 
 
#Prosthetw to TextCtrl gia kathe Gate gia 
dynatothta prosthhkhs ths fashs me kathe pylh 
opou xreiazetai kai default timh 0. 
 
        l=80 
        m=70 
        r=25 
        firstOfRow=[wx.TextCtrl(panel7, 
wx.NewId(), "0", size=(40, -1),pos=(r, 35))] 
        for y in range(1,numSteps): 
            elseOfRow=[wx.TextCtrl(panel7, 
wx.NewId(), "0", size=(40, -1),pos=(r+y*l, 
35))] 
            
old=column_stack((firstOfRow,elseOfRow)) 
            firstOfRow=old 
             
        for x in range(1,numQbits): 
            firstOfRow = [wx.TextCtrl(panel7, 
wx.NewId(), "0", size=(40, -1),pos=(r, 
35+x*m))] 
            for y in range(1,numSteps): 
                    elseOfRow = 
[wx.TextCtrl(panel7, wx.NewId(), "0", 
size=(40, -1),pos=(r+y*l, 35+x*m))] 
                    
newRow=column_stack((firstOfRow,elseOfRow))                 
                    firstOfRow=newRow                     
            
self.comboBoxListPhases=row_stack((old,newRow)
) 
            old=self.comboBoxListPhases 
 
 
#Orizw ta koumpia pou tha xreiastoun dhladh 
ta: Start, Run, Accept kai Reset.  
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        self.buttonStart = wx.Button(panel1, 
label="Start", pos=(35, 0),size=(70, 40)) 
        self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.Start, 
self.buttonStart) 
        
self.buttonStart.SetBackgroundColour("Red") 
        
self.buttonStart.SetForegroundColour('black') 
        self.buttonStart.Show(True) 
 
        self.buttonRun = wx.Button(panel1, 
label="Run", pos=(35, 0),size=(70, 40)) 
        self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.Run, 
self.buttonRun) 
        
self.buttonRun.SetBackgroundColour("Green") 
        
self.buttonRun.SetForegroundColour('black') 
        self.buttonRun.Show(False) 
 
        self.buttonAccept = wx.Button(panel2, 
-1, label="Accept", pos=(425, 25),size=(65, 
35)) 
        self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.Accept, 
self.buttonAccept) 
        
self.buttonAccept.SetBackgroundColour("Blue") 
        
self.buttonAccept.SetForegroundColour('black') 
 
        self.buttonReset = wx.Button(panel1, 
label="Reset", pos=(35, 40),size=(70, 40)) 
        self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.Reset, 
self.buttonReset) 
        
self.buttonReset.SetBackgroundColour("Yellow") 
        
self.buttonReset.SetForegroundColour('black') 
 
 
############################################## 
#           LEITOURGIA MAIN BUTTON           # 
############################################## 
         
#____________________________________________# 
#                                            # 
#                   ACCEPT                   # 
#____________________________________________#        
         
#Patwntas Accept apothhkeuontai oi times 
'Number Of Qubits' kai 'Computation Steps' sto 
arxeio  QuantLinstp. 
 
    def Accept(self, event):         
#        print 'accept' 
         
        self.buttonAccept.SetLabel("Accepted") 
        f = open('QuantLinstp.txt', 'w') 
        
f.write(self.comboBoxListNumQbits.GetValue()) 
        f.write(' ') 
        
f.write(self.comboBoxListSteps.GetValue()) 
        f.close() 
        
self.textNumberOfQubits.SetValue(self.comboBox
ListNumQbits.GetValue()) 
        
self.textComputationSteps.SetValue(self.comboB
oxListSteps.GetValue()) 
 
#____________________________________________# 
#                                            # 
#                   START                    # 
#____________________________________________#        
 
#Patwntas Start apothhkeuontai: oles oi 
arxikes times twn qubits sto arxeio QuantReg 
#                               oles oi 
kvantikes pyles sto arxeio QuantGate 
#                               oles oi 
kvantikes phases sto arxeio QuantPhase. 
 
#o arithmos twn qubits pou mporei na 
ylopoihsei h diepafh maximum -->  numQbits 
#o arithmos twn vhmatvn pou mporei na 
ylopoihsei h diepafh maximum -->  numSteps 

#o arithmos twn qubits pou xreiazetai o kathe 
ypologismos -->  numberOfQubits 
#o arithmos twn vhmatwn pou xreiazetai o kathe 
ypologismos -->  numberOfSteps 
 
    def Start(self, event): 
#        print 'start' 
        
numberOfQubits=self.comboBoxListNumQbits.GetVa
lue() 
        
numberOfSteps=self.comboBoxListSteps.GetValue(
) 
 
        f = open('QuantReg.txt', 'w')         
        for x in range(numQbits-
int(numberOfQubits),numQbits,1): 
            if 
(self.comboBoxQbits[x].GetValue()=='|1>'): 
                f.write('1') 
            if 
(self.comboBoxQbits[x].GetValue()=='|0>'): 
                f.write(str(0)) 
            f.write(' ')             
        f.close() 
 
 
        f = open('QuantGate.txt', 'w')         
        for x in range(numQbits-
int(numberOfQubits),numQbits,1): 
            for y in 
range(0,int(numberOfSteps)):                 
                if 
(self.comboBoxListGates[x][y].GetValue()=='I')
: 
                    f.write('0') 
                if 
(self.comboBoxListGates[x][y].GetValue()=='H')
: 
                    f.write('1') 
                if 
(self.comboBoxListGates[x][y].GetValue()=='Ph'
): 
                    f.write('2') 
                if 
(self.comboBoxListGates[x][y].GetValue()=='CN'
): 
                    f.write('3') 
                if 
(self.comboBoxListGates[x][y].GetValue()=='CCN
'): 
                    f.write('4') 
                if 
(self.comboBoxListGates[x][y].GetValue()=='Ft1
'): 
                    f.write('5') 
                if 
(self.comboBoxListGates[x][y].GetValue()=='CPh
'): 
                    f.write('6') 
                if 
(self.comboBoxListGates[x][y].GetValue()=='Ft2
'): 
                    f.write('8') 
                if 
(self.comboBoxListGates[x][y].GetValue()=='Cnt
r'): 
                    f.write('9')             
                f.write(' ')                 
            f.write('\n')        
        f.close() 
 
        f = open('QuantPhase.txt', 'w') 
        for x in range(numQbits-
int(numberOfQubits),numQbits,1): 
            for y in 
range(0,int(numberOfSteps)):                 
                
f.write(self.comboBoxListPhases[x][y].GetValue
())             
                f.write(' ')                 
            f.write('\n')        
        f.close() 
 
#Apenergopoiw to koumpi Start kai sth thesh 
tou energopoiw to koumpi Run 
 
        self.buttonStart.Show(False) 
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        self.buttonRun.Show(True) 
 
#____________________________________________# 
#                                            # 
#                    Run                     # 
#____________________________________________#        
 
#Ektelw kapoies aparaithtes energeies prin 
treksei to kyriws programma ths ylopoihshs: 
# 
#   Diavazw to arseio QuantLinstp kai pairnw 
ton arithmo twn qubits -->                                                 
numberOfQubits 
#                                       kai 
ton arithmo twn vhmatwn -->                                                 
steps 
#   Diavazw to arxeio QuantReg kai apothhkeuw 
tis arxikes times twn qubits ston pinaka -->                              
initialQubits 
#   Ypologizw to tanystiko ginomeno twn 
pinakwn pou antistoixoun stis katastaseis twn 
arxikwn timwn twn qubits -->      initialArray 
#   Diavazw tis kvantikes pyles apo to arxeio 
QuantGate kai tis apothhkeuw ston pinaka -->                              
QuantGateArray. 
#   Diavazw tis gwnies metatopishs phashs apo 
to arxeio QuantPhase kai tis apothhkeuw ston 
pinaka -->                   QuantPhaseArray. 
 
    def Run(self, event): 
#        print 'run' 
 
#diavazw to arxeio QuantLinstp kai pairnw ton 
arithmo twn qubits kai ton arithmo twn vhmatwn 
ektos ths arxikhs katastashs 
 
        f = open('QuantLinstp.txt', 'r') 
        a=f.readline() 
        b=a.split() 
        c=b[0] 
        d=b[1] 
        f.close() 
        numberOfQubits=int(c) 
#        print 'O arithmos twn qubit 
einai:',numberOfQubits 
        steps=int(d) 
#        print 'O arithmos twn vhmatwn ektos 
ths arxikhs katastashs einai:',steps 
#        print '\n' 
 
#Diavazw to arxeio QuantReg kai apothhkeuw tis 
arxikes times twn qubits se pinaka apo thn 
teleutaia sthn prwth 
 
        f = open('QuantReg.txt', 'r') 
        a=f.read(1) 
        initialQubits=[int(a)] 
        f.read(1) 
 
        for x in range(numberOfQubits-1): 
         a=f.read(1) 
         initialQubits.append(int(a)) 
         f.read(1) 
          
        f.close() 
 
#        print 'Oi arxikes times twn qubits 
einai:\n',initialQubits 
#        print '\n' 
 
#Ypologizw to tanystiko ginomeno twn pinakwn 
pou antistoixoun stis katastaseis twn qubits. 
Opou |1> = reverse[0 1] kai |0> = reverse[1 
0]. 
 
        qubit0=array([[1], 
                      [0]]) 
 
        qubit1=array([[0], 
                      [1]]) 
 
        if initialQubits[numberOfQubits-1]==0: 
 
             y=qubit0 
        else: 
             y=qubit1 
 

        for n in range(numberOfQubits-2,-1,-
1): 
                if initialQubits[n]==0: 
                     x=qubit0 
                else: 
                     x=qubit1 
 
                a=multiply(x[0],y) 
                b=multiply(x[1],y) 
                y=concatenate((a,b)) 
 
        initialArray=y 
 
#        print 'H arxikh katastash 
einai:\n',initialArray 
#        print '\n' 
 
#Diavazw tis kvantikes pyles apo to arxeio 
QuantGate kai tis apothhkeuw ston pinaka 
QuantGateArray. 
 
