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تحلیل و بررسی روش های تحقق الگوریتم های کوانتومی دوکیوبیتی :سمینارموضوع 

مقدمه
رایانه های امروزی همگی بر اساس ماشین محاسباتی تورینگ طراحی و با استفاده از 

ی بر آن در فناوری های اخیر، سع. ترانزیستورها و قطعات الکترونیکی دیگر پیاده سازی شده اند

زیستورها شده تا اندازه ترانزیستورهای به کار رفته در پردازنده های جدید کاهش یابد ولی اگر تران

رار خواهد خیلی کوچک شوند، آنگاه تأثیرات عجیب دنیای کوانتومی، کارآیی آن ها را تحت تأثیر ق

ت و حتی اگر الگوریتم های موفق کوانتومی هم موجود نباشد، فناوری مورد استفاده محدود اس. داد

. ها رفتبه ناچار باید به سوی مکانیک کوانتومی، به عنوان بستری برای پیاده سازی پردازشگر
ور تأثیر مکانیک کوانتومی بر روی محاسبات و اطالعات بیش از آن چیزی است که بتوان تص

ام کاربرد مکانیک کوانتومی در محاسبات و اطالعات منجر به پیدایش دو شاخه جدید به ن. کرد

. محاسبات و اطالعات کوانتومی شده است
تومی اطالعات کوانتومی به بررسی روش های انتقال اطالعات، با استفاده از اصول مکانیک کوان

می پردازد و در محاسبات کوانتومی به بررسی الگوریتم های کوانتومی و سخت افزارهای 

ی بر پیچیدگی های محاسبات. کوانتومی مورد نیاز برای پیاده سازی عملی آن ها پرداخته می شود

ت اساس مدل های متفاوتی مطرح می شوند، اما مهمترین اصل مورد استفاده در این الگوریتم ها دس

تم ها و نشان داده شده است که الگوری. یافتن به کارآیی بهتر نسبت به معادل های کالسیک است

الگوریتم سیستم هایی که از دو اصل مکانیک کوانتومی درهم تنیدگی و ابرحالت ها استفاده نکنند

ساس بنابراین می توان حدس زد که محاسبات کوانتومی تنها بر ا. هایی معمولی به حساب می آیند

یه به الگوریتم های تجز. استفاده از همین دو اصل، نسبت به محاسبات کالسیک کارآمدتر است

الگوریتم عوامل اول، تعیین توابع متوازن و ثابت، جستجوی گروور و تبدیل فوریه تنها بخشی از



مقدمه



:Shorالگوریتم 

الگوریتمی کوانتومی، برای تجزیه عددها به عوامل اول 1994پیتر شور در سال 

شور قادر است در زمانی از مرتبه چند جمله ای، یک عدد را به روش . اختراع کرد 

وامل در رایانه های کالسیک اعتقاد بر این است که تجزیه به ع. عوامل اول تجزیه کند

ر حتی یک اب-اول کاری سخت است و تجزیه اعداد بزرگ روی یک رایانه کالسیک 

ک می تواند چندین سال یا حتی چندین قرن طول بکشد، در حالی که روی ی-رایانه 

.رایانه کوانتومی، می تواند در چند دقیقه انجام شود
لگوریتم در حال حاضر، بزرگترین عددی که با استفاده از یک کامپیوتر کوانتومی و ا

.است۲1شور تجزیه شده است عدد 



گوریتم شورال



Groverلگوریتم ا

توصیف " جستجو در یک پایگاه داده"معموال Groverگرچه هدف الگوریتم 

ع به طور دقیق تر به عنوان یک معکوس کننده تابمی شود، اما ممکن است 

باشیم که می داشته  y = f (x)به طور کلی، اگر ما یک تابع . توصیف گردد

ور به ما تواند بر روی یک کامپیوتر کوانتومی ارزیابی شود، الگوریتم گرو

به دست آوردن معکوس . محاسبه کنیمرا  xداده شود،yوقتی اجازه می دهد که 

را ابعی تابع به جست و جو در یک پایگاه داده وابسته است زیرا ما می توانیم ت

در یک پایگاه xکنیم، اگر کند ایجاد تولید می را  yکه یک مقدار مشخص از 

، با دیگر yداده با ورودی مطلوب، تطبیق پیدا کند و همچنین مقادیر دیگر 

.این رابطه را دارا باشدxمقادیر 
همچنین می تواند برای برآورد میانگین و میانه یک Groverالگوریتم 

