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SZN

Angol diákhoz magyar komment + 1. zh kidolgozás

Jelölések: ket fí-nek ejtjük

Ábrázolás: Bloch-gömb; fraktálokkal

Szemben a klasszikus kapukkal, a kvantum kapuk uniterek, létezik a fordítottja.
(detU=1, transzponált konjugáltja egyben inverze is)
Kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés a bemenet és kimenet között.
Létezik unitér ÉS kvantum kapu, de ennek két kimenete van, az egyik fölösleges, csak az unitérség miatt van rá
szükség (junk bit).

A mérés nem unitér transzformáció a kvantum világban! Nem megfordítható.
Bebillenti valamelyik bázisállapotba a rendszert.

A teljes eseményteret meg kell kapnunk.

Összetett rendszer -> kvantum regiszter
Az összetett rendszer állapota tenzor szorzással számolandó.
Tenzor szorzás:

A klasszikus regiszterrel ellentétben az n bites kvantum regiszterben egyszerre 2^n állapot van jelen, mindegyik adott
valószínűséggel.
Kiolvasáskor egy adott állapotot kapunk vissza véletlenszerűen.

Pauli x kapu: Bloch gömbön forgatás az x tengely körül, stb..

Hadamard kapu!

Bázisokból olyan szuperpozíciót csinál, amiben az állapotok valószínűsége egyforma.
Hadamard kapu unitér, sőt önadjungált -> Inverze önmaga
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Összefonódás (entanglement)
példa állapot:

Ha nem lehetséges a felbontás (mint most) -> összefonódott állapot
Ha fí1-en nullát mérünk, fí2 is csak nulla lehet, mert nincs |01> állapot.
Ilyen pl a következő is:
|𝜑 > = 𝑎 |01 > + 𝑏 |10 >
Ha fí1-en nullát mérünk, fí2 már csak 1 lehet.

Ha lehetséges a felbontás -> szorzat állapot (product)

CNOT kapu: két bemenetű, vezérelt NOT
Az eddigi kapuk egy bitesek voltak.
Összetett rendszerek esetén szükséges, összefonódás előállításához.

Ha vezérlő jel 0, adatot átengedi. Ha vezérlő 1, akkor adatot negálja.
Ha adatbemenet 0, akkor lemásoljuk a vezérlőjelet, „másoló kapu”.
De csak ismert vezérlőjelre működik, 0 vagy 1! Szuperpozícióra nem!
pl:
|𝒄 > = 𝒂 |𝟎 > + 𝒃 |𝟏 >
|𝒅𝒊𝒏 > = |𝟎 >
|𝑑𝑜𝑢𝑡 > ≠ 𝑎 |0 > + 𝑏 |1 >

Bemeneti állapot:
|𝝋𝟏 > = |𝒄 > ⨂ |𝒅𝒊𝒏 > = 𝒂 |𝟎𝟎 > + 𝒃 |𝟏𝟎 >
Kimenet:
|𝝋𝟐 > = |𝒄 > ⨂ |𝒅𝒐𝒖𝒕 > = 𝒂 |𝟎𝟎 > + 𝒃 |𝟏𝟏 >

≠ 𝑎2 | 00 > + 𝑎𝑏 |01 > + 𝑏𝑎 | 10 > + 𝑏 2 |11 >

Csak akkor lenne igaz, ha a=1, b=0 vagy fordítva. (bázisok esetén)
Nem másol. De összefonódást hoz létre!

beta00-át szeretik használni
Az első két posztulátum csak zárt rendszerekre igaz, ezért veszélyes a környezettel való összefonódás(dekoherencia).
Általános (több bites) kvantum összefonó:
Egy darab összefonódott tag elég, hogy egy másik bitet a meglévőkhöz fonjunk.

Összefonódás nem lehetséges klasszikus úton.

