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Rachel Batalha de Lima, Elloá B. Guedes
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Abstract. FTSimulator is a software tool for research and study purposes which
implements both classical and quantum Fourier transforms. In the quantum
case, this simulation is very important since implementations of large scale
quantum computers still not exist. One of the limitations found in this simulator was the absence of a graphics user interface, the users could only interact
with it through a character-oriented interface. In this context, the goal of this
work is to present the implementation of graphics user interface for this simulator, allowing a better interaction with its users as well as a better visualization
of the data produced by this software.
Resumo. O FTSimulator é um software computacional voltado para fins de
pesquisa e de estudo que implementa a transformada de Fourier em suas
versões clássica e quântica. Esta última, em particular, é de bastante interesse, pois tal simulação permite que computadores convencionais a executem,
mesmo sem a existência de um computador quântico de larga escala. Uma das
limitações verificadas neste simulador, entretanto, era a ausência de uma interface gráfica para o usuário, que interagia com o simulador por uma interface
orientada à caracteres. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar a
implementação de uma interface gráfica para este simulador, permitindo uma
melhor interação com o usuário e colaborando para uma melhor visualização
dos resultados produzidos por este software.

1. Introdução
Um dos algoritmos de bastante destaque na Computação Quântica é a transformada
quântica de Fourier [Nielsen and Chuang 2010, Cap. 5]. Esta transformada consiste
em um procedimento para estruturar uma representação alternativa de estados quânticos,
que vêm a auxiliar em muitos algoritmos. Por exemplo, graças à transformada quântica de
Fourier, Shor [Shor 1997] foi capaz de consolidar um algoritmo quântico para fatoração
e logaritmo discreto com um ganho superpolinomial em relação ao melhor algoritmo
clássico existente. Na verdade, este é um dos resultados de maior impacto da Computação
Quântica até os dias atuais.
Levando em consideração a importância desta transformada para a área em questão,
o FTSimulator foi construı́do em um trabalho anterior, caracterizando-se por ser um software de código aberto desenvolvido em Visual-C++ que implementa a transformada rápida
de Fourier e também a sua contrapartida quântica [Pereira et al. 2013]. Este simulador
possui importância em diversos aspectos, pois (i) facilita a compreensão da transformada
quântica de Fourier em si, o que se mostra útil para áreas como Matemática, Computação,

Engenharias, etc.; (ii) serve como material para embasar a realização de outras pesquisas,
a exemplo daquelas que vierem a utilizar o algoritmo da transformada quântica de Fourier
como um de seus componentes; (iii) auxilia na reprodução de resultados já apresentados
na literatura, como uma maneira de validá-los; e (iv) atua como um material de apoio no
ensino da Computação e Comunicações Quânticas, apresentando os passos que compõem
o algoritmo de maneira interativa e com a utilização de gráficos.
Dada a importância da transformada quântica de Fourier e a ausência de computadores quânticos para implementá-la diretamente, o uso de tais simuladores torna-se imprescindı́vel. Porém, uma das limitações observadas no FTSimulator foi que este software não dispõe e uma interface gráfica, sendo executado completamente por linha de
comando.
Cada vez mais, a vida humana está ligada ao uso de computadores e dispositivos
eletrônicos; isto ocorre tanto nas atividades pessoais quanto no trabalho. A facilidade
de uso destes elementos é crescentemente uma parte essencial do projeto, pelo simples
fato de que dispositivos ou aplicativos com “interface difı́cil” não são utilizados como
deveriam, e que incorrem em desperdı́cio de tempo e aumento da necessidade de treinamento [Myers 1993]. Em função disso, uma das preocupações na no desenvolvimento
de dispositivos e aplicativos é a interação humano-computador, ou seja, a relação entre
sistema e usuário.
No caso do software, em particular, a importância de uma boa interface gráfica
pode ser a diferença entre a aceitação ou rejeição do mesmo. Os usuários podem tender
a rejeitar um software se perceberem que este não é fácil de aprender, de usar, ou demasiadamente pesado, por exemplo. Uma boa interface gráfica pode fazer um produto ter
fácil compreensão e utilização, o que resulta em uma maior aceitação por parte do seu
público-alvo [Miranda 2011].
Levando o que foi apresentado consideração, no contexto deste trabalho percebeuse que a ausência de uma interface gráfica no FTSimulator para entrada e saı́da de dados é
um dos fatores que limitam o uso e a compreensão dos dados produzidos pela simulação.
Com o intuito de prover uma melhor utilização do FTSimulator por seus usuários,
o objetivo deste trabalho foi a construção de uma interface gráfica para o simulador em
questão. Para apresentar os resultados obtidos, este artigo está organizado como segue.
A fundamentação teórica da QFT é mostrada na Seção 2. A implementação da interface
gráfica para o simulador é apresentada na Seção 3. Por fim, as considerações finais e
sugestões de trabalhos futuros são mostrados na Seção 4.

