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شناخت الگوهای کوانتومی نوفهدار به وسیله الگوریتم جستجوی گراور و با حل تحلیلی معادله
تحول در فرم لیندبالد
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چکیده
در این مقاله شناسایی الگوهای کوانتومی نوفهدار به وسی له سیستم کوانتومی و با استفاده از الگوریتم جستجوی گراور به بررسی شده است .به منظور تحلیل اثرات
نوفه از حل تحلیلی معادله تحول در فرم لیندبالد برای دو برهم نهی متفاوت استفاده شده است .این محاسبات در شبکههای عصبی و هوش مصنوعی مفید است.

Quantum noisy pattern recognition with Grover’s search algorithm
And analytical solution of master equation in Lindblad form
Rezaei Fard Boosari, Emad1; Aghayar, Korosh1
Faculty of science, Department of Physics, University of urmia1

Abstract
In this study, we investigated quantum noisy pattern recognition with Grover’s search algorithm. In order to
analyze the effects of noise, we used master equation in Lindblad form for two different quantum superpositions.
This calculation is useful in neural networks and Artificial Intelligence.
PACS No.80, 89

کوانتومی" به فرایند جستجو سرعت ببخشد.

مقدمه
شناخت الگو 1مورد توجه شاخههای بسیاری از جمله علوم

ایده استفاده از الگوریتم جستجوی کوانتومی بارای شناساایی الگاو

کامپیوتر و زیستشناسی قرار دارد .شناخت الگو به وسیله شبکههاا

جدید نیست و در گذشته شناساایی الگوهاای بادون نوفاه توسا

عصبی مصنوعی و حافظههای انجمنی 2در هاوش مصانوعی بارای

سیستمهای کوانتومی به وسیلهی الگوریتم جستجوی گاراور انجاام

شناسایی چهره[ ]1و دستخا و همنناین شاناخت سالولهاای

شده است[ .]3در این مقاله شناساایی الگاو در حواور نوفاههاای

سرطالنی توس پژوهشگران علوم کامپیوتری و زیستی به کار رفته

محی برای دو برهم نهی شامل و غیرشامل انجام شده است که تاا

است.

به حال انجام نشاده باود .ایان موواوب باه ایان دلیال از اهمیات

یکی از مستقیمترین روشهای شناسای الگو روش جستجوی داده-

برخوردار است که اثرات ناهمدوسی[ ]4میتواند شناخت الگوها را

ها است که روشی سخت و زمان بر برای شناسایی الگوی مناسا

دچار مشکل کند .به منظور بررسی اثرات نوفاه بار روی الگوهاای

میباشد[ .]2جستجوی کوانتوی به وسیله الگوریتم گاراور یکای از

کوانتومی از حل تحلیلی معادله لیندبالد استفاده شده است و نتاای

روشهایی اسات کاه مایتواناد باه دلیال بهارهگیاری از "تاوازی

بدست آمده از حل معادله تحول سیستم ،پایداری احتمال شناسایی
الگوها را بر اساس نوب برهمنهی و نوب نوفههای محی باه خاوبی

- Pattern recognition

1

- Associative memory

2

نشان میدهد.
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مسئله شناخت الگو:

 N
که ˆ Iعملگر یکانی است .پس از
4
روی حالت  | 0 حالت نهایی را اندازه گیری میکنیم( .) N  2n

شناخت الگو یکی از شاخههای یادگیری ماشینی 3است که در آن

شناخت الگوهای نوفهدار توسط الگوریتم گراور

مرتبه تکرار عملگر ̂ Gبر

دادهها به صورت خام و نامظم دریافت میشود و براساس دسته-
بندیها تصمیم نهایی در مورد آنها گرفته میشود[ .]5شناخت الگو
یکی از زمینههایی است که شناسایی الگو به صورت نظارت

شده4

در آن صورت میگیرد .باید توجه داشت که شناسایی الگو به معنی
دستهبندی الگو در کالسهای شناخته شده نیز تعبیر میشود[.]5
در مکانیک کوانتومی نیز به همین صورت با الگوها رفتار میشود.
بدین ترتی

