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AAbbssttrraacctt  
  

TThhiiss  aarrttiiccllee  pprreesseennttss  aa  nneeww  qquuaannttuumm  ccoommppuuttiinngg  bbaasseedd  aallggoorriitthhmm  ffoorr  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  nneeuurraall  

nneettwwoorrkkss..  TThhee  mmaaiinn  ffeeaattuurree  ooff  tthhiiss  nneeww  aallggoorriitthhmm  iiss  tthhaatt  iitt  ppeerrffoorrmmss  tthhee  ffiittnneessss  eevvaalluuaattiioonnss  aanndd  

sseelleeccttss  tthhee  nneexxtt  ggeenneerraattiioonn  ooff  cchhrroommoossoommeess  qquuaannttuumm  mmeecchhaanniiccaallllyy,,  ii..ee..  iitt  ttaakkeess  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  

mmaassssiivvee  ppaarraalllleelliissmm  iinnhheerreenntt  iinn  qquuaannttuumm  ccoommppuuttiinngg..  WWee  sshhooww  aallssoo  tthhaatt  qquuaannttuumm  ccoommppuuttiinngg  

bbaasseedd  eevvoolluuttiioonn  ooff  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss  iiss  mmuucchh  ffaasstteerr  tthhaann  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ccllaassssiiccaall  ccoommppuuttiinngg  bbaasseedd  

mmeetthhooddss..  

  

  

11..      IInnttrroodduuccttiioonn  
  

TThhee  rreesseeaarrcchh  rreeppoorrtteedd  oonn  hheerree  hhaass  bbeeeenn  aaiimmeedd  aatt  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  qquuaannttuumm  ccoommppuuttiinngg  

tteecchhnniiqquueess  ttoo  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss,,  wwiitthh  tthhee  lloonnggeerr  tteerrmm  aaiimm  ooff  bbuuiillddiinngg  ““qquuaannttuumm  

bbrraaiinnss””,,  ii..ee..  eevvoollvviinngg  llaarrggee  nnuummbbeerrss  ooff  nneeuurraall  nneett  cciirrccuuiitt  mmoodduulleess  iinnddiivviidduuaallllyy,,  aanndd  tthheenn  

aasssseemmbblliinngg  tthheemm  iinnttoo  aarrttiiffiicciiaall  ((qquuaannttuumm))  bbrraaiinn  aarrcchhiitteeccttuurreess  [[ddee  GGaarriiss  eett  aall,,  22000022]]..  

  

OOvveerr  tthhee  ppaasstt  ffeeww  yyeeaarrss,,  oonnllyy  aa  hhaannddffuull  ooff  rreesseeaarrcchheerrss  ffrroomm  tthhee  eevvoolluuttiioonnaarryy  ccoommppuuttaattiioonn  ((EECC))  

ccoommmmuunniittyy  hhaavvee  aatttteemmpptteedd  ttoo  aappppllyy  qquuaannttuumm--ccoommppuuttiinngg  tteecchhnniiqquueess  ttoo  eevvoolluuttiioonnaarryy  aallggoorriitthhmmss  

((EEAAss))..  TTyyppiiccaallllyy,,  tthheeyy  hhaavvee  uusseedd  aa  ccllaassssiiccaall  ccoommppuuttiinngg  bbaasseedd  ggeenneettiicc  aallggoorriitthhmm  ((GGAA))  ttoo  eevvoollvvee  

tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  qquuaannttuumm  ooppeerraattoorrss  ttoo  tthhee  ssyysstteemm  tthheeyy  aarree  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  [[ee..gg..  LLuukkaacc  22000000,,  

HHaann  eett  aall  22000000,,  RRuubbiinnsstteeiinn  22000011]]..  

  

TThhee  iinnnnoovvaattiivvee  aapppprrooaacchh  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  pprreesseenntteedd  hheerree  iiss  tthhaatt  tthhee  ggeenneettiicc  aallggoorriitthhmm  iittsseellff  

((eessppeecciiaallllyy  tthhee  ffiittnneessss  eevvaalluuaattiioonnss  aanndd  cchhrroommoossoommee  sseelleeccttiioonn))  iiss  ppeerrffoorrmmeedd  qquuaannttuumm  

mmeecchhaanniiccaallllyy,,  tthhuuss  ssppeeeeddiinngg  uupp  ccllaassssiiccaall  ccoommppuuttiinngg  ccoonnssiiddeerraabbllyy,,  aass  wwiillll  bbee  pprroovveenn  llaatteerr  ((uussiinngg  

ttiimmee  ccoommpplleexxiittyy  aannaallyyssiiss))  iinn  tthhiiss  aarrttiiccllee..  

  

TThhee  aabboovvee  iiddeeaass  hhaavvee  bbeeeenn  aapppplliieedd  ssuucccceessssffuullllyy  ssoo  ffaarr  oonnllyy  ttoo  vveerryy  ssiimmppllee  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss  ooff  22  

nneeuurroonnss,,  wwiitthh  11  oorr  22  ((qquu))bbiitt  wweeiigghhttss,,  hhaavviinngg  ttrriivviiaall  ffiittnneessss  ddeeffiinniittiioonnss..  SSuucchh  wwoorrkk  iiss  pprreesseenntteedd  iinn  

tthhiiss  aarrttiiccllee..    

  

mailto:degaris@cs.usu.edu
mailto:ravichandras@cc.usu.edu
mailto:sll34@cc.usu.edu


WWee  aarree  ccuurrrreennttllyy  eexxtteennddiinngg  oouurr  mmooddeell  ((ccaalllleedd  QQEENNNN))  ttoo  mmoorree  rreeaalliissttiiccaallllyy  ssiizzeedd  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss  

wwiitthh  mmoorree  aammbbiittiioouuss  ffiittnneessss  ddeeffiinniittiioonnss  ((ii..ee..  ttoo  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss  wwiitthh  rriicchheerr  ffuunnccttiioonnaalliittyy))..  IIddeeaass  

ffoorr  tthhiiss  aanndd  ffuuttuurree  wwoorrkk  aarree  pprreesseenntteedd  ttoowwaarrddss  tthhee  eenndd  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee..  

  

TThhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee  aarree  aass  ffoolllloowwss..  SSeeccttiioonn  11  iiss  tthhiiss  bbrriieeff  iinnttrroodduuccttiioonn..  SSeeccttiioonn  22  pprroovviiddeess  

ssoommee  bbaacckkggrroouunndd  aanndd  mmoottiivvaattiioonn  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  wwoorrkk  pprreesseenntteedd  iinn  tthhiiss  aarrttiiccllee..    SSeeccttiioonn  33  

ddiissccuusssseess  tthhee  nnoottiioonn  ooff  aatttteemmppttiinngg  ttoo  wweedd  QQuuaannttuumm  CCoommppuuttaattiioonn  ((QQCC))  wwiitthh  EEvvoolluuttiioonnaarryy  

CCoommppuuttaattiioonn  ((EECC))..  SSeeccttiioonn  44  iinnttrroodduucceess  bbrriieeffllyy  aa  hhiissttoorryy  ooff  hhooww  tthhee  mmaaiinn  iiddeeaass  ooff  oouurr  QQEENNNN  

aallggoorriitthhmm  wweerree  ccoonncceeiivveedd..  SSeeccttiioonn  55  iiss  aa  ttuuttoorriiaall  oonn  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  qquuaannttuumm  aarriitthhmmeettiicc  tthhaatt  

sseerrvveess  aass  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  QQEENNNN  aallggoorriitthhmm..  SSeeccttiioonn  66  ccoonnssiissttss  ooff  ttwwoo  mmaajjoorr  ppaarrttss..  PPaarrtt  66..11  

pprreesseennttss  tthhee  wwoorrkk  ooff  oouurr  ggrroouupp  wwiitthh  aa  vveerryy  ssiimmppllee  nneeuurraall  nneettwwoorrkk  oonn  oonnllyy  22  nneeuurroonnss  aanndd  oonnllyy  

ssiinnggllee  bbiitt  wweeiigghhttss..  TThhiiss  pprrooooff  ooff  ccoonncceepptt  eexxeerrcciissee  sshhoowwss  tthhaatt  ffiittnneessss  eevvaalluuaattiioonnss  ccaann  bbee  

ppeerrffoorrmmeedd  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  qquuaannttuumm  ccoommppuuttaattiioonnaallllyy,,  uussiinngg  qquuaannttuumm  cciirrccuuiittss..  PPaarrtt  66..22  pprreesseennttss  

wwoorrkk  oonn  aa  sslliigghhttllyy  mmoorree  ccoommpplleexx  eexxaammppllee,,  nnaammeellyy  aa  nneeuurraall  nneettwwoorrkk  ooff  22  nneeuurroonnss  wwiitthh  22--bbiitt  

wweeiigghhttss..  SSeeccttiioonn  77  ddiissccuusssseess  ffuuttuurree  rreesseeaarrcchh  ppllaannss,,  iinn  wwhhiicchh  wwee  iinntteenndd  ttoo  eexxtteenndd  oouurr  wwoorrkk  ttoo  tthhee  

eevvoolluuttiioonn  ooff  mmuucchh  mmoorree  ccoommpplleexx  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss  aanndd  mmoorree  ddeemmaannddiinngg  ffiittnneessss  ddeeffiinniittiioonnss..  TThhiiss  

wwoorrkk  wwiillll  rreeqquuiirree  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  ““qquuaannttuumm  ccoommppiilleerr””  tthhaatt  aauuttoommaattiiccaallllyy  ggeenneerraatteess  qquuaannttuumm  

cciirrccuuiittss  ttoo  ssuuiitt  tthhee  ffiittnneessss  ddeeffiinniittiioonn  ggiivveenn  aanndd  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  nneeuurraall  nneett,,  eettcc..  SSeeccttiioonn  88  sshhoowwss  hhooww  

EEvvoolluuttiioonnaarryy  CCoommppuuttaattiioonn  ((EECC))  ccaann  bbee  aacccceelleerraatteedd  uussiinngg  QQuuaannttuumm  CCoommppuuttiinngg  ((QQCC))  tteecchhnniiqquueess..  

TThhiiss  sseeccttiioonn  wwee  bbeelliieevvee  iiss  pprroobbaabbllyy  tthhee  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  ooff  tthhee  aarrttiiccllee,,  sshhoowwiinngg  tthhaatt  ccllaassssiiccaall  

eevvoolluuttiioonnaarryy  ccoommppuuttaattiioonn  ccaann  bbee  rreevvoolluuttiioonniizzeedd  bbyy  qquuaannttuumm  ccoommppuuttiinngg,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ffiittnneessss  

vvaalluueess  ooff  aallll  cchhrroommoossoommeess  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ccaann  bbee  mmeeaassuurreedd  ssiimmuullttaanneeoouussllyy..  SSeeccttiioonn  99  pprreesseennttss  

ssoommee  cclloossiinngg  rreemmaarrkkss,,  aanndd  sseeccttiioonn  1100  ccoonnttaaiinnss  tthhee  rreeffeerreenncceess  ((ssoommee  ooff  wwhhiicchh  iinncclluuddee  UURRLLss  ttoo  

oonnlliinnee  ssoouurrcceess))..  

  

  

22..      BBaacckkggrroouunndd  
  

TThhee  pprriinncciippllee  rreesseeaarrcchh  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  ffiirrsstt  aauutthhoorr  iiss  ““aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinnss””,,  tthhaatt  aarree  ddeeffiinneedd  ttoo  bbee  

aasssseemmbbllaaggeess  ooff  llaarrggee  nnuummbbeerrss  ooff  iinnddiivviidduuaallllyy  eevvoollvveedd  nneeuurraall  nneettwwoorrkk  cciirrccuuiitt  mmoodduulleess,,  eeaacchh  wwiitthh  

iittss  oowwnn  ffuunnccttiioonnaalliittyy,,  aanndd  hheennccee  ffiittnneessss  ddeeffiinniittiioonn..  SSttaattee  ooff  tthhee  aarrtt  pprrooggrraammmmaabbllee  cchhiippss  ccoonnttaaiinn  

1100  mmiilllliioonn  llooggiicc  ggaatteess..  TThheessee  cchhiippss  ccaann  bbee  eevvoollvveedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ccoonncceeppttss  ooff  eevvoollvvaabbllee  

hhaarrddwwaarree  [[ee..gg..  ddee  GGaarriiss  11999999,,  ddee  GGaarriiss  22000011,,  ddee  GGaarriiss  22000033]]  ((ii..ee..  ttrreeaatt  tthhee  ccoonnffiigguurriinngg  bbiitt  ssttrriinngg  

ooff  tthhee  pprrooggrraammmmaabbllee  cchhiipp  ((tthhee  FFPPGGAA  ==  ffiieelldd  pprrooggrraammmmaabbllee  ggaattee  aarrrraayy))  aass  aa  cchhrroommoossoommee  iinn  aa  

ggeenneettiicc  aallggoorriitthhmm..  IIff  tthhee  FFPPGGAA  uusseess  aann  SS--RRAAMM  ((ssttaattiicc  RRAAMM))  bbaasseedd  tteecchhnnoollooggyy,,  tthheenn  iitt  ccaann  bbee  

wwrriitttteenn  ttoo  aann  iinnddeeffiinniittee  nnuummbbeerr  ooff  ttiimmeess..  IIff  tthhee  FFPPGGAA  ccaann  aallssoo  aacccceepptt  aannyy  bbiitt  ssttrriinngg  iinnppuutt  wwiitthhoouutt  

bblloowwiinngg  uupp,,  tthheenn  aa  rraannddoomm  ccoonnffiigguurriinngg  bbiitt  ssttrriinngg  wwiillll  ggeenneerraattee  aa  rraannddoommllyy  ccoonnffiigguurreedd  cciirrccuuiitt..  IIff  aa  

sseeccoonndd,,  ccoonnvveennttiioonnaallllyy  pprrooggrraammmmeedd  cciirrccuuiitt  mmeeaassuurreess  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  

oouuttppuutt  ccoonnttrrooll  ssiiggnnaall((ss))  ffrroomm  tthhee  rraannddoomm  cciirrccuuiitt,,  tthheenn  tthhee  rraannddoomm  cciirrccuuiitt  ccaann  bbee  ggiivveenn  aa  ““ffiittnneessss””  

oorr  ppeerrffoorrmmaannccee  vvaalluuee..    

  

BByy  ccoonnssiiddeerriinngg  aa  ppooppuullaattiioonn  ooff  ssuucchh  cciirrccuuiitt  ppaaiirrss  ((rraannddoomm  aanndd  mmeeaassuurriinngg)),,  oonnee  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  

ttoo  eevvoollvvee  pprrooggrraammmmaabbllee  eelleeccttrroonniicc  cciirrccuuiittss,,  aanndd  aatt  eelleeccttrroonniicc  ssppeeeeddss..  OOnnee  bbeeggiinnss  wwiitthh  aa  nnuummbbeerr  

ooff  rraannddoommllyy  ggeenneerraatteedd  cciirrccuuiittss  aanndd  mmeeaassuurreess  tthheeiirr  ffiittnneessss  vvaalluueess  ((ii..ee..  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  mmeeaassuurreess  

ooff  ssoommee  ffuunnccttiioonn  oorr  bbeehhaavviioorr  tthhaatt  tthhee  eevvoollvviinngg  cciirrccuuiittss  aarree  ddeessiirreedd  ttoo  ppeerrffoorrmm))..  TThhee  hhiigghheerr  ffiittnneessss  

cciirrccuuiittss  ssuurrvviivvee  iinnttoo  tthhee  nneexxtt  ggeenneerraattiioonn,,  aanndd  tthhee  iinnffeerriioorr  cciirrccuuiittss  aarree  eelliimmiinnaatteedd  ffrroomm  tthhee  



ppooppuullaattiioonn..  CCooppiieess  ooff  tthhee  ssuuppeerriioorr  cciirrccuuiittss  aarree  mmaaddee  ttoo  ffiillll  tthhee  nneexxtt  ggeenneerraattiioonn..  UUssuuaallllyy,,  aallll  bbuutt  

tthhee  ttoopp  ssccoorriinngg  cchhrroommoossoommeess  ((ii..ee..  ccoonnffiigguurriinngg  bbiitt  ssttrriinnggss))  aarree  mmuuttaatteedd  ((bbiitt  fflliippppeedd))  ttoo  ggeenneerraattee  

rraannddoomm  cchhaannggeess  ttoo  tthhee  ccoonnffiigguurreedd  cciirrccuuiitt..  MMoosstt  ssuucchh  mmuuttaattiioonnss  lloowweerr  tthhee  ffiittnneessss  vvaalluueess  sslliigghhttllyy,,  

bbuutt,,  bbyy  cchhaannccee,,  ssoommee  iinnccrreeaassee  iitt..  TThhee  hhiigghheerr  tthhee  ffiittnneessss  vvaalluueess  ooff  tthhee  cchhrroommoossoommeess,,  tthhee  mmoorree  

lliikkeellyy  tthheeyy  aarree  ttoo  ssuurrvviivvee  iinnttoo  tthhee  nneexxtt  ggeenneerraattiioonn..  BByy  ccyycclliinngg  tthhrroouugghh  mmaannyy  ssuucchh  ggeenneerraattiioonnss,,  iitt  

iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  eevvoollvvee  cciirrccuuiittss  tthhaatt  ppeerrffoorrmm  vvaarriioouuss  ttaasskkss..  