2. Transformada Quântica de Fourier
A chamada análise de Fourier recebeu esta denominação em homenagem ao matemático Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), pelas suas contribuições à teoria de
representação de funções como superposições ponderadas de senóides. A Transformada
Clássica de Fourier, ou Transformada Discreta de Fourier (DFT), converte sinais nãoperiódicos do domı́nio do tempo em representações no domı́nio da frequência (ou espectrais). Esta transformada possui várias aplicações como na: Fı́sica, Quı́mica, Teoria dos
Números, Análise Combinatória, Processamento de Sinais, Imagem e Voz, Teoria das
Probabilidades, Estatı́stica, Criptografia e outras áreas [James 2002].
Por muitos anos pensou-se que a DFT exigisse O(N 2 ) operações, onde N é o
número de pontos do vetor de entrada, o que parece uma ideia intuitiva já que a Transformada de Fourier pode ser vista como a multiplicação de uma matriz N xN por um vetor.

Porém, Cooley e Tukey (1965) descreveram um algoritmo para cálculo da DFT que realizava apenas O(N log N ) operações a qual recebeu o nome de Transformada de Fourier
Rápida (FFT) [Cooley and Tukey 1965]. Apenas um ano após a publicação do artigo
de Cooley e Tukey, Rudnick (1966) já apresentava um programa de computador para o
cálculo da DFT, também de complexidade O(N log N ), baseando-se em um método desenvolvido anteriormente por Danielson e Lanczos (1942). Até mesmo Gauss, no inı́cio
do século XIX, já havia descoberto um método eficiente para cálculo de DFT em um caso
particular [Marquezino 2006].
A Transformada Quântica de Fourier (QFT – Quantum Fourier Transform) é exatamente a mesma da DFT, embora use uma notação diferente, levando em consideração
as adaptações necessárias para o domı́nio quântico. Para um melhor entendimento da
Transformada Quântica de Fourier é necessário levar em consideração que a Fórmula de
Euler enuncia que um número ω, escrito sob a forma ω = cos(θ) + ı sin(θ) pode também
ser denotado por ω = eıθ . Levando isto em consideração, a definição formal da QFT é
dada a seguir.
Definição 1 (Transformada Quântica de Fourier). . Seja |ji um vetor ortonormal em
um espaço de Hilbert H de dimensão 2m , ou seja, pertencente à base {|0i, |1i, ..., |2m −
1i}. A Transformada quântica de fourier de |ji é dada por
m

2 −1
1 X 2Πkjι
QF T |ji = √
e 2m |ki.
2m k=0

(1)

Para fins de implementação, prefere-se a versão matricial da QFT, a qual pode ser
obtida pela multiplicação de um vetor α de números complexos com a matriz da QFT de
dimensão M = 2m , a qual é mostrada na Eq. (2) [Dasgupta et al. 2006, Cap. 10]. O
resultado desta multiplicação é um vetor β, também de números complexos. Os vetores α
e β representam, no cenário da Computação Quântica, os chamados qubits, i.e., os estados
de um sistema quântico.
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em que ω é uma raiz M-ésima da unidade. O fator √1M é introduzido para que |αı|2 e
|βı|2 sejam igual a 1, uma das restrições necessárias para a representação adequada de
bits quânticos [Nielsen and Chuang 2010, Cap. 2].
Ao transpor a Eq. (2) para o domı́nio da programação, possibilitando a sua
implementação em computadores atuais, é interessante observar que o expoente de ω
pode ser associado a duas variáveis de iteração, uma no sentido horizontal e outra no sentido vertical, em que ambas variam de 0 a M − 1 a partir da segunda linha e da segunda
coluna. Como resultado, é possı́vel construir matrizes para a QFT de tamanho arbitrário,
conforme ilustrado na Figura 1.
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void CQFT::QFTOPERATOR(complex **qftOp, int N) {
for (int i = 0; i < N; i++) {
for (int j = 0; j < N; j++) {
qftOp[i][j] = complex((double)
(1/sqrt((float) N))*cos(2*PI*i*((float) j/((int) N))),
(double) (1/sqrt((float) N))*sin(2*PI*i*((float) j/((int) N))))
}
}
}

Figura 1: Algoritmo na linguagem Visual C++ ilustrando como o operador da QFT é
construı́do [Pereira et al. 2013].