اطالعات خام ورودی به یک فوای هیلبرت مناس

با تعداد پایههای فوای مورد نیاز نگاشت داده میشود و به این
ترتی

اطالعات مربوط به الگوها در هر یک از پایههای فوا

کدگذاری میشوند .و سپس با استفاده از جستجوی کوانتومی،
الگوی مورد نظر از میان سایر الگوها بازشناخته میشود .در بخش

مجموعهای شامل دو عوو }) S : {(000),(111داده شده اسات،
که اعوای آن الگوهای ماورد نظار بارای شناساایی هساتند .بارای
کدگذاری این الگوها از یک سیستم سه کیوبیتی اساتفاده مایشاود
که اعوای مجموعه با کتها حالات } SQ : {| 000,|111نشاان
داده شده اند .در این جا الزم است باه ایان نکتاه اشااره شاود کاه
الزامی در باینری بودن اعوای مجموعه  Sوجود نادارد و اعواای
آن میتواند هر شی دلخواهی باشند؛ که در این صورت ابتادا اشایا
به صورت کدهای باینری کد میشوند و سپس کدگذاری کوانتومی
انجام میگیرد .حال بر اساس الگوهای تعیین شده توس مجموعاه
 Sدو نوب جستجو انجام میگیارد کاه یکای بار اسااس الگوهاای
موجود در مجموعه است و دیگاری بار اسااس الگوهاایی کاه در

بعد خالصهای از الگوریتم جستجوی گراور بیان شده است.

مجموعه موجود نیستند که به ترتی

الگوریتم گراور:

شامل" مشخص میشوند.

الگوریتم گراور[ ]6روش مستقیمی برای دستهبندی و شناساایی
الگوهای مجموعهای مانند  Sاست .الگوریتم گراور را میتاوان باه
مراحل زیر تقسیم کرد:

برهمنهی "شامل" به صورت زیر معرفی میشود:
()4

| x i , yi 



1

m (xi ,yi )S

|  

که  mتعداد اعوای موجود در مجموعه  Sاست .همننین برهم-

ابتدا آماده سازی حالت اولیه برای سیستم  nکیوبیتی به صورت:
()1

با نام هاای "شاامل" و "غیار

نهی "غیرشامل" نیز به صورت زیر تعریف میشود.

| 0   H  n | 0

کااه  | 0 | 0 | 0... | 0و  H  n  H  H ...  Hاساات.

()5

| x i , yi 



1

|  

2n  m (xi ,yi )S

حالت  | 0 یک برهمنهای از تماام حالاتهاا موجاود در فواای

که  mهمانند قبل تعداد اعوای مجموعه  Sو  nتعاداد کیوبیات-

هیلبرت سیستم است ،که در این برهمنهی دامنه احتمال برای تماام

های تشکیل دهندهی سیستم اصلی است .باید توجه داشت که ایان

حالتها یکسان است ،سپس اعمال عملگر گراور ̂ Gبر روی | 0 

حالتها برای شناسایی الگو جانشین حالت معرفی شده در معادلاه

بااه منظااور یااافتن حالاات مااورد نظاار  . | z عملگاار گااراور بااه

( )1الگوریتم گراور میشوند .برای یک سیستم دارای ساه کیوبیات

صورت ˆ ˆ
 Gˆ  DRتعریف میشود ،که عملگر ̂ Dو ̂ Rعبارتند از:

این حالتها به صورت زیر در میآیند

()2
()3

| Dˆ  Iˆ |  0  0

()6

| Rˆ  Iˆ   zA | z z

) (| 000 |111

1
2

| 0  

و برای حالت "غیرشامل" برابر خواهد بود با
1

- Machine Learning

3

- Supervised Learning

4

()7

| 0  

(| 00,1 | 01, 0 | 01,1 
6
)|10, 0 |10,1 |11, 0

تفاوت این دو حالت با حالت اولیه الگوریتم گراور ایان اسات کاه
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این دو دارای توزیع احتمال یکنواختی نیستند .این حالتها را می-
توان با ماتریس چگالی به صاورت |  0 |  0  0نشاان داد کاه
برای بررسی اثرات نوفه مناس