        f = open('QuantGate.txt', 'r') 
 
        if steps==1: 
            QuantGate = 
array([loadtxt("QuantGate.txt")]) 
            QuantGateArray=QuantGate.T 
        else: 
            QuantGateArray = 
array(loadtxt("QuantGate.txt")) 
     
        f.close() 
 
#        print 'Oi pyles 
einai:\n',QuantGateArray 
#        print '\n' 
 
#Diavazw tis gwnies metatopishs phashs apo to 
arxeio QuantPhase kai tis apothhkeuw ston 
pinaka QuantPhaseArray. 
 
        f = open('QuantPhase.txt', 'r') 
 
        if steps==1: 
            QuantPhase = 
array([loadtxt("QuantPhase.txt")]) 
            QuantPhaseArray=QuantPhase.T 
        else: 
            QuantPhaseArray = 
array(loadtxt("QuantPhase.txt")) 
 
        f.close() 
 
#        print 'Oi faseis 
einai:\n',QuantPhaseArray 
#        print '\n' 
         
        
############################################## 
#                                            # 
#               Main Program                 # 
#                                            # 
############################################## 
 
        #Opws anaferthhke kai sthn arxh tou 
programmatos se kathe vhma tha exw mia ek twn 
pylwn: CNOT, CPHASE, CCNOT kai F. 
 
#Orizw tis diastaseis twn diaforwn pinakwn pou 
tha xreiastw en synexeia. 
 
        Gates=zeros_like(QuantGateArray) 
        Phases=zeros_like(QuantGateArray) 
        State=initialArray 
        firstOfResult=initialArray 
        StateAdjusted=zeros_like(State) 
        decArray=zeros_like(initialArray) 
        
StateAdjustedFinal=zeros_like(initialArray) 
        
binaryArray=Array_binary(numberOfQubits,initia
lArray) 
        newbinaryArray=zeros_like(binaryArray) 
 
#O akolouthos einai o kyriws vroxos tou 
programmatos pou perilamvanei epanalhpseis gia 
to plhthos olwn twn qbit kai olwn twn vhmatwn. 
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        for step in range(0,steps): 
#            print '\n' 
#            print step+1,'step' 
 
    #Gia tis parakatw metavlhtes exw thewrhsei 
tis ekshs antistoixies: 
    # 
    #        tCNOT      (Qubit Stoxos pylhs 
CNOT) -->       3 
    #        tCCNOT     (Qubit Stoxos pylhs 
CCNOT) -->      4 
    #        t1F        (1o Qubit Stoxos pylhs 
F) -->       5 
    #        tCPHASE    (Qubit Stoxos pylhs 
CPHASE) -->     6 
    #        t2F        (2o Qubit Stoxos pylhs 
F) -->       8 
    #        control1   (Qubit Elegxou) -->                 
9 
    #   kai efoson exei oristei to control1: 
    #        control2   (2o Qubit Elegxou 
pylhs CCNOT) -->  9 
     
    #Arxikopoiw tis metavlhtes tCNOT, tCCNOT, 
t1F, tCPHASE, t2F, control1, control2 me thn 
timh -1 
    #Se kathe vhma koitaw thn antistoixh sthlh 
tou pinaka QuantGateArray. An entopisw kapoia 
apo tis parapanw metavlhtes entopizontas thn 
antistoixh timh ths, 
    #th vazw ish me to noumero tou qubit sto 
opoio entopisthke. Enw stis pyles pou 
xreiazontai kai th fash apo ton  pinaka 
QuantPhaseArray krataw thn antistoixh timh. 
                       
tCNOT=tCCNOT=t1F=tCPHASE=t2F=control1=control2
=-1 
 
            for qubit in range(numberOfQubits-
1,-1,-1): 
#                print numberOfQubits-1-
qubit,'qubit' 
 
                if 
QuantGateArray[qubit][step]==3: 
                    tCNOT=numberOfQubits-1-
qubit 
#                    print 'Sto 
qubit:',tCNOT,'syndethhke to qubit stoxos ths 
pylhs CNOT' 
 
                if 
QuantGateArray[qubit][step]==4: 
                    tCCNOT=numberOfQubits-1-
qubit 
#                    print 'Sto 
qubit:',tCCNOT,'syndethhke to qubit stoxos ths 
pylhs CCNOT' 
 
                if 
QuantGateArray[qubit][step]==5: 
                    t1F=numberOfQubits-1-qubit 
#                    print 'Sto 
qubit:',t1F,'syndethhke to prwto qubit stoxos 
ths pylhs F' 
 
                if 
QuantGateArray[qubit][step]==6: 
                    tCPHASE=numberOfQubits-1-
qubit 
                    
CPhangle=QuantPhaseArray[qubit][step] 
#                    print 'Sto 
qubit:',tCPHASE,'syndethhke to qubit stoxos 
ths pylhs CPHASE' 
 
                if 
QuantGateArray[qubit][step]==8: 
                    t2F=numberOfQubits-1-qubit 
#                    print 'Sto 
qubit:',t2F,'syndethhke to deutero qubit 
stoxos ths pylhs F' 
 
                if 
QuantGateArray[qubit][step]==9: 
                    if control1!=-1: 
                        
control2=numberOfQubits-1-qubit 

#                        print 'Sto 
qubit:',control2,'syndethhke to deutero qubit 
elegxou ths pylhs CCNOT' 
                    else: 
                        
control1=numberOfQubits-1-qubit 
#                      print 'Sto 
qubit:',control1,'syndethhke to qubit elegxou' 
 
    #Gia kathe pylh exw thewrhsei tis ekshs 
antistoixies: 
    # 
    #           I       (Pylh Adraneias)                        
--->1 
    #           PHASE   (Pylh Metatopishs 
Fashs)                --->2 
    #           H       (Pylh Hadamard)                         
--->3 
    #           CNOT    (Pylh Elegxomenou OXI)                  
--->4 
    #           CPHASE  (Pylh Elegxomenhs 
Metatopishs Fashs)    --->5 
    #           CCNOT   (Pylh Dipla 
Elegxomenou OXI)            --->6 
    #           F       (Pylh Fredkin)                          
--->7 
 
    #Synepws an exoun energopoihthei ta: tCNOT 
kai control1 exw pylh CNOT me qubit stoxou kai 
elegxou ekei pou deixnoun ta tCNOT kai 
control1 
    #                                    
tCPHASE kai control1 exw pylh CPHASE me qubit 
stoxou kai elegxou ekei pou deixnoun ta 
tCPHASE kai control1 
    #                                    
tCCNOT, control1 kai control2 exw pylh CCNOT 
me qubit stoxou kai elegxou ekei pou deixnoun 
ta tCCNOT, control1 kai control2 
    #                                    t1F, 
t2F kai control1 exw pylh F me qubit stoxou 
kai elegxou ekei pou deixnoun ta t1F, t2F kai 
control1. 
            
#____________________________________________# 
#                                            # 
#          Dhmiourgia Pinaka GATES           #      
#____________________________________________# 
 
    #An entopisw kapoia apo tis pyles CNOT, 
CPHASE, CCNOT, F  vazw to antistoixo noumero 
ths sthn prwth thesh tou pinaka Gates sto 
antistoixo vhma pou vriskomaste. 
    #Kai energopoiw th metavlhth gateinit. 
Alliws thn apenergopoiw.  
     
            if (tCNOT!=-1)and(control1!=-1): 
                Gates[0][step]=4 
 
            if (tCPHASE!=-1)and(control1!=-1): 
                Gates[0][step]=5 
                Phases[0][step]=CPhangle 
 
            if (tCCNOT!=-1)and(control1!=-
1)and(control2!=-1): 
                Gates[0][step]=6 
         
            if (t1F!=-1)and(t2F!=-
1)and(control1!=-1): 
                Gates[0][step]=7 
 
            gateinit=1 
            if Gates[0][step]==0: 
                gateinit=0 
 
    #Sth synexeia topothetw ston pinaka Gates 
ton antistoixo arithmo twn pylwn tou enos 
qubit: I, H kai PHASE me th seira pou tis exei 
prosthesei o xrhsths apo to qubit <0> 
    #ews to qubit<numberOfQubits-1>. An 
yparxei kapoia apo tis parapanw pyles ksekinaw 
na vazw ta antistoixa noumera twn pylwn apo th 
deuterh thesh tou pinaka Gates sto 
    #antistoixo vhma pou vriskomaste. Alliws 
ksekinaw apo th prwth thesh tou pinaka. 
                 
            gate=0 
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            for qubit in range(numberOfQubits-
1,-1,-1): 
#                print numberOfQubits-1-
qubit,'qubit' 
 
                if 
QuantGateArray[qubit][step]==0: 
                    
Gates[gate+gateinit][step]=1 
#                    print 'Sto 
qubit:',numberOfQubits-1-qubit,'syndethhke h 
pylh I' 
 
                if 
QuantGateArray[qubit][step]==1: 
                    
Gates[gate+gateinit][step]=3 
#                    print 'Sto 
qubit:',numberOfQubits-1-qubit,'syndethhke h 
pylh H' 
 
                if 
QuantGateArray[qubit][step]==2: 
                    
Gates[gate+gateinit][step]=2 
                    
Phases[gate+gateinit][step]=QuantPhaseArray[qu
bit][step] 
#                    print 'Sto 
qubit:',numberOfQubits-1-qubit,'syndethhke h 
pylh PHASE' 
 
                if 
Gates[gate+gateinit][step]!=0: 
                    gate=gate+1 
 
#            print '\n' 
#            print 'O pinakas Gates pou exei 
tis pyles einai:\n',Gates 
       
     
#____________________________________________# 
#                                            # 
#  Ypologismos Tanystikou Ginomenou Pinakwn  #      
#____________________________________________# 
 
    #Ypologizw to tanystiko ginomeno twn 
pinakwn twn pylwn tou sygkekrimenou vhmatos, 
me th seira pou exoun topotheththei ston 
pinaka Gates 
    #(opou sth thesh 0 tou pinaka vrisketai o 
aristeroteros pinakas). 
    #Auto epitygxanetai me th vohtheia twn 
synarthsewn antistoixish_pinaka() kai 
TanystikoGinomeno() pou oristhkan sthn arxh 
tou kwdika. 
            