CHSH egyenlőtlenség:

Alice és Bob két különböző, de összefonódott könyvet néz. Nem beszélik meg előre.
Alice a vagy b betűt keres a könyvben, Bob c vagy d betűt.
ac, ad, db esetben kapnak 1 forintot, bd esetben viszont levonunk egyet.
Klasszikus számolás várható értékre:

Ezzel szemben kvantumosan:

A mérés ez utóbbit igazolja!
Tehát nem léteznek rejtett paraméterek, a világ úgy működik összefonódott esetben, ahogy a kvantum leírásunk
mutatja.

Mérések: átjáró a klasszikus és kvantum világ között

Mérés során a rendszer hullámfüggvénye összeomlik és beesik egy bázisállapotba.
A bázis állapotok bármik lehetnek, nem csak ket0 és ket1.

Mm mérési operátorok konstruálása:
-Projektív mérés: ortogonális állapotokat szeretnénk megkülönböztetni egymástól
Ha M0-val a ket0 állapotot mérjük, akkor 1-et kell kapnunk. A ket0 1 valószínűséggel lesz ket0.
És a ket0 0 valószínűséggel lesz ket1.

M0-át és M1-et összeadva egységmátrixot kell kapnunk!

Ezek a projektív operátorok (Pm).
Ezek önadjungáltak (Pm†=Pm), sőt Pm*Pm=Pm, és ortogonálisak.
(Ha egyszer megmértünk valamit, a következő eredmény is ugyanaz lesz)
3. posztulátum egyszerűsödik:

a és b a valószínűségi amplitúdók, négyzetük adja az állapot valószínűségét.

Ha már elvégeztem egy projektív mérést és bekerültem egy állapotba, akkor ha elvégzem mégegyszer a mérést,
ugyanott maradunk és ugyanazt az eredményt kapjuk.

-POVM: positive operator valued measurements
Sajnos nem mindig olyan állapotokat szeretnénk megmérni, amelyek ortogonálisak.
POVM-et akkor használjuk, ha nem érdekel a mérés utáni állapot.

Dm önadjungált, pozitív szemidefinit:

3. posztulátum átalakítása:

pl a következő két állapotot szeretném mérni (nem ortogonálisak):
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Nem lehet egyértelműen megkülönböztetni a nem ortogonális állapotokat!
A mérés adott valószínűséggel lesz csak helyes.

Indirekt tervezés:
Ket0 állapot esetén ket1 valószínűsége legyen 0, és fordítva is.

Ket0 mérése D1-gyel akkor ad nullát, ha D1 ket0-ra merőleges állapotból készül. stb..

Lesz egy 2-es állapot is, amikor nem tudjuk, hogy 0-ás vagy 1-es állapotot mértünk.

Azt szeretnénk, hogy:
𝛼
→1
2

𝛽
→1
2

Tipp: 𝛼 = 𝛽 = 2
Nem jó, mert ekkor D2 nem pozitív szemidefinit. Szemidefinit D2, ha ket2-ből képezzük így:

főátlóból

mellékátlóból

Tehát 𝛼 = 𝛽 = 2 𝑛𝑒𝑚 𝑗ó

Alfával és betával lehet játszani attól függően, hogy az egyes állapotok mérése mennyire fontos.
Például ha nem szeretnénk téves riasztást.
Ha egyforma fontosak, akkor:
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Ha szeretnénk a bizonytalanságot minimalizálni:

Most pont ugyanaz jött ki.

A projektív mérés egy speciális POVM.
POVM: általános mérés elvégzése, speciális szemüvegen keresztül, és nem érdekel a mérés utáni állapot.
Egy POVM-hez több általános mérés tartozik, amik ugyanazt a valószínűséget adják, de más a mérés utáni állapot,
tehát nem kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés.

Neumark kiegészítés: ha van egy rendszerünk, amin szeretnénk elvégezni egy mérést, és nem ortogonálisak a
kvantumbitek. Ekkor kiegészítjük a rendszert további bitekkel, végrehajtunk egy unitér trafót, hogy ortogonálisak
legyenek és ezután tudunk projektív mérést csinálni.

