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BAB 1

PENDAHULUAN

Pembelajaran mesin mengacu pada bidang ilmu komputer di mana pola berasal dari data
(‘dipelajari ’) dengan tujuan untuk memahami input yang sebelumnya tidak dikenal. Sebagai
bagian dari kecerdasan buatan dan statistik, algoritma pembelajaran mesin memproses
sejumlah besar informasi untuk tugas-tugas yang datang secara alami ke otak manusia,
seperti pengenalan gambar dan ucapan, identifikasi pola atau optimasi strategi. Masalah-
masalah ini menjadi sangat penting di era digital kita, contoh ilustratif adalah algoritma
pembelajaran mesin PageRank Google untuk mesin pencari yang dipatenkan oleh Larry
Page pada tahun 19971 dan menyebabkan munculnya apa yang sekarang menjadi salah
satu perusahaan IT terbesar di dunia. Aplikasi penting lainnya dari pembelajaran mesin
adalah filter mail spam, pengenalan iris untuk sistem keamanan, evaluasi perilaku konsumen,
menilai risiko di sektor keuangan atau mengembangkan strategi untuk permainan komputer.
Singkatnya, pembelajaran mesin berperan di manapun kita membutuhkan komputer untuk
menginterpretasikan data berdasarkan pengalaman. Ini biasanya melibatkan sejumlah besar
pasangan data input-output yang dikumpulkan sebelumnya, dan algoritma pembelajaran
mesin harus sangat efisien untuk menangani apa yang disebut big data.

Karena volume data yang disimpan secara global tumbuh sekitar 20% setiap tahun
(saat ini berkisar dalam urutan beberapa ratus exabytes [1]), tekanan untuk menemukan
pendekatan inovatif untuk pembelajaran mesin meningkat. Sebuah ide yang menjanjikan yang
saat ini diselidiki oleh akademisi serta di laboratorium penelitian perusahaan IT terkemuka
mengeksploitasi potensi komputasi kuantum untuk mengoptimalkan algoritma pembelajaran
mesin klasik. Dalam dekade terakhir, fisikawan sudah menunjukkan kekuatan mengesankan
sistem kuantum untuk pemrosesan informasi. Berbeda dengan komputer konvensional yang

1Lihat https://www.princeton.edu/ achaney/tmve/wiki100k/ docs/PageRank.html [Last accessed
6/24/2014]
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dibangun di atas implementasi fisik dari dua keadaan ‘0 ’dan‘ 1’, komputer kuantum dapat
menggunakan superposisi qubit dari dua keadaan kuantum |0⟩ dan |1⟩ (misalnya dikodekan
dalam dua tingkat energi atom yang berbeda) untuk mengikuti banyak jalur komputasi yang
berbeda pada saat yang sama. Tetapi hukum mekanika kuantum juga membatasi akses kita
ke informasi yang tersimpan dalam sistem kuantum, sehingga sangat sulit menghasilkan
algoritma kuantum yang mengungguli algoritma-algoritma klasiknya. Namun, toolbox
algoritma kuantum sekarang cukup mapan dan berisi sejumlah contoh mengesankan yang
mempercepat metode klasik yang sudah dikenal [2]. Implementasi teknologi komputasi
kuantum sedang muncul [3], dan banyak yang percaya bahwa itu hanya masalah waktu
sampai banyak proposal teoritis dapat diuji pada mesin nyata. Dengan latar belakang ini,
bidang penelitian baru pembelajaran mesin kuantum mungkin menawarkan potensi untuk
merevolusi cara masa depan pemrosesan data cerdas.

Sejumlah kontribusi akademik baru-baru ini mengeksplorasi ide untuk menggunakan
keunggulan komputasi kuantum untuk meningkatkan algoritma pembelajaran mesin. Sebagai
contoh, beberapa upaya telah dilakukan dalam pengembangan versi kuantum [4, 5, 6]
jaringan saraf tiruan (yang banyak digunakan dalam pembelajaran mesin), tetapi mereka
sering didasarkan pada perspektif yang lebih biologis dan terobosan utama belumlah
selesai [7]. Beberapa penulis mencoba mengembangkan seluruh algoritma kuantum yang
memecahkan masalah pengenalan pola [8, 9, 10]. Proposal lain menyarankan untuk
menjalankan subrutin dari algoritma pembelajaran mesin klasik pada komputer kuantum,
berharap untuk mendapatkan kecepatan [11, 12, 13]. Pendekatan yang menarik adalah
pembelajaran mesin kuantum adiabatik, yang tampaknya cocok untuk beberapa kelas
masalah optimisasi [14, 15, 16]. Model stokastik seperti teori keputusan Bayesian atau
model Markov tersembunyi menemukan terjemahan yang elegan ke dalam bahasa sistem
kuantum terbuka [17, 18]. Meskipun tingkat minat yang meningkat di bidang ini, teori
komprehensif pembelajaran kuantum, atau bagaimana informasi kuantum pada prinsipnya
dapat diterapkan pada bentuk komputasi yang cerdas, masih berada pada tahap awal
pengembangan.

Buku saku ini memberikan gambaran sistematis tentang bidang yang muncul dari
pembelajaran mesin kuantum, dengan fokus pada metode untuk klasifikasi pola. Setelah
diskusi singkat tentang konsep pembelajaran klasik dan kuantum dalam bab 2, buku ini dibagi
menjadi tujuh sub-bab, masing-masing menyajikan metode standar pembelajaran mesin
(yaitu metode k-tetangga terdekat (k-nearest neighbour methods), mesin pendukung vektor
(support vector machines), klasterisasi k-means (k-means clustering), jaringan saraf, pohon
keputusan, teori Bayesian dan model Markov tersembunyi) dan berbagai pendekatan untuk
menghubungkan setiap metode dengan fisika kuantum. Struktur ini mencerminkan bidang
yang masih agak terfragmentasi dan memungkinkan pembaca untuk memilih bidang minat
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Gambar 1.1: Gambaran metode pembelajaran mesin dan pendekatan-pendekatan dari
perspektif informasi kuantum yang disajikan dalam buku saku ini.

tertentu. Seperti dirangkum dalam Gambar 1.1, untuk k-nearest neighbour methods, support
vector machines dan k-means clustering, penulis terutama berkepentingan untuk menemukan
perhitungan efisien jarak klasik pada komputer kuantum yang potensial, sementara metode
probabilistik seperti teori Bayesian dan model Markov tersembunyi menemukan analogi
dalam formalisme sistem kuantum terbuka. Jaringan saraf dan pohon keputusan masih
menunggu versi kuantum yang meyakinkan, meskipun terutama yang pertama telah menjadi
bidang penelitian yang relatif aktif dalam dekade terakhir. Akhirnya, dalam bab 4 kita secara
singkat membahas perlunya pekerjaan di masa depan pada pembelajaran mesin kuantum
yang berkonsentrasi pada bagaimana bagian learning sebenarnya dari metode pembelajaran
mesin dapat ditingkatkan menggunakan kekuatan pemrosesan informasi kuantum.
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BAB 2

PEMBELAJARAN MESIN KLASIK
DAN KUANTUM

2.1 Pembelajaran Mesin Klasik

Teori pembelajaran mesin adalah subdisiplin penting dari kecerdasan buatan dan statistik,
dan akarnya dapat ditelusuri kembali ke awal dari jaringan saraf tiruan dan penelitian
kecerdasan buatan pada tahun 1950 [19, 20]. Pada tahun 1959, Arthur Samuel memberikan
definisi terkenal tentang pembelajaran mesin sebagai ‘bidang studi yang memberikan
komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit’1. Ini sebenarnya
menyesatkan, karena algoritma itu sendiri tidak beradaptasi dalam proses pembelajaran,
tetapi fungsi yang dikodekan. Dalam bahasa yang lebih formal, ini berarti bahwa hubungan
input-output dari program komputer berasal dari serangkaian data pelatihan (yang seringkali
sangat besar). Metode seperti itu semakin penting karena komputer semakin berinteraksi
dengan manusia dan harus menjadi lebih fleksibel untuk beradaptasi dengan kebutuhan
spesifik kita. Contoh yang menonjol adalah filter email spam yang belajar dari perilaku
pengguna dan database eksternal untuk mengklasifikasikan email spam baru dengan benar.
Namun, ini hanya satu dari banyak kasus di mana pembelajaran mesin bersinggungan dengan
kehidupan kita sehari-hari.

Dalam teori pembelajaran mesin, istilah learning biasanya dibagi menjadi tiga jenis (lihat
Gambar 2.1), yang membantu untuk menggambarkan spektrum dari bidang: supervised,

1Sangat menarik untuk dicatat bahwa meskipun dikutip dalam berbagai pengantar pembelajaran mesin,
referensi yang asli untuk pernyataan pembelajaran mesin yang paling terkenal sangat sulit ditemukan. Penulis
merujuk ke publikasi sekunder lainnya, atau mengutip secara kira-kira makalah seminal Samuel dari tahun
1959 [21].
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Gambar 2.1: Tiga jenis pembelajaran klasik. Pembelajaran terbimbing (supervised learning)
memperoleh pola dari data pelatihan dan menemukan penerapan dalam tugas-tugas pen-
genalan pola. Pembelajaran mandiri (unsupervised learning) menyimpulkan informasi dari
struktur input dan penting untuk klasterisasi data. Pembelajaran penguatan (reinforcement
learning) mengoptimalkan strategi karena umpan balik oleh fungsi hadiah (reward function),
dan biasanya berlaku untuk agen dan game yang cerdas.

unsupervised and reinforcement learning.

Dalam supervised learning, komputer diberikan contoh hubungan input-output yang benar
dan harus menyimpulkan pemetaan darinya. Salah satu tugas yang paling penting adalah
klasifikasi pola, di mana vektor input data harus ditugaskan ke kelas yang berbeda. Ini
mungkin terdengar seperti masalah yang agak teknis, tetapi sebenarnya adalah sesuatu yang
dilakukan manusia secara terus menerus - misalnya ketika kita mengenali wajah dari sudut
dan kondisi cahaya yang berbeda sebagai milik satu dan orang yang sama, atau ketika kita
mengklasifikasikan sinyal dari organ indera kita sebagai berbahaya atau tidak. Kita bahkan
dapat melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa klasifikasi pola adalah deskripsi abstrak
dari input ’interpretasi’ yang datang dari indera kita. Tidak mengherankan bahwa sebagian
besar penelitian pembelajaran mesin mencoba untuk meniru kemampuan luar biasa manusia
dengan komputer, dan ada banyak algoritma yang menggeneralisasi dari dataset pelatihan
besar cara mengklasifikasikan input baru.



PEMBELAJARAN MESIN KLASIK DAN KUANTUM 7

Kategori kedua, unsupervised learning, sudah lama menjadi bagian dari pembelajaran
mesin, karena pembelajaran ini menggambarkan proses menemukan pola dalam data tanpa
pengalaman atau contoh sebelumnya. Tugas utama adalah klasterisasi data, atau membentuk
subkelompok dari dataset yang diberikan, untuk merangkum sejumlah besar informasi hanya
dengan beberapa stereotip. Ini misalnya masalah penting dalam studi sosiologi dan riset
pasar. Perhatikan bahwa tugas ini terkait erat dengan klasifikasi, karena klasterisasi berarti
secara efektif untuk menetapkan kelas ke setiap vektor dari set yang diberikan, tetapi tanpa
tujuan dari memperlakukan input baru.

Akhirnya, reinforcement learning adalah yang paling dekat dengan apa yang mungkin
kita kaitkan dengan ungkapan ’pembelajarab’. Andaikan diberikan kerangka aturan dan
tujuan, agen (biasanya program komputer yang bertindak sebagai pemain dalam permainan)
mendapat hadiah atau hukuman tergantung pada strategi yang digunakan untuk menang.
Setiap hadiah memperkuat strategi saat ini, sementara hukuman mengarah pada adaptasi
kebijakannya [22, 23]. Reinforcement learning adalah mekanisme sentral dalam pengembangan
dan studi agen cerdas. Namun, itu tidak akan menjadi fokus buku ini, dan itu berbeda dalam
banyak hal dari dua jenis pembelajaran lainnya. Investigasi ke dalam permainan kuantum
dan agen cerdas kuantum beragam dan banyak (lihat misalnya pada [24, 25, 26, 27, 28]), dan
akan diperlakukan di tempat lain.

Bahkan dalam kategori-kategori ini, ungkapan ’pembelajaran’ dapat berhubungan dengan
berbagai prosedur. Misalnya, prosedur-prosedur ini mungkin merujuk ke fase pelatihan di
mana parameter optimal suatu algoritma (mis. Bobot, keadaan awal) diperoleh. Prosedur
ini dilakukan dengan menyajikan contoh hubungan input-output yang benar untuk suatu
tugas, dan mengadaptasi parameter untuk mereproduksi contoh-contoh ini. Kumpulan
pelatihan kemudian dibuang [29]. Kasus ilustratif yang dekat dengan pembelajaran manusia
adalah proses penyesuaian bobot dalam jaringan saraf tiruan melalui backpropagation atau
deep learning [30, 31]. Fase pelatihan seringkali merupakan bagian paling mahal dari
algoritma pembelajaran mesin dan metode pelatihan yang efisien menjadi sangat penting
ketika berkaitan dengan big data. Selain pembelajaran sebagai masalah optimasi parameter,
ada sejumlah besar algoritma pembelajaran mesin yang tidak memiliki fase pembelajaran
eksplisit. Misalnya, jika disajikan dengan vektor input tidak terklasifikasi, k-nearest-neighbor
untuk klasifikasi pola menggunakan data pelatihan untuk memutuskan klasifikasinya. Dalam
hal ini, pembelajaran bukan masalah optimasi parameter, melainkan fungsi keputusan yang
disimpulkan dari contoh. Dalam reinforcement learning, fungsi keputusan ini menjadi strategi
penuh, dan pembelajaran mengacu pada adaptasi strategi untuk meningkatkan peluang
hadiah di masa depan.
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Apapun jenis dan prosedur pembelajaran yang dipilih, algoritma pembelajaran mesin
yang optimal dijalankan dengan sumber daya minimum dan memiliki tingkat kesalahan
minimum yang terkait dengan tugas (seperti yang ditunjukkan oleh kesalahan klasifikasi
input, pembagian yang buruk ke dalam klaster, hadiah kecil dari strategi). Tantangan
terletak pada masalah menemukan parameter dan nilai awal yang mengarah ke solusi
optimal, atau untuk menghasilkan skema yang mengurangi kelas kompleksitas algoritma.2 Di
sinilah komputasi kuantum menjanjikan dapat membantu.

2.2 Pembelajaran Mesin Kuantum

Komputasi kuantum mengacu pada manipulasi sistem kuantum untuk memproses informasi.
Kemampuan keadaab kuantum berada dalam superposisi dengan demikian dapat mengarah
pada percepatan perhitungan komputasi dalam hal kompleksitas, karena operasi dapat
dijalankan pada banyak keadaan pada saat yang sama. Unit dasar perhitungan kuantum
adalah qubit ,

|ψ⟩ = α |0⟩ + β |1⟩ (2.1)

(dengan α, β ∈ C and |0⟩ , |1⟩ dalam ruang Hilbert dua dimensi H2). Kuadrat mutlak dari
amplitudo merupakan probabilitas pengukuran qubit dalam keadaan 0 atau 1, dan dinamika
kuantum selalu mempertahankan sifat konservasi probabilitas yang dinyatakan dengan

|α|2+|β|2= 1. (2.2)

Dalam bahasa matematika ini berarti bahwa transformasi yang memetakan keadaan
kuantum ke keadaan kuantum yang lain (biasa disebut gerbang-gerbang kuantum (quantum
gates)) harus menjadi unitary. Melalui gerbang-gerbang kuantum qubit tunggal, kita mampu
memanipulasi keadaan basis, amplitudo atau fase dari sebuah qubit (mis. melalui secara
berurutan yang disebut gerbang-X, gerbang-Z dan gerbang-Y ), atau menempatkan sebuah
qubit dengan β = 0 (α = 0) menjadi superposisi yang sama α = β = 1/

√
2 (α = 1/

√
2, β =

−1/
√
2) (gerbang Hadamard (H-gate)). Gerbang multi-qubit seringkali didasarkan pada operasi

terkontrol yang mengeksekusi operasi qubit tunggal hanya jika operasi lain (ancilla atau qubit
kontrol) berada dalam keadaan tertentu. Salah satu gerbang yang paling penting adalah
gerbang-XOR dua qubit, yang membalik keadaan basis dari qubit kedua jika qubit pertama
dalam keadaan |1⟩. Gerbang dua qubit yang dimaksud disini adalah gerbang SWAP yang
mempertukarkan keadaan dua qubit satu sama lain. Gerbang-gerbang kuantum biasanya

2Kompleksitas masalah memberi tahu kita dengan faktor apa sumber daya komputasi yang diperlukan
untuk memecahkan pertumbuhan masalah jika kita meningkatkan input ke masalah (misalnya, digit angka)
satu per satu.
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Gambar 2.2: Representasi keadaan qubit, gerbang-gerbang unitary dan pengukuran dalam
model rangkaian kuantum dan dalam formalisme matriks.

dinyatakan sebagai matriks unitary (lihat juga Gambar 2.2). Matriks beroperasi pada vektor
dimensi-2n yang memuat amplitudo keadaan basis 2n dari sistem kuantim dimensi-n. Sebagai
contoh, gerbang-XOR yang bekerja pada keadaan kuantum

|ψ⟩ = 1/
√
2 (|00⟩ + |11⟩) (2.3)

would look like 


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0


 · 1√

2




1
0
0
1


 =

1√
2




1
0
1
0


 (2.4)

dan menghasilkan
|ψ′⟩ = 1/

√
2 (|00⟩ + |10⟩). (2.5)

Seni mengembangkan algoritma untuk komputer kuantum yang potensial adalah dengan
menggunakan gerbang dasar seperti itu untuk menciptakan keadaan kuantum yang memiliki
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amplitudo yang relatif tinggi untuk keadaan yang mewakili solusi untuk masalah yang
diberikan. Pengukuran dalam basis komputasi kemudian menghasilkan hasil yang diinginkan
dengan probabilitas yang relatif tinggi. Algoritma kuantum biasanya diulang beberapa
kali karena hasilnya selalu probabilistik. Untuk pengantar komprehensif tentang komputasi
kuantum, kita dapat merujuk ke buku teks standar dari Nielsen dan Chuang [2].