  

TThhee  ffiieelldd  ooff  eevvoollvvaabbllee  hhaarrddwwaarree  ((EEHH))  iiss  tthhee  bbrraaiinncchhiilldd  ooff  tthhee  ffiirrsstt  aauutthhoorr,,  wwhhoo  ggoott  tthhee  ffiieelldd  ooffff  

tthhee  ggrroouunndd  ssttaarrttiinngg  iinn  11999922..  EEHH  iiss  nnooww  aa  ssttaannddaarrdd  ccoommppoonneenntt  iinn  aannyy  eevvoolluuttiioonnaarryy  ccoommppuuttaattiioonn  

ccoonnffeerreennccee..  NNAASSAA//DDooDD  oorrggaanniizzeess  aann  aannnnuuaall  EEHH  ccoonnffeerreennccee,,  aanndd  tthheerree  iiss  eevveenn  aa  jjoouurrnnaall  ddeevvootteedd  

((ppaarrttiiaallllyy))  ttoo  tthhee  ttooppiicc,,  ccaalllleedd  ““GGeenneettiicc  PPrrooggrraammmmiinngg  aanndd  EEvvoollvvaabbllee  MMaacchhiinneess””..  

  

TThheerree  iiss  aa  ggrroowwiinngg  rreeaalliizzaattiioonn  iinn  tthhee  nneeuurraall  nneettwwoorrkk  rreesseeaarrcchh  ccoommmmuunniittyy,,  tthhaatt  iitt  wwiillll  ssoooonn  bbee  

ppoossssiibbllee  ttoo  bbuuiilldd  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinnss..  FFoorr  eexxaammppllee,,  wwiitthh  aa  ssppeecciiaall  ppiieeccee  ooff  hhaarrddwwaarree  wwiitthh  1100  

eelleeccttrroonniicc  bbooaarrddss,,  eeaacchh  ccoonnttaaiinniinngg  110000  ssttaattee  ooff  tthhee  aarrtt  FFPPGGAAss,,  wwiitthh  1100  mmiilllliioonn  llooggiicc  ggaatteess  eeaacchh,,  

ttoottaallss  ttoo  1100**110000**1100  mmiilllliioonn  ==  1100  bbiilllliioonn  llooggiicc  ggaatteess..  IIff  wwee  aassssuummee  wwee  ccaann  bbuuiilldd  aa  ssiimmppllee  nneeuurroonn  

wwiitthh  oonnllyy  1100  ggaatteess,,  tthheenn  ssuucchh  aa  mmaacchhiinnee  ccoouulldd  mmooddeell  aa  bbiilllliioonn  aarrttiiffiicciiaall  nneeuurroonnss,,  mmoorree  tthhaann  

eennoouugghh  ttoo  ccoonnssttrruucctt  aann  ““aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinn””..  

  

TThhee  ssttrruuccttuurraall  aanndd  ddyynnaammiicc  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  nneeuurraall  ssiiggnnaalliinngg  ooff  aarrttiiffiicciiaall  nneeuurraall  cciirrccuuiittss  iiss  ssoo  

ggrreeaatt  tthhaatt  tthheeyy  aarree  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ddeessiiggnn  iinn  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ttoopp  ddoowwnn  ffaasshhiioonn,,  ssoo  nnoott  ssuurrpprriissiinnggllyy,,  

aa  ggrroowwiinngg  nnuummbbeerr  ooff  nneeuurraall  nneett  mmooddeelleerrss  aarree  uussiinngg  tthhee  ““eevvoolluuttiioonnaarryy  eennggiinneeeerriinngg””  aapppprrooaacchh  ttoo  

ccoonnssttrruucctt  tthheeiirr  nneeuurraall  cciirrccuuiittss..    

  

WWiitthhiinn  tthhee  nneexxtt  22  ddeeccaaddeess,,  iitt  iiss  tthhoouugghhtt  bbyy  mmaannyy  tthhaatt  MMoooorree’’ss  LLaaww  wwiillll  aallllooww  ccoommppuutteerr  

tteecchhnnoollooggyy  ttoo  ssttoorree  aa  ssiinnggllee  bbiitt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  aa  ssiinnggllee  aattoomm..  HHeennccee  iitt  wwiillll  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  ssttoorree  

aa  ttrriilllliioonn  ttrriilllliioonn  bbiittss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  aann  oobbjjeecctt  ooff  hhuummaann  ssccaallee,,  ee..gg..  aann  aappppllee..  AAtt  tthhee  aattoommiicc  

ssccaallee,,  iitt  iiss  tthhee  llaawwss  ooff  qquuaannttuumm  mmeecchhaanniiccss  tthhaatt  ssppeecciiffyy  tthhee  bbeehhaavviioorr  ooff  ssuucchh  ttiinnyy  ssyysstteemmss..  

  

PPuuttttiinngg  aallll  tthheessee  ttrreennddss  ttooggeetthheerr,,  oonnee  rreeaaddiillyy  eennvviissaaggeess  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  aattoommiicc  ssccaallee  nneeuurraall  

nneettwwoorrkkss,,  aanndd  hheennccee  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  qquuaannttuumm  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss,,  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  

qquuaannttuumm  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinnss..  TThhee  qquueessttiioonn  tthheenn  aarriisseess  ccoonncceerrnniinngg  hhooww  ttoo  eevvoollvvee  nneeuurraall  nneettss  wwhhoossee  

bbeehhaavviioorr  iiss  bbaasseedd  oonn  qquuaannttuumm  mmeecchhaanniiccaall  pprriinncciipplleess??  MMoorree  ssppeecciiffiiccaallllyy,,  hhooww  ccaann  qquuaannttuumm  

ccoommppuuttiinngg  aanndd  eevvoolluuttiioonnaarryy  ccoommppuuttiinngg  bbee  ccoommbbiinneedd  ssuucccceessssffuullllyy  aanndd  tthheenn  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  

qquuaannttuumm  eevvoolluuttiioonn  ooff  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss..  

  

AAtttteemmppttiinngg  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  aabboovvee  qquueessttiioonn  iiss  tthhee  pprriinncciippllee  aaiimm  ooff  oouurr  oonnggooiinngg  QQEENNNN  ((QQuuaannttuumm  

EEvvoolluuttiioonn  ooff  NNeeuurraall  NNeettwwoorrkkss))  rreesseeaarrcchh  pprroojjeecctt,,  wwhhoossee  iinniittiiaall  rreessuullttss  aarree  pprreesseenntteedd  iinn  tthhiiss  aarrttiiccllee..  

  

33..    WWeeddddiinngg  QQuuaannttuumm  CCoommppuuttaattiioonn  ((QQCC))  ttoo  EEvvoolluuttiioonnaarryy  CCoommppuuttaattiioonn  ((EECC))  
  

AA  hhaannddffuull  ooff  EECC  rreesseeaarrcchheerrss  oovveerr  tthhee  ppaasstt  88  yyeeaarrss  oorr  ssoo  hhaavvee  aatttteemmpptteedd  ttoo  aappppllyy  qquuaannttuumm  

ccoommppuuttaattiioonnaall  tthhiinnkkiinngg  ttoo  EECC..  TTyyppiiccaallllyy  tthheeyy  hhaavvee  aapppplliieedd  aa  ccoonnvveennttiioonnaall  ccllaassssiiccaall  ccoommppuuttiinngg  

bbaasseedd  eevvoolluuttiioonnaarryy  aallggoorriitthhmm  ((EEAA))  ttoo  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  qquuaannttuumm  ooppeerraattoorrss  ttoo  aa  ssttrriinngg  ooff  qquubbiittss  

[[ee..gg..  LLuukkaacc  22000000,,  HHaann  eett  aall  22000000,,  RRuubbiinnsstteeiinn  22000011]]..  

..    



TThhee  aapppprrooaacchh  ttaakkeenn  iinn  oouurr  rreesseeaarrcchh  ddiiffffeerrss  ffrroomm  tthhiiss  ““hhyybbrriidd””  ssttyyllee,,  wwiitthh  tthhee  llaatttteerr’’ss  qquuaannttuumm  

ooppeerraattoorrss  aanndd  ccllaassssiiccaall  eevvoolluuttiioonnaarryy  aallggoorriitthhmm..  SSttaarrttiinngg  iinn  22000022,,  oouurr  rreesseeaarrcchh  ggrroouupp  aatttteemmpptteedd  ttoo  

ffiinndd  aa  ppuurreellyy  qquuaannttuumm  ccoommppuuttaattiioonnaall  aapppprrooaacchh  ttoo  eevvoolluuttiioonnaarryy  aallggoorriitthhmmss,,  wwiitthh  tthhee  ssppeecciiffiicc  

aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss,,  tthhee  pprriinncciippllee  ddoommaaiinn  ooff  iinntteerreesstt  ttoo  tthhee  PPII..  

  

TThhee  eesssseennttiiaall  nneeww  iiddeeaa  ffoorr  aa  ppuurreellyy  qquuaannttuumm  ccoommppuuttaattiioonnaall  aapppprrooaacchh  iiss  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  ffiittnneessss  

vvaalluueess  ooff  tthhee  cchhrroommoossoommeess  ((iinn  tthhiiss  ccaassee,,  aa  ssttrriinngg  ooff  qquubbiittss  tthhaatt  ccooddee  ffoorr  tthhee  bbiitt  vvaalluueess  ooff  tthhee  

wweeiigghhttss  ooff  tthhee  nneeuurraall  nneettwwoorrkk))  qquuaannttuumm  ccoommppuuttaattiioonnaallllyy,,  aass  wwiillll  bbee  sshhoowwnn  sshhoorrttllyy..  AAllssoo  aa  

qquuaannttuumm  ccoommppuuttaattiioonnaall  aallggoorriitthhmm  ((DDuurrrr’’ss  [[DDuurrrr  11999933]]))  iiss  uusseedd  ttoo  sseelleecctt  tthhee  nneexxtt  ggeenneerraattiioonn  ooff  

cchhrroommoossoommeess..  TThhuuss  aa  hhyybbrriidd  aapppprrooaacchh  iiss  nnoo  lloonnggeerr  nneeeeddeedd..  

  

WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  qquuaannttuumm  ccoommppuuttaattiioonnaall  aapppprrooaacchh  tthhaatt  wwee  ttaakkee  wwiillll  hhaavvee  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmppaacctt  

oonn  ccllaassssiiccaall  eevvoolluuttiioonnaarryy  ccoommppuuttaattiioonn  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aa  mmuucchh  aacccceelleerraatteedd  eevvoolluuttiioonn  ttiimmee..  WWee  wwiillll  

pprroovvee  llaatteerr  iinn  tthhiiss  aarrttiiccllee  ((uussiinngg  aa  ttiimmee  ccoommpplleexxiittyy  aannaallyyssiiss))  hhooww  oouurr  QQEENNNN  aallggoorriitthhmm  iiss  mmuucchh  

ffaasstteerr  tthhaann  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt  ccllaassssiiccaall  eevvoolluuttiioonnaarryy  aallggoorriitthhmm  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  ssaammee  ccllaassss  ooff  pprroobblleemmss,,  

ii..ee..  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss..  

  

  

44..          CCoonncceeiivviinngg  tthhee  QQEENNNN  AAllggoorriitthhmm  ((ffoorr  SSiimmppllee  NNeeuurraall  NNeettss))  
  

TThhiiss  sseeccttiioonn  iinnttrroodduucceess  bbrriieeffllyy  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  hhooww  tthhee  bbaassiicc  iiddeeaa  ooff  tthhee  QQEENNNN  aallggoorriitthhmm  wwaass  

ccoonncceeiivveedd..  TThhee  ffiirrsstt  aauutthhoorr  wwaass  iiddllyy  ppeerruussiinngg  tthhee  rreeffeerreennccee  lliisstt  ooff  aa  qquuaannttuumm  ccoommppuuttiinngg  tteexxtt  

[[VVeeddrraall,,  11999999]]  aanndd  ccaammee  aaccrroossss  aa  rreeffeerreennccee  ttoo  ““qquuaannttuumm  aarriitthhmmeettiicc””  [[VVeeddrraall  eett  aall,,  11999966]],,  tthhaatt  

eexxppllaaiinneedd  hhooww  qquuaannttuumm  cciirrccuuiittss  ccaann  bbee  eemmppllooyyeedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  aaddddiittiioonn,,  ssuubbttrraaccttiioonn,,  mmuullttiipplliiccaattiioonn  

((rreeppeeaatteedd  aaddddiittiioonn))  aanndd  ddiivviissiioonn  ((rreeppeeaatteedd  ssuubbttrraaccttiioonn))..  TThhiiss  ssttooppppeedd  tthhee  ffiirrsstt  aauutthhoorr  iinn  hhiiss  ttrraacckkss,,  

bbeeccaauussee  hhee  rreeaalliizzeedd  tthhaatt  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  hhiiss  ccllaassssiiccaall  nneeuurraall  nneettss  nneeeeddeedd  oonnllyy  ssiimmppllee  aarriitthhmmeettiicc  

ooppeerraattiioonnss..  TThhee  iiddeeaa  ooccccuurrrreedd  ttoo  hhiimm  tthhaatt  iiff  iitt  wweerree  ppoossssiibbllee  ttoo  ppeerrffoorrmm  ssiimmppllee  aarriitthhmmeettiicc  

ooppeerraattiioonnss  qquuaannttuumm  ccoommppuuttaattiioonnaallllyy,,  aanndd  tthhaatt  oonnllyy  aarriitthhmmeettiicc  ooppeerraattiioonnss  wweerree  nneeeeddeedd  ttoo  eevvoollvvee  

nneeuurraall  nneettss,,  tthheenn  tthhee  ccoonncclluussiioonn  sseeeemmeedd  oobbvviioouuss  tthhaatt  ppeerrhhaappss  nneeuurraall  nneettss  ccoouulldd  bbee  eevvoollvveedd  

qquuaannttuumm  ccoommppuuttaattiioonnaallllyy..  HHee  aanndd  hhiiss  tteeaamm  ooff  rreesseeaarrcchh  aassssiissttaannttss  ((RRAAss))  tthheenn  sseett  aabboouutt  iinn  tthhee  

ssuummmmeerr  ooff  22000022  ttoo  sseeee  iiff  tthheeyy  ccoouulldd  ccoonnssttrruucctt  aa  ppuurreellyy  qquuaannttuumm  ccoommppuuttaattiioonnaall  eevvoolluuttiioonnaarryy  

ccoommppuuttaattiioonnaall  aallggoorriitthhmm  aass  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss..  TThhee  rreessuulltt  wwaass  QQEENNNN,,  

wwhhiicchh  wwiillll  bbee  iinnttrroodduucceedd  iinn  sseeccttiioonn  66,,  aafftteerr  eexxppllaaiinniinngg  bbrriieeffllyy  hhooww  qquuaannttuumm  ccoommppuuttaattiioonnaall  

tteecchhnniiqquueess  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  aarriitthhmmeettiicc  ooppeerraattiioonnss  ((ii..ee..  ““qquuaannttuumm  aarriitthhmmeettiicc””))..  