به عالوه این الگوریتم می . مجموعه اعداد و حل مسائل احتمال استفاده شود

به وسیله ی انجام جست و جوی جامع در NPتواند برای حل مسائل مکمل 

این باعث می شود که . گرددسراسر مجموعه راه حل های ممکن، استفاده 

افی کند هرچند که این کسرعت باالتری نسبت به راه حل های کالسیک پیدا 

.نیست



Groverالگوریتم 



:کوانتومی فرآیند اجرای الگوریتم های 

از تابش ها ابتدا الگوریتم های کوانتومی با استفاده از پردازشگرهای کالسیک به دسته ای

ن شده به تبدیل می شود، سپس بر اساس واسطه های تعیی...( الکترومغناطیسی، لیزر و )

تابیده می ( و یا یون های در دام افتاده NMRمانند مولکول در )یک سیستم کوانتومی 

ذاری می بر اثر تابش ها، سیستم کوانتومی نه تنها به حالت اولیه مورد نظر ما بارگ. شود

ا اجرای شود بلکه بر اساس الگوریتم تعیین شده به گونه ای تحول می یابد که معادل ب

از در نهایت سیستم های کالسیک با استفاده. الگوریتم کوانتومی مورد نظر است

داده  ( NMRمانند سیم پیچ های موجود در )حسگرها و دیگر سیستم های اندازه گیری 

ای های تولید شده توسط سیستم کوانتومی را گردآوری می کنند و بعد از اعمال عمل ه

.پردازشی، نتیجه مورد نظر را به دست می آورند



تحلیل و بررسی روش های تحقق الگوریتم های کوانتومی دوکیوبیتی :سمینارموضوع 

:پردازنده های کوانتومی 



تحلیل و بررسی روش های تحقق الگوریتم های کوانتومی دوکیوبیتی:سمینارموضوع  :سمینارموضوع 

:پردازنده های کوانتومی 

شامل یک الیه فیزیکی و یک الیه منطقی می باشد.

رد و الیه فیزیکی شامل دو خط ورودی و خروجی است که وظیفه تصحیح خطا را بر عهده دا
.کنترل می شودQED(quantum electrodynamics)توسط یک پردازنده 

 الیه منطقی وظیفه کنترل پردازندهQEDم و اینکدینگ کیوبیت ها و انجام عملیات منطقی الز

.برای الگوریتم ها را بر عهده دارد



:پردازنده های کوانتومی 

تحلیل و بررسی روش های تحقق الگوریتم های کوانتومی دوکیوبیتی :سمینارموضوع 

dilution refrigerator

ه الیه فیزیکی، پالس های ماکروویو کدر 

وظیفه کنترل فرآیند را بر عهده دارند در

دمای اتاق تولید می شوند ولی پردازنده 

15mKفیزیکی کیوبیتی نیاز به دمای حدود 
د دارد تا از نویز حرارتی تولیدی در فرآین

.دیجیتالی شدن جلوگیری نماید



:پردازنده های کوانتومی 

dilution refrigerator

دمای کمتر روش رایج برای رسیدن به یک ( dilution refrigerator)خنک کننده های مایع 

هلیوم در دو . مورد نیاز باشددماها است، به خصوص اگر خنک شدن مداوم در این 1Kاز 

1بسیار نادر است، که کمتر از 3Heبه طور طبیعی . 3Heو 4He: ایزوتوپ پایدار وجود دارد

به عنوان یک می تواند 3Heبا این حال، . می دهدتشکیل هلیوم را قسمت در میلیون از گاز 

3Heتقریبا تمام . تولید شود-ایزوتوپ هیدروژن-( 3H)تریتیوم رادیواکتیو از واپاشی محصول 
4Heو مایع 3Heاز مایع خنک کننده مایع . شوندمصنوعی تولید می مصرفی امروزه، به طور 

:برخوردار است ویژگی فیزیکی این مخلوط ها برترِی سه استفاده می کند و از 
یک منطقه باالی در3Heمخلوط به صورت خود به خود به یک منطقه غنی ، 0.8Kزیر ( 1

.می شودتفکیک 4Heسنگین تر غنی از 
، 4Heاست، بنابراین پمپاژ در منطقه غنی 4Heبسیار باالتر از 3Heفشار بخار ، 1Kزیر( ۲

.می کندرا حذف 3Heاتم ترتیب 
.  انرژی مورد نیاز است4Heمنطقه غنی به  3Heاز منطقه غنی 3Heحرکت یک اتم برای ( 3