No Cloning Theorem:

Ismeretlen és tetszőleges állapotok nem másolhatóak.
Próbáljunk meg másolni. Alapból a másolás nem unitér, elveszik az információ, nem kölcsönösen egyértelmű a
megfeleltetés a bemenet és a kimenet között. Egészítsük ki plusz qubitekkel, amiket nem használunk, csak az
információt hordozzák, hogy unitér legyen a trafó. U unitér, de Q nem az. Létezik-e ilyen U?

Az unitér trafó megőrzi a belső szorzatot, tehát mindegy, hogy a trafó előtt vagy utána szorzom, ugyanazt kell
kapnom.

Ez csak akkor teljesül, ha adott állapotra tervezek (tehát nem univerzális másoló) vagy ha az állapotok ortogonálisak.
Matematikailag igaz lenne akkor is, ha < 𝜓|𝜑 > =

1
<Ωψ |Ωφ >

, de ekkor nem csak egység hosszú vektorokkal

dolgoznánk, sértenénk a posztulátumot.

Ket0, ket1 ortogonálisak, ezért tudjuk másolni és megfeleltethetők a klasszikus biteknek, ezért minden klasszikus
informatikai dolog megvalósítható kvantumrendszerben is.

A legtöbb kvantum kulcsszétosztó biztonsága azon alapszik, hogy tetszőleges, nem ortogonális állapotok nem
másolhatóak le, nem hallgatható le titokban.

A mérés és a másolás gyakorlatilag ekvivalens problémák.

Tetszőleges szuperpozíció előállítása 0-ból : generalised interferometer

A működést csak statisztikailag tudjuk ellenőrizni, mivel szuperpozíciót nem tudunk mérni, méréskor egy
bázisállapotot kapunk vissza. De sokszor elvégezve ugyanazt, megkapjuk a valószínűségeket.

A kimenet egy közel tetszőleges állapot, az elején lévő globális fázistól eltekintve, de az nem befolyásolja a mérés
eredményét.

Mindig ugyanazt a kvantum szuperpozíciót kapjuk a kimeneten, de ez nem számít másolásnak! Méréskor
véletlenszerű értéket kapunk.

Szupersűrűségű tömörítés: összefonódott párokat használunk
Két klasszikus bitet viszünk át 1 kvantumbit segítségével.
Az összefonódott pár egyik fele az adónál, másik fele a vevőnél van, az adó a nála lévő párt küldi át.
200 klasszikus bit esetén 100 qubitet kell átküldeni.

Az átküldendő 2 bittől függően valamelyik trafót végrehajtja az adó, átküldi a nála lévő összefonódott pártagot. A
másik oldalon mérjük az összefonódott párt. A Bell állapotok ortogonálisak, mérhető.
De nem kell mind a 4 Bell állapot mérését elvégző egység.
Elvégezve az összefonódás inverz trafóját, visszakapjuk az eredeti állapotot.
És csak a ket0 vagy ket1-et kell mérni.
Bell párok előállítása:

Ennek az inverze ugyanez csak fordított sorrendben.
((𝐻 ⊗ 𝐼) ∙ 𝐶𝑁𝑂𝑇)−1 = 𝐶𝑁𝑂𝑇 ∙ (𝐻 ⊗ 𝐼 )
(Az alsó ágon a H alatt egy identitás trafó van, nem csinál semmit)

Teleportálás:
összefonódott pár segítségével, inicializáló lépés ennek előállítása:

Teleportálandó qubit: |𝜓 > = 𝑎 |0 > + 𝑏 |1 >
Ehhez fonódtatom a meglévő összefonódott párt is a CNOT kapuval.

A túloldalon végrehajtunk transzformáció(ka)t A1A2 értékétől függően, visszakapjuk az eredeti állapotot.
Két klasszikus bit átvitele segítségével teleportálunk egy kvantumbitet.
Nem másolás, az eredeti elveszik.