  

  

55..        QQuuaannttuumm  AArriitthhmmeettiicc  
  

IItt  iiss  aassssuummeedd  iinn  tthhiiss  aarrttiiccllee  tthhaatt  rreeaaddeerrss  aarree  aallrreeaaddyy  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhee  bbaassiicc  pprriinncciipplleess  ooff  qquuaannttuumm  

ccoommppuuttiinngg..  IIff  nnoott,,  tthheenn  iinntteerreesstteedd  rreeaaddeerrss  mmaayy  ccoonnssuulltt  tthhee  rreeffeerreenncceess  [[ee..gg  NNiieellsseenn  &&  CChhuuaanngg  

22000000,,  GGrruusskkaa  11999999,,  eettcc]]..      

  

IItt  iiss  wweellll  kknnoowwnn  aammoonnggsstt  qquuaannttuumm  ccoommppuuttiinngg  rreesseeaarrcchheerrss  tthhaatt  qquuaannttuumm  ccoommppuuttaattiioonn  iiss  aa  

rreevveerrssiibbllee  pprroocceessss,,  ggoovveerrnneedd  bbyy  uunniittaarryy  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  uuppoonn  qquuaannttuumm  ssttaatteess  ((eexxcceepptt  wwhheenn  aa  

mmeeaassuurreemmeenntt  ooccccuurrss,,  iinn  wwhhiicchh  ccaassee  aa  ssuuppeerrppoossiittiioonn  ssttaattee  ccoollllaappsseess  ttoo  aann  eeiiggeenn  ssttaattee))..  HHeennccee  aannyy  

qquuaannttuumm  aarriitthhmmeettiicc  cciirrccuuiitt  mmuusstt  hhaavvee  aass  mmaannyy  ((qquu))bbiittss  oouuttppuutt  aass  aarree  iinnppuutt,,  ootthheerrwwiissee,,  tthhee  pprroocceessss  



iiss  iirrrreevveerrssiibbllee..  FFiigg..  11aa  sshhoowwss  aa  ssiimmppllee  qquuaannttuumm  cciirrccuuiitt  uusseedd  ttoo  ccaallccuullaattee  tthhee  oouuttppuutt  ccaarrrryy  qquubbiitt  

wwiitthh  22  iinnppuutt  qquubbiittss  aanndd  aann  iinnppuutt  ccaarrrryy,,  uussiinngg  aa  ccoonnttrroolllleedd  nnoott  ggaattee,,  aanndd  22  TTooffffoollii  ggaatteess  [[VVeeddrraall  eett  

aall,,  11999966]]..  FFiigg..  11bb  sshhoowwss  aa  qquuaannttuumm  cciirrccuuiitt  ttoo  ccaallccuullaattee  tthhee  ssuumm  ooff  tthhee  ssaammee  33  iinnppuutt  qquubbiittss,,  uussiinngg  

22  ccoonnttrroolllleedd  nnoott  ggaatteess..  TThheessee  22  qquuaannttuumm  cciirrccuuiittss  ccaann  bbee  sshhoowwnn  ttoo  bbee  vvaalliidd  uussiinngg  ccoonnvveennttiioonnaall  

ttrruutthh  ttaabblleess..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fig. 1a   Carry Quantum Circuit             Fig. 1b    Sum Quantum Circuit  
  

  

TThheessee  cciirrccuuiittss  aarree  tthhee  ssaammee  aass  iinn  ccllaassssiiccaall  ccoommppuuttiinngg,,  bbuutt  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  tthhaatt  tthhee  qquubbiittss  eenntteerriinngg  

ffrroomm  tthhee  lleefftt  mmaayy  bbee  iinn  aa  qquuaannttuumm--ssuuppeerrppoossiittiioonn  ssttaattee..  

  

TToo  sshhooww  hhooww  aaddddiittiioonn  ccaann  bbee  ddoonnee,,  sseeee  ffiigg..  22  ((tthhee  ppllaaiinn  aaddddeerr))  [[VVeeddrraall  11999999]]..  TThheerree  aarree  ttwwoo  

rreeggiisstteerrss  aass  iinnppuutt  ––  ttwwoo  nnuummbbeerrss,,  aa  aanndd  bb,,  wwiitthh  oouuttppuutt  aa  aanndd  aa++bb..  OOnnee  ccaann  aallssoo  sseeee  tthhee  ccaarrrryy  bbiittss,,  

iinniittiiaallllyy  sseett  ttoo  00..  aa  aanndd  bb  aarree  jjuusstt  ddiiggiittss,,  aanndd  tthhee  bbooxxeess  aarree  tthhee  ggaatteess  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  ccaarrrryy  aanndd  

ssuumm  ffrroomm  ffiiggss..  11aa  aanndd  11bb..  NNoottee  tthhee  ““VV””  sshhaappee  ooff  tthhee  nneettwwoorrkk,,  aanndd  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  nneettwwoorrkk  iiss  

ccoommpplleetteellyy  rreevveerrssiibbllee..  SSoo  iiff  tthhee  iinnppuutt  iiss  aa  aanndd  bb,,  aanndd  tthhee  ooppeerraattiioonn  iiss  aa  aanndd  aa++bb,,  tthheenn  bbyy  rreevveerrssiinngg  

tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  ccaallccuullaattiioonn  wwee  oobbttaaiinn  ssuubbttrraaccttiioonn  ((rreevveerrssee  aaddddiittiioonn))..    

  

MMuullttiipplliiccaattiioonn,,  ee..gg..  XX**YY,,  iiss  jjuusstt  XX  aaddddeedd  ttoo  XX,,  YY  ttiimmeess..  TToo  EExxppoonneennttiiaattiioonn,,  ee..gg..  XX^̂YY,,  iiss  jjuusstt  XX  

mmuullttiipplliieedd  ttoo  XX,,  YY  ttiimmeess..  TThheessee  ooppeerraattiioonnss  aarree  ssuuffffiicciieenntt  ffoorr  qquuaannttuumm  aarriitthhmmeettiicc,,  aanndd  hheennccee  

eevvoolluuttiioonn  ooff  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss..  

  

TThhee  ccaarrrryy  bbiittss  iinn  ffiigg..  22  wweerree  iinniittiiaalliizzeedd  ttoo  zzeerroo  aanndd  oouuttppuutt  aatt  zzeerroo..  RReevveerrssiibbllee  ccoommppuuttaattiioonn  

tteecchhnniiqquueess  ffrroomm  ccllaassssiiccaall  ccoommppuuttiinngg  aarree  eemmppllooyyeedd  ttoo  rreevveerrtt  tthhee  ccaarrrryy  bbiittss  ttoo  zzeerroo,,  ootthheerrwwiissee  wwee  

wwoouulldd  hhaavvee  aaccccuummuullaatteedd  ““ggaarrbbaaggee  bbiittss””..  TThhee  ““VV””  sshhaappee  ooff  tthhee  qquuaannttuumm  cciirrccuuiitt  iiss  dduuee  ttoo  tthhee  

eemmppllooyymmeenntt  ooff  rreevveerrttiinngg  ggaatteess  tthhaatt  rreessttoorree  tthhee  iinnppuutt  bbiittss  ttoo  tthheeiirr  oorriiggiinnaall  ssttaattee  ((eexxcceepptt  ffoorr  aa  ccooppyy  

ooff  tthhee  ddeessiirreedd  aannsswweerr))..  
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FFiigg..  22..  TThhee  PPllaaiinn  AAddddeerr  aa  aanndd  bb  ccoouulldd  bbee  ssttrriinnggss  ooff  bbiinnaarryy  ddiiggiittss  ((ee..gg..  

aa==00110011000011,,  bb==bb==110011110000));;  aa  aanndd  bb  wwiitthhiinn  tthhee  aaddddeerr  aarree  ddiissttiinncctt  bbiittss  iinn  tthhee  

bbiinnaarryy  ddeeccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhoossee  rreessppeeccttiivvee  ssttrriinnggss  
  

  

AA  ttyyppiiccaall  aarriitthhmmeettiicc  ccaallccuullaattiioonn  ooccccuurrss  aass  ffoolllloowwss..  WWee  hhaavvee  22  iinnppuutt  rreeggiisstteerrss,,  oonnee  iiss  sseett  ttoo  xx  aanndd  

tthhee  ootthheerr  ttoo  00..  WWee  aappppllyy  aa  cciirrccuuiitt  aanndd  ggeett  tthhee  rreessuulltt  xx  iinn  tthhee  ffiirrsstt  rreeggiisstteerr,,  aanndd  ff((xx))  iinn  tthhee  sseeccoonndd  

rreeggiisstteerr,,  wwhheerree  ff  iiss  ssoommee  aarriitthhmmeettiicc  ooppeerraattiioonn  oonn  xx..  IIff  wwee  wwaanntt  ttoo  ccoommppuuttee  ff44((xx)),,  wwhhiicchh  iiss  

eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  ff((ff((ff((ff((xx)))))))),,  ii..ee..  aa  44--ffoolldd  rreeppeettiittiioonn  ooff  tthhee  ssiinnggllee  ooppeerraattiioonn  ff((xx)),,  wwee  eemmppllooyy  55  

rreeggiisstteerrss..  TThhee  ffiirrsstt  iiss  sseett  ttoo  xx  aanndd  tthhee  rreesstt  ttoo  00..  WWee  aappppllyy  tthhee  bbaassiicc  ggaattee  ttoo  tthhee  ffiirrsstt  22  rreeggiisstteerrss  aanndd  

ggeett  xx  aanndd  ff((xx))..  TThhee  rreesstt  ooff  tthhee  rreeggiisstteerrss  aarree  uunncchhaannggeedd..  NNooww  aappppllyy  tthhee  ssaammee  ttrriicckk  ttoo  tthhee  sseeccoonndd  

aanndd  tthhiirrdd  rreeggiisstteerrss..  WWee  ggeett  ff((ff((xx))))  iinn  tthhee  tthhiirrdd  rreeggiisstteerr..  TThhiiss  pprroocceessss  iiss  iitteerraatteedd,,  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  ffiinnaall  

rreessuulltt  iinn  tthhee  eenndd..  TThhee  ffiirrsstt  rreeggiisstteerr  ccoonnttaaiinnss  xx  aanndd  tthhee  llaasstt  rreeggiisstteerr  ccoonnttaaiinnss  tthhee  ddeessiirreedd  rreessuulltt..  WWee  

ddoonn’’tt  nneeeedd  tthhee  mmiiddddllee  rreeggiisstteerrss..  TThheeyy  mmeerreellyy  ggeenneerraattee  ggaarrbbaaggee  bbiittss..  WWee  ccooppyy  tthhee  rreessuulltt  ttoo  aa  ffiifftthh  

rreeggiisstteerr  aanndd  tthheenn  rruunn  tthhee  wwhhoollee  ccaallccuullaattiioonn  bbaacckkwwaarrddss..  ((NNoottee,,  ccooppyyiinngg  iiss  bbiitt  wwiissee,,  ii..ee..  00  ttoo  00,,  11  ttoo  

11,,  nnoott  tthhee  cclloonniinngg  ooff  aa  qquuaannttuumm  ssttaattee,,  wwhhiicchh  iiss  iimmppoossssiibbllee  ffrroomm  tthhee  ““cclloonniinngg  tthheeoorreemm””  [[NNiieellsseenn  

aanndd  CChhuuaanngg  22000000]]..  TThhee  VV  sshhaappee  ooff  tthhee  qquuaannttuumm  cciirrccuuiitt  iiss  aa  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  tthhee  rreevveerrssaall  ooff  tthhee  

ccaallccuullaattiioonn..  TThhiiss  rreevveerrssiibbiilliittyy  ttrriicckk  iiss  ssttaannddaarrdd  iinn  ccllaassssiiccaall  ccoommppuuttaattiioonn..  TThhee  oonnllyy  ddiiffffeerreennccee  iinn  

tthhiiss  qquuaannttuumm  ccoommppuuttiinngg  ccoonntteexxtt  iiss  tthhaatt  tthhee  xx  ccaann  bbee  aa  qquuaannttuumm  mmeecchhaanniiccaall  ssuuppeerrppoossiittiioonn  ssttaattee..    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            FFiigg..  33        TThhee  PPrroocceessss  aanndd  NNeettwwoorrkk  ffoorr  GGaarrbbaaggee  DDiissppoossaall  
  

  

ff44((xx))  ==  ff((ff((ff((ff((ff((xx))))))  

  

WWee  kknnooww  hhooww  ttoo  ppeerrffoorrmm  ||xx>>||00>>  ==>>  ||xx>>||ff((xx))>>..  TThheerreeffoorree  wwee  ppeerrffoorrmm  ||xx>>||00>>||00>>||00>>||00>>  ==>>  

||xx>>||ff((xx))>>||00>>||00>>||00>>  ==>>  ||xx>>||ff((xx))>>||ff((ff((xx))))>>||00>>||00>>  ……  ==>>  ||xx>>||ff((xx))>>||ff22((xx))>>||ff33  ((xx))>>||ff44  ((xx))>>  

  

  

  

  

  

  

66..        TThhee  QQuuaannttuumm  EEvvoolluuttiioonn  ooff  NNeeuurraall  NNeettwwoorrkkss  ((QQEENNNN))    

  

66..11      AA    22--NNeeuurroonn,,  11--BBiitt  WWeeiigghhtt,,  QQuuaannttuumm  EEvvoolluuttiioonnaarryy  NNeeuurraall  NNeett  MMooddeell,,  

QQEENNNN--11  
  

TThhiiss  ssuubbsseeccttiioonn  aanndd  tthhee  nneexxtt,,  iinnttrroodduuccee  tthhee  oorriiggiinnaall  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  oouurr  rreesseeaarrcchh  ggrroouupp  oonn  tthhee  

qquuaannttuumm  eevvoolluuttiioonn  ooff  vveerryy  ssiimmppllee  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss,,  ttoo  sshhooww  tthhaatt  ssuucchh  aa  tthhiinngg  iiss  ppoossssiibbllee..  TThhiiss  

ssuubbsseeccttiioonn  pprreesseennttss  tthhee  wwoorrkk  oonn  nneeuurraall  nneettss  wwiitthh  oonnllyy  22  nneeuurroonnss,,  aanndd  wwiitthh  oonnllyy  11--bbiitt  wweeiigghhttss,,  aass  

aann  eexxeerrcciissee  iinn  ““pprrooooff  ooff  ccoonncceepptt””..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ssuubbsseeccttiioonn  pprreesseennttss  wwoorrkk  wwiitthh  22  nneeuurroonnss  aanndd  22--

bbiitt  wweeiigghhttss..  OOnnee  wwiillll  sseeee  hhooww  qquuiicckkllyy  tthhee  ssiizzeess  ooff  tthhee  qquuaannttuumm  cciirrccuuiittss  iinnccrreeaassee,,  hheennccee  tthhee  nneeeedd  

ffoorr  aa  qquuaannttuumm  ccoommppiilleerr  ttoo  ggeenneerraattee  aauuttoommaattiiccaallllyy  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  qquuaannttuumm  cciirrccuuiittss  ffoorr  llaarrggeerr  

nneeuurraall  nneettwwoorrkkss..  
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FFiigguurriinngg  oouutt  hhooww  ttoo  ggeenneerraattee  tthheessee  qquuaannttuumm  cciirrccuuiittss  aauuttoommaattiiccaallllyy  iiss  tthhee  cceennttrraall  tthheemmee  ooff  tthhee  

oonnggooiinngg  rreesseeaarrcchh  iinnttoo  QQEENNNN  aallggoorriitthhmmss  ooff  oouurr  ggrroouupp..  

WWee  nnooww  bbeeggiinn  eexxppllaaiinniinngg  hhooww  wwee  eemmppllooyy  qquuaannttuumm  ccoommppuuttiinngg  tteecchhnniiqquueess  ttoo  eevvoollvvee  oouurr  nneeuurraall  

nneettwwoorrkkss..  WWee  bbeeggiinn  wwiitthh  aa  vveerryy  ssiimmppllee  eexxaammppllee,,  ttoo  iilllluussttrraattee  hhooww  iitt  iiss  ddoonnee,,  aanndd  aass  aa  pprrooooff  ooff  

ccoonncceepptt..  

CCoonnssiiddeerr  ffiigg..  44,,    

aa))  WW1111,,  WW2222,,  WW1122,,  WW2211  aarree  tthhee  11--bbiitt  wweeiigghhttss  ooff  tthhee  ssppeecciiffiicc  lliinnkkss  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  iinnddiiccaatteedd  bbyy  

tthhee  aarrrroowwss..          WW1111,,  WW2222,,  WW1122,,  WW2211  ==  {{00,,11}}..  

bb))  NNSS11  aanndd  NNSS22  ((NNSS  ==  nneeuurraall  ssiiggnnaall))  aarree  tthhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaallss  ooff  tthhee  nneeuurroonnss..    NNSS11,,  NNSS22  ==  {{00,,11}}..    

