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Samenvatting g 

Theoretischee informatica bestudeert de sterkte en beperkingen van compu-
terss op basis van abstracte modellen van berekening. De keuze van modellen 
wordtt geleid door drie overwegingen: (1) hoe ver is het model verwijderd 
vann bestaande computers of computers die in principe kunnen worden gecon-
strueerd?? (2) hoe geschikt is het model voor het bewijzen van interessante 
eigenschappenn van computers? (3) hoe elegant het model wiskundig gezien? 

"Quantumm computation" doet een beroep op alle drie de criteria. De 
tegenwoordigg gangbare mening is dat de natuurkundige theorie van de quan-
tumm mechanica de realiteit accuraat representeert op het niveau van zeer 
kleinee schalen in lengte, tijd en energie. Klassieke probabilistische Turing 
machiness kunnen worden begrepen als modellen voor computers die werken 
opp basis van de klassieke natuurkunde; "quantum circuits" daarentegen zijn 
realistischee computers die zich gedragen volgens de wetten van de quantum 
mechanica.. "Query complexiteit," een variant van tijdscomplexiteit, heeft een 
nauwkeurigg analogon voor quantum computers; net als in het klassieke geval 
zijnn de ons bekende wiskundige werktuigen beter geschikt voor deze beperkte 
maatt van complexiteit dan voor algemene tijdscomplexiteit. In sommige ge-
vallenn kan quantum query complexiteit zelfs nieuwe inzichten in de klassieke 
complexiteitstheoriee leveren. Quantum mechanica is gebaseerd op de elegan-
tee wiskundig theorie van de runctionaal-analyse; daardoor profiteert quantum 
computingg van nieuwe toepassingen van lineaire algebra en matrix-analyse. 

Ditt proefschrift bekijkt de eigenschappen en toepassingen van quantum 
queryy complexiteit en het verwante begrip van communicatie complexiteit. 
Wijj  suggereren nieuwe cryptografische protocollen en nieuwe natuurkundi-
gee experimenten om de voorspellingen van de quantum mechanica te testen. 
Quantumm toestanden zijn erg gevoelig; dit proefschrift onderzoekt hoe imper-
fectiess en fouten kunnen worden overwonnen in verschillende situaties. 
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Quantumm Query Complexiteit In het geval van query complexiteit me-
tenn we hoe vaak een algoritme input bits leest. Een beroemd resultaat in 
hett vakgebied van quantum computing is Grover's algoritme. Dit kan een 
zoekruimtee veel sneller doorzoeken dan elk klassiek algoritme. Wij bestu-
deerdenn het quantum zoekproces met verschillende soorten imperfecties. 

"Propertyy testing" heeft veel aandacht getrokken in de laatste jaren, zowel 
omm theoretische redenen zoals de PCP stelling, als om praktische redenen voor 
toepassingenn op grote data bestanden. Het uitgangspunt bij dit laatste, is dat 
dee input zo lang is dat het niet mogelijk is om het geheel te lezen, we kunnen 
slechtss een beperkt aantal input bits bekijken. Voor de meesten mogelijke 
eigenschappenn van inputs, zijn zulke tests niet voldoende om een onderscheid 
tee maken tussen het geval dat de input wel de eigenschap heeft, en het geval 
datt er ten minste één bit verschil is met iedere andere input die de eigenschap 
heeft.. Maar een afgezwakte vorm van het testen van de eigenschap blijf t 
denkbaar:: we willen weten of de input hetzij de eigenschap heeft, hetzij in veel 
bitt posities afwijkt van iedere andere input die de eigenschap heeft. "Property 
testing""  bestudeert algoritmen die met weinig vragen aan de input kunnen 
onderscheidenn tussen deze beiden gevallen. Onze bijdrage is het overzetten 
vann property testing naar quantum computation: wij bewijzen dat voor het 
testenn van bepaalde eigenschappen, quantum computers exponentieel veel 
efficiënterr zijn dan klassieke computers, en wij laten zien dat er eigenschappen 
zijnn die niet op een efficiënte manier kunnen worden getest met een quantum 
computer. . 

