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Samenvatting g 

"Overr  Quantumberekeningen" 
Eenn quantumcomputer is een computers wiens gedrag cruciaal wordt bepaald door de 
wettenn van de quantummechanica. Dit is een ander soort machine dan de traditionele 
computerr die we kennen uit het dagelijkse leven aangezien deze functioneert volgens 
dee regels van de klassieke mechanica. Hoewel men er nog niet in is geslaagd om een 
werkendee quantumcomputer van behoorlijke grootte te bouwen, is het wel mogelijk 
omm de eigenschappen hiervan te onderzoeken. Dit theoretisch werk dat zich op het 
grensgebiedd bevindt van de quantummechanica en de theoretische informatica is het 
onderwerpp van dit proefschrift. 

Inn de hoofdstukken 1 en 2 geef ik een samenvatting van de aspecten van de quan-
tummechanischee theorie die essentieel zijn om te begrijpen wat quantuminformatie 
enn quantumcomputers zijn. De twee belangrijkste ingrediënten hierbij zijn het zoge-
naamdee superpositie principe en het interferentie fenomeen. 

Dee toestand van een quantummechanisch systeem is in het algemeen een lineaire 
combinatiee van de eigentoestanden van dit systeem. Dit betekent dat een quantumbit 
niett alleen "nul" of "één" kan zijn, maar ook een mengeling (superpositie) van deze 
tweee toestanden. Wiskundig wordt dit het best beschreven middels een 2-dimensionale, 
vectorr (a,j3) van lengte 1, waarbij de complexe waarde a de amplitude is van het 
"nul"-gedeeltee van de quantumbit, en j3 de complexe amplitude van het "één"-gedeelte 
vann de quantumbit. Als we een quantumbit (a, (3) bekijken dan zullen we de waarde 
"nul""  waarnemen met waarschijnlijkheid \a2\, en de waarde "één" met waarschijnli-
jkheidd \(32\ (vandaar ook dat de lengte van de vector 1 moet zijn: \a2\ + \(32\ = 1). 
Zodoendee corresponderen (1,0) en (0,1) met een klassieke waardes "nul" en "één", 
terwijll  (f, f) een '(36%, 64%)-combinatie' is van beide. Als we twee quantumbits 
willenn beschrijven dan hebben we een vier-dimensionale vector (e*oo,c*oi,aio,aii) 
nodig,, waarbij «oo de amplitude is voor de waarde "nul, nul", a0i voor de waarde "nul, 
één",, enzovoorts. In het algemeen beschrijft men dus de toestand van n quantumbits 
mett een een 2n-dimensionaIe vector. 
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Dee tijdsevolutie van een quantummechanisch systeem kan beschreven worden als 
eenn lineaire transformatie van bovengenoemde vectoren. De enige eis waaraan deze 
functiess moeten voldoen is dat ze de lengte van de vectoren niet veranderen. Wiskundig 
gesprokenn zijn dit de 'unitaire transformaties'. Voor een n-bits quantumsysteem van 
dimensiee 2n hebben we dus een unitaire matrix met grootte 2™ x 2" nodig om deze 
tijdsevolutiee te kunnen beschrijven. 

Omm informatie (bits) op een quantummechanische manier te bewerken hebben 
wee een quantumcomputer nodig die de gewenste unitaire transformaties kan imple-
menteren.. Dit beschrijven we als volgt. In de theoretische informatica abstraheert men 
computerss vaak tot netwerk van elementaire poorten. Voor klassieke computers zijn 
dezee basispoorten de AND, de OR, en de NOT operatie; middels welke we elke andere 
transformatiee kunnen opbouwen. Voor quantumcomputers hebben we een soortgelijke 
situatie,, alleen zijn de basispoorten natuurlijk anders (deze moeten natuurlijk quantum-
mechanischh zijn). De complexiteit van een berekening kan men nu uitdrukken als de 
minimalee grootte van het netwerk (dat is: het minimale aantal van basispoorten), dat 
nodigg is om deze berekening uit te voeren. De klassieke complexiteit is zodoende het 
minimalee aantal klassieke poorten dat men nodig heeft voor de oplossing van een prob-
leem,, terwijl de quantumcomplexiteit het minimale aantal quantumpoorten als maatstaf 
heeft.. Uit onderzoek is gebleken dat voor sommige berekeningen de quantumcomplex-
iteitt veel kleiner is dan de bijbehorende klassieke complexiteit. Met andere woorden: 
quantumcomputerss zijn soms efficiënter dan traditionele computers. 