Dalam pembelajaran mesin kuantum, algoritma kuantum dikembangkan untuk
memecahkan masalah khas pembelajaran mesin menggunakan efisiensi komputasi kuantum.
Ini biasanya dilakukan dengan mengadaptasi algoritma klasik atau subrutin mahalnya untuk
dijalankan pada komputer kuantum yang potensial. Harapannya adalah bahwa dalam waktu
dekat, mesin seperti itu akan tersedia secara umum untuk aplikasi dan dapat membantu
memproses informasi global yang jumlahnya semakin bertambah. Bidang yang muncul juga
mencakup pendekatan sebaliknya, yaitu metode pembelajaran mesin mapan yang dapat
membantu memperluas dan meningkatkan teori informasi kuantum.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, belum ada teori komprehensif pembelajaran kuantum.
Diskusi elemen-elemen dari teori semacam itu dapat ditemukan di [32, 33, 34]. Mengikuti
pernyataan di atas, teori pembelajaran kuantum akan merujuk pada metode pemrosesan
informasi kuantum yang mempelajari hubungan input-output dari input pelatihan, baik untuk
optimalisasi parameter sistem (misalnya operator unitary, lihat [35]) atau untuk menemukan
’fungsi keputusan kuantum’ atau ’strategi kuantum’. Ada banyak pertanyaan terbuka
tentang bagaimana prosedur pembelajaran kuantum yang efisien bisa terlihat. Sebagai
contoh, bagaimana kita dapat secara efisien mengimplementasikan masalah optimisasi (yang
biasanya diselesaikan dengan metode iteratif dan disipatif seperti gradient descent) pada
komputer kuantum yang koheren dan reversibel? Bagaimana kita bisa menerjemahkan
dan memproses informasi struktural yang penting, seperti metrik jarak, menggunakan
keadaan kuantum? Bagaimana kita merumuskan strategi keputusan dalam terminologi fisika
kuantum? Dan pertanyaan keseluruhan, apakah ada cara umum bagaimana fisika kuantum
secara prinsip dapat mempercepat masalah pembelajaran mesin tertentu?

Pertanyaan mendasar juga adalah representasi data klasik oleh sistem kuantum. Pen-
dekatan yang paling umum dalam komputasi kuantum adalah merepresentasikan informasi
klasik sebagai string biner (x1, ...xn) dengan xi ∈ {0, 1} untuk i = 1, ..., n, yang ditranslasi
langsung menjadi keadaan kuantum n-qubit |x1...xn⟩ dari ruang Hilbert dimensi-2n dengan
basis {|0....00⟩ , |0....01⟩ , ..., |1....11⟩}, dan untuk membaca informasi melalui pengukuran.
Namun, algoritma pembelajaran mesin yang ada sering didasarkan pada struktur internal data
ini, misalnya jarak Euclidean sebagai ukuran kesamaan antara dua contoh fitur. Representasi
data alternatif telah diusulkan oleh Seth Lloyd dan rekan kerjanya, yang menyandikan
informasi klasik ke dalam norma keadaan kuantum , ⟨x| x⟩ = |x⃗|−1x⃗2, mengarah ke definisi
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[11, 12]
|x⟩ = |x⃗|−1/2x⃗. (2.6)

Untuk memanfaatkan kekuatan mekanika kuantum tanpa dibatasi oleh ide klasik pengkodean
data, penemuan cara-cara yang ’benar-benar kuantum’ dalam merepresentasikan dan mengek-
straksi informasi dapat menjadi vital bagi masa depan pembelajaran mesin kuantum.
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BAB 3

ALGORITMA-ALGORITMA
PEMBELAJARAN MESIN
KUANTUM

Sebelum melanjutkan diskusi tentang algoritma pembelajaran mesin klasik dan versi kuantum-
nya, kita harus melihat pada masalah aktual yang ingin diselesaikan oleh metode ini, serta
memperkenalkan formalisme yang digunakan di seluruh buku ini. Mungkin aplikasi yang
paling penting adalah tugas klasifikasi pola pattern classification, dan ada banyak algoritma
klasik yang menangani masalah ini. Berdasarkan serangkaian contoh pelatihan yang terdiri
dari vektor fitur1 Dan atribut kelasnya masing-masing, komputer harus mengklasifikasikan
dengan benar vektor fitur yang tidak diketahui. Misalnya, vektor fitur dapat berisi informasi
yang telah diproses pada pasien dan penyakit yang didiagnosis dengan benar. Algoritma
pembelajaran mesin kemudian harus menemukan penyakit yang benar dari pasien baru.Lebih
tepatnya, andaikan diberikan satu set pelatihan

T = {v⃗p, cp}p=1,...,N (3.1)

dari N vektor fitur dimensi-n v⃗ dan kelasnya masing-masing cp, serta vektor input dimensi-n
baru x⃗, kita harus mencari kelas cx dari vektor x⃗.

Terkait erat dengan klasifikasi pola adalah tugas-tugas lain seperti pattern completion
(menambahkan informasi yang hilang ke input yang tidak lengkap), associative memory
(mengambil salah satu dari sejumlah vektor memori yang disimpan atas input) atau pattern
recognition (termasuk menemukan dan memeriksa bentuk pola; istilah ini sering digunakan

1Vektor fitur memiliki entri yang merujuk pada informasi pada kasus tertentu, dengan kata lain sebuah
datapoint.
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sebagai sinonim dari klasifikasi pola).

Masalah utama dari unsupervised learning adalah klasterisasi data. Andaikan diberikan
sekumpulan vektor fitur {v⃗p}, tujuannya adalah untuk menetapkan setiap vektor ke salah satu
dari k klaster yang berbeda sehingga input yang serupa berbagi tugas yang sama. Masalah
lain dari pembelajaran mesin menyangkut strategi optimal dalam hal fungsi penghargaan yang
tidak diketahui, andaikan diberikan sekumpulan pengamatan pilihan dan konsekuensi secara
berurutan. Seperti telah dinyatakan di atas, kita tidak akan berkonsentrasi pada pembelajaran
strategi di sini.

3.1 Metode k-Nearest Neighbour Versi Kuantum

Gambar 3.1: (a): Ilustrasi metode klasifikasi pola kNN. Vektor baru (tanda silang hitam)
ditugaskan ke kelas yang dimiliki oleh mayoritas k tetangga terdekatnya (dalam hal ini adalah
bentuk lingkaran oranye). (b): Variasi adalah metode centroid terdekat di mana vektor rata-
rata terdekat dari kelas vektor menentukan klasifikasi input baru. Hal ini dapat dipahami
sebagai metode k-nearest neighbour dengan data yang diproses sebelumnya dan k = 1.

Metode standar buku teks yang sangat populer dan sederhana untuk klasifikasi pola
adalah algoritma k-nearest neighbour. Andaikan diberikan sekumpulan pelatihan T dari
vektor fitur dengan klasifikasinya masing-masing serta vektor input tidak terklasifikasi x⃗,
idenya adalah memilih kelas cx untuk input baru yang muncul paling sering di antara k
tetangga terdekatnya (lihat Gambar 3.1).
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Ini didasarkan pada asumsi bahwa vektor fitur ’tertutup’ menyandikan contoh serupa,
yang berlaku pada banyak aplikasi. Dengan demikian ukuran jarak umum adalah produk
dalam (inner product), Euclidian atau jarak Hamming2. Pemilihan k tidak selalu mudah dan
dapat mempengaruhi hasilnya secara signifikan. Jika k dipilih terlalu besar, kita kehilangan
informasi lokalitas dan berakhir dengan pilihan mayoritas sederhana atas seluruh set pelatihan,
sementara k yang sangat kecil menyebabkan hasil yang bias-noise. Variasi algoritma
menyarankan untuk tidak menjalankannya pada set pelatihan, tetapi untuk menghitung rata-
rata atau centroid 1/Nc

∑
p v⃗

p dari semua Nc vektor milik satu kelas c sebelumnya, dan untuk

memilih kelas centroid terdekat (kita biasa menyebutnya algoritma centroid terdekat (nearest-
centroid) ). Variasi lain mengukur pengaruh tetangga berdasarkan jarak, untuk memperoleh
independensi parameter k (algoritma tetangga terdekat terbobot [37]). Metode seperti k
tetangga terdekat jelas didasarkan pada metrik jarak untuk mengevaluasi similaritas dua
vektor fitur. Upaya untuk menerjemahkan algoritma ini menjadi versi kuantum oleh karenanya
fokus pada evaluasi efisien jarak klasik melalui algoritma kuantum.

|0

|a

|b

H H

Gambar 3.2: Representasi rangkaian kuantum dari rutin test swap.

Aı̈meur, Brassard dan Gambs [38] memperkenalkan ide dengan memanfaatkan tumpang
tindih (overlap) atau ketepatan |⟨a| b⟩| dari dua keadaab kuantum |a⟩ and |b⟩ sebagai ’ukuran
similaritas’ . Ketepatan dapat diperoleh melalui rutin (routine) kuantum sederhana yang
kadang-kadang disebut sebagai tes swap [39] (lihat Gambar 3.2).

Andaikan keadaan kuantum |a, b, 0anc⟩ yang berisi dua fungsi gelombang serta register
ancilla yang awalnya diset bernilai 0,

sebuah transformasi Hadamard menset ancilla menjadi superposisi 1/
√
2(|0⟩ + |1⟩), diikuti

2Jarak Hamming antara dua string biner adalah jumlah flip yang diperlukan untuk mengubah satu menjadi
yang lain [36].
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oleh gerbang SWAP terkendali pada a dan b yang menukar kedua keadaan dengan syarat
bahwa ancilla dalam keadaan |1⟩. Gerbang Hadamard kedua pada ancilla menghasilkan
keadaan

|ψSW ⟩ =
1

2
|0⟩ (|a, b⟩ + |b, a⟩) +

1

2
|1⟩ (|a, b⟩ − |b, a⟩) (3.2)

di mana probabilitas pengukuran keadaan dasar dinyatakan oleh

P (|0anc⟩) =
1

2
+

1

2
|⟨a| b⟩|2 . (3.3)

Akibatnya, probabilitas 1/2 menunjukkan bahwa dua keadaan kuantum |a⟩ and |b⟩ tidak
tumpang tindih satu sama sekali (dengan kata lain, mereka orthogonal), sementara
probabilitas 1 menunjukkan bahwa mereka memiliki tumpang tindih maksimum.

Berdasarkan tes swap, Lloyd, Mohseni dan Rebentrost [11] mengusulkan sebuah cara

untuk mendapatkan kembali (retrieve) jarak antara dua vektor dimensi-n a⃗ and b⃗ bernilai
riil melalui suatu pengukuran kuantum. Lebih tepatnya, penulis menghitung inner product

ancilla dari keadaan |ψ⟩ = 1√
2
(|0, a⟩+ |1, b⟩) dengan keadaan |ϕ⟩ = 1√

Z
(|⃗a||0⟩− |⃗b||1⟩) (dengan

Z = |⃗a|2+|⃗b|2), mengevaluasi |⟨ϕ| ψ⟩|2 sebagai bagian dari tes swap. Ini tampaknya rumit,
namun perlu diketahui ini merupakan prosedur yang tidak mahal karena keadaan |ϕ⟩ dan |ψ⟩
dapat disiapkan secara efisien [11].

Triknya terletak pada definisi cerdas dari keadaan kuantum yang diberikan dalam
Persamaan(2.6), yang mengkodekan panjang klasik vektor x⃗ ke dalam produk skalar dari
keadaan kuantum dengan dirinya sendiri, ⟨x| x⟩ = |x⃗|−1|x⃗|. Dengan definisi ini identitas

|⃗a − b⃗|2= Z |⟨ϕ| ψ⟩|2 tetap berlaku. Akibatnya Jarak klasik antara dua vektor a⃗ dan b⃗ dapat
diambil melalui tes swap kuantum sederhana dari keadaan yang dibangun dengan cermat.
Lloyd, Mohseni dan Rebentrost menggunakan prosedur ini untuk versi kuantum dari algoritma

centroid terdekat. Dengan a⃗ ≡ x⃗ and b⃗ ≡ 1
Nc

∑
p v⃗

p, mereka mengusulkan untuk menghitung

jarak klasik dari input baru ke centroid yang diberikan, |x⃗− 1
Nc

∑
p v⃗

p|, melalui prosedur yang
dijelaskan di atas. Para penulis mengklaim, bahkan ketika mempertimbangkan operasi untuk
membangun keadaan kuantum yang terlibat, bahwa metode kuantum ini lebih efisien daripada
runtime polinomial yang diperlukan untuk menghitung nilai yang sama pada komputer klasik.

Wiebe, Kapoor dan Svore [13] juga menggunakan tes swap untuk menghitung inner
product dari dua vektor, yang merupakan ukuran jarak lain antara vektor fitur. Namun,
mereka menggunakan representasi alternatif dari informasi klasik melalui keadaan kuantum.

Andaikan diberikan vektor klasik dimensi-n a⃗, b⃗ dengan komponen aj = |aj|eiαj , bj =
|bj|eiβj , j = 1, ..., n serta batas atas rmax untuk komponenen-komponen vektor pelatihan dalam
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T dan batas atas untuk jumlah nol dalam vektor d (sparsity), idenya adalah menulis parameter
menjadi amplitudo keadaan-keadaan kuantum

|A⟩ =
1√
d

∑

j

|j⟩ (

√
1 − |aj|2

r2max

e−iαj |0⟩ +
aj
rmax

|1⟩) |1⟩ (3.4)

dan

|B⟩ =
1√
d

∑

j

|j⟩ |1⟩ (

√
1 − |bj|2

r2max

e−iβj |0⟩ +
bj
rmax

|1⟩) (3.5)

dan melakukan tes swap pada |A⟩ and |B⟩.
Berdasarkan Persamaan(3.3), probabilitas dari pengukuran ancilla tes swap dalam keadaan

dasar selanjutnya adalah

P (|0⟩anc) =
1

2
+

1

2
| 1

dr2max

∑

i

aibi|2 (3.6)

dan akibatnya inner product dari a⃗, b⃗ dapat dievaluasi melalui

|
∑

i

aibi|2= d2r4max (2P (|0⟩anc) − 1) , (3.7)

yang sama sekali tidak bergantung pada dimensi n dari vektor. Para penulis sebenarnya
mengklaim percepatan kuadratik dibandingkan dengan algoritma klasik. Dalam kontribusi
yang sama, Wiebe, Kapoor dan Svore juga memberikan skema untuk algoritma nearest-
centroid(terbobot) berdasarkan jarak Euclidian yang dievaluasi oleh algoritma terkenal
dari toolbox informasi kuantum, yaitu algoritma estimasi amplitudo [40] dan subrutin find
minimum Dürr dan Høyer [41].

Algoritma pengenalan pola kuantum penuh untuk fitur biner disajikan oleh Trugenberger
[9]. Dia memperluas rangkaian memori asosiatif kuantumnya [42] untuk tujuan ini. Di inti
adalah subrutinnya untuk mengukur jarak Hamming antara dua keadaan kuantum biner. Dia
membangun superposisi kuantum yang berisi semua keadaan sekumpulan pelatihan kuantum,
dan menulis jarak Hamming ke vektor input biner |x⟩ = |x1...xn⟩ , xi = {0, 1} menjadi
amplitudo dari setiap keadaab vektor pelatihan. Ini dilakukan oleh rutin berguna berikut
berdasarkan pada operasi kuantum elementer.

Andaikan dibeberikan dua string biner |a1...an⟩ and |b1...bn⟩ dengan komponen ai, bi ∈
{0, 1}, kita membangun keadaan awal

|ψ⟩ = |a1...an, b1...bn⟩ ⊗
1√
2

(|0⟩ + |1⟩), (3.8)
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yang terdiri dari dua register untuk qubit a dan b masing-masing, serta register ancilla 2-
dimensi ekstra dalam superposisi. Jarak Hamming inverse antara setiap qubit dari register
pertama dan kedua,

d̄k =

{
0, if |ak⟩ = |bk⟩ ,
1, else,

(3.9)

menggantikan masing-masing qubit di register kedua. Ini dilakukan dengan menerapkan
gerbang-XORa,b yang menimpa komponen kedua bk dengan 0 jika ak = bk dan lainnya dengan
1, serta gerbang-NOT. Hasilnya adalah keadaan

|ψ′⟩ = |a1...an, d̄1...d̄n⟩ ⊗
1√
2

(|0⟩ + |1⟩). (3.10)

Untuk menulis jarak Hamming total d̄H (⃗a, b⃗) pertama ke fase dan kemudian ke amplitudo,
Trugenberger menggunakan operator unitary

U = exp(−i π
2n
H) (3.11)

dengan

H = 1 ⊗
∑

k

(
1

2
(σz + 1))dk ⊗ σz (3.12)

yang bekerja pada tiga register. Perhatikan bahwa disini ditambahkan tanda negatif kalau-
kalau qubit ancilla dalam |1⟩.

Transformasi Hadamard pada keadaan ancilla, Hanc = 1 ⊗ 1 ⊗H akibatnya menghasilkan

|ψ′′⟩ = cos
[ π

2n
d̄H (⃗a, b⃗)

]
|a1...an, d̄1...d̄n, 0⟩ + sin

[ π
2n
d̄H (⃗a, b⃗)

]
|a1...an, d̄1...d̄n, 1⟩ . (3.13)

Pengukuran ancilla dalam |0⟩ mengarah ke keadaan di mana amplitudo berskala dengan jarak

Hamming antara a⃗ dan b⃗. Tentu saja, kekuatan rutin ini hanya akan terlihat jika diterapkan
pada superposisi besar dari keadaan pelatihan di register pertama |a1, ..., an⟩ →

∑
p |vp⟩.

Pengukuran cerdas kemudian mengambil keadaan yang dekat dengan keadaan input yang
probabilitasnya tinggi.

3.2 Support Vector Machines Versi Kuantum

Support vector machine digunakan untuk diskriminasi linier, yang merupakan subkategori
klasifikasi pola. Tugas dalam masalah diskriminasi linier adalah menemukan hyperplane
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yang merupakan diskriminasi terbaik antara dua wilayah kelas dan berfungsi sebagai batas
keputusan untuk tugas klasifikasi di masa mendatang. Dalam contoh sederhana dari data
satu dimensi dan hanya dua kelas, kita akan menanyakan titik x mana yang terletak persis
di antara anggota kelas 1 dan 2, sehingga semua nilai kiri dari x dimiliki oleh satu kelas dan
semua nilai kanan dari x dimiliki oleh kelas yang lain.

Dalam dimensi yang lebih tinggi, batas diberikan oleh hyperplane (lihat Gambar 3.3
untuk dua dimensi). Sepertinya ada batasan yang jelas bahwa metode diskriminasi linier
memerlukan masalah yang dapat dipisahkan secara linier, yang berarti ada hyperplane
yang membagi titik data sehingga semua vektor dari salah satu kelas berada di satu sisi
hyperplane (dengan kata lain, wilayah setiap kelas harus terpisah). Namun, masalah yang
tidak dapat dipisahkan dapat dipetakan ke masalah yang dapat dipisahkan secara linier
dengan meningkatkan dimensinya [22].