.شوداین باعث کاهش دمای مخلوط می 



:پردازنده های کوانتومی 

dilution refrigerator



تحلیل و بررسی روش های تحقق الگوریتم های کوانتومی دوکیوبیتی :سمینارموضوع 

:تصحیح خطا 

RSC (the rotated surface code) 

برای کیوبیت Zو Xنمایی از بررسی پریتی های 

های داده؛
با خطوط Zو Xدر اینجا عملکرد های منطقی پاولی 

قرمز و خطاها با حروف سفید داخل داده مشخص شده
.است

:کوانتومیپردازنده های 



تحلیل و بررسی روش های تحقق الگوریتم های کوانتومی دوکیوبیتی :سمینارموضوع 

: تصحیح خطا 

RSC (the rotated surface code) 

و Zپریتیانجام بررسی های کوانتومی برای مدارهای 

Xپریتی 

خطایدستور این بررسی ها  تضمین می کند که هیچ

هوک نمی تواند به طور نادرست به عنوان خطاهای تک 
.کیوبیتی مشخص شده باشد

:کوانتومی پردازنده های 



تحلیل و بررسی روش های تحقق الگوریتم های کوانتومی دوکیوبیتی :سمینارموضوع 

:تصحیح خطا 

RSC (the rotated surface code) 

با گذرگاه RSCدرک فیزیکی از کیوبیت های ابررسانای 

های کوانتومی برای فعل و انفعاالت واسطه 

های اینجا، گذرگاه های کوانتومی برای اتصال کیوبیت
استفاده  Xو  Zداده به بیت های نشانه برای پریتی های 

انس عالوه بر این، ترتیب پیشنهادی پنج فرک. می شود

( هاشماره گذاری شده داخل کیوبیت)کیوبیتی متمایز 

برای به حداقل رساندن خطاهای تداخل و آدرس پذیری 
.نشان داده شده است

:کوانتومی پردازنده های 



تحلیل و بررسی روش های تحقق الگوریتم های کوانتومی دوکیوبیتی :سمینارموضوع 

:پردازنده های کوانتومی 

به منظور IBMدستگاه ساخته شده در 

بمطالعه گیت های دوکیوبیتی مطلو



:موج بر فوتونیکی 

به هر ساختاری که ضریب شکست آن به طور متناوب تغییر کند یک بلور

.فوتونیکی می گویند
در واقع این موضوع از. این ساختارها در واقع دوگان بلورهای نیمه هادی هستند

اشی مشابهت معادله شرودینگر در فیزیک حالت جامد و معادله هلمهولتز در میدان ن

انسیل ضریب شکست همان نقشی را در معادله هلمهولتز بازی می کند که پت. می شود

اختارهای با س)بنا براین عملکرد بلورهای فوتونی . الکتریکی در معادله شرودینگر

ی در برابر فوتون ها مشابه عملکرد بلورهای نیمه هاد( ضریب شکست متناوب

.در برابر الکترون ها است(ساختارهای با پتانسیل الکتریکی متناوب)
اختاری موجبر س. از فیبرهای بلور فوتونی می توان به عنوان موج بر استفاده کرد

.است که امواجی چون امواج الکترو مغناطیسی و امواج صوتی را هدایت می کند
نوع اصلی و معمول آن یک. برای هر نوع موج انواع گوناگونی موجبر وجود دارد

موجبر در شکل . لوله ی فلزی توخالی است که به این منظور به کار می رود

هندسی تفاوت دارند که می توانند انرژی را در یک بعد محدود کنند، همچون 

موجبرهای ورقه ای؛ و نیز می توانند در دو بعد انرژی را محدود کنند همچون 

.موجبرهای تاری یا شیاری 
در موج بر یک لوله ی رسانا است که انرژی به شکل موج های الکترومغناطیسی

لوله به عنوان مرزی که موج ها را در سطح بسته محدود می .آن ارسال می شود

سی در کند، عمل می کند و اثر پوستی از مشاهده هر گونه تأثیر موج الکترومغناطی

دن از بیرون از موج بر جلوگیری می کند و میدان الکترومغناطیسی با منعکس ش

منتشر می شود( که هادی کامل در نظر گرفته می شوند)دیواره ها 

كن موجبرها دارای انواع گوناگون مي باشند كه بوسیله شكل سطح مقطع آنها كه مم



:تله یونی 

یا یک تله یون ترکیبی از میدان های الکتریکی

مغناطیسی است که اغلب در یک سیستم جدا از 

.  دمحیط خارجی برای جذب ذرات بار استفاده می شو
تله های یونی تعدادی کاربردهای علمی مانند طیف