تر اسات .الزم باه ککار اسات کاه

اثرات ناهمدوسی ناشی از درگاههاای کوانتاومی مختلاف بار روی
الگوریتم گراور توس عملگرهای کرواس بررسی شاده اسات[-7
 .]8این مقاله به بررسی اثرات نوفه محی بر روی بارهمنهایهاای

و بااارای نوفاااه  L1,z  1,z  t  z1 , L2,z   2,z  t  z 2باااا
فرض  1,z   2,z  بدست میآید:
1
()11
 4  3e6 t  6e4 t  3e2 t 
32
و بااارای نوفاااه  L1,y  1,y  t  y1 , L2,y   2,y  t  y 2باااا

فرض  1,z   2,z  حاصل میشود:
1
5  3e6 t 

16

مختلف از الگوهای کوانتومی میپردازد که از حل تحلیلای معادلاه

()11

تحول در فرم لیندبالد بدست میآید.

شکلهاای ( )1و ( )2باه ترتیا

() 8


i
1


   H S ,      Li ,  L†i ,  L†i , Li , ,  
t
2

i , 

کااااه  ماااااتریس چگااااالی سیسااااتم اصاااالی اساااات و
 Li ,  i ,  t  i عملگرهاااای لینااادبالد هساااتند کاااه اثااار

تحاول زماانی بیشانهی احتماال

شناسایی درست الگوی  | 000را در حوور نوفههای مختلاف در
سه بعد و دو بعد نشان میدهد کاه در نماودار دو بعادی باه ازای
   0.05است.

ناهمدوسی را بر روی کیوبیت  iام نشان میدهناد  (i) .مااتریس
هااااای پاااااولی هسااااتند کااااه باااار روی کیوبیاااات  iام در
راستاهای    x, y, zاثار مایکنناد H s .نشاان دهناده هاامیلتونی
سیستم است که برای حل تحلیلی از برهمکنشهای آن صرف نظار
شده است( .) H s  0
ابتدا حالت "شامل" را مورد بررسی قرار میدهیم .هدف ،شناساایی

شاکل  -1شناسااایی الگوهاا در حالاات "شاامل"در تکاارار دوّم الگاوریتم گراور(بیشااینه

اعوای مجموعه  Sبه وسیله روش جستجو است .برای این منظاور

احتمال)را نشان میدهد .مشاهده میشود که احتمال یافت برای تمامی حالتها با افزایش

از حالت اولیه ( )6برای الگوریتم جستجوی گراور استفاده میشود.

tو

سپس نوفههای محی که دربخش قبل معرفی شدند بر روی حالت
اولیه سیستم اثر میکنند و اطالعات موجود در ماتریس چگاالی آن

کاهش مییابد.

Noise

X

Noise

Y

Z Noise
Probability

را تغییر میدهناد و در انتهاا حالات سیساتم پاس از حال معادلاه

0.50

احتماال

0.45

بیان میشود ،به این صاورت کاه بیشاینه احتماال بارای شناساایی

0.40

الگو(تکرار دوم الگوریتم ،برای سیستم سه کیوبیتی براساس پایش-

0.35

لیندبالد وارد الگوریتم گراور میشود .نتای آن بار حسا

0.30

بینی الگوریتم[ )]4با اندازه گیری سیستم بدست آورده میشود.