Daadwerkelijkk een quantum computer bouwen is een moeilijke taak. Fou-
tenn in quantum geheugen en operaties zijn onvermijdelijk en moeten dus 
wordenn bestreden hetzij door software, hetzij door hardware. Een serie van 
fundamentelee resultaten heeft laten zien dat de fragiele quantum toestand kan 
wordenn beschermd tegen bepaalden typen van fouten. Het is zelfe mogelijk 
omm fout-tolerant quantum computation uit te voeren indien de fouten niet 
all  te frequent zijn, en beperkt zijn tot bepaalde typen. Gecombineerd met 
recentee experimentele vooruitgang, heeft dit de perspectieven voor quantum 
computerss aanzienlijk verbetert. Deze fout-tolerante constructies zijn echter 
niett toegepast op het model van query complexiteit, waar die fouten kun-
nenn optreden bij het lezen van input bits. Het is van belang zulke fouten te 
onderzoekenn omdat zij in quantum geheugen en in de compositie van quan-
tumm algoritmen optreden. Wij formaliseren het begrip van "noisy" quantum 
geheugenn met behulp van de definitie van "noisy queries." Wij laten zien 
datt met zulke queries bepaalde quantum algoritmen robuust kunnen worden 
gemaaktt tegen fouten, soms zelfe efficiënter dan klassieke algoritmen robuust 
kunnenn worden gemaakt, levens breiden wij het concept van benadering van 
Booleann functies door polynomen uit naar benadering door robuust polyno-
men. . 
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Quantumm Distributed Computing Niet-lokaliteit is en aspect van de 
quantumm mechanica dat niet expliciet werd ingebouwd door de uitvinders. 
Einsteinn en collega's merkten op dat de axioma's van de quantum mechanica 
voorspellenn dat twee objecten kunnen bestaan in een verstrengelde ("entang-
led")) toestand waar elke manipulatie van het ene object en direct effect heeft 
opp het andere object, zelfs als deze zich ver van het eerste object bevindt. In 
hett begin werd dit effect beschouwd als een onrealistisch artefact en dus werd 
err gekeken naar alternatieve theorieën zonder niet-lokaliteit. Maar toen het 
technologischh mogelijk werd niet-lokaliteit experimenteel te testen, werden 
geenn contradicties met quantum mechanica gevonden. Echter, als men wis-
kundigg rekening houdt met de praktisch beperkingen in de precisie van heden-
daagsee experimenten, dan ziet man dat er wel vergezochte klassieke theorieën 
bestaann die met de experimentele data overeenstemmen. Dus wordt er nog 
steedss gezocht naar experimenten voor het aantonen van niet-lokaliteit die 
doorr geen enkele klassieke theorie verklaard kunnen worden. Wij gebruiken 
combinatorischee technieken die oorspronkelijk ontwikkelt werden voor quan-
tumm communication complexiteit om nieuwe experimenten voor te stellen die 
resistentt zijn tegen de meest voorkomende fout, namelijk inefficiënte detec-
toren.. De experimenten die wij voorstellen zijn tegelijkertijd bestand tegen 
bepaaldee algemene noise. 

"Distributedd computing" bestudeert computationele taken voor groepen 
vann participanten. Bijvoorbeeld, verkiezingen of het uitzenden van één mede-
delingg aan vele partijen, waarbij enkele participanten defect zijn of opzettelijk 
saboteren.. Deze problemen en hun oplossingen hebben veel gemeen met cryp-
tografie.. Problemen zoals de onmogelijke quantum bit commitment en "coin 
nipping""  kunnen worden afgezwakt tot versies die bij benadering werken. Wij 
ontwerpenn het concept van quantum broadcast, introduceren een nieuw pro-
tocoll  voor twee partijen, en passen dit toe op verkiezingen in het geval waarbij 
err een grote meerderheid van "slechte" participanten is. We bewijzen dat dit 
nieuwee protocol optimaal is. 