Kvantum párhuzamosság:
f-vezérelt függvény:

Hadamard kapu segítségével minden lehetséges bemenet szuperpozícióját ráadom, és minden lehetséges kimenet
értékének szuperpozícióját megkapom egyetlen lépésben. Önmagában nem használható, mert a kimenet mérésekor
véletlenszerűen kapom meg az egyik függvény kimenetet. Az algoritmusok a kimenetek valószínűségét változtatják
meg úgy, hogy a nekünk fontos eredmény jelenjen meg a mérés során nagy valószínűséggel.

Általános kvantum algoritmus:
-

párhuzamosítunk, szuperpozíció segítségével egyszerre több értéket számolunk ki, de a kimeneten ezek
valószínűségi amplitúdója egyforma, így a mérés véletlenszerű lenne
úgy módosítjuk az amplitúdókat, hogy a nekünk fontos eredmény jelenjen meg nagy valószínűséggel
ezt mérjük meg

1.
10 bites Hadamard kapu, ezután mind a 210=1024 bázisállapot egyforma
valószínűséggel mérhető. Minden állapot egy számnak felel meg.
Egy adott mérőeszköz használatával minden mérésnél egyforma valószínűséggel
kapunk egy számot 1 és 1024 között.
2.
Két kvantumbit összefonódott állapotban van, ha az egyik mérése után a másik 1
valószínűséggel meghatározható, azonnal, függetlenül a köztük lévő távolságtól.
Előállítása Hadamard és CNOT kapu segítségével lehetséges.
Nem bonthatók fel két állapot tenzorszorzatára.
Példa: 𝒂 |𝟎𝟎 > + 𝒃 |𝟏𝟏 >
Ha első bit 0, a második is 0 lesz, mert nincs 01 állapot.
Előny: segítségével megvalósítható például a teleportáció és a szupersűrűségű
tömörítés, két egymástól távol lévő összefonódott tag között is azonnali
Hátrány: környezettel való összefonódás dekoherenciát okoz, az első két
posztulátum csak zárt rendszerekre igaz

3.
A létrejött regiszter kvantumállapota a két kvantumbit tenzor szorzata:
|00 > − |01 > + |10 > − |11 >
2
Ha megcseréljük a két kvantumbitet:
|00 > + |01 > − |10 > − |11 >
2
Mivel a két kvantumbit állapota merőleges egymásra (ortogonálisak),
projektív méréssel mérhető, megkülönböztethető a két regiszterállapot.

4.
Készíthető, mert ortogonális állapotok, skaláris szorzatuk nulla.

A Q másolót ki kell egészítenünk, hogy a teljes transzformáció unitér legyen.

Másolás CNOT kapu segítségével lehetséges.

5. Posztulátumok

Szemben a klasszikus kapukkal, a kvantum kapuk uniterek, létezik a fordítottja.
(detU=1, transzponált konjugáltja egyben inverze is)
Kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés a bemenet és kimenet között.

A mérés nem unitér transzformáció a kvantum világban! Nem megfordítható.
Bebillenti valamelyik bázisállapotba a rendszert.

A teljes eseményteret meg kell kapnunk.

Összetett rendszer -> kvantum regiszter
Az összetett rendszer állapota tenzor szorzással számolandó.

6.
Teleportáció: összefonódott pár segítségével,
inicializáló lépés ennek előállítása:

Nem anyagot, részecskét, csak állapotot teleportálunk.
Összefonódás segítségével: az egyik tag mérése után
a másik tag állapota is 1 valószínűséggel meghatározható.
De önmagában a második tag mérése is véletlenszerű, csak akkor hordoz információt, ha előtte az első bit
értékét átküldtük klasszikus úton, ezért a fénysebesség korlátoz. Esetünkben 3 kvantumbit fonódik össze.

Teleportálandó qubit: |𝜓 > = 𝑎 |0 > + 𝑏 |1 >
Ehhez fonódtatom a meglévő összefonódott párt is a CNOT kapuval.

A túloldalon végrehajtunk transzformáció(ka)t A1A2 értékétől függően, hogy visszakapjuk az eredeti állapotot.
Két klasszikus bit átvitele segítségével teleportálunk egy kvantumbitet. Nem másolás, az eredeti elveszik.