Sebuah support vector machine mencoba untuk menemukan hyperplane pemisah yang
optimal. Hyperplane diskriminatif terbaik memiliki jarak maksimum ke titik data terdekat,
yang disebut vektor pendukungan (support vectors). Ini adalah masalah optimasi matematis
untuk menemukan margin maksimum |w⃗|−1 (v⃗w⃗ + b) antara hyperplane dan support vectors
[29] (lihat Gambar 3.3). Dalam kasus 2-dimensi, syarat-syarat batasnya adalah

w⃗v⃗i + b ≥ 1, when ci = 1,

w⃗v⃗i + b ≤ −1, when ci = −1,
(3.14)

untuk setiap support vector v⃗i dari data set pelatihan dan klasifikasinya ci ∈ {−1, 1}. Ini
berarti bahwa sambil mencari margin maksimum, hyperplane masih harus memisahkan
vektor pelatihan dari dua kelas dengan benar. Masalah pengoptimalan ini dapat dirumuskan
menggunakan metode Lagrangian [22] atau dalam ruang ganda [43].

Tanpa membahas detail matematis yang rumit dari support vector machines, penting
untuk dicatat bahwa rumusan matematis dari masalah pengoptimalan berisi kernel K, matriks
yang berisi perkalian skalar (inner product) dari vektor fitur (K)pk = v⃗p · v⃗k, p, k = 1, ..., N
(atau vektor dasar yang menyusunnya) sebagai entri. Support vector machines sebenarnya
adalah bagian dari kelas yang lebih besar yang disebut metode kernel [29] (untuk lebih
jelasnya lihat [22]) yang mendapati karena fakta bahwa menghitung kernel bisa menjadi
sangat mahal dalam hal sumber daya komputasi. Lebih tepatnya, masalah pemrograman
kuadrat dari bentuk ini memiliki kompleksitas O((Nn)3) [29] dimana Nn adalah jumlah
variabel yang terlibat, dan sumber daya komputasi oleh karena itu tumbuh secara signifikan
dengan ukuran variabel data pelatihan. Oleh karena itu, sangat penting untuk support vector
machines untuk menemukan metode mengevaluasi inner product secara efisien. Di sinilah
komputasi kuantum berperan.
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||w||
w*v +b

w v

||w||
-b

Gambar 3.3: Support vector machine menemukan hyperplane (di sini garis) dengan margin
maksimum ke vektor terdekat. Gambar ini menggambarkan geometri masalah optimasi
berdasarkan [29].

Rebentrost, Mohseni dan Lloyd [12] mengklaim bahwa secara umum, evaluasi inner product
dapat dilakukan lebih cepat pada komputer kuantum.

Diberikan keadaan kuantum3

|χ⟩ = 1/
√

Nχ

2n∑

i=1

|x⃗i||i⟩ |xi⟩ (3.15)

dengan

Nχ =
2n∑

i=1

|x⃗i|2. (3.16)

|xi⟩ merupakan basis dimensi-2n dari ruang vektor pelatihan T , sehingga setiap vektor
pelatihan |vp⟩ dapat dinyatakan sebagai sebuah superposisi |vp⟩ =

∑
αi |xi⟩. Mirip dengan

pengukuran jarak dari penulis yang sama yang diberikan pada Eq.(2.6), evaluasi kuantum dari

3Keadaan awal dapat dibangun dengan menggunakan oracle Quantum Random Access Memory yang
dijelaskan di [44], mengakses superposisi status memori di O(log(nM)).
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inner product klasik bergantung pada fakta bahwa keadaan kuantum dinormalisasi sebagai

〈
xi
∣∣ xj
〉

=
x⃗i · x⃗j

|x⃗i||x⃗j|
. (3.17)

Matrik kernel matrix dari inner products dengan vektor basis, K with (K)i,j = x⃗i ·
x⃗j, kemudian dapat dihitung dengan mengambil jejak parsial (partial trace) dari matriks
kerapatan yang sesuai |χ⟩⟨χ| pada keadaan-keadaan |xi⟩,

trx[|χ⟩⟨χ|] =
1

Nχ

2n∑

i,j=1

〈
xi
∣∣ xj
〉
|x⃗i||x⃗j|︸ ︷︷ ︸

x⃗i·x⃗j

|i⟩⟨j|= K̂

tr[K]
. (3.18)

Rebentrost, Mohseni dan mengusulkan bahwa evaluasi produk dalam tidak hanya dapat
digunakan untuk matriks kernel tetapi juga ketika sebuah pola harus diklasifikasikan, yang
memanggil evaluasi produk dalam antara parameter vektor di atas w⃗ dan input baru (lihat
Eq.3.14).4

3.3 Klasterisasi Versi Kuantum

Klasterisasi menjelaskan tugas membagi satu set vektor fitur yang tidak diklasifikasikan
menjadi k subset atau klaster. Ini adalah masalah yang paling menonjol dalam pembelajaran
tanpa pengawasan, yang tidak menggunakan set pelatihan atau ’contoh sebelumnya’
’prior examples ’ untuk generalisasi, melainkan mengekstrak informasi tentang karakteristik
struktural dari suatu set data. Pengelompokan biasanya didasarkan pada ukuran jarak

seperti kuadrat jarak Euclidean ((⃗a− b⃗)2 with a⃗, b⃗ ∈ RN).

Contoh buku teks standar untuk klasterisasi adalah algoritme k-means, di mana secara
bergantian setiap vektor fitur atau titik data ditetapkan ke vektor sentroid terdekat saat ini
untuk membentuk klaster untuk setiap sentroid, dan vektor sentroid dihitung dari klaster dari
langkah sebelumnya (lihat Gambar 3.4). Tentu saja, iterasi pertama memerlukan pilihan awal
untuk vektor sentroid, dan parameter bebasnya adalah jumlah k klaster yang akan dibentuk.

4Dalam makalah yang sama, Rebentrost, Mohseni dan Lloyd [12] juga menyajikan support vector machine
kuantum lain menggunakan reformulasi pengoptimalan sebagai masalah kuadrat-terkecil, yang tampaknya
merupakan sistem persamaan linier. Merujuk [45], ini dapat diselesaikan dengan algoritma inversi matriks
kuantum, yang dalam beberapa kondisi (bergantung pada matriks dan informasi keluaran yang diperlukan)
bisa lebih efisien daripada metode klasik. Klasifikasi tersebut kemudian diusulkan untuk dilakukan melalui uji
swap.
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Gambar 3.4: Langkah-langkah alternatif dari algoritme k-means. Langkah 1: Klaster (bentuk
dan warna berbeda) ditentukan dengan mengaitkan setiap vektor ke vektor sentroid terdekat
(bentuk lebih besar dan lebih gelap). Langkah 2: Sentroid dari setiap klaster yang ditentukan
dalam siklus sebelumnya dihitung ulang dan menentukan klasterisasi baru.

Prosedur akhirnya menyatu ke posisi sentroid yang stabil. Namun, ini mungkin mewakili
minimum lokal, karena hanya posisi dari sentroid awal yang menentukan apakah minimum
global dapat dicapai [46]. Masalah lain dari klasterisasi k-means adalah bagaimana memilih
parameter k tanpa pengetahuan sebelumnya tentang data, dan bagaimana menangani klaster
yang terlihat tidak dikelompokkan menurut ukuran jarak (seperti lingkaran konsentris).
Namun, k-means berfungsi dengan baik untuk banyak aplikasi sederhana untuk mengurangi
banyak titik data menjadi hanya beberapa grup, misalnya dalam tugas kompresi data. Variasi
dari algoritme k-means adalah klasterisasi k-median, di mana peran sentroid diambil alih
oleh titik data sebuah klaster, yang memiliki jarak total terkecil ke semua titik lainnya.

Selain versi klasterisasi kuantum yang murni terinspirasi oleh mekanika kuantum [47]
atau menggunakan ketelitian mekanika kuantum Fid(|ψ⟩ , |ϕ⟩) = |⟨ψ| ϕ⟩|2 sebagai ukuran
jarak untuk algoritme klasik sebaliknya [38], beberapa rutin-rutinroutines kuantum lengkap
untuk klasterisasi telah diusulkan. Sebagai contoh, Aı̈meur, Brassard, Gilles dan Gambs [48]
menggunakan dua sub-rutin untuk algoritme k-median kuantum. Pertama, dengan bantuan
oracle yang menghitung jarak antara dua keadaan kuantum, jarak total setiap keadaan ke
semua keadaan lain dari satu klaster dihitung. Berdasarkan sub-rutin find minimum di [41],
penulis tersebut kemudian mendeskripsikan rutin untuk mencari nilai terkecil dari fungsi jarak
ini dan memilih keadaan kuantum yang sesuai sebagai median baru untuk klaster. Sayangnya,
oracle tidak dijelaskan secara mendetail, dan proposal pembelajaran mesin kuantum mereka
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sangat bergantung pada bagaimana dan dengan resource apa oracle dapat diimplementasikan.

Dalam kontribusi mereka yang dibahas sebelumnya, Lloyd, Mohseni dan Rebentrost [11]
menyajikan algoritme pembelajaran kuantum tanpa pengawasan untuk klasterisasi k-means
yang didasarkan pada komputasi kuantum adiabatik. Komputasi kuantum adiabatik adalah
alternatif dari metode yang diperkenalkan di atas untuk menerapkan gerbang unitary, dan
mencoba untuk terus menyesuaikan parameter sistem kuantum dalam proses adiabatik untuk
mentransfer keadaan dasar yang mudah disiapkan menjadi keadaan dasar yang mengkodekan
hasil dari perhitungan. Meskipun tidak menjadi fokus di sini, komputasi adiabatik kuantum
tampaknya menjadi kandidat yang menarik untuk metode pembelajaran mesin kuantum [15].
Inilah mengapa kita ingin membuat sketsa ide tentang bagaimana menggunakan komputasi
kuantum adiabatik untuk klasterisasi k-means.

Dalam[11], tujuan dari setiap langkah klasterisasi adalah untuk memiliki superposisi
kuantum keluaran |χ⟩ = 1/

√
Nc

∑
c,p∈c |c⟩ |v⃗p⟩, dimana seperti biasa {|vp⟩}p=1,...,N merupakan

kumpulan N vektor fitur atau data-data titik yang dinyatakan sebagai keadaan, dan |c⟩
merupakan klaster subset {|vj⟩}j=1,...,Nc yang dihasilkan setelah langkah langkah klasterisasi.
Penulis pada dasarnya mengusulkan untuk mengubah Hamiltonian awal secara adiabatik
H0 = 1 − 1

k

∑
c,c′|c⟩⟨c′|, ke sebuah Hamiltonian

H1 =
∑

c′,j

|v⃗p − ⃗̄vc′|2|c′⟩⟨c′|⊗|j⟩⟨j|,

pengkodean jarak antara vektor v⃗p ke centroid klaster terdekat, ⃗̄vc. Mereka memberikan versi
yang lebih halus dan juga menyebutkan bahwa metode adiabatik dapat diterapkan untuk
memecahkan masalah optimasi dalam menemukan vektor centroid awal atau ‘benih’ yang
baikMereka memberikan versi yang lebih halus dan juga menyebutkan bahwa metode adiabatik
dapat diterapkan untuk memecahkan masalah optimasi dalam menemukan vektor centroid
awal atau ‘benih’ yang baik.

Perkembangan terakhir, 2018 Kerenidis dan rekan-rekannya [49]

Kita memperkenalkan q-means, algoritme kuantum baru untuk pengelompokan yang
merupakan masalah kanonik dalam pembelajaran mesin tanpa pengawasan. Algoritma
q-means memiliki jaminan konvergensi dan presisi yang mirip dengan k-means, dan itu
menghasilkan dengan probabilitas tinggi perkiraan yang baik dari centroid cluster k seperti
algoritma klasik.

Diberikan kumpulan data N vektor dimensi-d vi (pandang sebagai ma-
triks V ∈ RN×d) disimpan dalam QRAM, running time q-means adalah

Õ
(
kd η

δ2
κ(V )(µ(V ) + k η

δ
) + k2 η

1.5

δ2
κ(V )µ(V )

)
setiap iterasi, dimana κ(V ) merupakan
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bilangan kondisi, µ(V ) adalah parameter yang muncul dalam prosedur aljabar linier kuantum
dan η = maxi∥vi∥2.

Untuk gagasan alami tentang kumpulan data yang dapat diklaserisasi dengan baik, running

time menjadi Õ
(
k2dη2.5

δ3
+ k2.5 η

2

δ3

)
setiap iterasi, yang linier dalam jumlah fitur d, dan

polinomial pada rank k, norma kuadrat maksimum η dan parameter kesalahan δ. Kedua
waktu berjalan hanya polilogaritmik dalam jumlah titik data N . Algoritme kita memberikan
penghematan substansial dibandingkan dengan algoritme k-means klasik yang berjalan dalam
waktu O(kdN) per iterasi, terutama untuk kasus kumpulan data besar.

Rincian sebagai berikut:

Di sini, kita tertarik pada pembelajaran tanpa pengawasan dan khususnya dalam masalah
pengelompokan kanonik: mengingat kumpulan data yang direpresentasikan sebagai vektor
N , kita ingin menemukan penugasan vektor ke salah satu label k (untuk ktertentu yang
kita asumsikan diketahui) sedemikian rupa sehingga vektor serupa ditugaskan ke klaster yang
sama. Seringkali, jarak Euclidean digunakan untuk mengukur kesamaan vektor, tetapi metrik
lain mungkin digunakan, sesuai dengan masalah yang sedang dipertimbangkan.

Kita mengusulkan q-means, algoritme kuantum untuk clustering, yang dapat dilihat
sebagai alternatif kuantum untuk algoritme k-means klasik. Lebih tepatnya, q-means setara
dengan algoritma δ-k-means, versi kuat dari k-means yang akan didefinisikan nanti. Kita
memberikan analisis terperinci untuk menunjukkan bahwa q-means memiliki output yang
konsisten dengan algoritme δ-k-means klasik dan selanjutnya memiliki waktu berjalan yang
bergantung secara poli-logaritmik pada jumlah elemen dalam kumpulan data. Bagian
terakhir dari pekerjaan ini mencakup simulasi yang menegaskan kinerja dan running time
dari algoritma q-means.

3.3.1 Algoritme k-means

Algoritma k-means diperkenalkan di [92], dan banyak digunakan untuk masalah yang tidak
diawasi. Input ke algoritma k-means adalah vektor vi ∈ Rd untuk i ∈ [N ]. Titik-titik
ini harus dipartisi dalam himpunan bagian k sesuai dengan ukuran kesamaan, yang dalam
k-means adalah jarak Euclidean antar titik. Output dari algoritma k-means adalah daftar
pusat klaster k, yang disebut centroids.

Algoritma dimulai dengan memilih centroid awal k secara acak atau menggunakan heuristik
yang efisien seperti k-means++ [93]. Kemudian bergantian antara dua langkah: (i) Setiap
titik data diberi label centroid terdekat. (ii) Setiap centroid diperbarui menjadi rata-rata titik
data yang ditetapkan ke cluster yang sesuai. Kedua langkah ini diulangi sampai konvergensi,
yaitu sampai perubahan centroid selama satu iterasi cukup kecil.

Lebih tepatnya, kita diberikan kumpulan data V dari vektor vi ∈ Rd untuk i ∈ [N ].
Pada langkah t, kita menyatakan cluster k dengan kumpulan Ct

j untuk j ∈ [k], dan setiap
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centroid yang sesuai dengan vektor ctj. Pada setiap iterasi, titik data vi ditetapkan ke sebuah
cluster Ct

j sedemikian Ct
1 ∪ Ct

2 · · · ∪ Ct
K = V dan Ct

i ∩ Ct
l = ∅ untuk i ̸= l. Misalkan d(vi, c

t
j)

adalah jarak Euclidean antara vektor vi dan ctj. Langkah pertama dari algoritma menetapkan
masing-masing vi sebuah label ℓ(vi)

t yang sesuai dengan centroid terdekat, yaitu

ℓ(vi)
t = argminj∈[k](d(vi, c

t
j)).

Centroid kemudian diperbarui, ct+1
j = 1

|Ct
j |
∑

i∈Ct
j
vi, sehingga centroid baru adalah rata-rata

dari semua titik yang telah ditetapkan ke cluster dalam iterasi ini. Kita mengatakan bahwa
kita telah mencapai konvergen jika untuk ambang kecil τ kita memiliki

1

k

k∑

j=1

d(ctj, c
t−1
j ) ⩽ τ.

Fungsi kerugian yang ingin diminimalkan oleh algoritma ini adalah RSS (residual sums of
squares), jumlah kuadrat jarak antara titik dan pusat klasternya:

RSS :=
∑

j∈[k]

∑

i∈Cj

d(cj, vi)
2

RSS berkurang pada setiap iterasi dari algoritme k-means, oleh karena itu algoritme konvergen
ke minimum lokal untuk RSS. Jumlah iterasi T untuk konvergensi tergantung pada data dan
jumlah cluster. Sebuah iterasi tunggal memiliki kompleksitas O(kNd) karena vektor N dari
dimensi d harus dibandingkan dengan masing-masing centroid k.

Dari sudut pandang kompleksitas komputasi, kita ingat bahwa NP-sulit untuk menemukan
klasterisasi yang mencapai minimum global untuk RSS. Ada algoritma klasterisasi klasik
berdasarkan optimalisasi fungsi kerugian yang berbeda, namun algoritma k-means menggu-
nakan RSS sebagai fungsi tujuan. Algoritme dapat menjadi super-polinomial dalam kasus

terburuk (banyaknya iterasi adalah 2ω(
√
N) [94]), tetapi jumlah iterasi biasanya kecil dalam

praktiknya. Algoritme k-means dengan heuristik yang sesuai seperti k-means++ untuk
menginisialisasi centroid menemukan klaster sedemikian rupa sehingga nilai untuk fungsi
tujuan RSS berada dalam faktor perkalian O(logN) dari nilai minimum [93].

3.3.2 δ-k-means

Kita sekarang mempertimbangkan versi δ-robust dari k-means di mana kita memperkenalkan
beberapa noise. Noise mempengaruhi algoritma di kedua langkah k-means: penetapan label
dan estimasi centroid.

Mari kita jelaskan aturan untuk langkah penugasan δ-k-means lebih tepat. Misal c∗i
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menjadi centroid terdekat dengan titik data vi. Kemudian, himpunan kemungkinan label
Lδ(vi) untuk vi adalah didefinisikan sebagai berikut:

Lδ(vi) = {cp : |d2(c∗i , vi) − d2(cp, vi)|≤ δ }

Aturan penugasan memilih secara bebas label klaster dari sekumpulan Lδ(vi).

Kedua, kita menambahkan noise δ/2 selama perhitungan centroid. Misalkan Ct+1
j menjadi

himpunan titik yang telah diberi label oleh j pada langkah sebelumnya. Untuk δ-k-means
kita memilih centroid ct+1

j dengan properti

∥∥∥∥∥∥∥
ct+1
j − 1

|Ct+1
j |

∑

vi∈Ct+1
j

vi

∥∥∥∥∥∥∥
<
δ

2
.

Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menghitung centroid secara tepat dan
kemudian menambahkan beberapa noise Gaussian kecil ke vektor untuk mendapatkan versi
centroid yang kuat.

Mari kita tambahkan dua komentar pada δ-k-means. Pertama, untuk kumpulan data
yang dapat dikelompokkan dengan baik dan untuk δ kecil, jumlah vektor pada batas yang
berisiko salah diklasifikasikan dalam setiap langkah, yaitu vektor yang |Lδ(vi)|> 1 biasanya
jauh lebih kecil dibandingkan dengan vektor yang dekat dengan centroid unik. Kedua, kita
juga meningkatkan δ/2 ambang konvergensi dari algoritma k-means. Secara keseluruhan, δ-k-
means mampu menemukan pengelompokan yang kuat ketika titik-titik data dan pusat-pusat
diganggu dengan beberapa noise sebesar O(δ). Seperti yang akan kita lihat dalam buku ini,
q-means adalah ekuivalen kuantum dari δ-k-means.

3.3.3 Hasil

kita mendefinisikan dan menganalisis algoritme kuantum baru untuk klasterisasi, algoritme
q-means, yang kinerjanya mirip dengan algoritme δ-k-means klasik dan yang waktu peng-
operasiannya memberikan penghematan besar, terutama untuk kasus kumpulan data yang
besar.

Algoritme q-means menggabungkan sebagian besar keuntungan yang dapat ditawarkan
oleh algoritme pembelajaran mesin kuantum untuk klasterisasi. Pertama, running time adalah
poli-logaritmik dalam jumlah elemen dataset dan hanya bergantung secara linier pada dimensi
ruang fitur. Kedua, q-means mengembalikan deskripsi klasik eksplisit dari centroid klaster
yang diperoleh dengan algoritma δ-k-means. Karena algoritme menghasilkan deskripsi klasik
centroid, dimungkinkan untuk menggunakannya dalam algoritme klasifikasi lebih lanjut (klasik
atau kuantum).
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Algoritme q-means mengharuskan kumpulan data disimpan dalam a QRAM (Quantum
Random Access Memory), yang memungkinkan algoritme untuk menggunakan rutinitas
aljabar linier efisien yang telah dikembangkan menggunakan struktur data QRA. Tentu saja,
algoritme juga dapat digunakan untuk mengklasterisasi kumpulan data yang titik datanya
dapat disiapkan secara efisien bahkan tanpa QRAM, misalnya jika titik data adalah keluaran
dari rangkaian kuantum.

Kita mulai dengan memberikan analisis kasus terburuk dari running time algoritme,
yang bergantung pada parameter matriks data, misalnya nomor kondisi dan parameter µ

yang muncul dalam prosedur aljabar linier kuantum. Perhatikan bahwa dengan Õ kita
menyembunyikan faktor polilogaritmik.

Hasil 1. Misalkan dataset V ∈ RN×d disimpan di QRAM, algoritme q-means menghasilkan
dengan centroid probabilitas tinggi c1, · · · , ck yang konsisten dengan output dari δ-k-berarti

algoritma tepat waktu Õ
(
kd η

δ2
κ(V )(µ(V ) + k η

δ
) + k2 η

1.5

δ2
κ(V )µ(V )

)
per iterasi, dimana κ(V )

adalah bilangan kondisi, µ(V ) adalah parameter yang muncul dalam prosedur aljabar linier
kuantum dan 1 ≤ ∥vi∥2 ≤ η.

Ketika kita mengatakan bahwa output q-means konsisten dengan δ-k-means, yang kita
maksudkan bahwa dengan probabilitas tinggi, klaster yang output algoritma q-means juga
merupakan kemungkinan output dari δ-k-means.

Kita melangkah lebih jauh dalam analisis kita dan mempelajari model yang termotivasi
dengan baik untuk kumpulan data yang memungkinkan klasterisasi yang baik. Kita menyebut
kumpulan data ini dapat diklaster dengan baik (well-clusterable). Salah satu cara yang mungkin
untuk memikirkan kumpulan data tersebut adalah sebagai berikut: sebuah dataset well-
clusterable jika kluster k muncul dari pengambilan k vektor yang terpisah dengan baik sebagai
pusatnya, dan kemudian setiap titik dalam klaster tersebut diambil sampelnya dari distribusi
Gaussian dengan varians kecil yang berpusat pada centroid dari klaster. Kita memberikan
definisi yang ketat di bagian berikut. Untuk set data well-clusterable seperti itu, kita dapat
memberikan analisis yang lebih ketat tentang running time dan memiliki hasil sebagai berikut,
yang versi formalnya muncul sebagai Teorema 3.3.16.

Hasil 2. Mengingat set data well-clusterable V ∈ RN×d disimpan di QRAM, algoritme q-
means menghasilkan dengan probabilitas tinggi k centroids c1, · · · , ck yang konsisten dengan

output dari algoritma δ-k-means dalam waktu Õ
(
k2dη2.5

δ3
+ k2.5 η

2

δ3

)
setiap iterasi, dimana 1 ≤

∥vi∥2 ≤ η.

Untuk menilai running time dan kinerja algoritme kita, kita melakukan simulasi ekstensif
untuk kumpulan data yang berbeda. running time dari algoritma q-means adalah linier dalam
dimensi d, yang diperlukan ketika mengeluarkan deskripsi klasik dari centroid, dan polinomial
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dalam jumlah klaster k yang biasanya merupakan konstanta kecil. Keuntungan utama dari
algoritme q-means adalah bahwa ia terbukti bergantung secara logaritmik pada jumlah poin,
yang dalam banyak kasus dapat memberikan percepatan yang substansial. Parameter δ (yang
memainkan peran yang sama seperti pada δ-k-means) diharapkan menjadi konstanta yang
cukup besar yang bergantung pada data dan parameter η sekali lagi diharapkan menjadi
konstanta kecil untuk kumpulan data yang titik datanya memiliki norma yang kira-kira sama.
Misalnya, untuk kumpulan data MNIST, η dapat kurang dari 8 dan δ dapat dianggap sama
dengan 0, 5. Di Bagian 3.3.9 kita menyajikan hasil simulasi kita. Untuk kumpulan data
yang berbeda, kita menemukan parameter δ sedemikian rupa sehingga jumlah iterasi secara
praktis sama seperti pada k-means, dan algoritme δ-k-means konvergen ke pengelompokan
yang mencapai akurasi mirip dengan algoritma k-means atau lebih baik. Kita memperoleh
hasil simulasi ini dengan mensimulasikan operasi yang dijalankan oleh algoritma kuantum
menambahkan kesalahan yang sesuai dalam prosedur.

3.3.4 Persiapan-Persiapan Kuantum

Kita mengasumsikan pemahaman dasar tentang komputasi kuantum, kita merekomendasikan
Nielsen dan Chuang [95] untuk pengenalan subjek. Sebuah vektor keadaan |v⟩ untuk v ∈
Rd didefinisikan sebagai |v⟩ = 1

∥v∥
∑

m∈[d] vm |m⟩, dimana |m⟩ merepresentasikan em, vektor

mth dalam basis standar. Kumpulan data direpresentasikan oleh matriks V ∈ RN×d, yaitu
setiap baris merupakan sebuah vi ∈ Rd for i ∈ [N ] yang merepresentasikan sebuah titik data
tunggal. Pusat cluster, yang disebut centroid, pada saat t disimpan dalam matriks Ct ∈ Rk×d,
sedemikian sehingga jth row ctj for j ∈ [k] merepresentasikan centroid klaster Ct

j.

Kita menyatakan sebagai Vk rank optimal perkiraan k dari V , yaitu Vk =
∑k

i=0 σiuiv
T
i , di

mana ui, vi masing-masing adalah vektor singular baris dan kolom dan jumlahnya melebihi
nilai singular k terbesar σi. Kita menyatakan sebagai V≥τ matriks

∑ℓ
i=0 σiuiv

T
i dimana σℓ

adalah nilai singular terkecil yang lebih besar dari τ .

Kita akan mengasumsikan pada beberapa langkah bahwa matriks ini dan V dan Ct

disimpan dalam struktur data QRAM yang sesuai yang dijelaskan dalam [74]. Untuk
membuktikan hasil kita, kita akan menggunakan alat berikut:

Teorema 3.3.1 (Estimasi Amplitudo [96]). Diberikan algoritma kuantum

A : |0⟩ → √
p |y, 1⟩ +

√
1 − p |G, 0⟩

dimana |G⟩ merupakan beberapa keadaan garbage, maka untuk sembarang bilangan bulat positif
P ,keluaran algoritma estimasi amplitudo p̃ (0 ≤ p̃ ≤ 1) sedemikian rupa sehingga

|p̃− p|≤ 2π

√
p(1 − p)

P
+
( π
P

)2
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dengan probabilitas setidaknya 8/π2. Ini menggunakan persis P iterasi dari algoritma A. Jika
p = 0 maka p̃ = 0 dengan pasti, dan jika p = 1 dan P genap, maka p̃ = 1 dengan pasti.

Selain estimasi amplitudo, kita akan menggunakan tool yang dikembangkan di [80] untuk
meningkatkan kemungkinan mendapatkan estimasi yang baik untuk jarak yang diperlukan
untuk algoritma q-means. Di tingkat tinggi, kita mengambil banyak salinan penaksir
dari prosedur estimasi amplitudo, menghitung median, dan membalikkan rangkaian untuk
menghilangkan garbage. Di sini kita memberikan teorema sehubungan dengan waktu dan
bukan kompleksitas kueri.

Teorema 3.3.2 (Evaluasi Median [80]). Andaikan U menjadi operasi unitary yang memetakan

U : |0⊗n⟩ 7→
√
a |x, 1⟩ +

√
1 − a |G, 0⟩

untuk beberapa 1/2 < a ≤ 1 dalam waktu T . Maka ada algoritma kuantum yang, untuk
∆ > 0 dan untuk 1/2 < a0 ≤ a, menghasilkan keadaan |Ψ⟩ sedemikian rupa sehingga ∥|Ψ⟩ −
|0⊗nL⟩ |x⟩ ∥≤

√
2∆ untuk beberapa bilangan bulat L, dalam waktu

2T

⌈
ln(1/∆)

2
(
|a0|−1

2

)2

⌉
.

Kita juga membutuhkan beberapa prosedur persiapan keadaan. Subrutin ini diperlukan
untuk mengkodekan vektor dalam vi ∈ Rd ke dalam keadaan kuantum |vi⟩. Prosedur persiapan
keadaan yang efisien disediakan oleh struktur data QRAM.

Teorema 3.3.3 (Struktur data QRAM [74]). Misalkan V ∈ RN×d, ada struktur data untuk
menyimpan baris V sedemikian rupa sehingga,

1. Waktu untuk insert, update atau delete masukan tunggal vij adalah O(log2(N)).
2. Algoritma kuantum dengan akses ke struktur data dapat melakukan unitary berikut

dalam waktu T = O(log2N).

(a) |i⟩ |0⟩ → |i⟩ |vi⟩ for i ∈ [N ].
(b) |0⟩ →

∑
i∈[N ] ∥vi∥ |i⟩.

Dalam algoritme, kita juga akan menggunakan subrutin untuk aljabar linier kuantum.
Untuk matriks simetris M ∈ Rd×d dengan norma spektral ∥M∥ = 1 disimpan di QRAM,
running time dari algoritme ini bergantung secara linier pada nomor kondisi κ(M) dari
matriks, yang dapat diganti dengan κτ (M), ambang kondisi di mana kita hanya menyimpan
nilai singular yang lebih besar dari τ , dan parameter µ(M), parameter bergantung matriks
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yang didefinisikan sebagai

µ(M) = min
p∈[0,1]

(∥M∥F ,
√
s2p(M)s(1−2p)(MT )),

for sp(M) = maxi∈[n]
∑

j∈[d]M
p
ij. Perbedaan istilah minimum dalam definisi µ(M) sesuai

dengan pilihan yang berbeda untuk struktur data untuk menyimpanM , seperti yang dijelaskan
dalam [75]. Perhatikan bahwa µ(M) ≤ ∥M∥F ≤

√
d seperti yang kita asumsikan bahwa

∥M∥ = 1. running time juga tergantung secara logaritmik pada kesalahan relatif ϵ dari status
hasil akhir [76, 97].

Teorema 3.3.4 (Aljabar Linier Kuantum [76] ). Misalkan M ∈ Rd×d sedemikian sehingg
∥M∥2 = 1 and x ∈ Rd. Misalkan ϵ, δ > 0. Jika M disimpan dalam struktur data QRAM yang
sesuai dan waktu untuk persiapan |x⟩ is Tx, maka ada algoritma kuantum yang return dengan
probabilitas setidaknya 1 − 1/poly(d)

1. Sebuah keadaan |z⟩ sedemikian sehingga ∥|z⟩ − |Mx⟩∥ ≤ ϵ dalam waktu

Õ((κ(M)µ(M) + Txκ(M)) log(1/ϵ)).
2. Sebuah keadaan |z⟩ sedemikian sehingga ∥|z⟩ − |M−1x⟩∥ ≤ ϵ dalam waktu

Õ((κ(M)µ(M) + Txκ(M)) log(1/ϵ)).
3. Estimasi Norm z ∈ (1 ± δ) ∥Mx∥, dengan with error relatif δ, dalam waktu

Õ(Tx
κ(M)µ(M)

δ
log(1/ϵ)).

Prosedur aljabar linier di atas juga dapat diterapkan pada matriks persegi panjang apa

pun V ∈ RN×d dengan mempertimbangkan sebagai gantinya matriks simetris V =

(
0 V
V T 0

)
.

Komponen terakhir yang diperlukan untuk algoritma q-means adalah algoritma waktu
linier untuk tomografi keadaan vektor yang akan digunakan untuk memulihkan informasi klasik
dari keadaan kuantum yang sesuai dengan centroid baru di setiap langkah. Misalkan sebuah
unitary U yang menghasilakn sebuah keadaan kuantum |x⟩, dengan memanggil O(d log d/ϵ2)
dikali U , algoritme tomografi dapat merekonstruksi vektor x̃ yang mendekati |x⟩ sehingga
∥|x̃⟩ − |x⟩∥ ≤ ϵ.

Teorema 3.3.5 (Tomografi Keadaan Vektor [98]). Diberikan akses ke unitary U sedemikian
sehingga U |0⟩ = |x⟩ dan versi terkontrolnya dalam waktu T (U), terdapat algoritma tomografi
dengan kompleksitas waktu O(T (U)d log d

ϵ2
) yang menghasilkan vektor satuan x̃ ∈ Rd sedemikian

sehingg ∥x̃− x∥2 ≤ ϵ dengan probabilitas setidaknya (1 − 1/poly(d)).

3.3.5 Pemodelan Datasets Diklaster Dengan Baik

Di bagian ini, kita mendefinisikan model untuk kumpulan data (dataset) untuk memberikan
analisis yang ketat tentang running time dari algoritma klasterisasi. Perhatikan bahwa kita
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tidak memerlukan asumsi ini untuk algoritme q-means umum kita, tetapi dalam model ini
kita dapat memberikan batasan yang lebih ketat untuk running time-nya. Tanpa kehilangan
keumuman, kita menganggap bahwa dataset V dinormalisasi sehingga untuk semua i ∈ [N ],
we have 1 ≤ ∥vi∥, dan kita mendefinisikan parameter η = maxi ∥vi∥2. Kita juga akan
mengasumsikan bahwa angka k adalah jumlah cluster yang “benar”, yang berarti bahwa kita
menganggap setiap cluster memiliki setidaknya beberapa titik data Ω(N/k).

Kita sekarang memperkenalkan gagasan tentang kumpulan data well-clusterable. Definisi
tersebut bertujuan untuk menangkap beberapa properti yang dapat kita harapkan dari
kumpulan data yang dapat diklaster secara efisien menggunakan algoritma k-means. Gagasan
kita tentang kumpulan data yang dapat diklaster dengan baik memiliki beberapa kesamaan
dengan asumsi yang dibuat dalam[99], tetapi ada juga beberapa perbedaan khusus untuk
masalah klasterisasi.

Definisi 1 (Datasets Well-clusterable). Sebuah matriks data V ∈ RN×d dengan baris vi ∈
Rd, i ∈ [N ] dikatakan well-clusterable jika terdapat konstanta ξ, β > 0, λ ∈ [0, 1], η ≤ 1, dan
centroid klaster ci for i ∈ [k] sedemikian sehingga:

1. (separaasi centroid klaster): d(ci, cj) ≥ ξ ∀i, j ∈ [k]
2. (proximity ke centroid klaster): Paling tidak λN titik-tikik vi dalam dataset memenuhi

d(vi, cl(vi)) ≤ β dimana cl(vi) merupakan centroid terdekat ke vi.
3. (Intra-cluster lebih kecil dari jarak kuadrat antar-cluster): Pertidaksamaan berikut

dipenuhi

4
√
η
√
λβ2 + (1 − λ)4η ≤ ξ2 − 2

√
ηβ.

Secara intuitif, asumsi menjamin bahwa sebagian besar data dapat dengan mudah
ditetapkan ke salah satu dari k cluster, karena titik-titik ini dekat dengan centroid, dan
centroid cukup jauh dari satu sama lain. Ketidaksamaan yang tepat berasal dari analisis
kesalahan, tetapi dalam semangat dikatakan bahwa ξ2 harus lebih besar dari kuantitas yang
bergantung pada β dan norma maksimum η.

Kita sekarang menunjukkan bahwa kumpulan data Well-clusterable memiliki perkiraan
peringkat-k yang baik di mana k adalah jumlah klaster. Hasil ini nantinya akan digunakan
untuk memberikan batas atas yang ketat pada running time algoritme kuantum untuk
kumpulan data Well-clusterable. Seperti yang telah kita katakan, seseorang dapat dengan
mudah membangun kumpulan data seperti itu dengan memilih k vektor yang dipisahkan
dengan baik untuk dijadikan sebagai pusat klaster dan kemudian setiap titik dalam klaster
diambil sampelnya dari distribusi Gaussian dengan varians kecil yang berpusat pada centroid
klaster.

Claim 3.3.6. Misalkan Vk adalah pendekatan optimal k-rank untuk matrix data well-
clusterable V , maka ∥V − Vk∥2F ≤ (λβ2 + (1 − λ)4η) ∥V ∥2F .
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Bukti. Misalkan W ∈ RN×d sebuah matrix dengan baris wi = cl(vi), dimana cl(vi) merupakan
centroid terdekat ke vi. Matriks W memiliki rank paling banyak k karena memiliki persis
k baris yang berbeda. Karena Vk merupakan pendekatan optimal k rangk ke V , we have
∥V − Vk∥2F ≤ ∥V −W∥2F . Oleh karena itu cukup untuk batas atas ∥V −W∥2F . Menggunakan
fakta bahwa V dapat diklaster dengan baik (well-clusterable), kita memperoleh

∥V −W∥2F =
∑

ij

(vij − wij)
2 =

∑

i

d(vi, cl(vi))
2 ≤ λNβ2 + (1 − λ)N4η,

di mana kita menggunakan Definisi 1 untuk mengatakan bahwa untuk pecahan λN dari titik
d(vi, cl(vi))

2 ≤ β2 dan untuk sisa titik d(vi, cl(vi))
2 ≤ 4η. Juga, karena semua vi memiliki

norma setidaknya 1 kita memperoleh N ≤ ∥V ∥F , yang menyiratkan bahwa ∥V − Vk∥2 ≤
∥V −W∥2F ≤ (λβ2 + (1 − λ)4η) ∥V ∥2F .