حالت سنجی جرمی، تحقیقات فیزیک پایه و کنترل

تند دو نوع رایج تله یونی عبار. های کوانتومی دارند

از از تله پنینگ و پوال که  شکل های پتناسیلی

طریق ترکیب میدان های استاتیک و نوسانی 

.مغناطیسی می باشد
تله پنینگ می تواند برای اندازه گیری دقیق 

یک طیف. مغناطیسی در طیف سنج استفاده شود

)  نینگ سنج جرمی تله یونی ممکن است ترکیب تله پ
له پول ، ت( رزونانس سیالکترون یونی تبدیل فوریه 

های در انواع دیگر طیف سنج. یا تله کینگ دام باشد

جرمی نیز ممکن است از تله یون یونی خطی به 

.عنوان یک فیلتر جرم انتخابی استفاده کنند



:تله یونی 



:مبانی مکانیک کوانتومی 

ر واقع اصول مکانیک کوانتومی د. مکانیک کوانتومی بر چهار اصل بنا شده است

این . ی استارتباطی بین دنیای فیزیکی و فرمول بندی ریاضی مکانیک کوانتوم

به طور خالصه این. اصول بعد از یک فرآیند طوالنی آزمون و خطا به وجود آمد

:اصول عبارتند از 
با ضرب به هر سیستم فیزیکی یک فضای برداری مختلط: حالتفضای اصل ٭

می مربوط می شود که به آن فضای حالت( یعنی همان فضای هیلبرت)داخلی 

.  گویند
یف می تحول یک سیستم کوانتومی، با یک انتقال یکانی توص: تحولاصل ٭

حول های از آنجا که هر تبدیل یکانی، یک تبدیل معکوس پذیر است تمام ت. شود

.کوانتومی برگشت پذیر خواهد بود
ی اندازه گیری های کوانتومی با یک گردایه از عملگرها: گیریاصل اندازه ٭

.  ننداندازه گیری توصیف می شوند که روی فضای حالت سیستم عمل می ک
ه دست آمده نتایج به دست آمده از اندازه گیری تصادفی است و بسته به نتیجه ب

.از اندازه گیری حالت سیستم نیز تغییر خواهد کرد
فضای حالت یک سیستم فیزیکی :مركبسیستم های حالت اصل فضای ٭

ده آن مرکب، ضرب تنسور فضاهای حالت سیستم های فیزیکی تشکیل دهن



رار زبان های برنامه سازی کوانتومی را می توان بر اساس دیدگاه های متفاوتی مورد تحلیل و بررسی ق

:  مهمترین دیدگاه هایی که در این زمینه وجود دارد به صورت فهرست وار عبارتند از. داد
ساختاری • 

معنایی • 

ترجمه • 

زبان های دیدگاه ساختاری، به بررسی ساختار برنامه سازی و بیان الگوریتم های کوانتومی با استفاده از

ی این زبان به دسته های متفاوتی چون زبان های ابتدایی، زبان ها. پردازدبرنامه سازی کوانتومی می 

.شوندغیره تقسیم می و  Object Orientedساخت یافته، زبان های شیءگرا 
ا دیدگاه معنایی به بررسی درستی و صحت زبان های برنامه سازی کوانتومی می پردازد و روش هایی ر

ی که هایزبان . گیردروش های متفاوتی مورد بررسی قرار می این زبان ها به . برای این کار فراهم می کند

، که ساختار معنایی آن ها به درستی مورد بررسی قرار گرفته اند عموما دارای ساختار های جبری هستند

نایی به از سویی زبان هایی که ساختار مناسبی دارند از نظر مع. برای استفاده برنامه سازان مناسب نیست

!درستی بررسی نشده اند 
یین در دیدگاه ترجمه به بررسی روش های ترجمه زبان های برنامه سازی کوانتومی پرداخته می شود و تع

ومی می شود که دشواری ترجمه زبان های سطح باالی کوانتومی به زبان های سطح پایین و ماشین کوانت

.چیست 
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1996نخستین گام در ایجاد زبان های برنامه سازی کوانتومی، زبان شبه کدی بود که توسط نیل در سال

ت زبان شبه اصلی نیل، ایجاد یک زبان برنامه سازی حقیقی کوانتومی نبود بلکه تالش داشهدف . شدمعرفی 