Eddig tartott a ZH anyaga 2016-ban

Deutsch-Józsa-algoritmus
A lovag feltehet a boszorkánynak egy n bites kérdést, amire ő 1 bittel válaszol (0 vagy 1). Hány kérdés kell, hogy
eldöntsük, hogy a boszorkány konstans vagy kiegyensúlyozott?
(Konstans: mindig ugyanazt a választ adja,
kiegyensúlyozott: a kérdések felére ad 0-át, a másik felére 1-et)
2𝑛
+ 1 kérdés kell a biztos döntéshez klasszikusan, legrosszabb esetben
2
(Megkérdeztük a kérdések felét, mindre ugyanazt kaptuk, akkor még mindig lehet bármi a boszi)
Kvantumosan:

A boszorkány megkapja az összes kérdést egyszerre, szuperpozícióként, fenti n bites vezeték + Hadamard.

C0: nullába mutatás valószínűségének gyöke
Konstans boszi 100% valószínűséggel 0-ba mutat.
Kiegyensúlyozott boszi 0% valószínűséggel mutat 0-ba, tehát bárhova máshova fog. Mindenki boldog.

Simon-algoritmus:
hasonló, de perióduskereső algoritmus, mindkét vezeték n bites

QFT

Milyen kapukat kell egymás után kapcsolgatni ehhez?

k decimális számot binárisként írjuk fel
Egy bázisállapotra:

Ha e kitevőjében összegzünk, az lehozva szorzat operátor lesz.
Ket k pedig tenzorszorzattal írható fel.
Szuperpozícióval az összes lehetséges bázisállapotra ki lehet számolni.

Egy H kapu + lentről felfele mindig eggyel több fázisforgató, és a végén közös SWAP.
Nem sokkal gyorsabb, mint a klasszikus QFT. És csak a valószínűségi amplitúdók négyzetét kapnánk meg sok-sok
méréssel. De más algoritmusoknál hasznos lesz a kvantumos fourier.

Fázisbecslés: az unitér trafó sajátértékeinek fázisa érdekel (az unitér trafó sajátérték abszértéke mindig 1)
pl adatbázis kereső algoritmusban hasznos

Tegyük fel, hogy a fázis arány valamilyen i szám és 2^n hányadosa. Ez van a QFT képletében is, helyettesítjük ott
kappával.

(6.12) szerint szeretnénk előállítani az IQFT bemeneteit. Ez a (6.4) szétbontva.
Inverz QFT segítségével visszaszerezhető a kappa_u.
U trafó: ket0-át békén hagyja, ket1-et beszorozza e^valamivel.

H kapukkal párhuzamosítunk, U trafókkal előállítjuk a fourier transzformáltakat. Ekkor még a valószínűségi
amplitúdók megegyeznek, ha itt mérnénk, véletlenszerű lenne. Ezért erősítjük az amplitúdókat, ami most IQFT-vel
történik. Majd a kimenetet mérjük és egy olyan m számot kapunk, amire:
m/(2^n)=kappa
2pi*kappa=alfa szög

Felső vezetékek száma: n (kövi oldalra kell)

Nem ideális eset: kappa nem i/2^n
Ekkor nem fázis számító lesz, csak fázis becslő.

Ideális esetben megkapjuk a pontos eredményt, középen egy tüske lenne.
Nem ideális esetben a valószínűségi amplitúdók „szoknyát” alkotnak:

Ekkor hibaanalízis kell!
Lehet, hogy nem csak egy érték jó, hanem annak kis környezete is.

Szükséges bitszám: n=c-1+p
c: ideális esetben a pontossághoz szükséges bitek
p: kvantum bizonytalanság miatti plusz bitek, hogy a hiba kicsi legyen

Űrtávközlésben:
A világűrben jóval kisebbek a veszteségek, mint optikai szálon.
Nem lehet erősíteni (no cloning theorem miatt), ezért fontos a kis veszteség.
A légkör alsó részében van nagy veszteség, szétterülés, ezért nem ugyanaz a föld-űr és az űr-föld irányú csatorna.
Felfele jobban szétterül a foton nyaláb.
BB84 esetén pl ha a QBER (kvantum bithiba arány) 0,11 fölé emelkedik, a kommunikáció többé nem biztonságos,
mivel nem lehet eldönteni, hogy a keletkező hibákat egy harmadik fél okozza-e vagy a csatorna természetes zajáról
van szó.