Running time dari routine aljabar linier kuantum untuk matriks data V dalam Teorema 3.3.4
bergantung pada parameter µ(V ) dan κ(V ). Kita menetapkan batas pada kedua parameter
ini menggunakan fakta bahwa V dapat diklaster dengan baik (well-clusterable)

Claim 3.3.7. Misalkan V adalah matriks data well-clusterable data matrix, maka µ(V ) :=
∥V ∥F
∥V ∥ = O(

√
k).

Bukti. Kita menunjukkan bahwa ketika kita mengubah skala V sehingga ∥V ∥ = 1, maka kita

memiliki ∥V ∥F = O(
√
k) untuk matriks yang diskalakan ulang. Dari pertidaksamaan segitiga

(triangle inequality) kita mendapatkan bahwa ∥V ∥F ≤ ∥V − Vk∥F + ∥Vk∥F . Menggunakan

fakta bahwa ∥Vk∥2F =
∑

i∈[k] σ
2
i ≤ k dan klaim 3.3.6, kita memperoleh,

∥V ∥F ≤
√

(λβ2 + (1 − λ)4η) ∥V ∥F +
√
k

Rearranging, kita memperoleh bahwa ∥V ∥F ≤
√
k

1−
√

(λβ2+(1−λ)4η)
= O(

√
k).

Selanjutnya kita tunjukkan bahwa jika kita menggunakan batas kondisi κτ (V ) alih-alih
bilangan kondisi sebenarnya κ(V ), yang kita pertimbangkan matriks V≥τ =

∑
σi≥τ σiuiv

T
i

dengan membuang nilai singular yang lebih kecil sigmai < τ , matriks yang dihasilkan tetap
dekat dengan matriks aslinya, yaitu kita memperoleh bahwa ∥V − V≥τ∥F dibatasi.

Claim 3.3.8. Andaikan V sebuah matiks dengan pendekatan k-rank dinyatakan dengan
∥V − Vk∥F ≤ ϵ′ ∥V ∥F and let τ = ϵτ√

k
∥V ∥F , then ∥V − V≥τ∥F ≤ (ϵ′ + ϵτ ) ∥V ∥F .
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Bukti. Andaikan l adalah indeks terkecil sedemikian bahwa σl ≥ τ , sehingga kita memperoleh
∥V − V≥τ∥F = ∥V − Vl∥F . Kita membagi argumen menjadi dua kasus tergantung pada apakah
l lebih kecil atau lebih besar dari k.

� Jika l ≥ k, maka ∥V − Vl∥F ≤ ∥V − Vk∥F ≤ ϵ′ ∥V ∥F .

� Jika l < k, maka ∥V − Vl∥F ≤ ∥V − Vk∥F + ∥Vk − Vl∥F ≤ ϵ′ ∥V ∥F +
√∑k

i=l+1 σ
2
i .

Karena setiap σi < τ dan jumlahnya sudah habis pada indeks terbanyak k, kita
memperoleh batas atas (ϵ′ + ϵτ ) ∥V ∥F .

Alasan kita mendefinisikan gagasan kumpulan data yang dapat diklasterkan dengan baik
adalah untuk dapat memberikan beberapa jaminan kuat untuk mengklasterisasi sebagian
besar titik dalam kumpulan data. Perhatikan bahwa masalah klasterisasi dalam kasus
terburuk adalah NP-hard dan kita hanya berharap memiliki hasil yang baik untuk kumpulan
data yang memiliki beberapa properti yang baik. Secara intuitif, kita seharusnya hanya
mengharapkan k-means untuk bekerja ketika dataset benar-benar dapat diklasterkan dalam
k klaster. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa untuk kumpulan data V yang dapat diklaster
dengan baik, ada konstanta δ yang dapat dihitung dalam bentuk parameter dalam Definisi
1 sedemikian rupa sehingga δ-k- berarti mengklasterisasi sebagian besar titik data dengan
benar.

Claim 3.3.9. Andaikan V adalah matriks data well-clusterable. Maka, untuk paling tidak
λN titik data vi, kita memperoleh

min
j ̸=ℓ(i)

(d2(vi, cj) − d2(vi, cℓ(i))) ≥ ξ2 − 2
√
ηβ

yang mengimpilkasikan bahwa bahwa algoritma δ-k-means dengan apapun nilai δ < ξ2−2
√
ηβ

akan mengklasterisasi titik-titik ini dengan benar.

Bukti. Dengan Definisi 1, kita tahu bahwa untuk kumpulan data yang dapat diklaster dengan
baik V , kita memperoleh bahwa d(vi, cl(vi)) ≤ β untuk paling tidak λN titik data dan dimana
cl(vi) merupakan centroid terdekat ke vi. Selanjutnya, jarak antara setiap pasangan centroid k
memenuhi batas 2

√
η ≥ d(ci, cj) ≥ ξ. Dengan triangle inequality, kita memperoleh d(vi, cj) ≥

d(cj, cℓ(i)) − d(vi, cℓ(i)). Mengkuadratkan kedua sisi pertidaksamaan dan mengatur ulang,

d2(vi, cj) − d2(vi, cℓ(i)) ≥ d2(cj, cℓ(i)) − 2d(cj, cℓ(i))d(vi, cℓ(i)))

Substitusi batas pada jarak yang tersirat oleh asumsi well-clusterability, kita memperoleh
d2(vi, cj)−d2(vi, cℓ(i)) ≥ ξ2−2

√
ηβ. Ini menyiratkan bahwa selama kita memilih δ < ξ2−2

√
ηβ,

titik-titik ini ditetapkan ke cluster yang benar, karena semua centroid lainnya lebih dari δ
jauhnya dari centroid yang benar.
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3.3.6 Algoritme q-means

Algoritma q-means dinyatakan sebagai Algoritma 1. Pada tingkat tinggi, ia mengikuti langkah
yang sama seperti algoritma k-means klasik, di mana kita sekarang menggunakan subrutin
kuantum untuk estimasi jarak, menemukan nilai minimum di antara sekumpulan elemen,
perkalian matriks untuk mendapatkan centroid baru sebagai keadaan kuantum, dan tomografi
yang efisien. Pertama, kita memilih beberapa titik awal acak, menggunakan beberapa
teknik klasik, misalnya k-means++ [93]. Kemudian, pada langkah 1 dan 2 semua titik data
ditetapkan ke klaster, dan pada Langkah 3 dan 4 kita memperbarui centroid dari cluster.
Proses ini diulang sampai mencapai konvergensi.

3.3.6.1 Langkah 1: Estimasi Jarak Sentroid

Langkah pertama dari algoritma memperkirakan jarak kuadrat antara titik data dan cluster
menggunakan prosedur kuantum. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan Swap Test
seperti pada [77] dan juga menggunakan prosedur estimasi jarak Frobenius [79]. Memang,
subrutin yang disajikan dalam [79] (awalnya digunakan untuk menghitung jarak kuadrat
rata-rata antara suatu titik dan semua titik dalam sebuah klaster) dapat diadaptasi untuk
menghitung jarak kuadrat atau inner product (dengan tanda) antara dua vektor yang disimpan
dalam QRAMnya. Estimasi jarak menjadi sangat efisien ketika kita memiliki akses kuantum
ke vektor dan centroid seperti dalam Teorema 3.3.3. Yaitu, ketika kita dapat meng-query
ramalan (oracles) persiapan keadaan |i⟩ |0⟩ 7→ |i⟩ |vi⟩ , dan |j⟩ |0⟩ 7→ |j⟩ |cj⟩ dalam waktu
T = O(log d), dan kita juga dapat meng-query norm dari vector-vektor.

Untuk q-means, kita perlu memperkirakan jarak atau produk dalam antara vektor yang
memiliki norma yang berbeda. Pada tingkat tinggi, jika pertama-tama kita memperkirakan
bagian dalam antara keadaan kuantum |vi⟩ and |cj⟩ sesuai dengan vektor yang dinormalisasi
dan kemudian mengalikan penduga kita dengan produk dari norma-norma vektor, kita akan
mendapatkan penaksir untuk produk dalam dari vektor yang tidak dinormalisasi. Perhitungan
serupa bekerja untuk jarak kuadrat alih-alih inner product. Jika kita memiliki kesalahan
mutlak ϵ untuk estimasi jarak kuadrat dari vektor yang dinormalisasi, maka kesalahan terakhir
adalah dalam orde ϵ ∥vi∥ ∥cj∥.

Kita menyajikan sekarang teorema estimasi jarak yang kita butuhkan untuk algoritma
q-means dan mengembangkan buktinya di subbagian berikutnya.

Teorema 3.3.10 (Estimasi Jarak Centroid). Andaikan sebuah matriks data V ∈ RN×d dan
sebuah matriks centroid C ∈ Rk×d disimpan di QRAM, sedemikan rupa sehingga unitary-
unitary berikut |i⟩ |0⟩ 7→ |i⟩ |vi⟩ , dan |j⟩ |0⟩ 7→ |j⟩ |cj⟩ dapat dilakukan dalam waktu O(log(Nd))
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Algorithm 1 q-means.

Input : Matrik Data V ∈ RN×d disimpan dalam stuktur data QRAM. Parameter presisi δ
untuk k-means, parameter error ϵ1 untuk estimasi jarak, ϵ2 dan ϵ3 untuk perkalian matriks
dan ϵ4 untuk tomografi.

Output : Vektor Output c1, c2, · · · , ck ∈ Rd sedemikian bersesauai dengan centroids pada
langkah terakhir dari algoritme δ-k-means.

1: Pilih k centroid awal c01, · · · , c0k dan simpan dalam struktur data QRAM.
2: t=0
3: repeat
4: Langkah 1: Estimasi Jarak Centroid

Melakukan pemetaan (Theorem 3.3.10)

1√
N

N∑

i=1

|i⟩ ⊗j∈[k] |j⟩ |0⟩ 7→
1√
N

N∑

i=1

|i⟩ ⊗j∈[k] |j⟩ |d2(vi, ctj)⟩ (3.19)

dimana |d2(vi, ctj) − d2(vi, c
t
j)|≤ ϵ1.

5: Langkah 2: Penugasan Klaster
Mencari jarak minimum diantara {d2(vi, ctj)}j∈[k] (Lemma 3.3.12), kemudian batalkan
perhitungan langkah 1 untuk membuat superposisi semua titik dan labelnya

1√
N

N∑

i=1

|i⟩ ⊗j∈[k] |j⟩ |d2(vi, ctj)⟩ 7→
1√
N

N∑

i=1

|i⟩ |ℓt(vi)⟩ (3.20)

6: Langkah 3: Pembuatan Keadaan Centroid
3.1 Ukur register label untuk mendapatkan keadaan |χt

j⟩ = 1√
|Ct

j |

∑
i∈Ct

j
|i⟩, dengan

probabiltas
|Ct

j |
N

3.2 Lakukan perkalian matriks dengan matriks V T dan vektor |χt
j⟩ untuk mendapatkan

keadaan |ct+1
j ⟩ dengan error ϵ2, along with an estimation of

∥∥ct+1
j

∥∥ with relative error ϵ3
(Theorem 3.3.4).

7: Langkah 4: Perbarui Centroid
4.1 Lakukan tomografi untuk keadaan |ct+1

j ⟩ dengan presisi ϵ4 meenggunakan operasi

dari langkah-langkah 1-3 (Theorem 3.3.5) dan memperoleh estimasi klasik ct+1
j untuk

centroids baru sedemikian rupa bahwa |ct+1
j − ct+1

j |≤ √
η(ϵ3 + ϵ4) = ϵcentroids

4.2 Perbarui struktur data QRAM untuk centroid dengan vektor baru ct+1
0 · · · ct+1

k .
8: t=t+1
9: until kondisi konvergensi terpenuhi.
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dan norms dari vektor-vektor diketahui. Untuk setiap ∆ > 0 dan ϵ1 > 0, terdapat algoritma
kuantum yang melakukan pemetaan

1√
N

N∑

i=1

|i⟩ ⊗j∈[k] (|j⟩ |0⟩) 7→ 1√
N

N∑

i=1

|i⟩ ⊗j∈[k] (|j⟩ |d2(vi, cj)⟩),

dimana |d2(vi, cj) − d2(vi, cj)|⩽ ϵ1 dengan probabilitas setidaknya 1 − 2∆, dalam waktu

Õ
(
k η
ϵ1

log(1/∆)
)
diaman η = maxi(∥vi∥2).

3.3.6.2 Pembuktian Teorema 3.3.10

Teorema akan mengikuti dengan mudah dari lemma berikut yang menghitung jarak kuadrat
atau inner product dari dua vektor.

Lemma 3.3.11 (Estimasi Jarak/Inner Products). Asumsikan untuk setiap matriks data V ∈
RN×d dan sebuah matriks centroid C ∈ Rk×d sehingga unitary berikut |i⟩ |0⟩ 7→ |i⟩ |vi⟩ , and
|j⟩ |0⟩ 7→ |j⟩ |cj⟩ dapat dilakukan dalam waktu T dan norms dari vektor-vektor diketahui.
Untuk setiap ∆ > 0 dan ϵ1 > 0, terdapat algoritme kuantum yang menghitung

|i⟩ |j⟩ |0⟩ 7→ |i⟩ |j⟩ |d2(vi, cj)⟩ , dimana |d2(vi, cj) − d2(vi, cj)|⩽ ϵ1 dengan prob.1 − 2∆, or

|i⟩ |j⟩ |0⟩ 7→ |i⟩ |j⟩ |(vi, cj)⟩ , dimana |(vi, cj) − (vi, cj)|⩽ ϵ1 dengan prob.1 − 2∆

dalam waktu Õ
(

∥vi∥∥cj∥T log(1/∆)

ϵ1

)
.

Bukti. Mari kita mulai dengan menjelaskan prosedur untuk memperkirakan jarak kuadrat ℓ2
antara vektor yang dinormalisasi |vi⟩ dan |cj⟩. Kita mulai dengan keadaan awal

|ϕij⟩ := |i⟩ |j⟩ 1√
2

(|0⟩ + |1⟩) |0⟩

Kemudian, kita meng-query ramalan (oracle) persiapan keadaan yang dikontorl pada
register ketiga untuk melakukan pemetaan |i⟩ |j⟩ |0⟩ |0⟩ 7→ |i⟩ |j⟩ |0⟩ |vi⟩ and |i⟩ |j⟩ |1⟩ |0⟩ 7→
|i⟩ |j⟩ |1⟩ |cj⟩. Keadaan setelah ini dinyatakan sebagai barikut,

1√
2

(|i⟩ |j⟩ |0⟩ |vi⟩ + |i⟩ |j⟩ |1⟩ |cj⟩)
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Akhirnya, kita menerapkan gerbang Hadamard pada register ketiga untuk mendapatkan,

|i⟩ |j⟩
(

1

2
|0⟩ (|vi⟩ + |cj⟩) +

1

2
|1⟩ (|vi⟩ − |cj⟩)

)

Probabilitas memperoleh |1⟩ ketika register ketiga diukur adalah,

pij =
1

4
(2 − 2 ⟨vi| cj⟩) =

1

4
d2(|vi⟩ , |cj⟩) =

1 − ⟨vi|cj⟩
2

yang sebanding dengan jarak kuadrat antara dua vektor yang dinormalisasi.

Kita bisa menulis ulang |1⟩ (|vi⟩ − |cj⟩) sebagai |yij, 1⟩ (dengan menukar register), dan
karenanya kita memiliki pemetaan akhir

A : |i⟩ |j⟩ |0⟩ 7→ |i⟩ |j⟩ (
√
pij |yij, 1⟩ +

√
1 − pij |Gij, 0⟩) (3.21)

di mana probabilitas pij sebanding dengan jarak kuadrat antara vektor yang dinormalisasi

dan Gij adalah keadaan garbage. Perhatikan bahwa running time A adalah TA = Õ(T ).

Sekarang kita tahu bagaimana menerapkan transformasi yang dijelaskan dalam Persamaan
3.21, kita dapat menggunakan teknik yang diketahui untuk melakukan estimasi jarak centroid
seperti yang didefinisikan dalam Teorema 3.3.10 dalam kesalahan aditif ϵ dengan probabilitas
tinggi. Metode ini menggunakan dua alat, estimasi amplitudo, dan evaluasi median 3.3.2 dari
[80].

Pertama, menggunakan estimasi amplitudo (Teorema 3.3.1) dengan unitary A yang
didefinisikan dalam Persamaan 3.21, kita dapat membuat operasi unitary yang memetakan

U : |i⟩ |j⟩ |0⟩ 7→ |i⟩ |j⟩
(√

α |pij, G, 1⟩ +
√

(1 − α) |G′, 0⟩
)

dimana G,G′ adalah register-register garbage, |pij − pij|≤ ϵ and α ≥ 8/π2. Unitary U
membutuhkan P iterasi A dengan P = O(1/ϵ). Dengan demikian, estimasi amplitudo

membutuhkan waktu TU = Õ(T/ϵ). Sekarang kita dapat menerapkan Teorema 3.3.2 unitary
U untuk memperoleh keadaan kuantum |Ψij⟩ sedemikian rupa sehingga,

∥|Ψij⟩ − |0⟩⊗L |pij, G⟩ ∥2≤
√

2∆

Running time dari prosedur adalah O(TU ln(1/∆)) = Õ(T
ϵ

log(1/∆)).

Perhatikan bahwa kita dapat dengan mudah mengalikan nilai pij dengan 4 untuk
mendapatkan penaksir jarak kuadrat dari vektor yang dinormalisasi atau menghitung 1−2pij
untuk inner product yang dinormalisasi. Terakhir, keadaan garbage tidak menyebabkan
masalah dalam menghitung minimum pada langkah berikutnya, setelah itu langkah ini tidak
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dihitung.

Dengan demikian running time dari prosedur adalah O(TU ln(1/∆)) = O(T
ϵ

log(1/∆)).