بتواند الگویی کدی را برای بیان دقیق الگوریتم های کوانتومی معرفی کند و امیدوار بود که این زبان شبه کد

ستم ها زبان شبه کدی که بر اساس اصول حقیقی موجود در سیهر . برای زبان های برنامه سازی آینده باشد

تم از این رو نیل، در مقاله اش یک معماری خاص برای سیس. ایجاد شود، به راحتی قابل پیاده سازی است

ل نی. های پردازش کوانتومی در نظر گرفت و بر اساس آن زبان شبه کد کوانتومی خود را معرفی کرد

یافت تا جایی که امروزه مبنایی برای بسیاری از توسعه  QRAMمدل . نامید QRAMمعماری خود را 

.زبان های برنامه سازی کوانتومی قرار گرفته است
پردازشگر کالسیک است با این تفاوت که دسته ای از ثبات های همان  QRAMبه صورت مجازی، 

منظور از عملگرهای کوانتومی . کوانتومی دارد و می تواند روی آن ها عمل های کوانتومی را اجرا کند

. عمل های بارگذاری، اندازه گیری و دسته ای کامل از عمل های تحول کوانتومی است
ت خاص ترین راه، به صورت مجازی، برای تعریف یک ثبات کوانتومی این است که به روی یک ثباساده 

داده . اردعملگرهای کوانتومی را تعریف کنیم و همچنین ثبات بتواند حالت های کوانتومی را در خود نگه د

در . تهای کوانتومی موجود در یک ثبات کوانتومی بدون اعمال فرآیند اندازه گیری، قابل دستیابی نیس

داده های حقیقت ثبات کوانتومی به صورت یک جعبه سیاه است که تا فرآیند اندازه گیری انجام نشود از

.موجود در آن نمی توان اطالعی به دست آورد
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ه فرمانبر با هم آمیخت-های کالسیک و کوانتومی را به صورت مدل فرماندهپردازشگر  QRAMمعماری مدل محاسباتی 

زارهای در این معماری پردازشگر های کالسیک نقش فرمانده را ایفا می کنند و با ارسال درخواست به سخت اف. کرده است

با استفاده . ندکوانتومی و دریافت نتیجه، از پردازشگر های کوانتومی به صورت یک فرمانبر در پردازش ها استفاده می کن

ی و از زبان های برنامه سازی کوانتومی، که به آن ها اشاره کردیم، برنامه هایی ایجاد می شود که شامل دو بخش کوانتوم

اجرا به پردازشگر کالسیک، در فرآیند اجرای برنامه، با رسیدن به دستورات کوانتومی آن ها را برای. کالسیک هستند

.سخت افزارهای کوانتومی ارسال می کند و بعد از دریافت نتیجه به پردازش خود ادامه می دهد
می دهد با دریافت دستورات کوانتومی، پردازشگر کوانتومی دستورها را اجرا کرده و در انتها عمل اندازه گیری را انجام

ورت خط دریافت دستورها و ارسال نتایج می تواند به ص. و نتایج به دست آمده را برای پردازشگر کالسیک ارسال می کند

ر کالسیک می توان سیستم های پردازشگر کوانتومی را نیز به صورت اشتراکی با چندین پردازشگ. لوله و مدام انجام شود

.به کار برد
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ادند که جاناتان گراتیج و تورستن آلتنكریج زبان برنامه سازی کوانتومی را ارائه د

QML  در بیان . این زبان یک زبان برنامه سازی رویه ای است. شودمی نامیده

رض ف. ساختار و درستی این زبان برنامه سازی، از نظریه رسته ها استفاده شده است

ا به کنید که بتوان یک زبان برنامه سازی را با استفاده از یک رسته نمایش داد ی

رای ب. عبارت دیگر یک رسته معادل با یک زبان برنامه سازی کوانتومی ارائه کرد

م که اثبات کامل بودن زبان برنامه سازی کوانتومی مورد نظر کافی است نشان دهی

ین ا. رسته زبان برنامه سازی مورد نظر، هم ریخت با رسته پردازش کوانتومی است

یک رسته به  QMLبر اساس زبان . استفاده شده است QMLدقیقا روشی است که در 

دارد که می توان نشان داد هم ریخت با رسته پردازش کوانتومی وجود FQCنام 

برنامه جاناتان و تورستن در این کار به این نتیجه رسیده اند که اساس زبان های. است

پیچیده بسیار  QMLزبان برنامه سازی کوانتومی. سازی کنترل زمان ناهمدوسی است

.همیداست، تا جایی که در اولین برخورد نمی توان از ساختار و دستورات آن چیزی ف
.این زبان جز زبان های برنامه نویسی معنایی می باشد