RSA

legnagyobb
közös osztó

Feltörés: N-et szeretnénk felbontani p*q-ra (faktorizáció) -> Shor algoritmus

Shor algoritmus
Rend: az az r szám, amire x^r mod N = 1
Faktorizáció és rend közötti kapcsolat:

66-ot akarjuk felbontani. Először addig osztjuk 2-vel, amíg tudjuk. N=33 marad
Kiválasztunk egy random x-et, ami x<N. Addig emelgetjük x-et hatványokra, amíg:
x^r mod N = 1

Ekkor megkaptuk az r rend értékét. Legyen y = x^(r/2)

Prímtényezők lesznek:
y és (y+1) mod N legnagyobb közös osztója
y és (y-1) mod N legnagyobb közös osztója
Ha nem vagyunk kész, új x-et sorsolunk. Klasszikusan kurva sok idő.

Shor:
x^k mod N –et párhuzamosan sok k-ra elvégezni kvantumosan szuperpozícióval

Általános esetben r értékét becsüljük, adott valószínűséggel. Hibaanalízis kell itt is, mint a fázisbecslőnél.

RSA feltörés:
Még a prímszámokat se kell kiszámolni, elég az r rendet a Shor algoritmussal.
Titkosított üzenet így állt elő: E = P^a mod N
Kiszámoljuk az E-nek mod N szerinti rendjét: r
Kiszámoljuk a-nak r szerinti mod multiplikatív inverzét: b#

(a*b# mod r = 1)

(P^a)^b# mod N = P (visszakaptuk az üzenetet az igazi b ismerete nélkül)
b#=b+k*r

A Hadamard trafó ugyanaz, mint a QFT N=2 esetén

A Deutsch-Józsa pedig olyan mint egy fázisbecslő H kapura alkalmazva

Fizikai alapok
kvantumszámítógép: kvantumalgoritmusok végrehajtására szolgáló eszköz
kvantummechanika: részecske és hullám között nincs különbség, szuperpozíció elv fázisban,
különlegesen szuperponált állapot: összefonódott állapot
érzékeny a környezetre, dekoherencia az ellenségünk
kvantumbitek: koherencia megtartása miatt robusztusak legyenek, egymáshoz illeszthetőek legyenek
-

-

-

elektron:
ha van a térrészben: 1, ha nincs: 0 (két állapot)
feles spinje van: két állapot lehet (fel vagy le)
foton:
van a térrészben: 1, nincs: 0 (két állapot)
polarizáltság: horizontális/vertikális (két állapot)
atommagok, amik feles spinűek
atomok hiperfinom állapotai
szupravezető mágneses fluxusa is kvantált

unitér operátorok: kvantumbitek manipulálása, állapotegyenleten alapul (schrödinger egyenlet, sajátértékek)
kölcsönhatások, Bloch gömbön forgatás (általános egy qubites művelet)
több qubites algoritmusok felbonthatók egy qubites általános operátorokra és két qubites CNOT-okra
foton esetén szuperponált állapot létrehozása: nyalábosztó segítségével (félig áteresztő tükrök)
ez lesz a Hadamard kapu (plusz fázistolás plánparalel lemezzel)

CNOT: fotonok nem hatnak egymásra, közvetítő anyag kell
nemlineáris optikai anyag kell, törésmutató nem állandó, intenzitástól függ, pl cukros víz