B=antistoixish_pinaka(Gates[0][step],Phases[0]
[step]) 
 
            if Gates[1][step]!=0: 
                
A=antistoixish_pinaka(Gates[1][step],Phases[1]
[step]) 
                C=TanystikoGinomeno(B,A) 
 
                for gate in 
range(2,numberOfQubits): 
 
                    if Gates[gate][step]==0: 
                        break 
                                
A=antistoixish_pinaka(Gates[gate][step],Phases
[gate][step]) 
                    C=TanystikoGinomeno(C,A) 
            else: 
                C=B 
 
#            print '\n' 
#            print 'To tanystiko ginomeno twn 
pinakwn einai:\n',C 
 
            
############################################## 
#           ANADIATAKSH TWN QUBITS           # 
############################################## 
 

    #Prosarmozw ton pinaka ths katastashs tou 
kvantikou kataxwrhth tou prohgoumenou vhmatos 
wste na ypologisw ton pinaka katastashs tou 
parontos vhmatos. 
 
    #Dhmiourgw enan pinaka pou periexei 
dyadikous arithmous (enan se kathe seira) apo 
to 0 ews 2^numberOfQubits-1 me th vohtheia ths 
synarthshs Array_binary() -->  binaryArray 
 
    #To LSB twn dyadikwn arithmwn pou 
periexontai ston pinaka binaryArray 
antistoixei sto qubit<0> 
    #                                   . 
    #                                   . 
    #                                   . 
    #To MSB twn dyadikwn arithmwn pou 
periexontai ston pinaka binaryArray 
antistoixei sto qubit<numberOfQubits-1> 
 
    #Anadiatassw tis seires tou binaryArray me 
tetoio tropo wste an sth thesh 0 tou pinaka 
Gates tou antistoixou vhmatos exw to: 
    # 
    #            4 (pylh CNOT) vazw th sthlh 
pou antistoixei sto qubit stoxou ths pylhs 
CNOT (qubit<tCNOT>) sth thesh ths teleutaias 
sthlhs (qubit<0>) tou pinaka newbinaryArray  
    #                          vazw th sthlh 
pou antistoixei sto qubit elegxou ths pylhs 
CNOT (qubit<control1>) sth thesh ths 
proteleutaias sthlhs (qubit<1>) tou pinaka 
newbinaryArray 
    # 
    #            5 (pylh CPHASE) vazw th sthlh 
pou antistoixei sto qubit stoxou ths pylhs 
CPHASE (qubit<tCPHASE>) sth thesh ths 
teleutaias sthlhs (qubit<0>) tou pinaka 
newbinaryArray  
    #                            vazw th sthlh 
pou antistoixei sto qubit elegxou ths pylhs 
CPHASE (qubit<control1>) sth thesh ths 
proteleutaias sthlhs (qubit<1>) tou pinaka 
newbinaryArray 
    # 
    #            6 (pylh CCNOT) vazw th sthlh 
pou antistoixei sto qubit stoxou ths pylhs 
CCNOT (qubit<tCCNOT>) sth thesh ths teleutaias 
sthlhs (qubit<0>) tou pinaka newbinaryArray  
    #                           vazw th sthlh 
pou antistoixei sto qubit elegxou 1 ths pylhs 
CCNOT (qubit<control1>) sth thesh ths 
proteleutaias sthlhs (qubit<1>) tou pinaka 
newbinaryArray  
    #                           vazw th sthlh 
pou antistoixei sto qubit elegxou 2 ths pylhs 
CCNOT (qubit<control2>) sth thesh ths 
paraproteleutaias sthlhs (qubit<2>) tou pinaka 
newbinaryArray  
    # 
    #            7 (pylh F) vazw th sthlh pou 
antistoixei sto qubit stoxou 1 ths pylhs F 
(qubit<t1F>) sth thesh ths teleutaias sthlhs 
(qubit<0>) tou pinaka newbinaryArray  
    #                       vazw th sthlh pou 
antistoixei sto qubit stoxou 2 ths pylhs F 
(qubit<t2F>) sth thesh ths proteleutaias 
sthlhs (qubit<1>) tou pinaka newbinaryArray  
    #                       vazw th sthlh pou 
antistoixei sto qubit elegxou ths pylhs F 
(qubit<control1>) sth thesh ths 
paraproteleutaias sthlhs (qubit<2>) tou pinaka 
newbinaryArray  
    # 
    #                                           
sxhmatizonntas etsi tis teleutaies sthles tou 
pinaka -->  newbinaryArray 
 
            if Gates[0][step]==4: 
                
newbinaryArray[:,numberOfQubits-
2]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-control1] 
                
newbinaryArray[:,numberOfQubits-
1]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-tCNOT] 
 
            if Gates[0][step]==5: 
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newbinaryArray[:,numberOfQubits-
2]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-control1] 
                
newbinaryArray[:,numberOfQubits-
1]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-tCPHASE] 
         
            if Gates[0][step]==6: 
                
newbinaryArray[:,numberOfQubits-
3]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-control2] 
                
newbinaryArray[:,numberOfQubits-
2]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-control1] 
                
newbinaryArray[:,numberOfQubits-
1]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-tCCNOT] 
                 
            if Gates[0][step]==7: 
                
newbinaryArray[:,numberOfQubits-
3]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-control1] 
                
newbinaryArray[:,numberOfQubits-
2]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-t2F] 
                
newbinaryArray[:,numberOfQubits-
1]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-t1F] 
 
    #Prosthetw kai tis ypoloipes sthles tou 
pinaka newbinaryArray apo aristera pros ta 
deksia xwris na allaksw th seira emfanishs 
tous ston pinaka binaryArray 
    #Alla kalyptw kathe kenh sthlh (logw 
metaforas ths prohgoumenws) me thn amesws 
epomenh ths. 
                 
            x=0 
            for qubit in 
range(0,numberOfQubits): 
 
                if (qubit!=numberOfQubits-1-
control1)and(qubit!=numberOfQubits-1-
tCNOT)and(qubit!=numberOfQubits-1-tCPHASE): 
                    if( qubit!=numberOfQubits-
1-control2)and(qubit!=numberOfQubits-1-
tCCNOT): 
                        if 
(qubit!=numberOfQubits-1-
t2F)and(qubit!=numberOfQubits-1-t1F): 
                    
                            
newbinaryArray[:,x]=binaryArray[:,qubit] 
                            x+=1 
             
#            print '\n' 
#            print 'O pinakas binaryArray pou 
exei ton dyadiko syndiasmo twn katastasewn 
einai:\n',binaryArray 
 
#            print '\n' 
#            print 'O pinakas newbinaryArray 
pou exei ton neo dyadiko syndiasmo twn 
katastasewn einai:\n',newbinaryArray 
 
#____________________________________________# 
 
    #Kanw cast ston StateAdjusted wste na 
periexei migadikous 
 
    #Tous dyadikous arithmous (enan se kathe 
seira) apo to 0 ews 2^numberOfQubits-1 tou 
pinaka newbinaryArray tous metatrepw se 
dekadikous (enan se kathe seira) -->  decArray 
    #O State array periexei thn prohgoumenh 
katastash tou kvantikou kataxwrhth opou gia 
step<1> periexei ton initialArray. 
    #Ston decArray prosthetw allh mia sthlh 
sto telos, thn State kai prokyptei o pinakas                                                                           
-->  indexArray 
 
    #Kanw anakatataksh me th vohtheia tou 
indexArray. Opote prosthetw sth grammh tou 
StateAdjusted pou kathorizetai apo to 
periexomeno ths prwths sthlhs         
    #tou pinaka indexArray to periexomeno ths 
deuterhs sthlhs tou pinaka indexArray. 
 

    #Ara h prosarmosmenh katastash tou 
prohgoumeno vhmatos apothhkeuetai ston pinaka                                                                                
-->  StateAdjusted 
    #Auth h prosarmogh xreiazetai giati o 
xrhsths exei th dynatothta na dwsei me 
opoiadhpote seira ta qubits eisodwn twn pylwn.  
            