این زبان برنامه . نامیدLanQو آن را کرد هاینک زبان برنامه سازی امری معرفی 

ار مدل به ک. سازی ادغامی میان برنامه سازی کالسیک و برنامه سازی کوانتومی است

به . است QRAMرفته در این زبان برنامه سازی مشابه ساختار پردازش کوانتومی 

ه بیان دیگر پردازش کالسیک تنها به صورت یک کنترل عمل می کند و داده ها ب

صورت کوانتومی معرفی می شوند

که در مدیریت پردازش ها مورد ، forkدستوراتی مانند LanQدر زبان برنامه سازی 

وانتومی و عالوه بر این امکاناتی جهت ذخیره کانال ک. بینی شده استاست، پیش استفاده 

ارسال و دریافت داده ها ایجاد شده است که روی هم امکان پیاده سازی ارتباطات 

ان کوانتومی چندگانه و مدیریت پردازش ها و ارتباطات بین پردازشی را در این زب

هاینک بیان کرده است که امکان ترجمه. برنامه سازی کوانتومی فراهم کرده است

بیان می شوند به برنامه هایی که کامال بر اساس  QMLبرنامه هایی که به زبان 

زبان . پردازش های کوانتومی باشد وجود دارد، اما به چگونگی آن نپرداخته است

پیچیده است، تا جایی که در اولین برخورد نمیبسیار  QMLکوانتومیسازی برنامه 

.فهمیدتوان از ساختار و دستورات آن چیزی 
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دارد که می توان از نام  QCLیکی از فعال ترین زبان هایی که پیاپی توسعه یافته است، 

برنامه این زبان. آن به عنوان یکی از جدیدترین زبان های برنامه سازی کوانتومی یاد کرد

را اومر در پایان نامه دکتریش اصولی. سازی کوانتومی توسط اومر معرفی شده است

ته معرفی کرد که پایه ای برای طراحی زبان های برنامه سازی کوانتومی ساختار یاف

زبان ایجاد .  Pascalو  Cزبان های برنامه سازی ساخت یافته کالسیک چون مانند است 

صورت ساخت یافته امکان تعریف عملگرهای به  QCLبرنامه سازی کوانتومی 

های پایه داده  QCLدر زبان برنامه سازی کوانتومی . کوانتومی جدید را فراهم می کند

، Cای کالسیک همانند داده های تعریف شده در زبان های برنامه سازی کالسیک، مثل 

دارد که معادل وجود quregعالوه بر آن یک نوع داده ای جدید به نام . ایجاد شده است

ه به برای ایجاد یک ثبات کوانتومی از همین نوع داد. با یک کیوبیت کوانتومی است

به صورت از  CNOTو  H, T, Sعملگر های کوانتومی . صورت آرایه استفاده می شود

گر این عملگرها یک دسته عمل)پیش تعریف شده در این زبان برنامه سازی وجود دارد 

(.کامل در پردازش های کوانتومی را تشكیل می دهند
.این زبان، از نوع زبان های برنامه نویسی ساختاری می باشد

QCL



فنمینگ سونگ و ژیافو خو زبان برنامه سازی کوانتومی را بر اساس زبان برنامه سازی

.شودنامیده می NDQJavaکالسیک جاوا ارائه داده اند که 
ه یک زبان برنامه سازی کالسیک بسیار پرطرفدار در میان برنامجاوا زبان برنامه سازی 

با این زبان، قابلیت برنامه نویسی بر NDQJavaنویسان است و تنها تفاوت زبان برنامه سازی 

زبان پیاده سازی زبان برنامه سازی کوانتومی بر اساس. اساس اصول مکانیک کوانتومی است

انند برنامه سازی جاوا امکان برنامه نویسی پیمانه ای را، عالوه بر امکان برنامه سازی رویه ای م

QCL ،ار شی یکی از نکات بسیار جالب توجه در این زبان برنامه سازی ساخت. فراهم کرده است

برنامه سازی کوانتومی زبان  NDQJavaفنمینگ عالوه بر زبان برنامه سازی . ءگرای آن است

NDOFP  نویسی ارائه کرده اند که بر اساس زبان برنامه راFPاست.
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