AAtt  tthhee  00tthh  cclloocckk  ttiicckk,,  NNSS11  aanndd  NNSS22  aarree  00..    ((NNoottee,,  ttiimmee  iiss  ddiissccrreettee  iinn  tthhiiss  mmooddeell,,  aanndd  aallll  ssiiggnnaallss  aarree  

uuppddaatteedd  ssyynncchhrroonnoouussllyy  aatt  eeaacchh  cclloocckk  ttiicckk))..  FFoorr  aallll  ffuurrtthheerr  cclloocckk  ttiicckkss,,  tthhee  oouuttppuuttss  ooff  tthhee  nneeuurroonnss  

aarree  NNSS11  aanndd  NNSS22  ((ffoorr  nneeuurroonn  11  aanndd  22  rreessppeeccttiivveellyy))..  

cc))  EEXXSS  iiss  tthhee  eexxtteerrnnaall  ssiiggnnaall  ggiivveenn  ttoo  eeaacchh  nneeuurroonn..      EEXXSS  ==  {{11}}  

dd))  TThhee  ddeessiirreedd  ((oorr  ttaarrggeett))  bbeehhaavviioorr  ooff  tthhiiss  eexxttrreemmeellyy  ssiimmppllee  nneeuurraall  nneett  cciirrccuuiitt  iiss  ttoo  oouuttppuutt  tthhee  

mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  zzeerrooss  ((ii..ee..  tthhee  mmaaxxiimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  11’’ss))  ffoorr  aallll  cclloocckk  ttiicckkss..  

  

  

DDeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  QQnneett  CCiirrccuuiitt::  
  

HHeerree  wwee  ddeessccrriibbee  tthhee  QQnneett  CCiirrccuuiitt  ((sseeee  FFiigg..  55)),,  ooppeerraattoorr  bbyy  ooppeerraattoorr,,  ffoorr  oonnee  cclloocckk  ttiicckk..  

  

  
FFiigg..  44      AA  SSiimmppllee  22  NNeeuurroonn  NNeettwwoorrkk  

  

  

  

SStteepp  11))  IInniittiiaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  SSttaatteess::  

IInn  FFiigg..  55  tthhee  lleefftt  mmoosstt  bbooxxeess  rreepprreesseenntt  tthhee  qquubbiittss  ooff  tthhee  QQnneett  CCiirrccuuiitt..    



  

ii))  TThhee  ffiirrsstt  ffoouurr  bbooxxeess  WW1111,,  WW2222,,  WW2211,,  WW1122  rreepprreesseenntt  tthhee  wweeiigghhttss  ooff  tthhee  nneeuurraall  nneett  tthhaatt  aarree  

pprreeppaarreedd  iinn  aa  ssuuppeerrppoosseedd  ssttaattee  uussiinngg  HHaaddaammaarrdd  ggaatteess  [[NNiieellsseenn  &&  CChhuuaanngg,,  22000000]]..  TThheessee  

ssuuppeerriimmppoosseedd  wweeiigghhttss  rreepprreesseenntt  oonnee  ggeenneerraattiioonn  ooff  cchhrroommoossoommeess  iinn  ggeenneettiicc  aallggoorriitthhmm  tteerrmmss..  

((SSiinnccee  tthhee  ccoonnssiiddeerreedd  cciirrccuuiitt  iiss  ttiinnyy,,  tthheessee  ffoouurr  wweeiigghhttss  hhaappppeenn  ttoo  rreepprreesseenntteedd  tthhee  ttoottaall  sseeaarrcchh  

ssppaaccee))..  

  

iiii))  TThhee  ffiifftthh  aanndd  ssiixxtthh  bbooxxeess  NNSS11,,  NNSS22  rreepprreesseenntt  tthhee  ssiiggnnaallss  oouuttppuutt  bbyy  tthhee  ttwwoo  nneeuurroonnss  ffrroomm  tthhee  

pprreevviioouuss  cclloocckk  ttiicckk..    IInniittiiaallllyy  NNSS11  aanndd  NNSS22  aarree  ||00>>..    

  

iiiiii))  TThhee  sseevveenntthh  bbooxx  EEXXSS  rreepprreesseennttss  tthhee  eexxtteerrnnaall  ssiiggnnaall  ggiivveenn  ttoo  eeaacchh  nneeuurroonn  iinniittiiaallllyy  ttoo  ssttaarrtt  tthhee  

ssiiggnnaalliinngg  ooff  tthhee  nneeuurraall  nneett..  

  

iivv))  TThhee  rreemmaaiinniinngg  bbooxxeess  rreepprreesseenntt  tthhee  qquubbiittss  iinn  tthhee  ppuurree  ssttaattee  aass  iinnddiiccaatteedd  bbyy  eeaacchh  bbooxx,,  ii..ee..  eeiitthheerr  

||00>>  oorr  ||11>>..  

  

SStteepp  22))  SSiiggnnaalliinngg  tthhrroouugghh  tthhee  QQnneett  CCiirrccuuiitt..  
  

OOppeerraattoorrss  11  ––  44::  TThhee  ffiirrsstt  sstteepp  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  nneeuurraall  nneett  iiss  ttoo  ccaallccuullaattee  tthhee  ssccaallaarr  ((oorr  ddoott))  

pprroodduucctt  ooff  tthhee  wweeiigghhttss  WW  aanndd  tthhee  nneeuurraall  ssiiggnnaallss  NNSS  uussiinngg  tthhee  eeqquuaattiioonnss  

  ((WW1111**NNSS11  ++  WW2211**NNSS22))  ------------------------  ((11))          

  ((WW2222**NNSS22  ++  WW1122**NNSS11))  --------------------------((22))  

We applied four Controlled Controlled Not Gates (CCNot a.k.a. Toffoli), and fixed the target bit 

at |0>. The circuit will then behave like an AND gate (i.e., (a,b,0) => (a,b,a&b)).  We used a 

(reversible) AND gate to implement the scalar product because we have binary weights and 

signals (which can be either 0 or 1).   

  

OOppeerraattoorrss  55  ––  88::  AAfftteerr  ccaallccuullaattiinngg  tthhee  ssccaallaarr  pprroodduucctt,,  wwee  aadddd  tthhee  eexxtteerrnnaall  ssiiggnnaall  EEXXSS  ttoo  

eeqquuaattiioonn  ((11))  aabboovvee  ttoo  ggeett  NNSS11  ffoorr  tthhee  nneexxtt  cclloocckk  ttiicckk..  TThheessee  ooppeerraattoorrss  wwhheenn  ccoommbbiinneedd  ppeerrffoorrmm  

tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  tthhee  ssccaallaarr  pprroodduucctt  aanndd  tthhee  eexxtteerrnnaall  ssiiggnnaall..  TThheeyy  ttaakkee  tthhee  eexxtteerrnnaall  ssiiggnnaall  aass  tthhee  

ccaarrrryy  iinn  aanndd  oouuttppuutt  tthhee  ssuumm  ooff  tthhee  tthhrreeee  tteerrmmss  aanndd  tthhee  ccaarrrryy..  TThhiiss  qquuaannttuumm  aaddddiittiioonn  iiss  bbaasseedd  oonn  

tthhee  wwoorrkk  ooff  VVeeddrraall  [[VVeeddrraall  eett  aall,,  11999966]]..        



  
  

  

FFiigg  55..    TThhee  22--NNeeuurroonn  QQnneett  CCiirrccuuiitt  
  

  

OOppeerraattoorrss  99  ––  1122::  TThheessee  ooppeerraattoorrss  ddoo  ffoorr  NNSS22  aanndd  EEXXSS  wwhhaatt  ooppeerraattoorrss  55--88  ddoo  ffoorr  NNSS11  aanndd  

EEXXSS..  

 

 

 

Step 3) Threshold Calculation  

After computing the output signal for each neuron, we decide next whether the neuron will fire 

or not by comparing the output signals we calculated from equations (1) & (2) (+ EXS) with 

some threshold value. By threshold value we mean that if the output signal value (two bits) of the 

neuron is greater than or equal to the threshold value, the neuron outputs a 1, otherwise it outputs 

a 0, which will be input to the circuit at the next clock tick. We take the threshold value to be 1 



because then our input signal has only one bit (after obtaining the two signals we ORed them and 

accordingly we passed a 1 or a 0).  

  

OOppeerraattoorrss  1133  ––  1188::    TThheessee  ooppeerraattoorrss  wwhheenn  ccoommbbiinneedd,,  ppeerrffoorrmm  tthhee  OORRiinngg  ooff  tthhee  ttwwoo  ssiiggnnaall  bbiittss..  

WWee  bbuuiilltt  aa  ((rreevveerrssiibbllee))  OORR  ggaattee  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  NNAANNDD  ggaatteess..  WWhheenn  wwee  aannaallyyzzeedd  tthhee  TTooffffoollii  

ggaattee,,  wwee  ffoouunndd  tthhaatt  iiff  wwee  kkeepptt  tthhee  pprreevviioouuss  ttaarrggeett  bbiitt  aatt  11  wwee  ggoott  rreessuullttss  ssiimmiillaarr  ttoo  aa  NNAANNDD  ggaattee..  

TToo  bbuuiilldd  aann  OORR  ggaattee  wwee  uusseedd  ddee  MMoorrggaann’’ss  llaaww,,  nnaammeellyy  ((AA’’**  BB’’))’’  ==  AA  ++  BB,,  ii..ee..  22  NNOOTT  ggaatteess  aanndd  

aa  NNAANNDD  ggaattee..  

  
Step 4) Fitness Calculation  
  

HHeerree  tthhee  ffiittnneessss  iiss  ddeeffiinneedd  ttoo  bbee  tthhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  00’’ss  oouuttppuutt,,  ffoorr  aallll  tthhee  cclloocckk  ttiicckkss..  AAfftteerr  

ccoommppaarriinngg  tthhee  ssiiggnnaall  wwiitthh  tthhee  tthhrreesshhoolldd  wwee  nneeeedd  ttoo  ssttoorree  tthhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaallss  ((ii..ee..  tthhee  NNSS11  oouuttppuutt  

ssiiggnnaallss  ooff  tthhee  nneeuurraall  nneett))  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  ffiittnneessss  ccaallccuullaattiioonn  aafftteerrwwaarrddss,,  aass  wweellll  aass  ppaassss  tthheemm  aass  

nneeuurroonn  ssiiggnnaallss  ffoorr  tthhee  nneexxtt  cclloocckk  ttiicckk..  AAss  tthhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  ooff  tthhee  nneettwwoorrkk,,  oonnllyy  oonnee  oouuttppuutt  

nneeuurroonn  ssiiggnnaall  iiss  cchhoosseenn  ((ffoorr  aallll  cclloocckk  ttiicckkss))..  TThhiiss  rraaiisseess  tthhee  iissssuuee  ooff  ccooppyyiinngg  ssiiggnnaall  vvaalluueess,,  wwhhiicchh  

iiss  nnoott  aalllloowweedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ““NNoo--CClloonniinngg  TThheeoorreemm””..  ((SSiinnccee  oouurr  ssiiggnnaallss  aarree  iinn  ssuuppeerriimmppoosseedd  

ssttaatteess,,  tthheerree  iiss  nnoo  wwaayy  ttoo  ssttoorree  tthheemm))..  WWee  tthheerreeffoorree  ppllaaccee  aa  ccoommppoossiittee  aaddddeerr  iinn  FFiigg..  55  wwhhiicchh  

ggiivveess  nnoott  oonnllyy  tthhee  ssuumm  ooff  tthhee  ssiiggnnaall  oouuttppuuttss  ffrroomm  aallll  pprreevviioouuss  cclloocckk  ttiicckkss,,  bbuutt  aallssoo  oouuttppuuttss  tthhee  

ssaammee  ssiiggnnaall  tthhaatt  wwaass  iinnppuutt  ttoo  iitt..    TThhiiss  ssiiggnnaall  iiss  tthhee  nneeuurroonn  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  ffoorr  tthhee  nneexxtt  cclloocckk  ttiicckk..  

TThhee  ““ccoommppoossiittee  aaddddeerr””  ccoonnssiissttss  ooff  66  hhaallff  aaddddeerrss,,  aass  sshhoowwnn  iinn  FFiigg..  66..  

  

FFiigg..  66  sshhoowwss  tthhee  iinntteerrnnaall  cciirrccuuiitt  ooff  tthhee  ccoommppoossiittee  aaddddeerr  ooff  FFiigg..  55..  IInn  tthhiiss  cciirrccuuiitt  tthhee  ffiirrsstt  bblloocckk  ooff  

ssiixx  hhaallff  aaddddeerrss  rreepprreesseennttss  tthhee  ccoommppoossiittee  aaddddeerr  aatt  cclloocckk  TT  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  bblloocckk  ooff  ssiixx  hhaallff  aaddddeerrss  

rreepprreesseennttss  tthhee  ccoommppoossiittee  aaddddeerr  aatt  cclloocckk  TT++11..  FFiigg..  66  sshhoowwss  hhooww  iinnccoommiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  bbootthh  

ppaasssseedd  tthhrroouugghh  tthhee  cciirrccuuiitt  aanndd  iiss  aaddddeedd  ttoo  tthhee  ffiittnneessss  ssuumm..  SSiixx  hhaallff  aaddddeerrss  aarree  ttaakkeenn  bbeeccaauussee  wwee  

uussee  6644  cclloocckk  ttiicckkss..  WWhheenn  wwee  aadddd  6644  bbiittss  sseerriiaallllyy  wwee  ggeett  aa  66  bbiitt  bbiinnaarryy  nnuummbbeerr  ((2266  ==  6644))..    IInn  FFiigg..  66  

tthhee  ffiirrsstt  hhaallff  aaddddeerr  oonn  tthhee  lleefftt  ssiiddee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  tthhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  NNSS11  ooff  aa  nneeuurroonn  aass  aann  iinnppuutt  

ffrroomm  cclloocckk  TT--11..    

  

SSiiggnnaallss  SS00  ttoo  SS55  aarree  tthhee  ssuumm  bbiittss  ffrroomm  cclloocckk  TT..  TThhee  iinnppuutt  NNSS11  iiss  ppaasssseedd  tthhrroouugghh  aa  NNOOTT  ggaattee  ssoo  

tthhaatt  iiff  wwee  ggeett  aa  11  aass  oouuttppuutt  wwee  ggiivvee  aa  00  aass  iinnppuutt..  WWee  tthhuuss  aadddd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  zzeerroo’’ss  iinn  tthhee  oouuttppuutt  

ssiiggnnaallss,,  ttoo  ffiinndd  tthhee  ffiitttteesstt  cchhrroommoossoommee  ((wwiitthh  lloowweesstt  ffiittnneessss  vvaalluuee))..  AAllll  tthhee  ootthheerr  iinnppuuttss  aarree  qquubbiittss  

pprreeppaarreedd  iinn  tthhee  ppuurree  ssttaattee  ||00>>..  TThhee  oouuttppuutt  ooff  tthhiiss  ccoommppoossiittee  aaddddeerr  aatt  cclloocckk  TT  iiss  ggiivveenn  aass  iinnppuutt  ttoo  

tthhee  ccoommppoossiittee  aaddddeerr  aatt  cclloocckk  TT++11..  WWee  oobbttaaiinn  ssoommee  uunnuusseedd  bbiittss  tthhaatt  wwee  llaabbeell  GGBB  ((ggaarrbbaaggee  bbiittss))..  

WWee  rreeppeeaatt  tthhiiss  pprroocceessss  ffoorr  6644  cclloocckk  ttiicckkss,,  tthhuuss  oobbttaaiinniinngg  tthhee  ssuumm  ooff  tthhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaallss  ffoorr  eeaacchh  

cchhrroommoossoommee..    