StateAdjusted=cast[complex](StateAdjusted) 
                
decArray=binarytodecimal(numberOfQubits,newbin
aryArray,initialArray) 
            
indexArray=column_stack((decArray,State)) 
     
            for x in 
range(0,2**numberOfQubits): 
                
StateAdjusted[int(indexArray[x][0])]=indexArra
y[x][1] 
         
#            print '\n' 
#            print 'O pinakas decArray pou 
exei thn prosarmosmenh dekadikh katastash 
einai:\n',decArray 
 
#            print '\n' 
#            print 'O pinakas indexArray pou 
exei thn prosarmosmenh dekadikh katastash syn 
kollhmenh thn prohgoumenh katastash 
einai:\n',indexArray 
 
#            print '\n' 
#            print 'O pinakas StateAdjusted 
pou exei thn prosarmosmenh katastash 
einai:\n',StateAdjusted 
     
#____________________________________________# 
 
    #Pollaplasiazontas thn katastash tou 
prohgoumenou prosarmosmenou vhmatos tou 
kataxwrhth me to tanystiko ginomeno twn 
pinakwn ypologizw ton pinaka ths katastashs        
    #tou kvantikou kataxwrhth tou trexontos 
vhmatos                                                                                                               
-->  allmostState 
  
            allmostState=dot(C,StateAdjusted) 
 
#            print '\n' 
#            print 'O pinakas allmostState pou 
exei thn katastash tou kataxwrhth se kathe 
vhma einai:\n',allmostState 
    
#____________________________________________# 
 
    #Sto shmeio auto epanaferw thn prosarmogh 
pou pragmatopoihsa nwritera. Dhladh ksana 
allazw thn katastash tou kataxwrhth wste na 
einai symfwna me thn arxikh seira twn qubit 
    #Kanw cast wste StateAdjustedFinal na 
periexei migadikous 
 
    #Tous dyadikous arithmous (enan se kathe 
seira) apo to 0 ews 2^numberOfQubits-1 tou 
pinaka binaryArray tous metatrepw se 
dekadikous (enan se kathe seira) -->  
decArray2 
             
    #Ston decArray2 prosthetw allh mia sthlh 
sto telos, thn allmostState kai prokyptei o 
pinakas                                                                
-->  indexArray2 
 
    #Kanw epanaprosarmogh ths allmostState me 
th vohtheia ton pinakwn indexArray kai 
indexArray2. 
    #Otan to periexomeno kapoias seiras x ths 
prwths sthlhs tou indexArray2 sympiptei me to 
periexomeno kapoias seiras y ths prwths sthlhs 
tou indexArray 
    #exoume topothethsh tou stoixeiou pou 
vrisketai sth deuterh sthlh tou indexArray2 
sth seira x ston pinaka State sth seira y. 
    #       Dhladh an 
indexArray2[x][0]==indexArray[y][0] tote 
StateAdjustedFinal[y]=indexArray2[x][1].                                                         
-->  StateAdjustedFinal 
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    #Vazoume se pinaka thn trexousa katastash 
tou StateAdjustedFinal                                                                                            
-->  State 
       
decArray2=binarytodecimal(numberOfQubits,binar
yArray,initialArray) 
            
indexArray2=column_stack((decArray2,allmostSta
te)) 
           
StateAdjustedFinal=cast[complex](StateAdjusted
) 
 
#            print '\n' 
#            print 'Anadiatasw ta stoixeia tou 
pinaka allmostState symfwna me thn akolouthh 
antistoixia\n' 
 
            for serieOfArray2 in 
range(0,2**numberOfQubits): 
                for serieOfArray1 in 
range(0,2**numberOfQubits): 
 
                    if 
indexArray2[serieOfArray2][0]==indexArray[seri
eOfArray1][0]: 
#                        print 
serieOfArray1,serieOfArray2 
                        
StateAdjustedFinal[int(serieOfArray1)]=indexAr
ray2[int(serieOfArray2)][1] 
             
            State=StateAdjustedFinal 
 
#            print '\n' 
#            print 'O pinakas decArray2 pou 
exei thn prosarmosmenh dekadikh katastash 
einai:\n',decArray2 
 
#            print '\n' 
#            print 'O pinakas indexArray2 pou 
exei thn prosarmosmenh dekadikh katastash syn 
kollhmenh thn prohgoumenh prosarmosmenh 
katastash einai:\n',indexArray2 
 
#            print '\n' 
#            print 'O pinakas State pou exei 
thn katastash tou kataxwrhth se kathe vhma 
einai:\n',State 
 
#____________________________________________# 
 
    #Se kathe vhma prosthetw thn katastash tou 
kvantikou kataxwrhth pou prokyptei se enan 
teliko pinaka pou periexei to oliko apotelesma 
    #meta thn oloklhrwsh tou programmatos                                                                                                           
-->  resultArray 
 
            nextOfResult=State 
            
resultArray=column_stack((firstOfResult,nextOf
Result))                 
            firstOfResult=resultArray 
 
#        print '\n' 
#        print 'O pinakas resultArray pou exei 
tis katastaseis tou kvantikou kataxwrhth se 
kathe vhma einai:\n',resultArray 
 
 
##############################################
#               APOTELESMATA                 # 
############################################## 
 
#Ypologizw th pithanothta na metrhthei kathe 
katastash tou kvantikou kataxwrhth se ola ta 
vhmata tou kvantikou ypologismou -->  
resultArrayMeasure 
#Epeita apothhkeuw ton pinaka 
resultArrayMeasure sto arxeio 
ProbDistrMeasure. 
 
        resultArrayMeasure=abs(resultArray)**2 
 
        numrows,numcols = 
resultArrayMeasure.shape 
 
        f = open('ProbDistrMeasure.txt', 'w') 

 
        for x in range(0,numrows): 
            for y in range(0,numcols): 
         
                s = 
str(resultArrayMeasure[x][y]) 
                f.write(s) 
                f.write(' ') 
 
            f.write('\n')    
 
        f.close() 
 
#____________________________________________# 
 
#Ypologizw th fash kathe katastashs tou 
kvantikou kataxwrhth se ola ta vhmata tou 
kvantikou ypologismou -->  resultArrayPhase 
#Epeita apothhkeuw ton pinaka resultArrayPhase 
sto arxeio ProbDistrPhase. 
        
resultArrayPhase=angle(resultArray,deg=True) 
 
        numrows,numcols = 
resultArrayPhase.shape 
 
        f = open('ProbDistrPhase.txt', 'w') 
 
        for x in range(0,numrows): 
            for y in range(0,numcols): 
         
                s = 
str(resultArrayPhase[x][y]) 
                f.write(s) 
                f.write(' ') 
 
            f.write('\n')    
 
        f.close() 
 
#        print '\n' 
#        print '\n' 
#        print 'To apotelesma ths prosomoiwshs 
tou kvantikou ypologismou apo ton quantum 
computer simulator oson afora to metro 
einai:\n\n',resultArrayMeasure 
#        print '\n' 
 
#        print 'To apotelesma ths prosomoiwshs 
tou kvantikou ypologismou apo ton quantum 
computer simulator oson afora th fash 
einai:\n\n',resultArrayPhase 
#        print '\n' 
 
#____________________________________________# 
 
#Dhmiourgw tis grafikes parastaseis twn 
pinakwn resultArrayMeasure kai 
resultArrayPhase 
#       opou to apotelesma ths prosomoiwshs 
tou kvantikou ypologismou oson afora to metro 
einai -->  resultArrayMeasure 
#        kai to apotelesma ths prosomoiwshs 
tou kvantikou ypologismou oson afora th fash 
einai -->   resultArrayPhase 
 
        class CanvasFrame(wx.Frame): 
 
            def __init__(self2): 
                 
                wx.Frame.__init__(self2,None,-
1,'Quantum Computer 
Simulator(QCS)',pos=(300,10)) 
                self2.figure = Figure((8,10), 
80) 
 
#Vazw 2 diagrammata sto idio plot opou: to ena 
diagramma anaparista ta metra pou prokyptoun 
meta ton ypologismo 
#                                       enw to 
allo diagramma anaparista tis faseis pou 
prokyptoun meta ton ypologismo. 
                
self2.axes=self2.figure.add_subplot(211) 
                
self2.axes.set_title('Measure') 
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self2.axes.set_ylabel('Qbits(Decimal Number 
Representation)') 
                
self2.axes.set_xlabel('Computation Steps') 
                
self2.im=self2.axes.imshow(resultArrayMeasure,
interpolation='nearest') 
                cax = 
self2.figure.add_axes([0.85, 0.535, 0.075, 
0.42]) 
                
self2.figure.colorbar(self2.im,cax=cax,orienta
tion='vertical') 
 
                self2.axes = 
self2.figure.add_subplot(212) 
                self2.axes.set_title('Phase') 
                
self2.axes.set_ylabel('Qbits(Decimal Number 
Representation)') 
                
self2.axes.set_xlabel('Computation Steps') 
                
self2.im=self2.axes.imshow(resultArrayPhase,in
terpolation='nearest') 
                cax = 
self2.figure.add_axes([0.85, 0.045, 0.075, 
0.42]) 
                
self2.figure.colorbar(self2.im,cax=cax,orienta
tion='vertical') 
 
#Epishs sto diagramma prosthetw kai ena 
toolbar gia na mporw na kanw zoom, pan kai 
apothhkeush tou diagrammatos me th morfh 
eikonas. 
 
                
self2.figure.subplots_adjust(bottom=0.05, 
right=0.8, top=0.95) 
                self2.canvas = 
FigureCanvas(self2, -1, self2.figure) 
                self2.sizer = 
wx.BoxSizer(wx.VERTICAL) 
                self2.sizer.Add(self2.canvas, 
1, wx.LEFT | wx.TOP | wx.GROW) 
                self2.SetSizer(self2.sizer) 
                self2.Fit() 
                self2.add_toolbar()   
 
     
            def add_toolbar(self2): 
    
                self2.toolbar = 
NavigationToolbar2Wx(self2.canvas) 
                self2.toolbar.Realize() 
     
                if wx.Platform == '__WXMAC__':
     
                    
self2.SetToolBar(self2.toolbar)  
    
                else:   
  
        #setaroume tis diastaseis tou toolbar 
stis diastaseis tou parathyrou 
 
                    tw, th = 
self2.toolbar.GetSizeTuple() 

                    fw, fh = 
self2.canvas.GetSizeTuple() 
 
        #Prosthetontas to toolbar ston sizer 
to vazoume sto katw meros tou frame 
                    
self2.toolbar.SetSize(wx.Size(fw, th)) 
                    
self2.sizer.Add(self2.toolbar, 0, wx.LEFT | 
wx.EXPAND) 
 
        #Enhmerwnei tous aksones tou menu sto 
toolbar 
   
                self2.toolbar.update() 
 
        class App(wx.App): 
 
            def OnInit(self2): 
    
        #Dhmiourgei to main window kai eisagei 
to custom frame 
                frame2 = CanvasFrame() 
                frame2.Show(True) 
 
                return True 
 
        app2 = App(0) 
        app2.MainLoop()        
         