Langkah terakhir adalah menunjukkan bagaimana menaksir jarak kuadrat atau inner
product dari vektor-vektor yang tidak dinormalisasi. Karena kita mengetahui norma-
norma dari vektor, kita dapat dengan mudah mengalikan penaksir dari inner product yang
dinormalisasi dengan hasil kali dari kedua norma tersebut untuk mendapatkan taksiran untuk
inner product dari vektor yang tidak dinormalisasi dan perhitungan serupa bekerja untuk
jarak. Perhatikan bahwa kesalahan mutlak ϵ sekarang menjadi ϵ ∥vi∥ ∥cj∥ dan oleh karena itu
jika pada akhirnya kita ingin mendapatkan kesalahan mutlak ϵ ini akan menimbulkan faktor
normvi ∥cj∥ dalam running time. Ini menyimpulkan bukti lemma.

Bukti teorema mengikuti dari lemma ini, ketimbang langsung. Sebenarnya kita hanya
perlu menerapkan prosedur estimasi jarak di atas dari Lemma 3.3.11 k kali. Perhatikan juga
bahwa norma centroid selalu lebih kecil dari norma maksimum titik data yang memberi kita
faktor η.

3.3.6.3 Langkah 2: Proses Klaster

Pada akhir langkah 1, kita telah memperkirakan secara koheren jarak kuadrat antara setiap
titik dalam kumpulan data dan pusat-pusat k dalam register-register terpisah. Sekarang kita
dapat memilih indeks j yang sesuai dengan centroid terdekat dengan titik data yang diberikan,
dinyatakan sebagai ℓ(vi) = argminj∈[k](d(vi, cj)). Karena kuadrat adalah fungsi monoton, kita
tidak perlu menghitung akar kuadrat dari jarak untuk mencari ℓ(vi).

Lemma 3.3.12 (Rangkaian untuk menemukan minimum). Andaikan k berbeda register
log p-bit ⊗j∈[k] |aj⟩, terdapat rangkaian kuantum Umin yang memetakan (⊗j∈[p] |aj⟩) |0⟩ →
(⊗j∈[k] |aj⟩) |argmin(aj)⟩ dalam waktu O(k log p).

Bukti. Kit menambahkan register tambahan untuk hasil yang diinisialisasi ke |1⟩. Kita
kemudian mengulangi operasi berikut untuk 2 ≤ j ≤ k, kita membandingkan register 1 dan j,
jika nilai dalam register j lebih kecil, kita menukar register 1 dan j dan memperbarui register
hasil ke j. Biaya prosedurnya adalah O(k log p).

Biaya untuk menemukan minimum adalah Õ(k) pada langkah 2 dari algoritma q-means,
sementara kita juga perlu menghitung jarak dengan mengulangi Langkah 1. Setelah kita
menerapkan temuan minimum Lemma 3.3.12 dan membatalkan perhitungan, kita memperoleh
keadaan

|ψt⟩ :=
1√
N

N∑

i=1

|i⟩ |ℓt(vi)⟩ . (3.22)
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3.3.6.4 Langkah 3: Membangun Keadaan Centroid

Langkah sebelumnya memberi kita keadaab |ψt⟩ = 1√
N

∑N
i=1 |i⟩ | ellt(vi)⟩. Register pertama

dari keadaab ini menyimpan indeks titik data sedangkan register kedua menyimpan label untuk
titik data dalam iterasi saat ini. Mengingat keadaan ini, kita perlu menemukan centroid baru
|ct+1

j ⟩, yang merupakan rata-rata dari titik data yang memiliki label yang sama.

Misalkan χt
j ∈ RN menjadi vektor karakteristik untuk klaster j ∈ [k] pada iterasi t

diskalakan ke unit norma ℓ1, yaitu (χt
j)i = 1

|Ct
j |

jika i ∈ Cj dan 0 if i ̸∈ Cj. Penciptaan

keadaan kuantum yang sesuai dengan centroid didasarkan pada klaim sederhana berikut.

Claim 3.3.13. Misalkan χt
j ∈ RN menjadi vektor karakteristik yang diskalakan untuk Cj pada

iterasi t dan V ∈ RN×d menjadi matriks data, maka ct+1
j = V Tχt

j.

Bukti. Aturan pembaruan k-means untuk centroid diberikan oleh ct+1
j = 1

|Ct
j |
∑

i∈Cj
vi. Karena

kolom V T adalah vektor vi, ini dapat ditulis ulang sebagai ct+1
j = V Tχt

j.

Klaim di atas memungkinkan kita untuk menghitung centroid yang diperbarui ct+1
j menggu-

nakan operasi aljabar linier kuantum. Faktanya, keadaan |ψt⟩ dapat ditulis sebagai superposisi
berbobot dari vektor-vektor karakteristik klaster.

|ψt⟩ =
k∑

j=1

√
|Cj|
N


 1√

|Cj|

∑

i∈Cj

|i⟩


 |j⟩ =

k∑

j=1

√
|Cj|
N

|χt
j⟩ |j⟩

Dengan mengukur register terakhir, kita dapat mengambil sampel dari keadaan |χt
j⟩

untuk j ∈ [k], dengan probabilitas sebanding dengan ukuran cluster. Kita berasumsi di
sini bahwa semua cluster k tidak menghilang, dengan kata lain mereka memiliki ukuran
Ω(N/k). Mengingat kemampuan untuk membuat status |χt

j⟩ dan mengingat bahwa matriks
V disimpan di QRAM, sekarang kita dapat melakukan perkalian matriks kuantum dengan
V T untuk memulihkan perkiraan keadaan |V Tχj⟩ = |ct+1

j ⟩ dengan kesalahan ϵ2, seperti yang
dinyatakan dalam Teorema 3.3.4. Perhatikan bahwa kesalahan ϵ2 hanya muncul di dalam
logaritma. Teorema yang sama memungkinkan kita untuk mendapatkan taksiran norma∥∥V Tχt

j

∥∥ =
∥∥ct+1

j

∥∥ dengan kesalahan relatif ϵ3. Untuk ini, kita juga membutuhkan perkiraan
ukuran setiap klaster, yaitu norma ∥χj∥. kita sudah memiliki ini, karena pengukuran register
terakhir memberi kita perkiraan ini, dan karena jumlah pengukuran yang dilakukan lebih
besar dibandingkan dengan k (mereka bergantung pada d), kesalahan dari sumber ini dapat
diabaikan dibandingkan dengan kesalahan yang lain.

Running time dari langkah ini diturunkan dari Teorema 3.3.4 dimana waktu untuk
menyiapkan state |χt

j⟩ adalah waktu dari Langkah 1 dan 2. Perhatikan bahwa kita tidak perlu
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menambahkan faktor k tambahan karena pengambilan sampel, karena kita dapat menjalankan
prosedur perkalian matriks secara paralel untuk semua j sehingga setiap kali kita mengukur
|χt

j⟩ acak, kita melakukan satu langkah lagi dari perkalian matriks yang sesuai. Dengan asumsi
bahwa semua klaster memiliki ukuran Ω(N/k) kita akan memiliki faktor tambahan O(log k)
dalam running time dengan argumen pengumpul kupon standar.

3.3.6.5 Langkah 4: Memperbarui Centroid

Pada Langkah 4, kita perlu beralih dari keadaan kuantum yang sesuai dengan centroid,
ke deskripsi klasik centroid untuk melakukan langkah pembaruan. Untuk ini, kita akan
menerapkan algoritme tomografi keadaan vektor, yang dinyatakan dalam Teorema 3.3.5,
pada keadaan |ct+1

j ⟩ yang kita buat pada Langkah 3. Perhatikan bahwa untuk setiap

j ∈ [k] kita perlu memanggil kesatuan yang membuat status |ct+1
j ⟩ total O(d logd

ϵ24
) kali untuk

mencapai ∥|cj⟩ − |cj⟩∥ < ϵ4. Oleh karena itu, untuk melakukan tomografi semua klaster,

kita akan memanggil unitary O(k(log k)d(log d)
ϵ24

) di mana O(k log k) istilah adalah waktu untuk

mendapatkan salinan dari setiap keadaan centroid.

Tomografi keadaan vektor memberi kita perkiraan klasik dari centroid norma satuan dalam
kesalahan ϵ4, yaitu ∥|cj⟩ − |cj⟩∥ < ϵ4. Menggunakan aproksimasi norma ∥cj∥ dengan kesalahan
relatif ϵ3 dari Langkah 3, kita dapat menggabungkan estimasi ini untuk memulihkan centroid
sebagai vektor. Analisis dijelaskan dalam klaim berikut:

Claim 3.3.14. Misalkan ϵ4 menjadi kesalahan yang kita lakukan dalam memperkirakan |cj⟩
sehingga ∥|cj⟩ − |cj⟩∥ < ϵ4, dan ϵ3 kesalahan yang kita lakukan dalam memperkirakan norma,

|∥cj∥ − ∥cj∥|≤ ϵ3 ∥cj∥. Maka ∥cj − cj∥ ≤ √
η(ϵ3 + ϵ4) = ϵcentroid.

Bukti. Kita bisa menulis ulang ∥cj − cj∥ sebagai
∥∥∥∥cj∥ |cj⟩ − ∥cj∥ |cj⟩

∥∥∥. Dari triangle inequal-

ity diketahui bahwa:
∥∥∥∥cj∥ |cj⟩ − ∥cj∥ |cj⟩

∥∥∥ ≤
∥∥∥∥cj∥ |cj⟩ − ∥cj∥ |cj⟩

∥∥∥+ ∥∥cj∥ |cj⟩ − ∥cj∥ |cj⟩∥

Kita memperoleh batas atas ∥cj∥ ≤ √
η. Dengan menggunakan batas ini untuk kesalahan

yang kita peroleh dari tomografi dan estimasi norma, kita dapat membatasi suku pertama
dengan

√
ηϵ3 dan suku kedua dengan

√
ηϵ4. Klaim terpenuhi.

Mari kita membuat komentar tentang kemampuan untuk menggunakan Teorema 3.3.5
untuk melakukan tomografi dalam kasus kita. Centroid yang diperbarui akan dipulihkan
pada langkah 4 menggunakan algoritme tomografi keadaan vektor dalam Teorema 3.3.5 pada
komposisi unitary yang menyiapkan |ψt⟩ dan kesatuan yang mengalikan register pertama |ψt⟩
oleh matriks V T . Masukan dari algoritma tomografi membutuhkan unitary U , sedemikian
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sehingga U |0⟩ = |x⟩ untuk keadaan kuantum tetap |x⟩. Namun, label ℓ(vi) tidak deterministik
karena kesalahan dalam estimasi jarak, karenanya U yang tersusun seperti yang didefinisikan
di atas oleh karena itu tidak menghasilkan keadaan murni tetap |x⟩.

Oleh karena itu kita membutuhkan prosedur yang menemukan label ℓ(vi) yang merupakan
fungsi deterministik dari vi dan centroids cj for j ∈ [k]. Salah satu solusinya adalah ubah
aturan pembaruan dari algoritma δ-k-means menjadi sebagai berikut: Andaika ℓ(vi) = j jika

d(vi, cj) < d(vi, cj′) − 2δ for j′ ̸= j dimana kita membuang poin yang tidak dapat diberi
label. Aturan penugasan ini memastikan bahwa jika register kedua diukur dan ditemukan
dalam keadaan |j⟩, maka register pertama berisi superposisi seragam titik-titik dari cluster j
yang δ jauh dari batas klasster (dan mungkin beberapa titik yang δ-nya dekat dengan batas
klaster). Perhatikan bahwa ini mensimulasikan persis aturan pembaruan δ-k-means sambil
membuang beberapa titik data dekat dengan batas klaster. Centroid k-means kuat di bawah
gangguan seperti itu, jadi kita berharap aturan penugasan ini menghasilkan hasil yang baik
dalam praktek.

Solusi yang lebih baik adalah menggunakan estimasi fase yang konsisten daripada estimasi
fase biasa untuk langkah estimasi jarak , yang dapat ditemukan di [100, 101]. Estimasi
jarak dihasilkan oleh algoritma estimasi fase yang diterapkan pada kesatuan tertentu dalam
langkah estimasi amplitudo. Algoritma estimasi fase yang biasa tidak menghasilkan jawaban
deterministik dan sebagai gantinya untuk setiap eigenvalue λ output dengan probabilitas tinggi
salah satu dari dua kemungkinan perkiraan λ sehingga |λ − λ|≤ ϵ. Sebagai gantinya, di sini
seperti dalam beberapa aplikasi lain kita memerlukan algoritma estimasi fase yang konsisten
yang dengan probabilitas tinggi menghasilkan estimasi deterministik sedemikian rupa sehingga
|λ− λ|≤ ϵ.

Kami juga menjelaskan metode sederhana lain untuk mendapatkan estimasi fase yang
konsisten, yaitu dengan menggabungkan estimasi estimasi fase yang diperoleh untuk dua nilai
presisi yang berbeda. Mari kita asumsikan bahwa nilai eigen untuk unitary U adalah e2πiθi for
θi ∈ [0, 1]. Pertama, kita melakukan estimasi fase dengan presisi 1

N1
di mana N1 = 2l adalah

pangkat dari 2. Kita mengulangi prosedur ini O(logN/θ2) kali dan menampilkan estimasi
median. Jika nilai yang diestimasi adalah λ+α

2l
untuk λ ∈ Z dan α ∈ [0, 1] and |α − 1/2|≥ θ′

untuk konstanta eksplisit θ′ (bergantung kepada θ), maka dengan probabilitas setidaknya
1 − 1/poly(N) estimasi median akan unik dan akan sama dengan 1/2l dikalikan bilangan
bulat terdekat dengan (λ+ α). Untuk juga menghasilkan estimasi yang konsisten untuk nilai
eigen pada kasus di mana prosedur di atas gagal, kita melakukan estimasi fase kedua dengan
presisi 2/3N1. Kita mengulangi prosedur ini seperti di atas untuk O(logN/θ2) iterasi dan
mengambil estimasi median. Prosedur kedua gagal menghasilkan estimasi yang konsisten
saja untuk nilai eigen λ+α

2l
for λ ∈ Z dan α ∈ [0, 1] dan |α − 1/3|≤ θ′ atau |α − 2/3|≤ θ′

untuk konstanta θ′ yang sesuai. Karena kasus di mana dua prosedur gagal saling eksklusif,
salah satunya berhasil dengan probabilitas 1 − 1/poly(N). Perkiraan yang dihasilkan oleh
prosedur estimasi fase karena itu deterministik dengan probabilitas yang sangat tinggi. Untuk
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melengkapi sketsa bukti ini, kita harus memberikan nilai eksplisit dari konstanta θ dan θ′ dan
probabilitas keberhasilan, menggunakan distribusi hasil yang diketahui untuk estimasi fase.

Untuk selanjutnya, kita asumsikan bahwa memang keadaan dalam Persamaan 3.22 hampir
merupakan keadaan deterministik, artinya ketika kita mengulangi prosedur kita mendapatkan
keadaan yang sama dengan probabilitas yang sangat tinggi.

Kita menetapkan kesalahan pada perkalian matriks menjadi ϵ2 ≪ ϵ24
d log d

seperti yang kita

perlukan untuk memanggil unitary yang membangun ct+1
j untuk O(d log d

ϵ24
) kali. Kita akan

melihat bahwa ini tidak meningkatkan runtime algoritma, karena ketergantungan runtime
untuk perkalian matriks adalah logaritmik dalam kesalahan.

3.3.7 Analisis

Kita memberikan teorema umum tentang running time dan akurasi dari algoritma q-means.

Teorema 3.3.15 (q-means). Untuk matriks data V ∈ RN×d disimpan dalam struktur
data QRAM yang sesuai dan parameter δ > 0, algoritma q-means dengan probabilitas
tinggi menghasilkan centroid yang konsisten dengan algoritma klasik δ-k-means, dalam waktu

Õ
(
kd η

δ2
κ(V )(µ(V ) + k η

δ
) + k2 η

1.5

δ2
κ(V )µ(V )

)
setiap iterasi, dimana κ(V ) adalah bilangan

kondisi, µ(M) = minp∈[0,1](∥M∥F ,
√
s2p(M)s(1−2p)(MT )), and 1 ≤ ∥vi∥2 ≤ η.

Kita membuktikan teorema dalam Bagian 3.3.8 dan 3.3.8.1 dan kemudian menyajikan
running time algoritme untuk kumpulan data yang dapat dikelompokkan dengan baik pada
Teorema 3.3.16.

3.3.8 Analisis Kesalahan

Pada bagian ini kita menentukan parameter kesalahan dalam langkah yang berbeda dari
algoritma kuantum sehingga algoritma kuantum berperilaku sama dengan rata-rata δ-k-
klasik. Lebih tepatnya, kita akan menentukan nilai kesalahan ϵ1, ϵ2, ϵ3, ϵ4 dalam hal δ sehingga
pertama, penetapan klaster dari semua titik data yang dibuat oleh algoritma q-means konsisten
dengan proses klasik dari algoritma δ-k-means, dan juga bahwa centroid yang dihitung oleh
q-means setelah setiap iterasi sekali lagi konsisten dengan centroid yang dapat dikembalikan
oleh algoritma δ-k-means.

Penetapan klaster di q-means terjadi dalam dua langkah. Langkah pertama memperkirakan
jarak kuadrat antara semua titik dan semua centroid. Kesalahan dalam prosedur ini adalah
dalam bentuk

|d2(cj, vi) − d2(cj, vi)|< ϵ1.
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untuk titik vi dan centroid cj. Langkah kedua mencari jarak minimum ini tanpa menambahkan
kesalahan apa pun.

Agar q-means menghasilkan penugasan klaster yang konsisten dengan algoritme δ-k-means,
kita mensyaratkan bahwa:

∀j ∈ [k], |d2(cj, vi) − d2(cj, vi)|≤
δ

2

yang menyiratkan bahwa tidak ada centroid dengan jarak lebih dari δ di atas jarak minimum
yang dapat dipilih oleh algoritme q-means sebagai label. Jadi kita perlu mengambil ϵ1 < δ/2.

Setelah penetapan klaster dari q-means (yang terjadi dalam superposisi), kita memperbarui
klaster, dengan terlebih dahulu melakukan perkalian matriks untuk membuat keadaan pusat
dan memperkirakan normanya, dan kemudian tomografi untuk mendapatkan deskripsi klasik
dari centroid. Error pada bagian ini adalah ϵcentroids, seperti yang didefinisikan dalam Klaim
3.3.14, yaitu

∥cj − cj∥ ≤ ϵcentroid =
√
η(ϵ3 + ϵ4).

Sekali lagi, untuk memastikan bahwa q-means konsisten dengan algoritma klasik δ-k-
means, kita ambil ϵ3 <

δ
4
√
η

dan ϵ4 <
δ

4
√
η
. Perhatikan juga bahwa kita telah mengabaikan

kesalahan ϵ2 yang dapat kita atasi dengan mudah karena hanya muncul dalam faktor
logaritmik.

3.3.8.1 Analisis Runtime

Seperti algoritma klasik, runtime q-means bergantung secara linier pada jumlah iterasi, jadi
di sini kita menganalisis biaya satu langkah.