  

WWee  ccaann  tthheenn  aappppllyy  ““DDuurrrr’’ss  AAllggoorriitthhmm””  [[DDuurrrr  11999933]]  ttoo  ffiinndd  tthhee  iinnddeexx  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  mmiinniimmuumm  

vvaalluuee  iinn  aa  ggiivveenn  sseett..  TThhiiss  iinnddeexx  mmaappss  ttoo  tthhee  iinnddeexx  ooff  tthhee  wweeiigghhttss..  WWee  ccaann  tthheerreeffoorree  ffiinndd  tthhee  

wweeiigghhttss  ooff  tthhee  ffiitttteesstt  cchhrroommoossoommee  aanndd  uussee  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  nneeuurraall  nneettwwoorrkk  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  

ddeessiirreedd  ffuunnccttiioonn..  AAfftteerr  ffiinnddiinngg  tthhee  eelliittee  cchhrroommoossoommee  wwee  ccaann  pprroocceeeedd  ttoo  tthhee  nneexxtt  ggeenneerraattiioonn  aafftteerr  

iinndduucciinngg  tthhee  mmuuttaattiioonnss  ccllaassssiiccaallllyy  aass  eexxppllaaiinneedd  iinn  tthhee  aabboovvee  sseeccttiioonnss..  

  

SStteepp  55))  RReeccyycclliinngg  ooff  tthhee  QQuubbiittss::    
  



TThhee  ooppeerraattoorrss  1199  --  2222  iinn  FFiigg..  55  aanndd  2233  ––  3344  iinn  FFiigguurree  77  aarree  uusseedd  ttoo  rreevveerrssee  tthhee  ooppeerraattiioonnss  tthhaatt  

wweerree  ppeerrffoorrmmeedd  eeaarrlliieerr,,  bbyy  rruunnnniinngg  tthheemm  iinn  rreevveerrssee  oorrddeerr..  TThhiiss  ssaavveess  cciirrccuuiittrryy  bbyy  aalllloowwiinngg  uuss  ttoo  

uussee  tthhee  ssaammee  wwiirreess..  FFoorr  aa  vveerryy  cclleeaarr  eexxppllaannaattiioonn  ooff  qquuaannttuumm  aarriitthhmmeettiicc  cciirrccuuiittss,,  sseeee  [[VVeeddrraall  

11999999]]..  

  

  

Ns1

S0  

S1

S2

S3

S4

S5

Ns1

S0  

S1

S2

S3

S4

S5

Ns1

S0  

S1

S2

S3

S4

S5

Ns1

S0  

S1

S2

S3

S4

S5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GB

GB

GB

GB

GB GB

GB

GB

GB

GB

GBGB

|0>

|0>

|0>

|0>

|0>

|0> |0>

|0>

|0>

|0>

|0>

|0>

x x x x

  
  

  

FFiigg..  66      IInntteerrnnaall  CCiirrccuuiitt  ooff  CCoommppoossiittee  AAddddeerr  ((FFiittnneessss  CCaallccuullaattiioonn))  



  

Fig.  7   A Circuit for Recycling the Qubits 

  

  

66..22        AA    22--NNeeuurroonn,,  22--BBiitt  WWeeiigghhttss,,  QQuuaannttuumm  NNeeuurraall  NNeett  MMooddeell,,    QQEENNNN--22  
  

TThhiiss  sseeccttiioonn  eexxtteennddss  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  sseeccttiioonn,,  ttoo  aa  22  nneeuurroonn,,  22--qquubbiittss  wweeiigghhttss,,  qquuaannttuumm  

nneeuurraall  nneettwwoorrkk  mmooddeell,,  ccaalllleedd  ““QQEENNNN--22””..  TThhee  ssiiggnnaall  vvaalluueess  ((NNSS11  aanndd  NNSS22)),,  tthhee  eexxtteerrnnaall  ssiiggnnaall  

((EExxtt  oorr  EEXXSS))  aanndd  tthhee  ddeessiirreedd  ttaarrggeett  bbeehhaavviioorr  ((ii..ee..  tthhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  zzeerrooss))  aarree  tthhee  ssaammee  aass  

iinn  tthhee  bbaassiicc  nneeuurraall  nneett  mmooddeell  ((““QQEENNNN--11””))  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  ssuubbsseeccttiioonn..  TThhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  

mmooddeell  iiss  iinnccrreeaasseedd  bbyy  ggiivviinngg  tthhee  wweeiigghhttss  22--bbiitt  vvaalluueess  ((aanndd  uussiinngg  aa  mmoorree  ccoommpplleexx  tthhrreesshhoolldd  

cciirrccuuiitt))..  TThhee  wweeiigghhttss  aarree  llaabbeelleedd  WW1111,,  WW2222,,  WW1122,,  WW2211  ==  {{00,,11,,22,,33}}  aanndd  tthhee  tthhrreesshhoolldd  vvaalluuee  iiss  

ggrreeaatteerr  oorr  eeqquuaall  ttoo  88..  

  

TThhee  nneeuurraall  nneett  ccaallccuullaattiioonnss  aarree  aass  sshhoowwnn  iinn  tthhee  cciirrccuuiittss..  FFiigg..  99  sshhoowwss  tthhee  QQnneett  cciirrccuuiittss  ffoorr  tthhee  

ccaallccuullaattiioonn  ooff  WW1111**NNSS11  aanndd  WW2211**NNSS22..  SSiimmiillaarrllyy  wwee  ccaann  ccaallccuullaattee  WW2222**NNSS22  aanndd  WW1122**NNSS11  

((wwhheerree  WW1111,,  WW2222,,  WW2211  aanndd  WW2211  rreepprreesseenntt  tthhee  wweeiigghhttss  ooff  tthhee  nneeuurraall  nneett  tthhaatt  aarree  pprreeppaarreedd  iinn  aa  



ssuuppeerrppoosseedd  ssttaattee  uussiinngg  HHaaddaammaarrdd  ggaatteess))..  TThhee  ssuuppeerriimmppoosseedd  wweeiigghhttss  rreepprreesseenntt  tthhee  wwhhoollee  sseeaarrcchh  

ssppaaccee  ooff  aallll  ppoossssiibbllee  cchhrroommoossoommeess  iinn  ggeenneettiicc  aallggoorriitthhmm  tteerrmmss..  

  

FFiigg..  99  sshhoowwss  tthhee  ccaallccuullaattiioonn  ooff  WW1111**NNSS11  ++  WW2211**NNSS22  ffrroomm  WW1111**NNSS11  aanndd  WW2211**NNSS22,,  ggiivveenn  aass  

iinnppuuttss..  TThhee  ccoommppoossiittee  ggaattee  ((wwhhiicchh  hhaass  ttwwoo  ++  ssiiggnnss  iinn  tthhee  mmiiddddllee  iiss  aa  ttwwoo  bbiitt  aaddddeerr,,  wwhhiicchh  ttaakkeess  

ttwwoo  22--bbiitt  nnuummbbeerrss  aanndd  oonnee  00  bbiitt  ttoo  ggiivvee  tthhee  ssuumm  ooff  tthhee  ttwwoo  22  bbiitt  nnuummbbeerrss..    

  

  

  

Fig. 8    A Simple 2 Neuron Network (again) 
  

  

TThhee  ssiiggnnaall  vvaalluueess  ((NNSS11  aanndd  NNSS22)),,  tthhee  eexxtteerrnnaall  ssiiggnnaall  ((EExxtt  oorr  EEXXSS))  aanndd  tthhee  ddeessiirreedd  ttaarrggeett  

bbeehhaavviioorr  ((ii..ee..  tthhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  zzeerrooss))  aarree  tthhee  ssaammee  aass  iinn  tthhee  bbaassiicc  nneeuurraall  nneett  mmooddeell  

((““QQEENNNN--11””))  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  ssuubbsseeccttiioonn..  TThhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  mmooddeell  iiss  iinnccrreeaasseedd  bbyy  ggiivviinngg  tthhee  

wweeiigghhttss  22--bbiitt  vvaalluueess  ((aanndd  uussiinngg  aa  mmoorree  ccoommpplleexx  tthhrreesshhoolldd  cciirrccuuiitt))..  TThhee  wweeiigghhttss  aarree  llaabbeelleedd  WW1111,,  

WW2222,,  WW1122,,  WW2211  ==  {{00,,11,,22,,33}}  aanndd  tthhee  tthhrreesshhoolldd  vvaalluuee  iiss  ggrreeaatteerr  oorr  eeqquuaall  ttoo  88..    

  

HHeennccee  ffrroomm  tthhee  ccaallccuullaattiioonnss  ooff  FFiigg..  99  wwee  ggeett    

  

WW1111**NNSS11  ++  WW2211**NNSS22  ------  ((11))    

  

aanndd  ssiimmiillaarrllyy  wwee  ccaann  ccaallccuullaattee    

  

WW2222**NNSS22  ++  WW1122**NNSS11  ------  ((22))..  

  

AAfftteerr  ccaallccuullaattiinngg  tthhee  ssccaallaarr  pprroodduucctt,,  wwee  aadddd  tthhee  eexxtteerrnnaall  ssiiggnnaall  EExxtt  ttoo  eeqquuaattiioonn  ((11))  sshhoowwnn  aabboovvee  

ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  iinntteerrmmeeddiiaattee  vvaalluuee  ffoorr  ccaallccuullaattiinngg  NNSS11  ffoorr  tthhee  nneexxtt  cclloocckk  ttiicckk..  FFiigguurree  1111  ggiivveess  

WW1111**NNSS11  ++  WW2211**NNSS22  ++  EExxtt..  SSiimmiillaarrllyy  wwee  ccaann  ccaallccuullaattee  WW2222**NNSS22  ++  WW1122**NNSS11  ++  EExxtt  ffoorr  tthhee  

sseeccoonndd  nneeuurroonn..  TThhee  llooggiicc  uusseedd  iinn  FFiigguurree  1111  iiss  ttoo  ffiirrsstt  aadddd  tthhee  EExxtt  ttoo  tthhee  lleeaasstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  bbiitt  aanndd  iiff  

aannyy  ccaarrrryy  rreessuullttss  ttoo  aadddd  iitt  ttoo  tthhee  nneexxtt  ssiiggnniiffiiccaanntt  bbiitt,,  aanndd  ssoo  oonn,,  uunnttiill  tthhee  ccaarrrryy  pprrooppaaggaatteess  ttoo  tthhee  

mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  bbiitt  ttoo  ggiivvee  tthhee  oouuttppuutt..  

Neuron 1 Neuron 2

W12

W21

W22W11

EXS EXS



  

FFiigguurree  1122  sshhoowwss  tthhee  tthhrreesshhoolldd  ccaallccuullaattiioonn..  AAfftteerr  ccoommppuuttiinngg  tthhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  ((ee..gg..,,  aatt  nneeuurroonn  11,,  

WW1111**NNSS11  ++  WW2211**NNSS22  ++  EExxtt))  wwee  ddeecciiddee  wwhheetthheerr  tthhee  nneeuurroonn  wwiillll  ffiirree  oorr  nnoott  bbyy  ccoommppaarriinngg  tthhee  

oouuttppuutt  ssiiggnnaallss  wwee  hhaavvee  jjuusstt  ccaallccuullaatteedd  aatt  eeaacchh  nneeuurroonn  wwiitthh  aa  tthhrreesshhoolldd  vvaalluuee  ((>>==  88,,  iinn  tthhiiss  ccaassee))..  

BByy  aa  tthhrreesshhoolldd  vvaalluuee  wwee  mmeeaann  tthhaatt  iiff  tthhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  vvaalluuee  ((ffoouurr  bbiittss))  ooff  tthhee  nneeuurroonn  iiss  ggrreeaatteerr  

tthhaann  oorr  eeqquuaall  ttoo  tthhee  tthhrreesshhoolldd  vvaalluuee  ((88,,  iinn  tthhiiss  ccaassee)),,  tthhee  nneeuurroonn  ffiirreess  aanndd  oouuttppuuttss  aa  11  ((wwhhiicchh  

cclleeaarrss  tthhee  aaccccuummuullaatteedd  ssuumm)),,  ootthheerrwwiissee  aa  00  iiss  oouuttppuutt,,  aanndd  tthhee  ccuurrrreenntt  ssuumm  iiss  aaccccuummuullaatteedd  aatt  tthhaatt  

nneeuurroonn..  IItt  wwiillll  bbee  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  tthhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  ooff  tthhee  nneeuurroonn  aatt  tthhee  nneexxtt  cclloocckk  ttiicckk,,  aanndd  iiff  tthhaatt  

aaccccuummuullaatteedd  ssuumm  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  oorr  eeqquuaall  ttoo  88,,  tthhee  nneeuurroonn  ffiirreess  aanndd  cclleeaarrss  tthhee  aaccccuummuullaatteedd  ssuumm..  

FFoorr  eeaacchh  nneeuurroonn,,  oonnee  ffiigg..  1122  cciirrccuuiitt  iiss  nneeeeddeedd  ffoorr  eeaacchh  ccaallccuullaattiioonn  aanndd  ffoorr  eeaacchh  cclloocckk  ttiicckk..  TThhee  

aaccccuummuullaatteedd  ssuumm  aatt  eeaacchh  nneeuurroonn  iiss  ccaarrrriieedd  ttoo  tthhee  nneexxtt  cclloocckk  ttiicckk  bbaasseedd  oonn  tthhee  ttrruutthh  ttaabbllee  sshhoowwnn  

iinn  ffiigg..  1133..  

  

LLeett  AABBCCDD  rreepprreesseenntt  tthhee  44--bbiitt  oouuttppuutt  ooff  tthhee  nneeuurraall  nneett  ((ii..ee..,,  WW1111**NNSS11++  WW2211**NNSS22  ++  EExxtt  vvaalluuee))..  

IIff  tthhaatt  vvaalluuee  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  oorr  eeqquuaall  ttoo  88  tthheenn  NNSS11  wwiillll  bbeeccoommee  11  aass  sshhoowwnn  iinn  tthhee  ttaabbllee..  

  

  WWhheenn  tthhee  oouuttppuutt  ooff  tthhee  nneeuurraall  vvaalluuee  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  oorr  eeqquuaall  ttoo  88,,  aatt  tthhee  nneexxtt  cclloocckk  ttiicckk,,  tthhee  

aaccccuummuullaatteedd  ssuumm  vvaalluuee  ((EEFFGGHH))  wwiillll  bbee  zzeerroo,,  bbeeccaauussee  tthhee  nneeuurroonn  ffiirreess  aatt  tthhiiss  cclloocckk  ttiicckk..  IIff  tthhee  

nneeuurroonn  oouuttppuuttss  aa  zzeerroo  wwiitthhoouutt  ffiirriinngg,,  tthheenn  tthhee  aaccccuummuullaatteedd  ssuumm  iiss  ccaarrrriieedd  ttoo  tthhee  nneexxtt  cclloocckk  ttiicckk  

uunnttiill  iitt  bbeeccoommee  ggrreeaatteerr  oorr  eeqquuaall  ttoo  88  ((wwhhiicchh  sshhoowwss  tthhee  iiddeennttiiccaall  vvaalluueess  ooff  AABBCCDD  aanndd  EEFFGGHH  iiff  

AABBCCDD  iiss  lleessss  tthhaann  oorr  eeqquuaall  ttoo  77))..  TThhee  ffiittnneessss  ccaallccuullaattiioonn  iiss  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy  aass  iinn  

QQEENNNN--11,,  aanndd  tthhee  ssaammee  ttyyppee  ooff  ccoommppoossiittee  aaddddeerr  ccaann  bbee  aapppplliieedd  hheerree..  
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Fig.  10   Circuits for Summing the Weighted Signal 
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FFiigg..    1111      CCiirrccuuiitt  ttoo  AAdddd  tthhee  EExxtteerrnnaall  SSiiggnnaall  
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Fig. 12    The Thresholding Circuit 
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FFiigg..    1133    TTrruutthh  TTaabbllee  ffoorr  IInnppuuttss//OOuuttppuuttss  ooff  tthhee  QQNNNN--22  CCiirrccuuiitt  
  



  

  

                    77..        AAcccceelleerraattiinngg  CCllaassssiiccaall  EEvvoolluuttiioonnaarryy  CCoommppuuttaattiioonn  ((CCEECC))  wwiitthh  

                                  QQuuaannttuumm  EEvvoolluuttiioonnaarryy  CCoommppuuttiinngg  ((QQEECC))  TTeecchhnniiqquueess  

  

77..11  TThhee  CCllaassssiiccaall  NNeeuurraall  NNeettwwoorrkk  MMooddeell  aanndd  iittss  CCllaassssiiccaall  GGAA  
  

TThhiiss  ssuubbsseeccttiioonn  iiss  aa  pprreelliimmiinnaarryy  ttoo  tthhee  pprrooooff  tthhaatt  iiff  oonnee  ccaann  eevvaalluuaattee  tthhee  ffiittnneesssseess  ooff  aallll  tthhee  qquubbiitt--

ssttrriinngg  cchhrroommoossoommeess  iinn  aa  ppooppuullaattiioonn  ssiimmuullttaanneeoouussllyy,,  ((tthhee  cceennttrraall  iiddeeaa  ooff  oouurr  rreesseeaarrcchh))  tthheenn  iitt  iiss  

ppoossssiibbllee  ttoo  ssppeeeedd  uupp  ccllaassssiiccaall  eevvoolluuttiioonnaarryy  ccoommppuuttaattiioonn  ssiiggnniiffiiccaannttllyy..  HHeennccee  qquuaannttuumm  

eevvoolluuttiioonnaarryy  ccoommppuuttiinngg  ((QQEECC))  mmaayy  rreevvoolluuttiioonniizzee  ccllaassssiiccaall  eevvoolluuttiioonnaarryy  ccoommppuuttaattiioonn  ((CCEECC))..  