#____________________________________________# 
#                                            # 
#                   RESET                    # 
#____________________________________________#        
 
#Patwntas Reset arxikopoiw oloklhrh th grafikh 
diepafh  
 
    def Reset(self, event): 
#        print 'reset' 
 
#Apenergopoiw to koumpi Run kai sth thesh tou 
energopoiw to koumpi Start 
 
        self.buttonStart.Show(True) 
        self.buttonRun.Show(False) 
             
        self.buttonAccept.SetLabel("Accept") 
        self.textNumberOfQubits.SetValue("") 
        self.textComputationSteps.SetValue("")         
        
self.comboBoxListNumQbits.SetValue("1") 
        self.comboBoxListSteps.SetValue("1") 
 
        for x in range(0,numQbits): 
            
self.comboBoxQbits[x].SetValue("NoP") 
     
        for y in range(0,numSteps): 
            for x in range(0,numQbits):                 
                
self.comboBoxListGates[x][y].SetValue("I") 
                
self.comboBoxListPhases[x][y].SetValue("0") 
 
     
if __name__ == '__main__': 
    app = wx.PySimpleApp() 
    frame = MenuEventFrame() 
    frame.Show() 
    app.MainLoop() 
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Παράρτημα Β 
Κώδικας Κβαντικών Υπολογισμών σε Python  

χωρίς χρήση γραφικής διεπαφής  
για απεριόριστο πλήθος qubit και βημάτων 

 
#-*- coding: cp1253 -*- 
 
#********************************************# 
#                 SHMANTIKO                  # 
#                                            # 
# Gia th swsth dieksagwgh twn ypologistikwn  # 
# diadikasiwn einai VASIKO se kathe vhma na  # 
# yparxei mono mia kvantikh pylh pou exei    # 
# qubit elegxou. Dhladh MONO MIA ek twn      #  
# pylwn: CNOT, CPHASE, CCNOT kai F.          #                         
#                                            # 
#********************************************# 
 
#____________________________________________# 
#                                            # 
# GIA LEITOYRGIA PROGRAMMATOS:               #   
#   1.Symplhrwnw ta arxeia QuantLinstp,      #   
#     QuantReg, QuantGate kai QuantPhase     #                                
#   2.Trexw to programma                     #                                                    
#____________________________________________# 
 
 
#Prosthetw tis aparaithtes vivliothhkes 
 
from numpy import * 
from math import * 
import wxversion 
wxversion.ensureMinimal('2.8')  #Gia vevaiwsh 
oti xrhsimopoieitai toulaxiston wx2.8 
import matplotlib 
matplotlib.use('WXAgg') 
from pylab import * 
from matplotlib.backends.backend_wxagg import 
FigureCanvasWxAgg as FigureCanvas 
from matplotlib.backends.backend_wx import 
NavigationToolbar2Wx 
from matplotlib.figure import Figure 
import wx 
import numpy as npy 
import matplotlib.cm as cm 
 
 
############################################## 
#                SYNARTHSEIS                 # 
############################################## 
 
#Ypologismos Tanystikou Ginomenou duo pinakwn 
opou B einai o deksioteros pinakas kai A einai 
o amesws pio aristera. 
 
def TanystikoGinomeno(B,A):                                              
 
    numberOfRows,numberOfColumns = A.shape     
    firstOfRow=A[0,0]*B 
     
    for y in range(1,numberOfColumns): 
            elseOfRow=A[0,y]*B 
            
old=column_stack((firstOfRow,elseOfRow)) 
            firstOfRow=old 
             
    for x in range(1,numberOfRows): 
            firstOfRow=A[x,0]*B 
 
            for y in range(1,numberOfColumns): 
                    elseOfRow=A[x,y]*B 
                    
newRow=column_stack((firstOfRow,elseOfRow))                 
                    firstOfRow=newRow 
                     
            
tanystikoGinomeno=row_stack((old,newRow)) 
            old=tanystikoGinomeno 
 
    return tanystikoGinomeno 
 

#____________________________________________# 
 
#Orizw tous kvantikous pinakes: 
 
#I--->1 
I=array([[1, 0], 
         [0, 1]]) 
 
#Φ 
#PHASE--->2 
def PHASE(angle): 
    angleRad=radians(angle) 
    PHASE=array([[1, 0], 
                 [0, 
complex(cos(angleRad),sin(angleRad))]]) 
    return PHASE 
 
#H--->3 
H=array([[1/sqrt(2), 1/sqrt(2)], 
         [1/sqrt(2), -1/sqrt(2)]]) 
 
#CNOT--->4 
CNOT=array([[1, 0, 0, 0], 
            [0, 1, 0, 0], 
            [0, 0, 0, 1], 
            [0, 0, 1, 0]]) 
 
#CΦ 
#CPHASE--->5 
def CPHASE(angle): 
    angleRad=radians(angle) 
    CPHASE=array([[1, 0, 0, 0], 
                   [0, 1, 0, 0], 
                   [0, 0, 1, 0], 
                   [0, 0, 0, 
complex(cos(angleRad),sin(angleRad))]]) 
    return CPHASE 
 
 
#CCNOT--->6 
CCNOT=array([[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
             [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
             [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0], 
             [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0], 
             [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0], 
             [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0], 
             [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1], 
             [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]]) 
 
#F--->7 
F=array([[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
         [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 
         [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0], 
         [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0], 
         [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0], 
         [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0], 
         [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0], 
         [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]]) 
 
#____________________________________________# 
 
#Antistoixizw kathe pinaka me ena 
sygkekrimmeno apithmo apo to 1 mexri to 7 gia 
na mporw na kalw kathe pinaka me th vohtheia 
enos arithmou 
 
def antistoixish_pinaka(number,angle): 
     
    if number==1: 
        array=I         
 
    if number==2: 
        array=PHASE(angle)         
 
    if number==3: 
        array=H         
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    if number==4: 
        array=CNOT         
 
    if number==5: 
        array=CPHASE(angle)         
 
    if number==6: 
        array=CCNOT 
         
    if number==7: 
        array=F 
 
    return array 
         
#____________________________________________# 
 
#Ftiaxnw enan pinaka pou periexei me th seira 
dyadikous arithmous apo to 0 ews to 
2^numberOfQubits-1 
 
def Array_binary(numberOfQubits,initialArray): 
 
    bArray=initialArray 
    firstOfRow=bArray 
 
    for n in range(0,numberOfQubits-1): 
        elseOfRow=bArray 
        
old=column_stack((firstOfRow,elseOfRow)) 
        firstOfRow=old 
  
    bArray=zeros_like(old) 
 
    x=0 
    y=1 
    s=0 
    for qubit in range(numberOfQubits-1,-1,-
1): 
 
        k=0 
        for repeat in range(0,2**s): 
 
            for compination in 
range(2**x+k,2**numberOfQubits,2**y): 
 
                bArray[compination][qubit]=1 
 
            k+=1 
             
        x+=1 
        y+=1 
        s+=1 
             
    return bArray 
 
#____________________________________________# 
 
#metatroph dyadikou pinaka se dekadiko 
 
def 
binarytodecimal(numberOfQubits,Array,initialAr
ray): 
 
    newArray=zeros_like(initialArray) 
    decimal=0 
     
    for x in range(0,2**numberOfQubits): 
 
        for y in range(numberOfQubits-1,-1,-
1): 
            
decimal+=Array[x][y]*(2**(numberOfQubits-1-y)) 
 
        newArray[x]=decimal 
        decimal=0 
 
    return newArray 
         
#Ektelw kapoies aparaithtes energeies prin 
treksei to kyriws programma ths ylopoihshs: 
# 
#   Diavazw to arseio QuantLinstp kai pairnw 
ton arithmo twn qubits -->                                                 
numberOfQubits 
#                                       kai 
ton arithmo twn vhmatwn -->                                                 
steps 

#   Diavazw to arxeio QuantReg kai apothhkeuw 
tis arxikes times twn qubits ston pinaka -->                              
initialQubits 
#   Ypologizw to tanystiko ginomeno twn 
pinakwn pou antistoixoun stis katastaseis twn 
arxikwn timwn twn qubits -->      initialArray 
#   Diavazw tis kvantikes pyles apo to arxeio 
QuantGate kai tis apothhkeuw ston pinaka -->                              
QuantGateArray. 
#   Diavazw tis gwnies metatopishs phashs apo 
to arxeio QuantPhase kai tis apothhkeuw ston 
pinaka -->                   QuantPhaseArray. 
 