0.25

نتاااای بدسااات آماااده از الگاااوریتم گاااراور بااارای نوفاااه
 L1, x  1, x  t  x1 , L2, x   2, x  t  x 2باااارای شناسااااایی
الگوی  | 000در تکرار دوّم و با فرض  1, x   2, x  عباارت
است از:
()9

0.20

,

t
10

8

6

4

2

شکل  -2شناسایی الگوی  | 000را در حوور نوفههای مختلف نشان میدهاد و بیاان
میدارد که نوفه در راستای  Zکمترین اثر را بار روی شناساایی الگوهاا دارد .همنناین
هرچه زمان به سمت جلو میرود احتمالهای شناسایی برای تمامی نوفهها کاهش مییابد.

9
3  4e 4 t 

128

به همین صورت برای حالت "غیرشامل" اگر حالت اولیه الگوریتم
گااااراور بااااه صااااورت ( )7فاااارض شااااود باااارای نوفااااه

1247

ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ 1۳۹۴

 L1, x  1, x  t  x1 , L2, x   2, x  t  x 2و بااااااااا فاااااااارض

دار با حل تحلیلی معادله تحول در فرم لیندبالد برای دو برهمنهای

 1, x   2, x  بدست خواهد آمد

متفاوت به انجام رسید ونتای به خوبی نشان داد که برای برهمنهی

()12

1 4 t
e  109  2e2 t  181e4 t 
256

و باارای نوفااهی  L1,z  1,z  t  z1 , L2,z   2,z  t  z 2بااا
فرض  1,z   2,z  حاصل میشود

"غیرشامل" پایداری در برابر نوفهها بیشتر است و پیشنهاد میشاود
که از این برهمنهی بارای شاناخت الگاو اساتفاده شاود .همنناین
مشخص شد که نوفه در راستای  Zکمترین تاثیر بار روی احتماال
موفقیت در شناسایی الگوها دارد .نتای بدست آماده از بارهمنهای

9 3 t
()13
e  2cosh( t )  cosh(3 t )
32
و بااارای نوفاااه  L1,y  1,y  t  y1 , L2,y   2,y  t  y 2باااا

برای نوفه در راستای  Xکمتر از راساتای  Zاسات اماا سیساتم از

فرض  1,z   2,z  بدست میآید.

خود پایداری باالیی را نشان میدهد و با افرایش نوفاه و زماان باه

()14

1 3 t
e 16  e6 t  24  32e2 t  33e4 t  
128

غیرشامل نشان داد که هرچند احتمال موفقیات در شناساایی الگاو

مقدار ثابتی میل میکند که میتواند نتیجه بسیار مهمی تلقی شود.
Noise

X

Noise

Y

شکل ( )3نشان میدهد کاه بیشاینهی احتماال در ایان حالات نیاز

Z Noise

متعلق به نوفهی  Zاست .ولی تفاوت اساسی در این شاکل نسابت

Probability

به شکل ( )1در نوفه حالت  Xرخ داده است که نشان مایدهاد باا

0.8

افزایش زمان احتمال شناسایی الگو کاهش نمییابد .نکتهی دیگری

0.7

که از این نمودار برداشت میشود و در شکل( )4نیز به خوبی نشان

0.6

داده شده است رفتار تقریباا مشاابه نوفاههاای در راساتای  Zو Y

0.5

است.

0.4
0.3

,

t
10

8

6

4

2

شکل  -4تحول زمانی سیستم "غیر شامل در    0.05را نشان میدهد .در این نمودار
به خوبی دیده میشود که نوفه در راستای  Xکامالً بر خالف نوفاه در راساتاهای  Zو
 Yرفتار میکند.

مرجعها

شکل  -3شناسایی الگوها در حالت "غیر شامل " را نشان می دهد کاه دچاار نوفاههاای
بیت گردان ،فاز گردان و بیت فاز گردان شدهاند .در این شکل مشاهده میشود که نوفاه-
های فاز گردان وبیت-فاز گردان به شکل مشابهی بر روی الگو ها تاثیر میگذارند

بیشینه احتمال برای برهمنهی غیرشامل برابر با  84درصد است کاه
در شکل ( )4نشان داده شده اسات ،کاه نسابت باه حالات شاامل
حدود  34درصد بیشتر است.
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