TThhee  rreesseeaarrcchh  cchhaalllleennggee  ooff  ccoouurrssee,,  iiss  ffiigguurriinngg  oouutt  hhooww  ttoo  ggeenneerraattee  tthhee  qquuaannttuumm  cciirrccuuiittss  tthhaatt  

eevvaalluuaattee  tthhee  ffiittnneesssseess  ooff  ccoommpplleexx  nneeuurraall  nneettss  tthhaatt  hhaavvee  eellaabboorraattee  ffiittnneessss  ddeeffiinniittiioonnss  tthhaatt  

ccoorrrreessppoonndd  ttoo  ccoommpplleexx  ffuunnccttiioonnaall  ssppeecciiffiiccaattiioonnss..  

  

WWee  nnooww  ggiivvee  aa  bbrriieeff  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  ccllaassssiiccaall  nneeuurraall  nneettwwoorrkk  mmooddeell  oouurr  ggrroouupp  eemmppllooyyss,,  aanndd  

hhooww  oouurr  ggrroouupp  hhaass  eevvoollvveedd  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss  bbaasseedd  oonn  tthhiiss  mmooddeell  iinn  tthhee  ppaasstt..  TThhee  bbaassiicc  iiddeeaass  ooff  

tthhiiss  ccllaassssiiccaall  aapppprrooaacchh  ttoo  nneeuurraall  nneettwwoorrkk  eevvoolluuttiioonn  aarree  ccaarrrriieedd  oovveerr  iinnttoo  tthhee  QQuuaannttuumm  

EEvvoolluuttiioonnaarryy  NNeeuurraall  NNeettwwoorrkkss  ((QQEENNNN))  aallggoorriitthhmm..  WWee  nneeeedd  tthhiiss  bbrriieeff  ddeessccrriippttiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  

bbaassee  aa  ttiimmee  ccoommpplleexxiittyy  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  QQEENNNN  aallggoorriitthhmm  vvss..  aa  ccllaassssiiccaall  nneeuurraall  nneettwwoorrkk  eevvoolluuttiioonn  

uuppoonn  iitt..  

  

OOuurr  ggrroouupp’’ss  ccllaassssiiccaall  aapppprrooaacchh  eemmppllooyyss  ffuullllyy  ccoonnnneecctteedd  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss  ooff  NN  nneeuurroonnss,,  aanndd  

hheennccee  NN22  ccoonnnneeccttiioonnss,,  eeaacchh  ooff  wwhhiicchh  iiss  ““wweeiigghhtteedd””  bbyy  aann  MM--bbiitt  bbiinnaarryy  ffrraaccttiioonn..  TThheessee  wweeiigghhttss  

aarree  eevvoollvveedd  uussiinngg  aa  GGeenneettiicc  AAllggoorriitthhmm  ((GGAA)),,  ttoo  ggeenneerraattee  ddeessiirreedd  ssiiggnnaalliinngg  bbeehhaavviioorrss  ffoorr  ggiivveenn  

eexxtteerrnnaall  iinnppuuttss..  TThhee  ssiiggnnaall  vvaalluueess  aarree  rreeaall  nnuummbbeerrss  tthhaatt  rraannggee  bbeettwweeeenn  ++11..00  aanndd  --11..00..  AAnn  

iinnccoommiinngg  ssiiggnnaall  vveeccttoorr  ((ttoo  eeaacchh  nneeuurroonn))  iiss  ssccaallaarr--pprroodduucctteedd  wwiitthh  iittss  wweeiigghhtt  vveeccttoorr,,  aanndd  aann  

eexxtteerrnnaall  ssiiggnnaall  vvaalluuee  iiss  aaddddeedd  ttoo  tthhiiss  pprroodduucctt..  TThhee  ssuumm  iiss  aapppplliieedd  ttoo  aa  ssiiggmmooiidd  ffuunnccttiioonn  wwhhoossee  

oouuttppuutt  iiss  tthhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  ooff  tthhee  nneeuurroonn  tthhaatt  iiss  ttrraannssmmiitttteedd  ttoo  aallll  ootthheerr  nneeuurroonnss..  TThhee  ““ffiittnneessss””  

vvaalluuee  iiss  ddeeffiinneedd  ttoo  bbee  tthhee  mmeeaassuurree  ooff  hhooww  cclloosseellyy  tthhee  nneeuurraall  nneett  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  ffoolllloowwss  aa  ggiivveenn  

ttaarrggeett  ssiiggnnaall..  IItt  iiss  tthheessee  ffiittnneessss  vvaalluueess  tthhaatt  ddrriivvee  tthhee  eevvoolluuttiioonnaarryy  pprroocceessss..    

  

TThhee  GGAA  ccaann  bbee  bbrriieeffllyy  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwaayy::  

  

LLeett  tthhee  ffuullllyy  ccoonnnneecctteedd  nneeuurraall  nneett  hhaavvee  NN  ((==2200))  nneeuurroonnss..  TThheerree  wwiillll  bbee  NN22  ((==440000))  ccoonnnneeccttiioonnss  

aanndd  eeaacchh  ccoonnnneeccttiioonn  iiss  wweeiigghhtteedd  bbyy  aann  MM--bbiitt  ((88--bbiitt))  bbiinnaarryy  ffrraaccttiioonn..  TThhee  bbiitt--lleennggtthh  ooff  eeaacchh  

cchhrroommoossoommee  wwiillll  bbee  NN22  **  MM,,  ii..ee..  440000  **  88  ==  33220000  bbiittss..    

  

SStteepp  ((11))  CCoonnssiiddeerr  aa  ppooppuullaattiioonn  ((iinn  GGAA  tteerrmmss))  ooff  cchhrroommoossoommeess..  LLeett  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ssiizzee  bbee  PP  

((==11002244))..  IInniittiiaalliizzee  tthhee  ffiirrsstt  ppooppuullaattiioonn  ooff  cchhrroommoossoommeess  rraannddoommllyy..  

  

SStteepp  ((22))  EEvvaalluuaattee  tthhee  ffiittnneessss  ((iinn  GGAA  tteerrmmss))  ffoorr  eeaacchh  cchhrroommoossoommee  pprreesseenntt  iinn  tthhee  ppooppuullaattiioonn..    

  

SStteepp  ((33))  FFiinndd  tthhee  bbeesstt  ((eelliittee))  cchhrroommoossoommee  ((aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  mmeeaassuurree  ooff  ffiittnneessss))..    

  



SStteepp  ((44))  KKeeeepp  tthhee  eelliittee  cchhrroommoossoommee  aanndd  tthhrrooww  aawwaayy  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  cchhrroommoossoommeess..  FFiillll  tthhee  11002233  

cchhrroommoossoommeess  wwiitthh  tthhee  eelliittee  cchhrroommoossoommee  aanndd  nnooww  ppeerrffoorrmm  mmuuttaattiioonnss  ((oonnee  eelliittee  cchhrroommoossoommee  iiss  

nnoott  ddiissttuurrbbeedd))  ffoorr  tthhee  11002233  cchhrroommoossoommeess  ((UUssuuaallllyy,,  iinn  tthhee  eeaarrlliieerr  ggeenneerraattiioonnss,,  aa  ggrreeaatteerr  nnuummbbeerr  ooff  

mmuuttaattiioonnss  aarree  iinndduucceedd  ppeerr  cchhrroommoossoommee,,  wwhheerreeaass  iinn  tthhee  llaatteerr  ggeenneerraattiioonnss,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  

mmuuttaattiioonnss  ppeerr  cchhrroommoossoommee  iiss  lloowweerreedd  ttoo  11..  TThhiiss  ssttrraatteeggyy  iiss  eemmppllooyyeedd  ssoo  tthhaatt  dduurriinngg  tthhee  iinniittiiaall  

ggeenneerraattiioonnss,,  tthhee  sseeaarrcchh  ssppaaccee  iiss  eexxpplloorreedd  mmoorree  aaggggrreessssiivveellyy,,  aanndd  iinn  tthhee  llaatteerr  ggeenneerraattiioonnss,,  oonnllyy  aa  

ssppeecciiffiicc  sseeaarrcchh  ssuubbssppaaccee  iiss  eexxpplloorreedd,,  tthhaatt  hhaass  aa  hhiigghheerr  pprroobbaabbiilliittyy  ooff  ccoonnttaaiinniinngg  aa  hhiigghh  ffiittnneessss  

cchhrroommoossoommee))..    

  

NNoottee  tthhaatt  tthhee  mmuuttaattiioonn  ssttrraatteeggyy  ddeessccrriibbeedd  iinn  sstteepp  44  iiss  oonnllyy  oonnee  ooff  tthhee  ssttrraatteeggiieess  ffoolllloowweedd  bbyy  oouurr  

ggrroouupp..  TThhiiss  ssttrraatteeggyy  iiss  oonnllyy  mmeennttiioonneedd  hheerree,,  bbeeccaauussee  iitt  iiss  tthhee  oonnee  tthhaatt  iiss  uusseedd  wwhheenn  aannaallyyzziinngg  tthhee  

ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  QQuuaannttuumm  EEvvoolluuttiioonnaarryy  NNeeuurraall  NNeett  ((QQEENNNN))  aallggoorriitthhmm  tthhaatt  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  

sshhoorrttllyy..  

  

SStteepp  ((55))  RReeppeeaatt  SStteeppss  ((22)),,  ((33))  aanndd  ((44))  uunnttiill  tthhee  ffiittnneessss  ooff  tthhee  eelliittee  cchhrroommoossoommee  iiss  ssaattiissffyyiinngg..  

  

GGeenneerraallllyy  ssppeeaakkiinngg  ((bbaasseedd  oonn  ppaasstt  eexxppeerriieennccee))  iitt  ttaakkeess  aabboouutt  2200,,000000  ggeenneerraattiioonnss  ((GG))  ttoo  eevvoollvvee  aa  

ttaarrggeett  ssiiggnnaall..  ((FFoorr  aa  ccoommpplliiccaatteedd  ffiittnneessss  ddeeffiinniittiioonn,,  mmoorree  ggeenneerraattiioonnss  aarree  nneeeeddeedd))..    

  

  

77..22  TTiimmee  CCoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  CCllaassssiiccaall  GGAA    
  

TThhee  ssiiggnniiffiiccaanntt  sstteeppss  tthhaatt  wwiillll  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ttiimmee  ccoommpplleexxiittyy  aarree  ((22)),,  ((33))  aanndd  ((44))..    

  

LLeett  FF  ==  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  sstteeppss//ttiimmee  ttaakkeenn  ttoo  ccaallccuullaattee  tthhee  ffiittnneessss  ooff  oonnee  cchhrroommoossoommee  ((aallll  

mmuullttiipplliiccaattiioonnss  ooff  wweeiigghhttss  aanndd  ssiiggnnaallss  eettcc..,,  iinncclluuddeedd))..  

  

SStteepp  ((22))  ttaakkeess  ((PP))**((FF))**((GG))  wwhheerree  PP,,  FF  aanndd  GG  iinnttrroodduucceedd  aabboovvee..  

  

SStteepp  ((33))  ttaakkeess  ((PP))**((GG))  sstteeppss..  

  

SStteepp  ((44))  ttaakkeess  ((ssoommee  ccoonnssttaanntt==kk))  **  ((PP))  **  ((GG))..  OOnn  aavveerraaggee  kk==1100  aapppprrooxxiimmaatteellyy..  

  

TThheerreeffoorree  tthhee  ttoottaall  ccoommpplleexxiittyy  wwiillll  bbee  ((PP))((GG))((FF))  ++  ((PP))((GG))  ++  ((kk))((PP))((GG))..  

  

TThhee  aabboovvee  eeqquuaattiioonn  ccaann  bbee  aapppprrooxxiimmaatteedd  ttoo  ((PP))((GG))((FF++kk))  aanndd  ffrroomm  tthhee  aabboovvee  aallggoorriitthhmm  FF  ttaakkeess  

22**NN22  sstteeppss,,  wwhheerree  NN  iiss  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  nneeuurroonnss..  ((SSoommee  aaddddiittiioonn  ooppeerraattiioonnss  wweerree  nneegglleecctteedd  hheerree))..  

  

  

  

  

  

77..33      TTiimmee  CCoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  QQEENNNN  AAllggoorriitthhmm  
  



TThhee  QQEENNNN  aallggoorriitthhmm  iiss  aa  qquuaannttuumm  ccoommppuuttiinngg  bbaasseedd  aallggoorriitthhmm  tthhaatt  eexxppllooiittss  tthhee  ssiimmuullttaanneeoouuss  

eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  ffiittnneessss  vvaalluueess  ooff  aallll  tthhee  qquubbiitt--ssttrriinngg  cchhrroommoossoommeess  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ttoo  ssppeeeedd  uupp  

ccllaassssiiccaall  ccoommppuuttiinngg  bbaasseedd  eevvoolluuttiioonnaarryy  ccoommppuuttaattiioonn..  

  

SStteepp  ((11))  iiss  tthhee  ssaammee  aass  iinn  tthhee  aabboovvee  ccllaassssiiccaall  aallggoorriitthhmm..  

  

SStteepp  ((22))  CCrreeaattee  aa  ssuuppeerrppoossiittiioonn  ooff  ssttaatteess  ffoorr  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  cchhrroommoossoommeess  ggeenneerraatteedd  iinn  SStteepp  ((11))  

aanndd  eevvaalluuaattee  tthhee  ffiittnneesssseess  ooff  aallll  tthhee  cchhrroommoossoommeess  ssiimmuullttaanneeoouussllyy,,  uussiinngg  tthhee  aapppprroopprriiaattee  qquuaannttuumm  

cciirrccuuiittss  ((tthhaatt  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  tthhee  ffiittnneessss  ddeeffiinniittiioonn))..  

  

SStteepp  ((33))  FFiinndd  tthhee  bbeesstt  cchhrroommoossoommee  ((aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ffiittnneessss  ddeeffiinniittiioonn))  uussiinngg  DDuurrrr’’ss  aallggoorriitthhmm  

[[DDuurrrr  11999933]]  ((aa  vvaarriiaanntt  ooff  GGrroovveerr’’ss  aallggoorriitthhmm  [[NNiieellsseenn  &&  CChhuuaanngg  22000000]]))..  

  

SStteepp  ((44))  aanndd  SStteepp  ((55))  aarree  tthhee  ssaammee  aass  iinn  tthhee  ccllaassssiiccaall  aallggoorriitthhmm  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee..  

  

TThheerreeffoorree  tthhee  ttoottaall  ccoommpplleexxiittyy  wwiillll  bbee  ((FF))  ++  ((SSqquuaarree  rroooott((PP))))  ((GG))  ++  ((kk))((PP))((GG))..    

  

NNoottee,,  tthhaatt  tthhee  ssqquuaarree  rroooott  ooff  PP  aabboovvee,,  iiss  ddeerriivveedd  ffrroomm  GGrroovveerr’’ss  ffaammoouuss  rreessuulltt  [[NNiieellsseenn  &&  CChhuuaanngg  

22000000]]  tthhaatt  aa  rraannddoomm  ddaattaa  bbaassee  ooff  PP  eennttrriieess  ccaann  bbee  sseeaarrcchheedd  ffoorr  aa  ggiivveenn  eennttrryy,,  iinn  rroooott((PP))  sseeaarrcchheess..  