#diavazw to arxeio QuantLinstp kai pairnw ton 
arithmo twn qubits kai ton arithmo twn vhmatwn 
ektos ths arxikhs katastashs 
 
f = open('QuantLinstp.txt', 'r') 
a=f.readline() 
b=a.split() 
c=b[0] 
d=b[1] 
f.close() 
numberOfQubits=int(c) 
#print 'O arithmos twn qubit 
einai:',numberOfQubits 
steps=int(d) 
#print 'O arithmos twn vhmatwn ektos ths 
arxikhs katastashs einai:',steps 
#print '\n' 
 
#Diavazw to arxeio QuantReg kai apothhkeuw tis 
arxikes times twn qubits se pinaka apo thn 
teleutaia sthn prwth 
 
f = open('QuantReg.txt', 'r')         
a=f.read(1) 
initialQubits=[int(a)] 
f.read(1) 
 
for x in range(numberOfQubits-1): 
        a=f.read(1) 
        initialQubits.append(int(a)) 
        f.read(1) 
          
f.close() 
 
#print 'Oi arxikes times twn qubits 
einai:\n',initialQubits 
#print '\n' 
 
#Ypologizw to tanystiko ginomeno twn pinakwn 
pou antistoixoun stis katastaseis twn qubits. 
Opou |1> = reverse[0 1] kai |0> = reverse[1 
0]. 
 
qubit0=array([[1], 
              [0]]) 
 
qubit1=array([[0], 
              [1]]) 
 
if initialQubits[numberOfQubits-1]==0: 
 
        y=qubit0 
else: 
        y=qubit1 
 
for n in range(numberOfQubits-2,-1,-1): 
        if initialQubits[n]==0: 
                x=qubit0 
        else: 
                x=qubit1 
 
        a=multiply(x[0],y) 
        b=multiply(x[1],y) 
        y=concatenate((a,b)) 
 
initialArray=y 
 
#print 'H arxikh katastash 
einai:\n',initialArray 
#print '\n' 
 
#Diavazw tis kvantikes pyles apo to arxeio 
QuantGate kai tis apothhkeuw ston pinaka 
QuantGateArray. 
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f = open('QuantGate.txt', 'r') 
 
if steps==1: 
    QuantGate = 
array([loadtxt("QuantGate.txt")]) 
    QuantGateArray=QuantGate.T 
else: 
    QuantGateArray = 
array(loadtxt("QuantGate.txt")) 
     
 
f.close() 
 
#print 'Oi pyles einai:\n',QuantGateArray 
#print '\n' 
 
#Diavazw tis gwnies metatopishs phashs apo to 
arxeio QuantPhase kai tis apothhkeuw ston 
pinaka QuantPhaseArray. 
 
f = open('QuantPhase.txt', 'r') 
 
if steps==1: 
    QuantPhase = 
array([loadtxt("QuantPhase.txt")]) 
    QuantPhaseArray=QuantPhase.T 
else: 
    QuantPhaseArray = 
array(loadtxt("QuantPhase.txt")) 
 
f.close() 
 
#print 'Oi faseis einai:\n',QuantPhaseArray 
#print '\n' 
 
     
############################################## 
#                                            # 
#                 Main Program               # 
#                                            # 
##############################################         
 
#Opws anaferthhke kai sthn arxh tou 
programmatos se kathe vhma tha exw mia ek twn 
pylwn: CNOT, CPHASE, CCNOT kai F. 
 
#Orizw tis diastaseis twn diaforwn pinakwn pou 
tha xreiastw en synexeia. 
 
Gates=zeros_like(QuantGateArray) 
Phases=zeros_like(QuantGateArray) 
State=initialArray 
firstOfResult=initialArray 
StateAdjusted=zeros_like(State) 
decArray=zeros_like(initialArray) 
StateAdjustedFinal=zeros_like(initialArray) 
binaryArray=Array_binary(numberOfQubits,initia
lArray) 
newbinaryArray=zeros_like(binaryArray) 
 
#O akolouthos einai o kyriws vroxos tou 
programmatos pou perilamvanei epanalhpseis gia 
to plhthos olwn twn qbit kai olwn twn vhmatwn. 
 
for step in range(0,steps): 
#        print '\n' 
#        print step+1,'step' 
 
#Gia tis parakatw metavlhtes exw thewrhsei tis 
ekshs antistoixies: 
# 
#        tCNOT      (Qubit Stoxos pylhs CNOT) 
-->       3 
#        tCCNOT     (Qubit Stoxos pylhs CCNOT) 
-->      4 
#        t1F        (1o Qubit Stoxos pylhs F) 
-->       5 
#        tCPHASE    (Qubit Stoxos pylhs 
CPHASE) -->     6 
#        t2F        (2o Qubit Stoxos pylhs F) 
-->       8 
#        control1   (Qubit Elegxou) -->                 
9 
#   kai efoson exei oristei to control1: 
#        control2   (2o Qubit Elegxou pylhs 
CCNOT) -->  9 
     
 

#Arxikopoiw tis metavlhtes tCNOT, tCCNOT, t1F, 
tCPHASE, t2F, control1, control2 me thn timh -
1 
#Se kathe vhma koitaw thn antistoixh sthlh tou 
pinaka QuantGateArray. An entopisw kapoia apo 
tis parapanw metavlhtes entopizontas thn 
antistoixh timh ths, 
#th vazw ish me to noumero tou qubit sto opoio 
entopisthke. Enw stis pyles pou xreiazontai 
kai th fash apo ton  pinaka QuantPhaseArray 
krataw thn antistoixh timh. 
                
tCNOT=tCCNOT=t1F=tCPHASE=t2F=control1=control2
=-1 
 
    for qubit in range(numberOfQubits-1,-1,-
1): 
#        print numberOfQubits-1-qubit,'qubit' 
 
        if QuantGateArray[qubit][step]==3: 
            tCNOT=numberOfQubits-1-qubit 
#            print 'Sto 
qubit:',tCNOT,'syndethhke to qubit stoxos ths 
pylhs CNOT' 
 
        if QuantGateArray[qubit][step]==4: 
            tCCNOT=numberOfQubits-1-qubit 
#            print 'Sto 
qubit:',tCCNOT,'syndethhke to qubit stoxos ths 
pylhs CCNOT' 
 
        if QuantGateArray[qubit][step]==5: 
            t1F=numberOfQubits-1-qubit 
#            print 'Sto 
qubit:',t1F,'syndethhke to prwto qubit stoxos 
ths pylhs F' 
 
        if QuantGateArray[qubit][step]==6: 
            tCPHASE=numberOfQubits-1-qubit 
            
CPhangle=QuantPhaseArray[qubit][step] 
#            print 'Sto 
qubit:',tCPHASE,'syndethhke to qubit stoxos 
ths pylhs CPHASE' 
 
        if QuantGateArray[qubit][step]==8: 
            t2F=numberOfQubits-1-qubit 
#            print 'Sto 
qubit:',t2F,'syndethhke to deutero qubit 
stoxos ths pylhs F' 
 
        if QuantGateArray[qubit][step]==9: 
            if control1!=-1: 
                control2=numberOfQubits-1-
qubit 
#                print 'Sto 
qubit:',control2,'syndethhke to deutero qubit 
elegxou ths pylhs CCNOT' 
            else: 
                control1=numberOfQubits-1-
qubit 
#                print 'Sto 
qubit:',control1,'syndethhke to qubit elegxou' 
 
#Gia kathe pylh exw thewrhsei tis ekshs 
antistoixies: 
# 
#           I       (Pylh Adraneias)                        
--->1 
#           PHASE   (Pylh Metatopishs Fashs)                
--->2 
#           H       (Pylh Hadamard)                         
--->3 
#           CNOT    (Pylh Elegxomenou OXI)                  
--->4 
#           CPHASE  (Pylh Elegxomenhs 
Metatopishs Fashs)    --->5 
#           CCNOT   (Pylh Dipla Elegxomenou 
OXI)            --->6 
#           F       (Pylh Fredkin)                          
--->7 
 
#Synepws an exoun energopoihthei ta: tCNOT kai 
control1 exw pylh CNOT me qubit stoxou kai 
elegxou ekei pou deixnoun ta tCNOT kai 
control1 
#                                    tCPHASE 
kai control1 exw pylh CPHASE me qubit stoxou 
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kai elegxou ekei pou deixnoun ta tCPHASE kai 
control1 
#                                    tCCNOT, 
control1 kai control2 exw pylh CCNOT me qubit 
stoxou kai elegxou ekei pou deixnoun ta 
tCCNOT, control1 kai control2 
#                                    t1F, t2F 
kai control1 exw pylh F me qubit stoxou kai 
elegxou ekei pou deixnoun ta t1F, t2F kai 
control1. 
    
#____________________________________________# 
#                                            # 
#           Dhmiourgia Pinaka GATES          #      
#____________________________________________# 
 
    #An entopisw kapoia apo tis pyles CNOT, 
CPHASE, CCNOT, F  vazw to antistoixo noumero 
ths sthn prwth thesh tou pinaka Gates sto 
antistoixo vhma pou vriskomaste. 
    #Kai energopoiw th metavlhth gateinit. 
Alliws thn apenergopoiw.  
     
    if (tCNOT!=-1)and(control1!=-1): 
        Gates[0][step]=4 
 
    if (tCPHASE!=-1)and(control1!=-1): 
        Gates[0][step]=5 
        Phases[0][step]=CPhangle 
 
    if (tCCNOT!=-1)and(control1!=-
1)and(control2!=-1): 
        Gates[0][step]=6 
         
    if (t1F!=-1)and(t2F!=-1)and(control1!=-1): 
        Gates[0][step]=7 
 
    gateinit=1 
    if Gates[0][step]==0: 
        gateinit=0 
 
    #Sth synexeia topothetw ston pinaka Gates 
ton antistoixo arithmo twn pylwn tou enos 
qubit: I, H kai PHASE me th seira pou tis exei 
prosthesei o xrhsths apo to qubit <0> 
    #ews to qubit<numberOfQubits-1>. An 
yparxei kapoia apo tis parapanw pyles ksekinaw 
na vazw ta antistoixa noumera twn pylwn apo th 
deuterh thesh tou pinaka Gates sto 
    #antistoixo vhma pou vriskomaste. Alliws 
ksekinaw apo th prwth thesh tou pinaka. 
                 
    gate=0 
 
    for qubit in range(numberOfQubits-1,-1,-
1): 
#        print numberOfQubits-1-qubit,'qubit' 
 
        if QuantGateArray[qubit][step]==0: 
            Gates[gate+gateinit][step]=1 
#            print 'Sto 
qubit:',numberOfQubits-1-qubit,'syndethhke h 
pylh I' 
 
        if QuantGateArray[qubit][step]==1: 
            Gates[gate+gateinit][step]=3 
#            print 'Sto 
qubit:',numberOfQubits-1-qubit,'syndethhke h 
pylh H' 
 
        if QuantGateArray[qubit][step]==2: 
            Gates[gate+gateinit][step]=2 
            
Phases[gate+gateinit][step]=QuantPhaseArray[qu
bit][step] 
#            print 'Sto 
qubit:',numberOfQubits-1-qubit,'syndethhke h 
pylh PHASE' 
 
        if Gates[gate+gateinit][step]!=0: 
            gate=gate+1 
 
#     print '\n' 
#     print 'O pinakas Gates pou exei tis 
pyles einai:\n',Gates 
 
 

            
#____________________________________________# 
#                                            # 
#  Ypologismos Tanystikou Ginomenou Pinakwn  #      
#____________________________________________# 
 
#Ypologizw to tanystiko ginomeno twn pinakwn 
twn pylwn tou sygkekrimenou vhmatos, me th 
seira pou exoun topotheththei ston pinaka 
Gates 
#(opou sth thesh 0 tou pinaka vrisketai o 
aristeroteros pinakas). 
#Auto epitygxanetai me th vohtheia twn 
synarthsewn antistoixish_pinaka() kai 
TanystikoGinomeno() pou oristhkan sthn arxh 
tou kwdika. 
    