Kvantum kulcsszétosztás:
szimmetrikus titkosítás: mindkét oldalon azonos kulcs, abszolút biztonságos lehet
ezt a kulcsot kvantumosan küldjük át, hogy ne legyen lehallgatható
no cloning, nem másolható a lehallgató által, ha belehallgat, megváltozik, észrevesszük
nem ortogonális bázisállapotokat küldünk, ekkor nem készíthető tökéletes másoló
1. generáció: egy fotonos megoldások, egy fotont se létrehozni, se detektálni nem egyszerű
pl BB84:

s_A: ezt kódolja le
m_A: eszerint kódolja le, kétféle bázis lehet (jobb fent)
m_B: Bob eszerint kódolja vissza
m_A és m_B a kvantum üzenet küldése után kerül megosztásra klasszikus úton
Azokat figyeljük, ahol m_A és m_B megegyezik

2. generáció: foton csomagok

zajos csatornán az átlagos bithiba arányhoz hasonlítunk, a lehallgatás még több bithibát okoz

Grover-algoritmus:
rendezetlen adatbázisban keresés (ha a rendezés nem valósítható meg, vagy nem elég gyors),
melyik az az x érték, ami a keresett elemre mutat
kvantum párhuzamosság segítségével, minden x-et egyszerre beadunk az algoritmusnak
iterációs, többször hajtjuk végre

O: a keresett megoldás helyén a valószínűségi amplitúdót -1-szeresére változtatja (orákulum),
de nem jósol, ehhez nem kell ismerni a megoldást

G: átlagra való tükrözés, így már méréskor is különbség lenne az x-ek között
iterációk során a hiba csökken, de nem mindig lesz teljesen nulla
lépések száma sqrt(N/M)-el skálázódik. N: adatbázis mérete M: megoldások száma
az adatbázis növelésével növekszik a lépésszám, de pontosabb lesz a megoldás,
hasznos lehet dummy elemekkel növelni, ha nem kell gyors, de pontos legyen
Pontos megoldás egy lépésben: 30° kezdeti szögnél
(átlagra való tükrözés miatt = -30°-ot a 30°-ra „tükrözzük”, 30+60=90°)

Ha M=N/2 (fele jó megoldás), akkor körbe forgunk (45° kezdeti), mindig ugyanakkora hiba.
Ha M>N/2: nem érdemes grovert használni, klasszikusan belenyúlunk párszor
Hiba csökkentése:
- növeljük az adatbázist
N-t általában ismerjük, de M-et egyáltalán nem biztos.
Megoldás: kvantum számlálás, megadja M-et, fázisbecslő segítségével kezdeti omega szög becslése (G trafóra)

Multiuser detection based on Grover:
??

Elfelezzük a tartományt, kvantum egzisztenciával megnézzük, hogy egyáltalán benne van-e. Tovább felezzük, stb.

Általánosított Grover:
1 valószínűségű találat biztosítása, vagy
- ha bemeneti valószínűségi amplitúdók már nem egyenlőek, valami már lefutott rajta

Sűrűségmátrixos leírás
Összefonódott pár tagja nem írható le állapotvektorral, ezért új leírás kell.

Tiszta és kevert állapotok:

keverés: súlyozás klasszikus valószínűségekkel

A sűrűségmátrixok nem egyediek! Egy mátrix többféle állapotfelosztásból kijöhet.
A sűrűségmátrix nyoma (a főátló elemeinek összege) 1 és a mátrix pozitív.

Unitér trafó és a sűrűségmátrix:

Részrendszerek sűrűségmátrixainak tenzorszorzata adja az összetett rendszer sűrűségmátrixát.

Kapacitások:
Shannon entrópia:
(p(x): X valószínűsége)

Legyen egy csatorna bemenete és kimenete A és B.
B ismeretében A meghatározásához H(A|B) bit szükséges.

Neumann (kvantum)entrópia:

Klasszikus csatorna kapacitása:

Binárisan szimmetrikus (klasszikus bitflip) csatorna:

p: bitflip valószínűsége
Ember vs természet:

A sávszélesség növelése hatékonyabb
Ember vs ember (interferencia):

A teljesítménycsökkentés hatékonyabb

Szuperadditivitás:
több csatorna esetén az együttes kapacitás nagyobb lehet, mint az egyesek összege