SSiinnccee  tthhee  DDuurrrr  aallggoorriitthhmm  iiss  bbaasseedd  oonn  GGrroovveerr’’ss  aallggoorriitthhmm,,  iitt  ttoooo  wwiillll  ttaakkee  rroooott((PP))  ttiimmee  sstteeppss  ttoo  

ffiinndd  tthhee  mmiinniimmuumm//mmaaxxiimmuumm  ffiittnneessss  ssccoorriinngg  cchhrroommoossoommee  iinn  tthhee  ppooppuullaattiioonn))..  

  

TThhee  aabboovvee  eeqquuaattiioonn  ccaann  bbee  aapppprrooxxiimmaatteedd  ttoo  ((kk))((PP))((GG))..    

  

  

77..33  CCoommppaarriinngg  tthhee  TTiimmee  CCoommpplleexxiittiieess  ooff  tthhee  CCllaassssiiccaall  GGAA  aanndd  QQEENNNN  

                    AAllggoorriitthhmmss  
  

WWhheenn  tthhee  ssppeecciiffiicc  vvaalluueess  sshhoowwnn  aabboovvee  ffoorr  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ssiizzee  eettcc..,,  aarree  ssuubbssttiittuutteedd,,  wwee  hhaavvee    PP**GG  

==  22004488**110044  sstteeppss..      

 

WWhheenn  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  eeqquuaattiioonnss  aarree  ccoommppaarreedd  ffoorr  sstteepp  ((22)),,  tthhee  QQEENNNN  aallggoorriitthhmm  hhaass  aa  PP**GG  ffoolldd  

ssppeeeedduupp,,  aanndd  ffoorr  sstteepp  33  iitt  hhaass  nneeaarrllyy  aa  qquuaaddrraattiicc  ssppeeeedduupp,,  dduuee  ttoo  tthhee  uussaaggee  ooff  DDuurrrr’’ss  aallggoorriitthhmm  

ffoorr  tthhee  QQEENNNN  mmooddeell..  SStteepp  44  iiss  tthhee  ssaammee  ffoorr  bbootthh  mmooddeellss..  BByy  ssuubbssttiittuuttiinngg  iinn  aaccttuuaall  vvaalluueess  ffoorr  PP,,  

GG,,  FF  eettcc  iinnttoo  tthhee  ffoorrmmuullaa,,  wwee  sseeee  tthhaatt  tthhee  QQEENNNN  aallggoorriitthhmm  hhaass  rroouugghhllyy  aa  110000  ffoolldd  ssppeeeedd  uupp  oovveerr  

tthhee  ccllaassssiiccaall  aallggoorriitthhmm..  TThhiiss  mmaakkeess  tthhee  QQEENNNN  aallggoorriitthhmm  iinntteerreessttiinngg..  

  

  

8.     Future Research Plans 
  

AAnn  uunnffoorrttuunnaattee  aassppeecctt  ooff  tthhee  QQEENNNN  aallggoorriitthhmm  iiss  tthhaatt  aass  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  nneeuurroonnss  aanndd  tthhee  nnuummbbeerr  

ooff  qquubbiittss  iinn  tthhee  wweeiigghhttss  iinnccrreeaassee,,  oonnee  rraappiiddllyy  rruunnss  iinnttoo  aann  eexxppoonneennttiiaall  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  

qquubbiitt  lliinneess  aanndd  nnuummbbeerr  ooff  bbiinnaarryy  aanndd  tteerrnnaarryy  qquuaannttuumm  ooppeerraattoorrss  nneeeeddeedd  iinn  tthhee  qquuaannttuumm  nneettwwoorrkkss  

uusseedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  ((ssiimmuullttaanneeoouuss))  ffiittnneessss  eevvaalluuaattiioonnss..  TThheerreeffoorree  ffuuttuurree  rreesseeaarrcchh  eeffffoorrttss  nneeeedd  ttoo  

ggeenneerraattee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  --    

  



aa))  AA  hhiigghh  lleevveell  ((ii..ee..  EEnngglliisshh  ssttaatteemmeenntt  lliikkee))  CCoommppuutteerr  LLaanngguuaaggee  ((ccaalllleedd  ““qqCC””,,  ppuunn  

iinntteennddeedd))  tthhaatt  uusseerrss  ccaann  eemmppllooyy  ttoo  ssppeecciiffyy  ssuucchh  ppaarraammeetteerrss  aass  ::--  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  nneeuurroonnss  

iinn  tthhee  nneettwwoorrkk,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  qquubbiittss  iinn  tthhee  wweeiigghhttss,,  tthhee  ffiittnneessss  ddeeffiinniittiioonn,,  tthhee  eexxtteerrnnaall  

iinnppuutt  ssiiggnnaallss,,  tthhee  oouuttppuutt  nneeuurroonn((ss)),,  eettcc..    

  

bb))  AA  ““QQuuaannttuumm  CCoommppiilleerr””  tthhaatt  ttrraannssllaatteess  tthhee  ssttaatteemmeennttss  iinn  tthhee  aabboovvee  qqCC  llaanngguuaaggee  iinnttoo  aa  

ccoorrrreessppoonnddiinngg  qquuaannttuumm  cciirrccuuiitt  ((wwiitthh  hhoorriizzoonnttaall  qquubbiitt  lliinneess,,  aanndd  vveerrttiiccaall  qquuaannttuumm  

ooppeerraattoorrss))..  

  

cc))  AA  ““QQuuaannttuumm  SSiimmuullaattoorr””  uussiinngg  ccllaassssiiccaall  ccoommppuuttiinngg  tteecchhnniiqquueess  ttoo  ssiimmuullaattee  tthhee  

ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  qquuaannttuumm  cciirrccuuiittss  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  qqCC  ccoommppiilleerr  ((ffoorr  ssmmaallll  nneeuurraall  

nneettwwoorrkkss))..  

  

  

TThhee  mmaajjoorr  rreesseeaarrcchh  cchhaalllleennggee  ffoorr  oouurr  ggrroouupp  wwiillll  bbee  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  qquuaannttuumm  cciirrccuuiittss  tthhaatt  

ccoorrrreessppoonndd  ttoo  tthhee  mmoorree  ssoopphhiissttiiccaatteedd  ((aanndd  mmoorree  uusseeffuull))  ffiittnneessss  ddeeffiinniittiioonnss  ooff  tthhee  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss  

tthhaatt  aarree  eevvoollvveedd..    

  

MMoorree  ssppeecciiffiiccaallllyy,,  wwee  ppllaann  ttoo  pprroocceeeedd  ttoo  eexxeeccuuttee  tthhee  sstteeppss  aabboovvee  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwaayy  --  

  

11..  BByy  hhaanndd,,  ddeevviissee  qquuaannttuumm  cciirrccuuiittss  tthhaatt  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  nneeuurraall  nneettss  wwiitthh  33,,  44,,  ppeerrhhaappss  55  

nneeuurroonnss..  ((GGeenneerraattiinngg  bbyy  hhaanndd  tthhee  qquuaannttuumm  cciirrccuuiitt  ooff  aa  nneeuurraall  nneettwwoorrkk  wwiitthh  oonnllyy  55  

nneeuurroonnss  iiss  ssttiillll  tteeddiioouuss..  TThhee  qquuaannttuumm  cciirrccuuiitt  ggeenneerraattiioonn  pprroocceessss  oobbvviioouussllyy  nneeeeddss  ttoo  bbee  

aauuttoommaatteedd))..  

  

22..  EExxttrraacctt  ppaatttteerrnnss  ffrroomm  tthhee  aabboovvee  sstteepp,,  ii..ee..  sseeee  ttrreennddss  iinn  hhooww  oonnee  ccrreeaatteess  bbyy  hhaanndd  nneeuurraall  

nneettss  wwiitthh  aa  ssmmaallll  bbuutt  ggrroowwiinngg  nnuummbbeerr  ooff  nneeuurroonnss,,  aanndd  tthheenn  ggeenneerraalliizzee  tthhee  ppaatttteerrnn  ttoo  aa  

llaarrggeerr  nnuummbbeerr  ooff  nneeuurroonnss..  

  

33..  IImmpplleemmeenntt  tthhiiss  ppaatttteerrnn  iinnttoo  aa  ccoommppuutteerr  pprrooggrraamm  tthhaatt  ggeenneerraatteess  qquuaannttuumm  cciirrccuuiittss  ffoorr  aa  

ggiivveenn  nnuummbbeerr  NN  ooff  nneeuurroonnss  ((ffoorr  aa  ggiivveenn  ffiittnneessss  ddeeffiinniittiioonn,,  ooff  ccoouurrssee))..  

  

44..  RReeppeeaatt  tthhee  aabboovvee  33  sstteeppss  ffoorr  vvaarriioouuss  ffiittnneessss  ddeeffiinniittiioonnss,,  aaiimmiinngg  aatt  ffiinnddiinngg  ppaatttteerrnnss  tthhaatt  

ccaann  bbee  aauuttoommaatteedd..  

  

55..  OOnnccee  eennoouugghh  eexxppeerriieennccee  hhaass  bbeeeenn  ggaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  pprreevviioouuss  44  sstteeppss,,  bbeeggiinn  ttoo  ddeevviissee  aa  

hhiigghh  lleevveell  ccoommppuutteerr  llaanngguuaaggee  ((ccaalllleedd  ““qqCC””))  tthhaatt  aa  uusseerr  ccaann  eemmppllooyy  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  

aauuttoommaattiioonn  ooff  aa  qquuaannttuumm  cciirrccuuiitt  ttoo  eevvoollvvee  aa  ddeessiirreedd  ffuunnccttiioonnaalliittyy..  TThhee  uusseerr  wwoouulldd  

iinnppuutt  ssuucchh  ppaarraammeetteerrss  aass  ::--    

  

aa))  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  nneeuurroonnss  NN  iinn  tthhee  nneeuurraall  nneett  

bb))  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  qquubbiittss  iinn  tthhee  wweeiigghhttss  

cc))  tthhee  eexxtteerrnnaall  iinnppuuttss  

dd))  tthhee  ffiittnneessss  ddeeffiinniittiioonn  

ee))    eettcc..  

  



66..  WWrriittee  aa  ““QQuuaannttuumm  CCoommppiilleerr””  pprrooggrraamm  tthhaatt  wwoouulldd  ttrraannssllaattee  tthhee  hhiigghh  lleevveell  ssttaatteemmeennttss  

wwrriitttteenn  iinn  tthhee  qqCC  llaanngguuaaggee  iinnttoo  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  qquuaannttuumm  cciirrccuuiitt,,  rreeaaddyy  ffoorr  eexxeeccuuttiioonn  

oonn  aa  rreeaall  qquuaannttuumm  ccoommppuutteerr..  ((HHooppeeffuullllyy  iitt  wwiillll  nnoott  bbee  ttoooo  mmaannyy  yyeeaarrss  iinnttoo  tthhee  ffuuttuurree  

bbeeffoorree  ssuucchh  qquuaannttuumm  ccoommppuutteerrss  eexxiisstt,,  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  hhuunnddrreeddss  ooff  qquubbiittss))..  

  

77..  TToo  tteesstt  tthhaatt  tthhee  qquuaannttuumm  cciirrccuuiitt  ddeevviisseedd  bbyy  tthhee  qquuaannttuumm  ccoommppiilleerr  iiss  tthhee  ccoorrrreecctt  oonnee  

aanndd  ppeerrffoorrmmss  aass  iitt  sshhoouulldd,,  iitt  wwiillll  bbee  uusseeffuull  ttoo  wwrriittee  aa  QQuuaannttuumm  SSiimmuullaattoorr  pprrooggrraamm  

((uussiinngg  ccllaassssiiccaall  ccoommppuuttiinngg  tteecchhnniiqquueess,,  ssiinnccee  nnoo  qquuaannttuumm  ccoommppuutteerr  eexxiissttss  aass  yyeett))  ttoo  

ssiimmuullaattee  tthhee  qquuaannttuumm  cciirrccuuiitt’’ss  ooppeerraattiioonn..  SSiinnccee  iitt  iiss  wweellll  kknnoowwnn  tthhaatt  ccllaassssiiccaall  

ccoommppuutteerrss  ssoooonn  rruunn  iinnttoo  aann  eexxppoonneennttiiaall  eexxpplloossiioonn  iinn  ssiimmuullaattiinngg  qquuaannttuumm  ssyysstteemmss  wwiitthh  

aa  ggrroowwiinngg  nnuummbbeerr  ooff  qquubbiittss,,  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  ssiimmuullaattiioonn  ((ii..ee..  nnuummbbeerr  ooff  qquubbiittss))  wwiillll  hhaavvee  

ttoo  bbee  ffaaiirrllyy  mmooddeesstt..  

  

  

99..          CClloossiinngg    RReemmaarrkkss  
  

TThheerree  iiss  aa  ggrroowwiinngg  ffeeeelliinngg  aammoonnggsstt  qquuaannttuumm--ccoommppuuttiinngg--lliitteerraattee  ccoommppuutteerr  sscciieennttiissttss,,  tthhaatt  tthhee  

ffiieelldd  ooff  qquuaannttuumm  ccoommppuuttiinngg  nneeeeddss  ttoo  bbee  ggiivveenn  aa  ““ccoommppuutteerr  sscciieennccee  mmaakkeeoovveerr””,,  ii..ee..  tthhaatt  tthhee  ffiieelldd  

iiss  nnooww  rriippee  ffoorr  ccoommppuutteerr  sscciieennccee  tteecchhnniiqquueess  ttoo  bbee  aapppplliieedd  ttoo  iitt,,  ee..gg..  qquuaannttuumm  aallggoorriitthhmmss,,  

qquuaannttuumm  ccoommppiilleerrss,,  qquuaannttuumm  pprrooggrraammmmaabbllee  ggaattee  aarrrraayyss,,  qquuaannttuumm  mmeemmoorryy  mmaannaaggeemmeenntt,,  eettcc..  

  

TThhee  pprroobblleemm  aatt  tthhee  pprreesseenntt  ttiimmee,,  iiss  tthhaatt  mmoosstt  ccoommppuutteerr  sscciieennttiissttss  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  tthheeoorreettiiccaall  

pphhyyssiiccss  bbaacckkggrroouunndd  ((uunnlliikkee  tthhee  ffiirrsstt  aauutthhoorr  wwhhoo  iiss  aa  pprrooffeessssoorr  ooff  bbootthh  ccoommppuutteerr  sscciieennccee  aanndd  

tthheeoorreettiiccaall  pphhyyssiiccss  aatt  hhiiss  uunniivveerrssiittyy))  aanndd  hheennccee  ddoo  nnoott  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ssuubbttlleettiieess  ooff  qquuaannttuumm  

mmeecchhaanniiccss..  

  

aa))    IIff  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  pprroojjeecctt  iiss  ssuucccceessssffuull,,  iitt  wwiillll  sshhooww  ttoo  ccoommppuutteerr  sscciieennttiissttss  tthhaatt  qquuaannttuumm  cciirrccuuiittss  

ccaann  bbee  ggeenneerraatteedd  aauuttoommaattiiccaallllyy..  TThhiiss  oouugghhtt  ttoo  hhaavvee  aass  mmuucchh  aann  iimmppaacctt  oonn  ccoommppuutteerr  sscciieennttiissttss  aass  

ddiidd  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ((ccllaassssiiccaall))  ccoommppiilleerrss  iinn  tthhee  11995500ss..  IInn  tthhee  11994400ss,,  pprrooggrraammmmeerrss  hhaadd  ttoo  

wwoorrkk  wwiitthh  mmaacchhiinnee  ccooddee,,  ii..ee..  tthhee  rraaww  iinnssttrruuccttiioonnss  aanndd  ddaattaa  wweerree  aallll  wwrriitttteenn  oouutt  iinn  bbiittss..  TThhiiss  

eexxttrreemmeellyy  tteeddiioouuss  aanndd  eerrrroorr  pprroonnee  aapppprrooaacchh  wwaass  sswweepptt  aawwaayy  bbyy  hhiigghh--lleevveell  llaanngguuaaggee  ccoommppiilleerrss..    