B=antistoixish_pinaka(Gates[0][step],Phases[0]
[step]) 
 
    if Gates[1][step]!=0: 
        
A=antistoixish_pinaka(Gates[1][step],Phases[1]
[step]) 
        C=TanystikoGinomeno(B,A) 
 
        for gate in range(2,numberOfQubits): 
 
            if Gates[gate][step]==0: 
                break 
                        
A=antistoixish_pinaka(Gates[gate][step],Phases
[gate][step]) 
            C=TanystikoGinomeno(C,A) 
    else: 
        C=B 
 
#    print '\n' 
#    print 'To tanystiko ginomeno twn pinakwn 
einai:\n',C 
 
 
############################################## 
#           ANADIATAKSH TWN QUBITS           # 
############################################## 
 
    #Prosarmozw ton pinaka ths katastashs tou 
kvantikou kataxwrhth tou prohgoumenou vhmatos 
wste na ypologisw ton pinaka katastashs tou 
parontos vhmatos. 
 
    #Dhmiourgw enan pinaka pou periexei 
dyadikous arithmous (enan se kathe seira) apo 
to 0 ews 2^numberOfQubits-1 me th vohtheia ths 
synarthshs Array_binary() -->  binaryArray 
 
    #To LSB twn dyadikwn arithmwn pou 
periexontai ston pinaka binaryArray 
antistoixei sto qubit<0> 
    #                                   . 
    #                                   . 
    #                                   . 
    #To MSB twn dyadikwn arithmwn pou 
periexontai ston pinaka binaryArray 
antistoixei sto qubit<numberOfQubits-1> 
 
    #Anadiatassw tis seires tou binaryArray me 
tetoio tropo wste an sth thesh 0 tou pinaka 
Gates tou antistoixou vhmatos exw to: 
    # 
    #            4 (pylh CNOT) vazw th sthlh 
pou antistoixei sto qubit stoxou ths pylhs 
CNOT (qubit<tCNOT>) sth thesh ths teleutaias 
sthlhs (qubit<0>) tou pinaka newbinaryArray  
    #                          vazw th sthlh 
pou antistoixei sto qubit elegxou ths pylhs 
CNOT (qubit<control1>) sth thesh ths 
proteleutaias sthlhs (qubit<1>) tou pinaka 
newbinaryArray 
    # 
    #            5 (pylh CPHASE) vazw th sthlh 
pou antistoixei sto qubit stoxou ths pylhs 
CPHASE (qubit<tCPHASE>) sth thesh ths 
teleutaias sthlhs (qubit<0>) tou pinaka 
newbinaryArray  
    #                            vazw th sthlh 
pou antistoixei sto qubit elegxou ths pylhs 
CPHASE (qubit<control1>) sth thesh ths 
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proteleutaias sthlhs (qubit<1>) tou pinaka 
newbinaryArray 
    # 
    #            6 (pylh CCNOT) vazw th sthlh 
pou antistoixei sto qubit stoxou ths pylhs 
CCNOT (qubit<tCCNOT>) sth thesh ths teleutaias 
sthlhs (qubit<0>) tou pinaka newbinaryArray  
    #                           vazw th sthlh 
pou antistoixei sto qubit elegxou 1 ths pylhs 
CCNOT (qubit<control1>) sth thesh ths 
proteleutaias sthlhs (qubit<1>) tou pinaka 
newbinaryArray  
    #                           vazw th sthlh 
pou antistoixei sto qubit elegxou 2 ths pylhs 
CCNOT (qubit<control2>) sth thesh ths 
paraproteleutaias sthlhs (qubit<2>) tou pinaka 
newbinaryArray  
    # 
    #            7 (pylh F) vazw th sthlh pou 
antistoixei sto qubit stoxou 1 ths pylhs F 
(qubit<t1F>) sth thesh ths teleutaias sthlhs 
(qubit<0>) tou pinaka newbinaryArray  
    #                       vazw th sthlh pou 
antistoixei sto qubit stoxou 2 ths pylhs F 
(qubit<t2F>) sth thesh ths proteleutaias 
sthlhs (qubit<1>) tou pinaka newbinaryArray  
    #                       vazw th sthlh pou 
antistoixei sto qubit elegxou ths pylhs F 
(qubit<control1>) sth thesh ths 
paraproteleutaias sthlhs (qubit<2>) tou pinaka 
newbinaryArray  
    # 
    #                                           
sxhmatizonntas etsi tis teleutaies sthles tou 
pinaka -->  newbinaryArray 
 
    if Gates[0][step]==4: 
        newbinaryArray[:,numberOfQubits-
2]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-control1] 
        newbinaryArray[:,numberOfQubits-
1]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-tCNOT] 
 
    if Gates[0][step]==5: 
        newbinaryArray[:,numberOfQubits-
2]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-control1] 
        newbinaryArray[:,numberOfQubits-
1]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-tCPHASE] 
         
    if Gates[0][step]==6: 
        newbinaryArray[:,numberOfQubits-
3]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-control2] 
        newbinaryArray[:,numberOfQubits-
2]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-control1] 
        newbinaryArray[:,numberOfQubits-
1]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-tCCNOT] 
                 
    if Gates[0][step]==7: 
        newbinaryArray[:,numberOfQubits-
3]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-control1] 
        newbinaryArray[:,numberOfQubits-
2]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-t2F] 
        newbinaryArray[:,numberOfQubits-
1]=binaryArray[:,numberOfQubits-1-t1F] 
 
    #Prosthetw kai tis ypoloipes sthles tou 
pinaka newbinaryArray apo aristera pros ta 
deksia xwris na allaksw th seira emfanishs 
tous ston pinaka binaryArray 
    #Alla kalyptw kathe kenh sthlh (logw 
metaforas ths prohgoumenws) me thn amesws 
epomenh ths. 
                 
    x=0 
    for qubit in range(0,numberOfQubits): 
 
        if (qubit!=numberOfQubits-1-
control1)and(qubit!=numberOfQubits-1-
tCNOT)and(qubit!=numberOfQubits-1-tCPHASE): 
            if( qubit!=numberOfQubits-1-
control2)and(qubit!=numberOfQubits-1-tCCNOT): 
                if (qubit!=numberOfQubits-1-
t2F)and(qubit!=numberOfQubits-1-t1F): 
                                       
newbinaryArray[:,x]=binaryArray[:,qubit] 
                    x+=1 
 
             
     

#    print '\n' 
#    print 'O pinakas binaryArray pou exei ton 
dyadiko syndiasmo twn katastasewn 
einai:\n',binaryArray 
 
#    print '\n' 
#    print 'O pinakas newbinaryArray pou exei 
ton neo dyadiko syndiasmo twn katastasewn 
einai:\n',newbinaryArray 
 
#____________________________________________# 
 
    #Kanw cast ston StateAdjusted wste na 
periexei migadikous 
 
    #Tous dyadikous arithmous (enan se kathe 
seira) apo to 0 ews 2^numberOfQubits-1 tou 
pinaka newbinaryArray tous metatrepw se 
dekadikous (enan se kathe seira) -->  decArray 
    #O State array periexei thn prohgoumenh 
katastash tou kvantikou kataxwrhth opou gia 
step<1> periexei ton initialArray. 
    #Ston decArray prosthetw allh mia sthlh 
sto telos, thn State kai prokyptei o pinakas                                                                           
-->  indexArray 
 
    #Kanw anakatataksh me th vohtheia tou 
indexArray. Opote prosthetw sth grammh tou 
StateAdjusted pou kathorizetai apo to 
periexomeno ths prwths sthlhs         
    #tou pinaka indexArray to periexomeno ths 
deuterhs sthlhs tou pinaka indexArray. 
 
    #Ara h prosarmosmenh katastash tou 
prohgoumeno vhmatos apothhkeuetai ston pinaka                                                                                
-->  StateAdjusted 
    #Auth h prosarmogh xreiazetai giati o 
xrhsths exei th dynatothta na dwsei me 
opoiadhpote seira ta qubits eisodwn twn pylwn.  
             