Dee hoofdstukken 3, 4 en 5 hebben als onderwerp het quantummechanisch 'on-
dervragen'' van informatie. In hoofdstuk 3 is deze informatie een rij xi,..., xn van n 
onbekendee bits. Op de vraag "wat is x»?" krijgt men als antwoord de waarde van de 
bitt Xi. Ik laat zien dat het, middels een superpositie van vragen, mogelijk is om met 
grotee kans alle n bits te weten te komen met slechts f + s/n quantumvragen. Klassiek 
iss dit onmogelijk en zal men altijd om dit te bereiken alle n vragen "xi?", . .. , "xn?" 
moetenn stellen. Dit 'quantumvoordeel' wordt verder uitgebuit in de volgende twee 
hoofdstukken. . 

Inn hoofdstuk 4 wordt beschreven wat mogelijk is als men quantumvragen kan 
stellenn aan een 'orakel' dat bepaalde, zeer specifieke computationele problemen kan 
oplossen.. Door nu de juiste superpositie van verschillende vragen aan het orakel te 
stellenn kunnenn meer algemene 'meta-vragen' beantwoord worden op een manier waar-
bijj  we het orakel veel minder hoeven te consulteren dan dat klassiek vereist is. Hoe 
groott dit verschil tussen de quantummechanische and klassieke vraagcomplexiteit is 
hangtt af van het soort orakel dat men gebruikt en of men de vragen 'interactief' kan 
stellen. . 

Hoee kunnen we andere orakel-problemen construeren waarvoor een quantumcom-
puterr veel minder vragen hoeft te stellen dan een klassieke computer? Deze vraag 
wordtt behandeld in hoofdstuk 5. In de wiskunde van de combinatoriek bestudeert men 
all  meer dan een eeuw lang zogenaamde 'Hadamard- en weegmatrices' die zich ken-
merkenn doordat elke rij  in deze matrices maximaal verschilt van alle andere rijen. Ik 
laatt zien dat deze constructies zeer geschikt zijn voor het definiëren van problemen die 
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zichh lenen voor een quantumoplossing die efficiriter is dan de klassieke oplossing van 
hetzelfdee probleem. 

'Zelftesten'' refereert aan de mogelijkheid van een apparaat om eigenhandig te con-
trolerenn of het naar behoren werkt. Quantumpoorten (zoals we die willen gebruiken in 
eenn quantumcomputer) kunnen zichzelf inderdaad testen, zo bewijzen we in hoofdstuk 
6.. Dit is goed nieuws aangezien dit resultaat laat zien dat we de paradoxale situatie 
kunnenn vermijden waarin we de bruikbaarheid van een quantumcomputer alleen kun-
nenn verifiëren met behulp van een reeds werkende quantumcomputer. 

Inn hoofdstuk 7, tenslotte, proberen we een definitie te geven voor de 'quantum-
Kolmogorov-complexiteit'' van quantuminformatie. In de klassieke informatietheorie 
komtt de Kolmogorov-complexiteit van een string x i , . . ., xn overeen met de grootte 
vann het kleinste computerprogramma dat xu ..., xn als uitvoer heeft. Zo ziet men dat 
dee Kolmogorov-complexiteit van een string van 1 miljoen nullen veel kleiner zal zijn 
dann dat van een even grote string dat een adressenbestand beschrijft. Hoe deze definitie 
tee generaliseren voor quantuminformatie is geenszins voor de hand liggend aangezien 
hett niet duidelijk is hoe precies men de amplitudes (a, (3) dient te benaderen. De sug-
gestiee die we doen in dit laatste hoofdstuk bestaat eruit dat de quantum-Kolmogorov-
complexiteitt van een rij  van quantumbits wordt gedefinieerd als de lengte van het kort-
stee quantumcomputerprogramma dat deze rij  met willekeurige accuratesse kan repro-
duceren,, maar niet noodzakelijk perfect. 
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