TTooddaayy’’ss  qquuaannttuumm  cciirrccuuiittss  aarree  tthhee  hhiissttoorriiccaall  eeqquuiivvaalleenntt  ooff  ccoommppuutteerr  sscciieennccee’’ss  mmaacchhiinnee  ccooddee  ooff  tthhee  

11994400ss..  WWhhaatt  iiss  oobbvviioouussllyy  nneeeeddeedd  nnooww  iiss  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt  ooff  tthhee  ccoommppiilleerrss  ooff  tthhee  11995500ss,,  nnaammeellyy  

qquuaannttuumm  ccoommppiilleerrss  tthhaatt  aauuttoommaattee  tthhee  ggeenneerraattiioonn  ooff  vveerryy  ccoommpplleexx  qquuaannttuumm  cciirrccuuiittss  tthhaatt  ppeerrffoorrmm  

ddeessiirreedd  ffuunnccttiioonnaalliittiieess..  

  

bb))    BByy  eevvoollvviinngg  qquuaannttuumm  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss,,  aa  wwhhoollee  nneeww  ffiieelldd  ooppeennss  uupp,,  tthhaatt  wwee  ccaallll  ““qquuaannttuumm  

bbrraaiinn  bbuuiillddiinngg””,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  tthhee  qquuaannttuumm  eeqquuiivvaalleenntt  ooff  ccllaassssiiccaall  bbrraaiinn  bbuuiillddiinngg..    

  

cc))    SSiinnccee  wwee  hhaavvee  sshhoowwnn  iinn  sseeccttiioonn  77  tthhaatt  aa  qquuaannttuumm  vveerrssiioonn  ooff    aa  ggeenneettiicc  aallggoorriitthhmm  iiss  aa  lloott  mmoorree  

eeffffiicciieenntt  tthhaann  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt    ccllaassssiiccaall  vveerrssiioonn,,  aa  ffuunnccttiioonniinngg  qquuaannttuumm  ggeenneettiicc  aallggoorriitthhmm  wwiillll  

hhaavvee  aa  mmaajjoorr  iimmppaacctt  oonn  tthhee  ffiieelldd  ooff  eevvoolluuttiioonnaarryy  ccoommppuuttaattiioonn  ((EECC))  aanndd  hheennccee  oonn  eevvoolluuttiioonnaarryy  

eennggiinneeeerriinngg,,  tthhee  aapppprrooaacchh  tthhoouugghhtt  ttoo  bbee  eesssseennttiiaall  ffoorr  bbuuiillddiinngg  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinnss  iinn  tthhee  ffuuttuurree..    

    

  



1100..        RReeffeerreenncceess  
  

[[BBaarreennccoo  eett  aall,,  11999955]]      AA..  BBaarreennccoo,,  CC..  HH..  BBeennnneetttt,,  RR..  CClleevvee,,  DD..  PP..  DDiiVViinncceennzzoo,,  NN..  MMaarrggoolluuss,,  PP..  

SShhoorr,,  TT..  SSlleeaattoorr,,  JJ..  SSmmoolliinn,,  aanndd  HH..  WWeeiinnffuurrtteerr,,  EElleemmeennttaarryy  GGaatteess  ffoorr  QQuuaannttuumm  CCoommppuuttaattiioonn,,  

PPhhyyss..  RReevv..  AA,,  5522,,  pppp..  33445577--33446677  ((11999955))..  hhttttpp::////pprroollaa..aappss..oorrgg//ppddff//PPRRAA//vv5522//ii55//pp33445577__11  

  

[[BBrrooookkss,,  11999999]]  MMiicchhaaeell  BBrrooookkss..  QQuuaannttuumm  CCoommppuuttiinngg  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSpprriinnggeerr  VVeerrllaagg  

LLoonnddoonn  LLiimmiitteedd  11999999..  

  

  [[ddee  GGaarriiss  eett  aall,,  11999999]]  ""RReevviieeww  ooff  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  FFiirrsstt  NNAASSAA//DDooDD  WWoorrkksshhoopp  oonn  EEvvoollvvaabbllee  

HHaarrddwwaarree"",,  HHuuggoo  ddee  GGaarriiss,,  IIEEEEEE  TTrraannssaaccttiioonnss  oonn  EEvvoolluuttiioonnaarryy  CCoommppuuttaattiioonn  ((IIEEEEEE--TTEECC)),,  NNoovv  

11999999,,  VVooll..  33  NNoo..  44,,  hhttttpp::////wwwwww..ccss..uussuu..eedduu//~~ddeeggaarriiss//ppaappeerrss//IIEEEEEE--TTEECC..hhttmmll  

  

[[ddee  GGaarriiss  eett  aall,,  22000011]]  ""TThhee  SSeeccoonndd  NNAASSAA//DDooDD  WWoorrkksshhoopp  oonn  EEvvoollvvaabbllee  HHaarrddwwaarree"",,  HHuuggoo  ddee  

GGaarriiss,,  IIEEEEEE  TTrraannssaaccttiioonnss  oonn  EEvvoolluuttiioonnaarryy  CCoommppuuttaattiioonn,,  VVooll..  55,,  NNoo..  33,,  JJuunnee  22000011,,  

hhttttpp::////wwwwww..ccss..uussuu..eedduu//~~ddeeggaarriiss//ppaappeerrss//TTEECC22000011..hhttmmll  

  

[[ddee  GGaarriiss  eett  aall,,  22000033]]    ""TThhee  FFoouurrtthh  NNAASSAA//DDooDD  WWoorrkksshhoopp  oonn  EEvvoollvvaabbllee  HHaarrddwwaarree"",,  HHuuggoo  ddee  

GGaarriiss,,  ttoo  aappppeeaarr,,  IIEEEEEE  TTrraannssaaccttiioonnss  oonn  EEvvoolluuttiioonnaarryy  CCoommppuuttaattiioonn,,  DDeecc  22000033,,  

hhttttpp::////wwwwww..ccss..uussuu..eedduu//~~ddeeggaarriiss//ppaappeerrss//EEHH--22000022rreeppoorrtt..ddoocc  

  

[[ddee  GGaarriiss  eett  aall,,  22000033]]    ““  HHyybbrriidd  QQuuaannttuumm  EEvvoolluuttiioonnaarryy  AAllggoorriitthhmm  "",,  RRaavviicchhaannddrraa  SSrriirraamm,,  HHuuggoo  

ddee  GGaarriiss,,  ZZiijjuunn  ZZhhaanngg;;  GGeenneettiicc  aanndd  EEvvoolluuttiioonnaarryy  CCoommppuuttaattiioonn  CCoonnffeerreennccee  ((GGeeccccoo))    ((aacccceepptteedd  aass  

aa  llaattee  bbrreeaakkiinngg  ppaappeerr)),,  CChhiiccaaggoo,,  IIlllliinnooiiss,,  UUSSAA,,  JJuullyy  1144--1188,,  22000033..  

hhttttpp::////wwwwww..ccss..uussuu..eedduu//~~ddeeggaarriiss//ppaappeerrss//AAHHyybbrriiddQQuuaannttuummEEvvoolluuttiioonnaarryyAAllggoorriitthhmm..ddoocc  

  

[[ddee  GGaarriiss  eett  aall,,  22000033]]  ""QQuuaannttuumm  CCoommppuuttaattiioonn  vvss..  EEvvoolluuttiioonnaarryy  CCoommppuuttaattiioonn  ::  CCoouulldd  

EEvvoolluuttiioonnaarryy  CCoommppuuttaattiioonn  BBeeccoommee  OObbssoolleettee??"",,  HHuuggoo  ddee  GGaarriiss,,  RRaavviicchhaannddrraa  SSrriirraamm,,  ZZiijjuunn  

ZZhhaanngg;;  ((aacccceepptteedd  aatt))  tthhee  CCoonnggrreessss  oonn  EEvvoolluuttiioonnaarryy  CCoommppuuttaattiioonn,,  CCaannbbeerrrraa,,  AAuussttrraalliiaa,,  DDeecc..  88--1122,,  

22000033..  hhttttpp::////wwwwww..ccss..uussuu..eedduu//~~ddeeggaarriiss//ppaappeerrss//CCEECC--QQNNNN--22000033..PPDDFF  oorr  ..ppss))  

[[ddee  GGaarriiss  eett  aall,,  22000033]]    ""QQuuaannttuumm  GGeenneerraattiioonn  ooff  NNeeuurraall  NNeettwwoorrkkss"",,  HHuuggoo  ddee  GGaarriiss,,  RRaavviicchhaannddrraa  

SSRRIIRRAAMM,,  ZZiijjuunn  ZZHHAANNGG,,  IInntt..  JJooiinntt  CCoonnff..  oonn  NNeeuurraall  NNeettwwoorrkkss,,  PPoorrttllaanndd,,  OOrreeggoonn,,  UUSSAA,,  JJuullyy  2200--

2244,,  22000033..    

hhttttpp::////wwwwww..ccss..uussuu..eedduu//~~ddeeggaarriiss//ppaappeerrss//IIJJCCNNNN--22000033--QQNNNN..ddoocc  

  

[[ddee  GGaarriiss  eett  aall,,  22000033]]    ""QQuuaannttuumm  vveerrssuuss  EEvvoolluuttiioonnaarryy  SSyysstteemmss  ::  TToottaall  vveerrssuuss  SSaammpplleedd  SSeeaarrcchh"",,  

HHuuggoo  ddee  GGAARRIISS,,  AAmmiitt  GGAAUURR,,  RRaavviicchhaannddrraa  SSRRIIRRAAMM,,  55tthh..  IInntt..  CCoonnff..  oonn  EEvvoollvvaabbllee  SSyysstteemmss  

((IICCEESS)),,  TTrroonnddhheeiimm,,  NNoorrwwaayy,,  MMaarrcchh  22000033..  

hhttttpp::////wwwwww..ccss..uussuu..eedduu//~~ddeeggaarriiss//ppaappeerrss//IICCEESS22000033..ddoocc  

  

[de Garis et al, 2002]  de Garis, H., and Korkin, M., “THE CAM-BRAIN MACHINE (CBM) An 

FPGA Based Hardware Tool which Evolves a 1000 Neuron Net Circuit Module in Seconds and 

Updates a 75 Million Neuron Artificial Brain for Real Time Robot Control,” Neurocomputing, 

42:1-4, Elsevier, February, 2002. http://www.cs.usu.edu/~degaris/papers/evolnrlsys.pdf or .ps 

  

http://prola.aps.org/pdf/PRA/v52/i5/p3457_1
http://www.cs.usu.edu/~degaris/papers/EH-2002report.doc
http://www.cs.usu.edu/~degaris/papers/AHybridQuantumEvolutionaryAlgorithm.doc
http://www.cs.usu.edu/~degaris/papers/CEC-QNN-2003.PDF%20or%20.ps
http://www.cs.usu.edu/~degaris/papers/ICES2003.doc
http://www.cs.usu.edu/~degaris/papers/evolnrlsys.pdf


[[DDuurrrr,,  11999933]]  CChhrriissttoopphh  DDuurrrr,,  PPeetteerr  HHooyyeerr,,  AA  QQuuaannttuumm  AAllggoorriitthhmm  ffoorr  FFiinnddiinngg  tthhee  MMiinniimmuumm,,  

aarrXXiivv::qquuaanntt--pphh//99660077001144  vv22  77  JJaann  11999933..          

  

[[GGrroovveerr,,  22000000]]    LLoovv  KK..  GGrroovveerr..  RRaappiidd  ssaammpplliinngg  tthhrroouugghh  qquuaannttuumm  ccoommppuuttiinngg..  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  

3322tthh  AAnnnnuuaall  AACCMM  SSyymmppoossiiuumm  oonn  TThheeoorryy  ooff  CCoommppuuttiinngg  ((SSTTOOCC)),,  22000000,,  ppaaggeess  661188--662266..  qquuaanntt--

pphh//99991122000011..  

  hhttttpp::////aarrxxiivv..oorrgg//PPSS__ccaacchhee//qquuaanntt--pphh//ppddff//99991122//99991122000011..ppddff  

  

[[GGrruusskkaa,,  11999999]]  JJoozzeeff  GGrruusskkaa..  QQuuaannttuumm  CCoommppuuttiinngg,,  MMccGGrraaww--HHiillll  IInntteerrnnaattiioonnaall  ((UUKK))  LLiimmiitteedd  

11999999..  

  

[[HHaann  eett  aall  22000000]]    ““PPaarraalllleell  QQuuaannttuumm  IInnssppiirreedd  GGeenneettiicc  AAllggoorriitthhmm  ffoorr  CCoommbbiinnaattoorriiaall  OOppttiimmiizzaattiioonn  

PPrroobblleemmss””,,  KKuukk--HHyyuunn  HHAANN,,  KKuuii--HHoonngg  PPAARRKK,,  CCii--HHoo  LLEEEE,,  JJoonngg--HHwwaann  KKIIMM,,  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  

tthhee  22000011  CCoonnggrreessss  oonn  EEvvoolluuttiioonnaarryy  CCoommppuuttaattiioonn,,  vvooll..22  pppp  11442222--11442299,,  22000011..  

  

[[LLuukkaacc  &&  PPeerrkkoowwsskkii,,  22000022]]    ““EEvvoollvviinngg  QQuuaannttuumm  CCiirrccuuiittss  UUssiinngg  GGeenneettiicc  AAllggoorriitthhmmss””,,  MMaarrttiinn  

LLuukkaacc,,  MMaarreekk  PPeerrkkoowwsskkii,,  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  22000022  NNAASSAA//DDooDD  CCoonnffeerreennccee  oonn  EEvvoollvvaabbllee  

HHaarrddwwaarree,,  1155--1188  JJuullyy,,  22000022,,  pppp  117777--118855..  

  

[[NNiieellsseenn  &&  CChhuuaanngg,,  22000000]]    MMiicchhaaeell  AA..  NNiieellsseenn,,  IIssssaacc  LL..  CChhuuaanngg..  QQuuaannttuumm  CCoommppuuttaattiioonn  aanndd  

QQuuaannttuumm  IInnffoorrmmaattiioonn,,  CCaammbbrriiddggee  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss  22000000..  

      

[[RRiieeffffeell,,  22000000]]    EElleeaannoorr  RRiieeffffeell..  AAnn  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  QQuuaannttuumm  CCoommppuuttiinngg  ffoorr  NNoonn--PPhhyyssiicciissttss,,  

AACCMM  CCoommppuuttiinngg  SSuurrvveeyyss,,  VVooll..  3322,,  NNoo..33,,  SSeepptteemmbbeerr  22000000,,  pppp..  330000--333355..  

hhttttpp::////xxxxxx..llaannll..ggoovv//PPSS__ccaacchhee//qquuaanntt--pphh//ppddff//99880099//99880099001166..ppddff  

  

[[RRuubbiinnsstteeiinn  22000011]]    ““EEvvoollvviinngg  QQuuaannttuumm  CCiirrccuuiittss  UUssiinngg  GGeenneettiicc  PPrrooggrraammmmiinngg””,,  BB..II..PP..  

RRuubbiinnsstteeiinn,,  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  22000011  CCoonnggrreessss  oonn  EEvvoolluuttiioonnaarryy  CCoommppuuttaattiioonn  ((CCEECC22000011)),,  pppp  

114444--115511  

  

[[VVeeddrraall  eett  aall,,  11999966]]      VVllaattkkoo  VVeeddrraall,,  AAddrriiaannoo  BBaarreennccoo,,  aanndd  AArrttuurr  EEkkeerrtt..  QQuuaannttuumm  nneettwwoorrkkss  ffoorr  

eelleemmeennttaarryy  aarriitthhmmeettiicc  ooppeerraattiioonnss,,  PPHHYYSSIICCAALL  RREEVVIIEEWW  AA,,  5544,,  nnuummbbeerr  11,,  jjuullyy  11999966..  

hhttttpp::////pprroollaa..aappss..oorrgg//ppddff//PPRRAA//vv5544//ii11//pp114477__11  

  

[[VVeeddrraall,,  11999999]]    VVllaattkkoo  VVeeddrraall,,  CChhaapptteerr  1122,,  ““QQuuaannttuumm  NNeettwwoorrkkss  aanndd  QQuuaannttuumm  AAllggoorriitthhmmss””,,  iinn  

MMiicchhaaeell  BBrrooookkss..  QQuuaannttuumm  CCoommppuuttiinngg  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSpprriinnggeerr--VVeerrllaagg,,  LLoonnddoonn  LLiimmiitteedd  

11999999..  

  

http://arxiv.org/PS_cache/quant-ph/pdf/9912/9912001.pdf
http://xxx.lanl.gov/PS_cache/quant-ph/pdf/9809/9809016.pdf
http://prola.aps.org/pdf/PRA/v54/i1/p147_1