Biaya tomografi untuk vektor centroid k adalah O(kd log k log d
ϵ42

) dikalikan biaya persiapan

satu keadaan centroid ketctj. Satu salinan |ctj⟩ disiapkan dengan menerapkan perkalian

matriks dengan prosedur V T pada keadaan |χt
j⟩ diperoleh dengan menggunakan estimasi jarak

kuadrat. Waktu yang diperlukan untuk menyiapkan satu salinan |ctj⟩ adalah O(κ(V )(µ(V ) +
Tχ) log(1/ϵ2)) melalui Teorema 3.3.4 dimana Tχ adalah waktu untuk mempersiapkan |χt

j⟩.
Waktu Tχ merupakan Õ

(
kη log(∆−1) log(Nd)

ϵ1

)
= Õ(kη

ϵ1
) melalui Teorema 3.3.10.

Biaya estimasi norma untuk k centroid yang berbeda tidak tergantung pada biaya

tomografi dan adalah Õ(kTχκ(V )µ(V )

ϵ3
). Menggabungkan semua biaya ini dan menekan semua

faktor logaritmik yang kita miliki total running time,
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Õ

(
kd

1

ϵ24
κ(V )

(
µ(V ) + k

η

ϵ1

)
+ k2

η

ϵ3ϵ1
κ(V )µ(V )

)

Analisis di bagian 3.3.8 menunjukkan bahwa kita dapat mengambil ϵ1 = δ/2, ϵ3 = δ
4
√
η

and

ϵ4 = δ
4
√
η
. Substitusi nilai-nilai ini dalam running time di atas, maka running time dari

algoritma q-means adalah

Õ

(
kd

η

δ2
κ(V )

(
µ(V ) + k

η

δ

)
+ k2

η1.5

δ2
κ(V )µ(V )

)
.

Ini melengkapi bukti Teorema 3.3.15. Kami selanjutnya menyatakan hasil utama kami ketika
diterapkan ke kumpulan data yang dapat diklasterkan dengan baik, seperti dalam Definisi
3.3.5.

Teorema 3.3.16 (q-means pada data well-clusterable). Untuk sekumplan data well-clusterable
V ∈ RN×d disimpan dalam QRAM yang sesuai, algoritme q-means mengembalikan dengan
probabilitas tinggi centroid k konsisten dengan algoritme δ-k-means klasik untuk δ yang konstan

dalam waktu Õ
(
k2dη2.5

δ3
+ k2.5 η

2

δ3

)
setiap iterasi, untuk 1 ≤ ∥vi∥2 ≤ η.

Bukti. Misalkan V ∈ RN×d sekumpulan data well-clusterable seperti pada Definition 1. Dalam
kasus ini, kita tahu dengan Claim 3.3.8 bahwa κ(V ) = 1

σmin
dapat diganti dengan kondisi

ambang batas κτ (V ) = 1
τ
. Dalam praktiknya, ini dilakukan dengan membuang nilai singular

yang lebih kecil dari ambang tertentu selama perkalian matriks kuantum. Ingatlah bahwa
dengan Klaim 3.3.7 kita tahu bahwa ∥V ∥F = O(

√
k). Oleh karena itu kita perlu memilih ϵτ

untuk ambang τ = ϵτ√
k
∥V ∥F sedemikian rupa sehingga κτ (V ) = O( 1

ϵτ
).

Ambang batas nilai singular dalam langkah perkalian matriks memperkenalkan kesalahan
aditif tambahan di ϵcentroid. Dengan Claim 3.3.8 dan Claim 3.3.14, kita mendapatkan kesalahan
ϵcentroid dalam mendekati centroid sebenarnya menjadi

√
η(ϵ3 + ϵ4 + ϵ′ + ϵτ ) dimana ϵ′ =√

λβ2 + (1 − λ)4η adalah parameter yang bergantung pada kumpulan data yang dihitung
dalam Klaim 3.3.6. Kita dapat mengatur ϵτ = ϵ3 = ϵ4 = ϵ′/3 untuk memperoleh ϵcentroid =
2
√
ηϵ′.

Definisi dari aturan pembaruan δ-k-means mensyaratkan bahwa ϵcentroid ≤ δ/2. Selanjut-
nya, Klaim 3.3.9 menunjukkan bahwa jika kesalahan δ pada langkah penetapan memenuhi
δ ≤ ξ2 − 2

√
ηβ, maka algoritma δ-k-means menemukan klaster yang benar. By Definition 1

sekumpulan data (dataset) well-clusterable, kita dapat menemukan konstanta δ . yang sesuai
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memenuhi kedua batasan tersebut yaitu memenuhi

4
√
η
√
λβ2 + (1 − λ)4η < δ < ξ2 − 2

√
ηβ.

Substitusikan nilai µ(V ) = O(
√
k) dari Klaim 3.3.7, κ(V ) = O( 1

ϵτ
) dan ϵτ = ϵ3 =

ϵ4 = ϵ′/3 = O(
√
η/δ) dalam running time untuk algoritme q-means umum, kita mem-

peroleh bahwa running time untuk algortitme q-means pada dataset well-clusterable adalah

Õ
(
k2dη2.5

δ3
+ k2.5 η

2

δ3

)
setiap iterasi.

Beberapa catatan mengenai running time q-means. Untuk kumpulan data (dataset) yang
jumlah poinnya jauh lebih besar dibandingkan dengan parameter lainnya, running time untuk
algoritma q-means merupakan peningkatan dibandingkan dengan algoritma k-means klasik.
Misalnya, untuk sebagian besar masalah dalam analisis data, k pada akhirnya kecil (< 100).
Jumlah fitur d ≤ N dalam kebanyakan situasi, dan pada akhirnya dapat dikurangi dengan
menerapkan algoritma reduksi dimensi kuantum terlebih dahulu (yang memiliki running time
poli-logaritma dalam d). Catatan utamanya, q-means memiliki keluaran yang sama dengan
algoritme δ-k-means klasik (yang mendekati k-means), ia menghemat jumlah iterasi yang
sama, tetapi hanya memiliki running time poli-logaritmik dalam N , memberikan percepatan
eksponensial sehubungan dengan ukuran dataset.

3.3.9 Simulasi Pada Data Riil

Kita ingin menegaskan kemampuan algoritma kuantum untuk memberikan hasil klasifikasi
yang akurat, dengan simulasi pada sejumlah dataset. Namun, karena simulator kuantum
maupun komputer kuantum yang cukup besar untuk menguji q-means tidak tersedia saat ini,
kita menguji implementasi klasik yang setara dari δ-k-means. Untuk mengimplementasikan
δ-k-means, kita mengubah langkah penugasan algoritma k-means untuk memilih centroid acak
di antara centroid yang δ-nya dekat dengan centroid terdekat dan menambahkan δ/2 kesalahan
ke klaster yang diperbarui.

Kita membandingkan algoritma q-means pada dua kumpulan data: kumpulan data sintetis
dari kluster gaussian, dan kumpulan data MNIST yang terkenal dari angka tulisan tangan.
Untuk mengukur dan membandingkan keakuratan algoritme klasterisasi, kita menjalankan
algoritma k-means dan δ-k-means untuk nilai δ yang berbeda pada dataset pelatihan dan
kemudian kita membandingkan akurasi klasifikasi pada dataset uji, yang berisi titik data yang
belum dilatih pada algoritme, menggunakan sejumlah ukuran kinerja yang digunakan secara
luas.



46 Buku Saku: PENG. PEMBELAJARAN MESIN KUANTUM

3.3.9.1 Dataset Klaster Gaussian

Kita menjelaskan simulasi numerik dari algoritma δ-k-means pada dataset sintetis yang terbu-
at dari beberapa klaster yang dibentuk oleh distribusi gaussian acak. Cluster ini secara alami
cocok untuk pengelompokan berdasarkan konstruksi, mendekati apa yang kita definisikan
sebagai kumpulan data yang dapat dikelompokkan dengan baik (well-clusterable) dalam
Definisi 1 dari Bagian 3.3.5. Dengan melakukannya, kita bisa mulai dengan membandingkan
algoritma k-means dan δ-k-means pada hasil akurasi tinggi, meskipun ini mungkin tidak
terjadi pada kumpulan data dunia nyata. Tanpa kehilangan keumuman, kita melakukan
praproses data sehingga norma minimum dalam kumpulan data adalah 1, dalam hal ini
η = 4. Inilah sebabnya mengapa kita mendefinisikan η sebagai maksimum daripada rasio
maksimum atas minimum yang sebenarnya merupakan kuantitas yang menarik. Perhatikan
bahwa running time pada dasarnya tergantung pada rasio η/δ. Kita menyajikan simulasi di
mana 20.000 titik dalam ruang fitur dimensi 10 membentuk 4 klaster Gaussian dengan standar
deviasi 2, 5, yang dapat kita lihat pada Gambar 3.5. Jumlah kondisi dataset dihitung menjadi
5, 06. Kita menjalankan k-means dan δ-k-means untuk 7 nilai yang berbeda dari δ untuk
memahami kapan δ-k-means menjadi kurang akurat.

Gambar 3.5: Representasi 4 klaster Gaussian berdimensi 10 dalam ruang 3D yang direntang
oleh tiga dimensi PCA pertama.

Pada Gambar 3.6 kita dapat melihat bahwa sampai η/δ = 3 (untuk δ = 1.2), algoritma δ-k-
means konvergen pada dataset ini. Sekarang kita dapat membuat beberapa komentar tentang
dampak δ pada efisiensi. Tampaknya wajar bahwa untuk nilai kecil δ kedua algoritme tersebut
setara. Untuk nilai δ yang lebih tinggi, kita mengamati awal yang terlambat dalam evolusi
akurasi, menyaksikan penugasan acak untuk titik pada batas klaster. Namun, akurasinya
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masih mencapai 100% dalam beberapa langkah lagi. Peningkatan jumlah langkah adalah
tradeoff dari parameter η/δ.

Gambar 3.6: Evolusi akurasi selama k-means dan δ-k-means pada Gaussian well-clusterable
untuk nilai 5 dari δ. Semua versi konvergen ke akurasi 100% dalam beberapa langkah.

3.3.9.2 MNIST

Dataset MNIST terdiri dari 60.000 digit tulisan tangan sebagai gambar 28x28 piksel (784
dimensi). Dari data mentah ini pertama-tama kita melakukan beberapa pemrosesan penguran-
gan dimensi, kemudian kita menormalkan data sedemikian rupa sehingga norma minimumnya
adalah satu. Perhatikan bahwa, jika kita melakukan q-means dengan komputer kuantum, kita
dapat menggunakan prosedur kuantum efisien yang setara dengan Analisis Diskriminan Linier
(Linear Discriminant Analysis (LDA)), seperti [79], atau algoritme pengurangan dimensi
kuantum lainnya seperti [73, 102].

Sebagai pra-pemrosesan data, pertama-tama kita melakukan Analisis Komponen Utama
(Principal Component Analysis (PCA)), mempertahankan data yang diproyeksikan dalam
subruang dimensi 40. Setelah normalisasi, nilai η adalah 8,25 (norma maksimum 2,87), dan
bilangan kondisi adalah 4,53. Gambar 3.7 menunjukkan evolusi akurasi selama k-means dan
δ-k-means untuk 4 nilai yang berbeda dari δ. Dalam eksperimen numerik ini, kita dapat
melihat bahwa untuk nilai parameter η/δ dari orde 20, k-means dan δ-k-means mencapai
akurasi yang serupa namun rendah dalam klasifikasi dalam jumlah langkah yang sama. Penting
untuk diperhatikan bahwa kumpulan data MNIST, tanpa prapemrosesan selain pengurangan
dimensi, diketahui tidak dapat diklasterkan dengan baik di bawah algoritme k-means.
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Gambar 3.7: Evolusi akurasi pada dataset MNIST di bawah k-means dan δ-k-means untuk 4
nilai δ yang berbeda. Data telah diproses sebelumnya oleh PCA hingga menjadi 40 dimensi.
Semua versi konvergen dalam jumlah langkah yang sama, dengan penurunan akurasi sementara
δ meningkat. Perbedaan nyata dalam jumlah langkah hingga konvergensi hanya karena kondisi
penghentian untuk k-means dan δ-k-means.

Selain ukuran akurasi (accuracy measure) (ACC), kita juga mengevaluasi kinerja q-means
terhadap banyak metrik lainnya, yang disajikan dalam Tabel 3.1 dan 3.2. Informasi lebih rinci
tentang metrik ini dapat ditemukan di [103, 104]. Kita memperkenalkan ukuran kesalahan
tertentu, Root Mean Square Error of Centroids (RMSEC), yang merupakan perbandingan
langsung antara centroid yang diprediksi oleh algoritma k-means dan yang diprediksi oleh
δ-k-means. Ini adalah cara untuk mengetahui seberapa jauh centroid diprediksi. Perhatikan
bahwa metrik ini hanya dapat diterapkan pada data set pelatihan. Untuk semua ukuran ini,
kecuali RMSEC, nilai yang lebih besar lebih baik. Simulasi menunjukkan bahwa δ-k-means,
dan dengan demikian q-means, bahkan untuk nilai δ (antara 0.2− 0.5) mencapai kinerja yang
serupa dengan k-means, dan dalam kebanyakan kasus perbedaannya adalah pada titik desimal
ketiga.



ALGORITMA-ALGORITMA PEMBELAJARAN MESIN KUANTUM 49

Algo Dataset ACC HOM COMP V-M AMI ARI RMSEC

k-means
Train 0.582 0.488 0.523 0.505 0.389 0.488 0
Test 0.592 0.500 0.535 0.517 0.404 0.499 -

δ-k-means, δ = 0.2
Train 0.580 0.488 0.523 0.505 0.387 0.488 0.009
Test 0.591 0.499 0.535 0.516 0.404 0.498 -

δ-k-means, δ = 0.3
Train 0.577 0.481 0.517 0.498 0.379 0.481 0.019
Test 0.589 0.494 0.530 0.511 0.396 0.493 -

δ-k-means, δ = 0.4
Train 0.573 0.464 0.526 0.493 0.377 0.464 0.020
Test 0.585 0.492 0.527 0.509 0.394 0.491 -

δ-k-means, δ = 0.5
Train 0.573 0.459 0.522 0.488 0.371 0.459 0.034
Test 0.584 0.487 0.523 0.505 0.389 0.487 -

Tabel 3.1: Contoh hasil yang dikumpulkan dari percobaan yang sama seperti pada Gambar
3.7. Metrik yang berbeda disajikan untuk dataset pelatihan dan dataset pengujian. ACC:
accuracy. HOM: homogeneity. COMP: completeness. V-M: v-measure. AMI: adjusted mutual
information. ARI: adjusted rand index. RMSEC: Root Mean Square Error of Centroids.

Eksperimen ini telah diulang beberapa kali dan masing-masing menunjukkan perilaku yang
sama meskipun inisialisasi centroid secara acak.

(a) (b) (c)

Gambar 3.8: Tiga evolusi akurasi pada dataset MNIST di bawah k-means dan δ-k-means
untuk 4 nilai yang berbeda dari δ. Setiap perilaku yang berbeda disebabkan oleh inisialisasi
centroid secara acak

Akhirnya, kami menyajikan percobaan terakhir dengan dataset MNIST dengan pra-
pemrosesan data yang berbeda. Untuk mencapai akurasi yang lebih tinggi dalam klasterisasi,
kita mengganti pengurangan dimensi sebelumnya dengan Linear Discriminant Analysis
(LDA). Perhatikan bahwa LDA adalah proses yang diawasi yang menggunakan label (di sini,
angka) untuk memproyeksikan titik dalam subruang dimensi lebih rnedah yang dipilih dengan
baik. Dengan demikian, prapemrosesan ini tidak dapat diterapkan dalam praktik dalam
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pembelajaran mesin tanpa pengawasan. Namun, demi benchmarking, dengan melakukan
itu k-means dapat mencapai akurasi 87%, oleh karena itu memungkinkan kita untuk
membandingkan k-means dan δ-k-means pada dataset nyata dan hampir well-clusterable.
Berikut ini, dataset MNIST direduksi menjadi 9 dimensi. Hasil pada Gambar 3.9 menunjukkan
bahwa δ-k-means konvergen dengan akurasi yang sama dari k-means bahkan untuk nilai η/δ
yang turun ke 16. Dalam beberapa kasus lain, δ-k-means menunjukkan konvergensi yang
lebih cepat, karena fluktuasi acak yang dapat membantu keluar lebih cepat dari ekuilibrium
sementara klaster.

Gambar 3.9: Evolusi akurasi pada dataset MNIST di bawah k-means dan δ-k-means untuk 4
nilai δ yang berbeda. Data telah diproses sebelumnya menjadi 9 dimensi dengan pengurangan
LDA. Semua versi δ-k-means konvergen ke akurasi yang sama dari k-means dalam jumlah
langkah yang sama.

Mari kita perhatikan, bahwa nilai η/δ dalam percobaan kita tetap antara 3 dan 20. Selain
itu, parameter η, yang merupakan norma kuadrat maksimum dari titik, memberikan jaminan
kasus terburuk untuk algoritme, sementara kita dapat berharap bahwa running time dalam
praktik akan diskalakan dengan norma kuadrat rata-rata titik. Untuk dataset MNIST setelah
PCA, nilai ini adalah 2,65 sedangkan η = 8, 3.

Catatan utamanya, simulasi menunjukkan bahwa konvergensi δ-k-means hampir sama
dengan algoritma k-means biasa untuk nilai δ yang cukup besar. Ini memberikan bukti bahwa
algoritme q-means akan memiliki kinerja yang baik seperti k-means klasik, dan running time-
nya akan jauh lebih rendah untuk dataset besar.
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Algo Dataset ACC HOM COMP V-M AMI ARI RMSEC

k-means
Train 0.868 0.736 0.737 0.737 0.735 0.736 0
Test 0.891 0.772 0.773 0.773 0.776 0.771 -

q-means, δ = 0.2
Train 0.868 0.737 0.738 0.738 0.736 0.737 0.031
Test 0.891 0.774 0.775 0.775 0.777 0.774 -

q-means, δ = 0.3
Train 0.869 0.737 0.739 0.738 0.736 0.737 0.049
Test 0.890 0.772 0.774 0.773 0.775 0.772 -

q-means, δ = 0.4
Train 0.865 0.733 0.735 0.734 0.730 0.733 0.064
Test 0.889 0.770 0.771 0.770 0.773 0.769 -

q-means, δ = 0.5
Train 0.866 0.733 0.735 0.734 0.731 0.733 0.079
Test 0.884 0.764 0.766 0.765 0.764 0.764 -

Tabel 3.2: Contoh hasil yang dikumpulkan dari percobaan yang sama seperti pada Gambar
3.9. Metrik yang berbeda disajikan untuk dataset pelatihan dan dataset pengujian. ACC:
accuracy. HOM: homogeneity. COMP: completeness. V-M: v-measure. AMI: adjusted mutual
information. ARI: adjusted rand index. RMSEC: Root Mean Square Error of Centroids.