    StateAdjusted=cast[complex](StateAdjusted) 
    
decArray=binarytodecimal(numberOfQubits,newbin
aryArray,initialArray) 
    indexArray=column_stack((decArray,State)) 
     
    for x in range(0,2**numberOfQubits): 
        
StateAdjusted[int(indexArray[x][0])]=indexArra
y[x][1] 
         
#    print '\n' 
#    print 'O pinakas decArray pou exei thn 
prosarmosmenh dekadikh katastash 
einai:\n',decArray 
 
#    print '\n' 
#    print 'O pinakas indexArray pou exei thn 
prosarmosmenh dekadikh katastash syn kollhmenh 
thn prohgoumenh katastash einai:\n',indexArray 
 
#    print '\n' 
#    print 'O pinakas StateAdjusted pou exei 
thn prosarmosmenh katastash 
einai:\n',StateAdjusted 
     
#____________________________________________# 
 
    #Pollaplasiazontas thn katastash tou 
prohgoumenou prosarmosmenou vhmatos tou 
kataxwrhth me to tanystiko ginomeno twn 
pinakwn ypologizw ton pinaka ths katastashs        
    #tou kvantikou kataxwrhth tou trexontos 
vhmatos                                                               
-->  allmostState 
 
    allmostState=dot(C,StateAdjusted) 
 
#    print '\n' 
#    print 'O pinakas allmostState pou exei 
thn katastash tou kataxwrhth se kathe vhma 
einai:\n',allmostState 
     
#____________________________________________# 
 
    #Sto shmeio auto epanaferw thn prosarmogh 
pou pragmatopoihsa nwritera. Dhladh ksana 
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allazw thn katastash tou kataxwrhth wste na 
einai symfwna me thn arxikh seira twn qubit 
    #Kanw cast wste StateAdjustedFinal na 
periexei migadikous 
 
    #Tous dyadikous arithmous (enan se kathe 
seira) apo to 0 ews 2^numberOfQubits-1 tou 
pinaka binaryArray tous metatrepw se 
dekadikous (enan se kathe seira) -->  
decArray2 
             
    #Ston decArray2 prosthetw allh mia sthlh 
sto telos, thn allmostState kai prokyptei o 
pinakas                                                                
-->  indexArray2 
 
    #Kanw epanaprosarmogh ths allmostState me 
th vohtheia ton pinakwn indexArray kai 
indexArray2. 
    #Otan to periexomeno kapoias seiras x ths 
prwths sthlhs tou indexArray2 sympiptei me to 
periexomeno kapoias seiras y ths prwths sthlhs 
tou indexArray 
    #exoume topothethsh tou stoixeiou pou 
vrisketai sth deuterh sthlh tou indexArray2 
sth seira x ston pinaka State sth seira y. 
    #       Dhladh an 
indexArray2[x][0]==indexArray[y][0] tote 
StateAdjustedFinal[y]=indexArray2[x][1].                                                         
-->  StateAdjustedFinal 
 
    #Vazoume se pinaka thn trexousa katastash 
tou StateAdjustedFinal                                                                                            
-->  State 
    
decArray2=binarytodecimal(numberOfQubits,binar
yArray,initialArray) 
    
indexArray2=column_stack((decArray2,allmostSta
te)) 
    
StateAdjustedFinal=cast[complex](StateAdjusted
) 
 
#    print '\n' 
#    print 'Anadiatasw ta stoixeia tou pinaka 
allmostState symfwna me thn akolouthh 
antistoixia\n' 
 
    for serieOfArray2 in 
range(0,2**numberOfQubits): 
        for serieOfArray1 in 
range(0,2**numberOfQubits): 
 
            if 
indexArray2[serieOfArray2][0]==indexArray[seri
eOfArray1][0]: 
#                print 
serieOfArray1,serieOfArray2 
                
StateAdjustedFinal[int(serieOfArray1)]=indexAr
ray2[int(serieOfArray2)][1] 
             
    State=StateAdjustedFinal 
 
#    print '\n' 
#    print 'O pinakas decArray2 pou exei thn 
prosarmosmenh dekadikh katastash 
einai:\n',decArray2 
 
#    print '\n' 
#    print 'O pinakas indexArray2 pou exei thn 
prosarmosmenh dekadikh katastash syn kollhmenh 
thn prohgoumenh prosarmosmenh katastash 
einai:\n',indexArray2 
 
#    print '\n' 
#    print 'O pinakas State pou exei thn 
katastash tou kataxwrhth se kathe vhma 
einai:\n',State 
 
#____________________________________________# 
 
    #Se kathe vhma prosthetw thn katastash tou 
kvantikou kataxwrhth pou prokyptei se enan 
teliko pinaka pou periexei to oliko apotelesma 
    #meta thn oloklhrwsh tou programmatos                                                                                        
-->  resultArray 

 
    nextOfResult=State 
    
resultArray=column_stack((firstOfResult,nextOf
Result))                 
    firstOfResult=resultArray 
 
#print '\n' 
#print 'O pinakas resultArray pou exei tis 
katastaseis tou kvantikou kataxwrhth se kathe 
vhma einai:\n',resultArray 
 
 
############################################## 
#                APOTELESMATA                # 
############################################## 
 
#Ypologizw th pithanothta na metrhthei kathe 
katastash tou kvantikou kataxwrhth se ola ta 
vhmata tou kvantikou ypologismou -->  
resultArrayMeasure 
#Epeita apothhkeuw ton pinaka 
resultArrayMeasure sto arxeio 
ProbDistrMeasure. 
 
resultArrayMeasure=abs(resultArray)**2 
 
numrows,numcols = resultArrayMeasure.shape 
 
f = open('ProbDistrMeasure.txt', 'w') 
 
for x in range(0,numrows): 
    for y in range(0,numcols): 
         
        s = str(resultArrayMeasure[x][y]) 
        f.write(s) 
        f.write(' ') 
 
    f.write('\n')    
 
f.close() 
 
#____________________________________________# 
 
#Ypologizw th fash kathe katastashs tou 
kvantikou kataxwrhth se ola ta vhmata tou 
kvantikou ypologismou -->  resultArrayPhase 
#Epeita apothhkeuw ton pinaka resultArrayPhase 
sto arxeio ProbDistrPhase. 
 
resultArrayPhase=angle(resultArray,deg=True) 
 
numrows,numcols = resultArrayPhase.shape 
 
f = open('ProbDistrPhase.txt', 'w') 
 
for x in range(0,numrows): 
    for y in range(0,numcols): 
         
        s = str(resultArrayPhase[x][y]) 
        f.write(s) 
        f.write(' ') 
 
    f.write('\n')    
 
f.close() 
 
#print '\n' 
#print '\n' 
#print 'To apotelesma ths prosomoiwshs tou 
kvantikou ypologismou apo ton quantum computer 
simulator oson afora to metro 
einai:\n\n',resultArrayMeasure 
#print '\n' 
 
#print 'To apotelesma ths prosomoiwshs tou 
kvantikou ypologismou apo ton quantum computer 
simulator oson afora th fash 
einai:\n\n',resultArrayPhase 
#print '\n' 
 
#____________________________________________# 
 
#Dhmiourgw tis grafikes parastaseis twn 
pinakwn resultArrayMeasure kai 
resultArrayPhase 
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#       opou to apotelesma ths prosomoiwshs 
tou kvantikou ypologismou oson afora to metro 
einai -->  resultArrayMeasure 
#        kai to apotelesma ths prosomoiwshs 
tou kvantikou ypologismou oson afora th fash 
einai -->   resultArrayPhase 
 
class CanvasFrame(wx.Frame): 
 
    def __init__(self2): 
                 
        wx.Frame.__init__(self2,None,-
1,'Quantum Computer 
Simulator(QCS)',pos=(300,10)) 
        self2.figure = Figure((8,10), 80) 
 
#Vazw 2 diagrammata sto idio plot opou: to ena 
diagramma anaparista ta metra pou prokyptoun 
meta ton ypologismo 
#                                       enw to 
allo diagramma anaparista tis faseis pou 
prokyptoun meta ton ypologismo. 
        
self2.axes=self2.figure.add_subplot(211) 
        self2.axes.set_title('Measure') 
        self2.axes.set_ylabel('Qbits(Decimal 
Number Representation)') 
        self2.axes.set_xlabel('Computation 
Steps') 
        
self2.im=self2.axes.imshow(resultArrayMeasure,
interpolation='nearest') 
        cax = self2.figure.add_axes([0.85, 
0.535, 0.075, 0.42]) 
        
self2.figure.colorbar(self2.im,cax=cax,orienta
tion='vertical') 
 
        self2.axes = 
self2.figure.add_subplot(212) 
        self2.axes.set_title('Phase') 
        self2.axes.set_ylabel('Qbits(Decimal 
Number Representation)') 
        self2.axes.set_xlabel('Computation 
Steps') 
        
self2.im=self2.axes.imshow(resultArrayPhase,in
terpolation='nearest') 
        cax = self2.figure.add_axes([0.85, 
0.045, 0.075, 0.42]) 
        
self2.figure.colorbar(self2.im,cax=cax,orienta
tion='vertical') 
 
#Epishs sto diagramma prosthetw kai ena 
toolbar gia na mporw na kanw zoom, pan kai 
apothhkeush tou diagrammatos me th morfh 
eikonas. 
 

        
self2.figure.subplots_adjust(bottom=0.05, 
right=0.8, top=0.95) 
        self2.canvas = FigureCanvas(self2, -1, 
self2.figure) 
        self2.sizer = wx.BoxSizer(wx.VERTICAL) 
        self2.sizer.Add(self2.canvas, 1, 
wx.LEFT | wx.TOP | wx.GROW) 
        self2.SetSizer(self2.sizer) 
        self2.Fit() 
        self2.add_toolbar()   
     
    def add_toolbar(self2): 
    
        self2.toolbar = 
NavigationToolbar2Wx(self2.canvas) 
        self2.toolbar.Realize() 
     
        if wx.Platform == '__WXMAC__': 
    
            self2.SetToolBar(self2.toolbar)
      
        else:     
 
#setaroume tis diastaseis tou toolbar stis 
diastaseis tou parathyrou 
 
            tw, th = 
self2.toolbar.GetSizeTuple() 
            fw, fh = 
self2.canvas.GetSizeTuple() 
 
#Prosthetontas to toolbar ston sizer to 
vazoume sto katw meros tou frame 
 
            self2.toolbar.SetSize(wx.Size(fw, 
th)) 
            self2.sizer.Add(self2.toolbar, 0, 
wx.LEFT | wx.EXPAND) 
#Enhmerwnei tous aksones tou menu sto toolbar 
   
        self2.toolbar.update() 
 
 
class App(wx.App): 
 
    def OnInit(self2): 
    
#Dhmiourgei to main window kai eisagei to 
custom frame 
 
        frame2 = CanvasFrame() 
        frame2.Show(True) 
 
        return True 
 
 
app2 = App(0) 
app2.MainLoop() 
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