A Criptografia utilizada nos dias atuais baseia-se na hipótese intratabilidade de
certos problemas perante o paradigma de computação atual. Um dos principais algoritmos
de chave pública utilizado nos dias atuais, o RSA, por exemplo, baseia-se na dificuldade
dos computadores de fatorarem números grandes, as chaves são geradas matematicamente
por meio do produto de dois números primos grandes [Paar and Pelzl 2010].
Perante os computadores quânticos, porém, a segurança do RSA não se mantém,
em virtude do algoritmo quântico da fatoração de Shor [Pfeiffer et al. 2014]. Este algoritmo faz uso da QFT e se vale dos princı́pios matemáticos de Euler, tendo por objetivo
encontrar uma raiz primitiva da chave privada. Com isto, é possı́vel fatorar a chave secreta
de maneira fácil, o que causa uma quebra na segurança. Este algoritmo foi um importante
marco para a Computação Quântica, mas só será implementado fisicamente quando houver computadores quânticos com muitos qubits, o que ainda não é uma realidade nos dias
atuais.
Outros aplicações importantes da QFT são seu uso no comprometimento da imprevisibilidade de geradores pseudo-aleatórios criptograficamente seguros [Guedes et al.
2013] e no cálculo da sı́ndrome de decodificação para códigos grafos quânticos [Santos
et al. 2013], etc.

3. Implementação da Interface Gráfica para o FTSimulator
Em sua versão original, o FTSimulator não dispõe de uma interface gráfica, sendo executado pelo usuário somente por uma interface orientada a caracteres, conforme ilustrado
na Figura 2. A ausência de uma interface gráfica para entrada e saı́da de dados diminui a
usabilidade, um dos fatores que limitam o uso e a compreensão dos dados produzidos por
este simulador.
Figura 2: Exemplos de telas disponı́veis para a interação com o usuário na primeira
versão do FTSimulator.
(a) Tela inicial do FTSimulator

(b) Tela de escolha da Transformada
Clássica de Fourier

Para endereçar este problema, seria necessário implementar uma interface gráfica
para o simulador. Para alcançar este objetivo, houve primeiramente uma etapa de

prototipação da interface gráfica, na qual foram concebidas as telas de interação com o
usuário, levando em consideração o fluxo de informação necessário para uma simulação.
Em seguida, tomando como base estes protótipos, houve a implementação da interface
gráfica. Estas duas etapas são detalhadas nas seções a seguir.

3.1. Prototipação da Interface

A prototipação é um processo que tem como objetivo facilitar o entendimento dos requisitos, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Os protótipos são aliados das
metodologias ágeis de desenvolvimento, por permitirem um maior alinhamento entre a
equipe de desenvolvimento e o cliente final [Camarini 2013].
No escopo deste projeto, para a realização da prototipação da interface do FTSimulator foi utilizada a ferramenta Balsamiq Mockups, criada pela Balsamiq Studios
na linguagem de programação ActionScript, que executa Adobe AIR (Adobe Integrated
Runtime). O Balsamiq Mockups é uma ferramenta gráfica para esboçar interfaces com
o usuário, para sites, desktop e aplicações móveis da web. Esta ferramenta proporciona
uma grande interatividade na concepção de protótipos, tornando-os de fácil criação, compartilhamento e de compreensão, permitindo um maior feedback por parte dos futuros
usuários [Studios 2015].
Para a prototipação da interface gráfica, a melhoria de alguns aspectos foram considerados a partir da versão original do simulador, a citar: (i) as informações solicitadas
ao usuário – as opções de escolha eram endereçadas de maneira numérica, e.g., “ 1 para
opção FFT, 2 para opção QFT, etc.”; (ii) a localização dos arquivos de entrada e saı́da –
o usuário deveria manter arquivos de entrada com nomes especı́ficos em uma localização
especı́fica, os arquivos de saı́da eram produzidos sempre na pasta em que o FTSimulator
executava; (iii) as mensagens de erro eram genéricas e demandavam que o usuário reiniciasse o programa; e (iv) uma vez feita uma escolha, esta não poderia ser refeita, apenas
se houvesse o reinı́cio do simulador.
Embora permitisse a execução das transformadas de Fourier, a interação com o
usuário não era favorecida em virtude das caracterı́sticas mencionadas. Estes aspectos foram levados em consideração na etapa de prototipação, visando a melhoria dos mesmos.
As seguintes decisões foram tomadas nesta etapa: no caso das opções numéricas, a troca
natural seria por botões ou listas de escolhas, evitando que o usuário pudesse escolher
além das opções disponı́veis; no caso dos arquivos de entrada e saı́da, teria-se a navegação
por diretórios do sistema, a escolha de arquivos com qualquer nomenclatura para entrada,
e a exibição dos arquivos produzidos ao final da simulação; no caso das mensagens de
erro, elaborar mensagens mais especı́ficas, endereçando não apenas o problema encontrado, como também uma sugestão de solução quando esta dependesse do usuário; e, por
fim, a possibilidade de voltar a uma etapa anterior do processo de simulação, incluindo a
etapa inicial.
Como resultado destas considerações, a etapa de prototipação resultou em um conjunto de interfaces gráficas de interação com o usuário, incluindo também a navegação
entre estas telas, mostrando o fluxo da execução do simulador. Algumas destas telas
encontram-se ilustradas na Figura 3.

Figura 3: Protótipos para a interface gráfica do FTSimulator
(b) Protótipo da tela de entrada de
arquivo

(a) Protótipo da tela inicial

3.2. Implementação da Interface
Após a etapa de prototipação da interface gráfica, foi iniciada a implementação da mesma
na plataforma Microsoft Visual Studio. Esta plataforma permite que interfaces com o
usuário sejam desenvolvidas de duas maneiras: (i) interface orientada à caracteres, na
qual toda interação é por meio de texto em um console; e (ii) interface em modo gráfico
(GUI – Graphical User Interface), por meio de formulários que consistem em janelas que
podem agregar janela principal, janela filha e caixas de diálogo [Manzano 2013].
Algumas das vantagens da plataforma Microsoft Visual Studio para a
implementação de interfaces em modo gráfico é a possibilidade de compilação diretamente para o hardware, o que a torna de execução rápida, com baixo consumo de recursos e que gera executáveis de tamanho menor quando comparada à outras linguagens
de programação, e também a portabilidade para plataformas que a Microsoft fornece suporte [ITProPortal 2010].
Algumas das interfaces gráficas construı́das para o FTSimulator com a plataforma
Microsoft Visual Studio encontram-se ilustradas na Figura 4.
Na Figura 5 é possı́vel observar um contraste entre a versão inicial da tela orientada
à caracteres disponı́vel na primeira versão do FTSimulator, o seu protótipo e, finalmente,
a sua versão implementada, produzida como resultado deste trabalho.
Figura 5: Contraste entre a versão inicial do FTSimulator, protótipo da interface gráfica e
interface gráfica implementada.
(a) Versão inicial

(b) Protótipo

(c) Resultado Final

4. Considerações Finais
Este trabalho teve por objetivo apresentar o desenvolvimento de uma interface gráfica
para um simulador da Transformada Quântica de Fourier chamado FTSimulator. Este
simulador tem por objetivo possibilitar a execução desta transformada em computadores
clássicos, sendo voltada para pesquisadores da área ou para estudantes interessados em

Figura 4: Interface gráfica do FTSimulator.
(a) Tela inicial

(b) Tela de entrada de arquivos

(c) Tela de escolha de funções
pré-definidas

aprender os conceitos ligados à este algoritmo quântico. Uma das limitações observadas
na versão original deste simulador, entretanto, era a ausência de uma interface gráfica, o
que era uma limitação no uso e na compreensão dos resultados produzidos.
A nova versão do FTSimulator na qual a interface gráfica já encontra-se disponı́vel
pode ser obtida em https://goo.gl/UA5C8R. A nova versão também é open-source
e gratuita, podendo ser utilizada para fins de pesquisa e educacionais.
Em trabalhos futuros almeja-se continuar o desenvolvimento de novas funcionalidades para este simulador, incluindo, em particular, um método para otimização da
multiplicação de matrizes a ser utilizado na transformada quântica de Fourier.
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