3.4 Pencarian Pada Model Jaringan Neural Kuantum

Jaringan syaraf tiruan adalah graf berdimensi n dimana node xm disebut neuron dan
koneksinya diberi bobot oleh parameter wml yang mewakili kekuatan sinaptik antar neuron
(m, l = 1, ..., n). Fungsi aktivasi mendefinisikan nilai neuron tergantung pada nilai saat ini
dari semua neuron lain yang diberi bobot oleh parameter wml, dan dinamika jaringan saraf
diberikan dengan memperbarui nilai neuron secara berurutan melalui fungsi aktivasi. Jaringan
saraf tiruan dengan demikian dapat dipahami sebagai perangkat komputasi, inputnya adalah
nilai awal neuron dan outputnya berupa keadaan stabil seluruh jaringan atau keadaan subset
neuron tertentu. ‘Pemrograman’ jaringan saraf dapat dilakukan dengan memilih parameter
bobot wml dan fungsi aktivasi yang mengkodekan relasi input-output tertentu. Kekuatan
jaringan saraf tiruan terletak pada fakta bahwa mereka dapat mempelajari bobot mereka
dari data pelatihan, fakta yang diyakini oleh para ahli saraf adalah prinsip dasar bagaimana
otak kita memproses informasi [50].

Untuk klasifikasi pola, kami biasanya mempertimbangkan apa yang disebut jaringan
saraf umpan-maju (feed-forward) di mana neuron disusun dalam lapisan, dan setiap lapisan
memasukkan nilainya ke lapisan berikutnya. Sebuah input disajikan ke jaringan saraf
feed-forward dengan menginisialisasi lapisan input, dan setelah setiap lapisan berturut-turut
memperbarui node, output (misalnya pengkodean klasifikasi input) dapat dibaca di lapisan
terakhir (lihat Gambar 3.10).
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Gambar 3.10: Ilustrasi jaringan saraf feed-forward dengan fungsi aktivasi sigmoid untuk setiap
neuron.

Jaringan saraf feed-forward sering menggunakan fungsi aktivasi sigmoid

xl = sgm

(
N∑

m=1

wmlxm;κ

)
,

yang didefinisikan dengan sgm(a;κ) = (1+e−κa)−1. Jika satu set parameter bobot yang sesuai
diberikan, jaringan saraf feed-forward dapat mengklasifikasikan pola input dengan sangat
baik. Untuk membangkitkan generalisasi yang diinginkan, jaringan diinisialisasi dengan
vektor pelatihan, output dibandingkan dengan output yang benar, dan bobot disesuaikan
melalui penurunan gradien untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi. Prosedurnya disebut
backpropagation [51]. Tantangan untuk klasifikasi pola dengan jaringan saraf adalah biaya
komputasi untuk algoritma backpropagation, bahkan ketika kita mempertimbangkan metode
pelatihan yang ditingkatkan seperti deep learning [30].

Ada sejumlah proposal untuk versi kuantum jaringan saraf. Namun, kebanyakan dari
mereka mempertimbangkan kelas lain, yang disebut jaringan Hopfield, yang kuat untuk
tugas terkait memori asosiatif yang berasal dari ilmu saraf daripada pembelajaran mesin.
Sebagian besar literatur tentang jaringan saraf kuantum mencoba menemukan rangkaian
kuantum spesifik yang mengintegrasikan mekanisme jaringan saraf dalam beberapa cara
[6, 52, 53, 54], mencoba menggunakan kekuatan komputasi saraf untuk komputasi kuantum.
Implementasi praktis diberikan oleh Elizabeth Behrman [55, 56, 57] yang menggunakan
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titik-titik kuantum yang berinteraksi untuk mensimulasikan jaringan saraf dengan sistem
kuantum. Pendekatan yang menarik juga menggunakan jaringan saraf fuzzy feed-forward yang
terinspirasi oleh mekanika kuantum [58] untuk memungkinkan neuron multi-keadaan. Juga
layak disebutkan adalah skema pengenalan pola yang diterapkan melalui komputasi adiabatik
dengan resonansi magnetik nuklir keadaan cair [16]. Terlepas dari gagasan yang kaya ini,
tidak ada proposal jaringan saraf kuantum yang memberikan metode klasifikasi pola kuantum
efisien yang berfungsi penuh yang penulis ketahui. Namun, merupakan tantangan terbuka yang
menarik untuk menerjemahkan fungsi aktivasi nonlinier ke dalam kerangka mekanika kuantum
yang bermakna [7], atau untuk menemukan skema pembelajaran berdasarkan superposisi dan
paralelisme kuantum.

3.4.1 Pengantar

Pembelajaran mesin telah menjadi salah satu kisah sukses besar komputasi belakangan ini.
Dari mobil self-driving dan pengenalan suara hingga deteksi kanker dan rekomendasi produk,
aplikasi pembelajaran mesin memiliki dampak transformatif pada kehidupan kita. Inti dari
banyak tugas pembelajaran mesin adalah jaringan saraf tiruan: kelompok node komputasi
yang saling berhubungan secara longgar dimodelkan pada neuron di otak kita. Dalam skenario
pembelajaran yang diawasi, jaringan saraf pertama kali dilatih untuk mengenali satu set data
berlabel dengan mempelajari hierarki fitur yang bersama-sama menangkap karakteristik yang
menentukan dari setiap label. Setelah dilatih, jaringan kemudian dapat dievaluasi pada data
yang sebelumnya tidak terlihat untuk memprediksi label yang sesuai. Sementara asal-usulnya
dapat ditelusuri kembali ke tahun 1940-an, jaringan saraf tiruan menikmati kebangkitan
minat pada tahun 1980-an ketika metode untuk menghitung gradien yang dikenal sebagai
backpropagation [105] dipopulerkan, yang secara dramatis meningkatkan efisiensi jaringan
yang dapat dilatih. untuk mengenali data. Dekade berikutnya telah melihat para peneliti
mengembangkan teknik yang semakin canggih untuk meningkatkan kinerja jaringan saraf,
dan algoritme terbaik sekarang dapat mengungguli manusia dalam tugas pengenalan gambar
yang realistis [106]. Terlepas dari teknik tambahan yang digunakan, backpropagation tetap
menjadi komponen algoritmik utama untuk pelatihan jaringan saraf.

Terlepas dari kemajuan yang dicapai selama bertahun-tahun, sumber daya yang signifikan
masih diperlukan untuk melatih jaringan dalam yang diperlukan untuk masalah kelas industri
dan komersial, dan waktu pelatihan yang lama pada klaster GPU seringkali diperlukan.
Selanjutnya, jaringan yang dilatih pada kumpulan data tertentu untuk tugas tertentu mungkin
tidak berkinerja baik pada tugas lain. Untuk ini, jaringan yang sama sekali berbeda mungkin
perlu dilatih dari awal. Dengan demikian ada manfaat yang cukup besar dalam metode apa
pun untuk mempercepat atau meningkatkan pelatihan dan evaluasi jaringan saraf.

Perkembangan dalam pembelajaran mesin telah disertai dengan munculnya teknologi
lain yang berpotensi transformatif: komputasi kuantum. Dari proposal asli Feynman [107]
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pada 1980-an untuk menggunakan aturan mekanika kuantum untuk melakukan komputasi,
komputasi kuantum telah berkembang menjadi salah satu bidang penelitian paling menarik
saat ini. Beberapa tahun terakhir telah terlihat peningkatan perhatian pada aplikasi
komputasi kuantum untuk industri, di mana kimia kuantum, desain material, pengoptimalan,
dan pembelajaran mesin kuantum adalah kandidat utama. Sebuah pertanyaan alami dan
fundamental penting di persimpangan pembelajaran mesin dan komputasi kuantum adalah
apakah algoritma kuantum dapat menawarkan perbaikan pada algoritma klasik yang saat ini
digunakan untuk jaringan saraf.

Beberapa tantangan segera muncul. Pertama, proses pelatihan dan evaluasi jaringan saraf
sangat berurutan. Algoritme kuantum dapat menjadi cocok untuk melakukan tugas secara
paralel dengan memanfaatkan fenomena superposisi kuantum. Namun, mereka kurang cocok
untuk situasi di mana data harus dihitung dan disimpan pada banyak langkah menengah,
sebuah proses yang menghancurkan koherensi kuantum. Kedua, kinerja jaringan saraf sangat
bergantung pada kemampuan untuk melakukan transformasi data non-linear. Mekanika
kuantum, bagaimanapun, adalah linier, dan secara efektif menerapkan transformasi non-linier
dapat menjadi non-sepele [108]. Akhirnya, jika algoritma kuantum akan digunakan untuk
melatih jaringan saraf klasik, data pelatihan serta parameter yang menentukan jaringan harus
terlebih dahulu dikodekan dalam keadaan kuantum. Kecuali ada metode yang efisien untuk
mempersiapkan keadaan kuantum ini, prosedur persiapan keadaan dapat menjadi hambatan
yang memakan waktu yang mencegah algoritme kuantum berjalan lebih cepat daripada secara
klasik. Ini sangat menantang untuk parameter yang sesuai dengan bobot jaringan yang sangat
banyak sehingga mengesampingkan metode yang efisien untuk menghasilkan status kuantum
yang sesuai secara langsung.

Ada beberapa alasan kualitatif untuk optimisme. Algoritme jaringan saraf klasik
standar yang biasanya digunakan banyak menggunakan aljabar linier, di mana algoritme
kuantum mungkin memiliki keuntungan dalam kasus tertentu [109]. Selain itu, jaringan
saraf diharapkan tahan terhadap noise dan kesalahan kecil, yang dapat dicapai secara
klasik dengan memperkenalkan gangguan selama proses pelatihan [110]. Dalam komputasi
kuantum, keacakan yang melekat pada hasil pengukuran dapat memiliki efek gangguan
yang diperkenalkan tersebut dan, jika dimanfaatkan dengan benar, algoritme kuantum dapat
mencapai ketahanan alami terhadap kebisingan tanpa biaya tambahan. Ini penting karena,
dalam banyak kasus, kecepatan komputasi mentah belum tentu menjadi perhatian utama
dalam pembelajaran mesin praktis. Masalah lain seperti ukuran kumpulan data, kesalahan
generalisasi, atau bagaimana kuat algoritma untuk kebisingan dan gangguan mungkin memang
menjadi perhatian praktis yang jauh lebih besar. Namun demikian, ada hubungan eksplisit
antara kecepatan dan kinerja. Dalam banyak kasus, hambatannya adalah kenyataan bahwa
seseorang hanya dapat menghabiskan, katakanlah, satu hari untuk pelatihan dan bukan satu
tahun. Dengan pembatasan ini, seseorang memilih jaringan saraf dengan ukuran tertentu
sehingga pelatihan dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Dengan pelatihan yang
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lebih cepat, jaringan saraf yang lebih besar dapat dilatih, dan lebih banyak eksperimen dapat
dilakukan untuk berbagai pilihan arsitektur jaringan, fungsi kerugian, dan hiperparameter.
Secara bersama-sama, ini semua dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Dalam buku ini kita mempertimbangkan algoritma kuantum untuk jaringan saraf feed-
forward, di mana penyebaran informasi berlangsung dari awal sampai akhir, lapis demi
lapis, tanpa loop atau siklus. Jaringan saraf feedforward tidak hanya merupakan kategori
kanonik dari jaringan saraf yang sangat penting secara fundamental, mereka juga membentuk
komponen kunci dalam arsitektur pembelajaran mesin praktis seperti jaringan konvolusi dalam
dan autoencoder. Kita mengusulkan algoritme kuantum untuk melatih dan mengevaluasi versi
kuat jaringan saraf umpan maju klasik—yang disebut (ϵ, γ)-jaringan saraf umpan maju—
berdasarkan algoritme klasik standar untuk umpan maju dan propagasi mundur, disesuaikan
dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang disebutkan di atas. Untuk
mencapai ini, kita menggunakan fakta bahwa komputer kuantum dapat menghitung perkiraan
produk dalam vektor secara efisien, dan menentukan prosedur estimasi produk dalam yang
kuat yang menghasilkan perkiraan tersebut dalam register data kuantum. Dengan memiliki
inner products yang disimpan dalam register, bukan dalam fase keadaan kuantum, kita dapat
secara langsung menerapkan transformasi nonlinier pada data, menghindari masalah non-linier
sepenuhnya. Kita mengatasi masalah persiapan keadaan untuk vektor panjang pendek dengan
menyimpannya dalam struktur data tertentu [111, 112, 113] dalam memori akses acak kuantum
(QRAM) [114, 115], sehingga elemennya dapat ditanyakan dalam superposisi kuantum, dan
keadaan terkaitnya dihasilkan secara efisien. Untuk matriks bobot jaringan yang terlalu besar
untuk disimpan secara efisien dengan cara ini, kami merekonstruksi keadaan kuantum yang
sesuai secara tidak langsung dengan melapiskan sejarah vektor panjang yang lebih pendek
yang disimpan dalam QRAM.

Dalam karya teoretis penting baru-baru ini, Tang [116] menunjukkan bahwa struktur
data yang diperlukan untuk estimasi inner product berbasis QRAM yang cepat juga dapat
digunakan untuk memperkirakan inner product secara klasik. Algoritme kuantum berdasarkan
struktur data semacam itu dapat memunculkan algoritme klasik yang diilhami kuantum
juga [117, 85], yaitu algoritme klasik berdasarkan rekan kuantumnya dapat didefinisikan
hanya dengan perlambatan polinomial dalam running time. Namun, dalam praktiknya,
faktor polinomial dapat membuat perbedaan, dan analisis sejumlah algoritme tersebut
[118] menunjukkan bahwa kehati-hatian diperlukan saat menilai kinerjanya relatif terhadap
algoritme kuantum dari mana mereka terinspirasi. Situasinya sama dengan algoritma kuantum
yang diusulkan di sini. Algoritme klasik baru untuk melatih dan mengevaluasi jaringan saraf
(ϵ, γ)-feedforward berdasarkan algoritme kuantum memang dapat didefinisikan, dan di bagian
selanjutnya kita membandingkannya dengan versi kuantumnya serta algoritme klasik standar.
Meskipun menarik dari perspektif teoretis, algoritme yang diilhami kuantum ini akan selalu
memiliki kinerja yang lebih buruk daripada versi kuantumnya, dan tidak jelas apakah mereka
akan berkinerja cukup baik dalam praktiknya untuk menggantikan metode yang ada.
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Pembelajaran mesin kuantum [119, 109, 120] secara umum dan pembelajaran terawasi
kuantum [121, 122, 123, 124, 125, 126] pada khususnya adalah bidang penelitian yang berkem-
bang pesat. Namun, sementara generalisasi kuantum dari jaringan saraf telah diusulkan untuk
jaringan feedforward [108, 127, 128, 129, 130, 131], Boltzmann Machines [132, 133, ?, ?],
pekerjaan saat ini, sepengetahuan kita, adalah algoritma kuantum pertama yang diusulkan
untuk melatih dan mengevaluasi jaringan saraf feedforward yang pada prinsipnya dapat
menawarkan keunggulan dibandingkan algoritma feedforward dan backpropagation klasik
kanonik. Meskipun masih harus dilihat apakah algoritme kita dapat digunakan di masa
mendatang untuk mendapatkan keuntungan praktis dibandingkan metode klasik, kita percaya,
didukung dengan analisis teoretis dan simulasi awal, bahwa hasil kitamenunjukkan satu cara
yang sangat menjanjikan bahwa teknik kuantum dapat diterapkan ke jaringan saraf, dan
bahwa di masa depan teknik praktis yang lebih canggih dapat dibangun di atas ide ini atau
lainnya.

3.4.2 Hasil

Kita akan membahas jaringan saraf (ϵ, γ)-feedforward secara lebih rinci nanti. Untuk saat ini,
cukup untuk menganggap ini sebagai jaringan di mana, dengan probabilitas setidaknya 1− γ,
inner products antara vektor dapat dihitung dalam kesalahan ϵ dari nilai sebenarnya. Hasil
utama kita adalah sebagai berikut:

Pelatihan Kuantum: [lihat Teorema 3.4.1] Terdapat algoritme kuantum untuk melatih

jaringan saraf (ϵ, γ)-feedforward dalam waktu Õ
(

(TM)1.5N log(1/γ)
ϵ

R
)
, di mana T adalah

jumlah iterasi pembaruan, M jumlah sampel input di setiap mini-batch, N adalah jumlah
total neuron dalam jaringan, dan R adalah faktor yang bergantung pada jaringan dan sampel
pelatihan, dan bukti numerik yang menunjukkan kecil untuk banyak wilayah parameter praktis.

Di sini dan selanjutnya, Õ menyembunyikan faktor polilogaritmik dalam TMN . Setelah
jaringan saraf dilatih dapat digunakan untuk memberi label data input baru. Evaluasi ini
pada dasarnya sama dengan algoritma feedforward yang digunakan dalam pelatihan, dan kita
memperoleh hasil sebagai berikut.

Evaluasi Kuantum: [lihat Teorema 3.4.2] Untuk jaringan saraf yang bobotnya disimpan
secara eksplisit dalam struktur data QRAM, terdapat algoritme kuantum untuk mengevaluasi

jaringan saraf (ϵ, γ)-feedforward dalam waktu Õ
(
N log(1/γ)

ϵ
Re

)
, di mana N adalah jumlah

total neuron dalam jaringan, dan Re adalah faktor yang bergantung pada jaringan dan sampel
pelatihan, dan diharapkan kecil untuk wilayah parameter praktis.

Sebaliknya, algoritme pelatihan klasik memiliki running time O(TME) sedangkan al-
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goritme evaluasi membutuhkan waktu O(E), di mana E adalah jumlah total edges dalam
jaringan saraf. Sangat menarik untuk dicatat bahwa urutan kompleksitas berkurang dari
jumlah tepi (sambungan saraf) secara klasik ke jumlah simpul (neuron) dalam algoritma
kuantum. Kesenjangan ini bisa sangat besar; memang, rata-rata neuron di otak manusia
memiliki 7000 koneksi sinaptik ke neuron lain [137].

running time dari algoritme kuantum kita juga bergantung pada log(1/γ)/ϵ dan pada
suku R dan Re masing-masing, yang bergantung pada nilai norma vektor tertentu yang
muncul selama evaluasi jaringan dan akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Sementara
efek gabungan dari istilah-istilah ini harus diperhitungkan, kita akan memberikan argumen
dan bukti numerik yang menunjukkan bahwa, dalam praktiknya, istilah-istilah ini tidak
berkontribusi secara signifikan terhadap running time.

3.4.2.1 Jaringan Saraf Feedforward

Jaringan saraf feedforward dicakup oleh sejumlah besar literatur, dan referensi pengantar yang
baik tersedia [138, 139]. Di sini kita hanya memberikan ringkasan singkat tentang konsep yang
diperlukan untuk pekerjaan saat ini.

Jaringan saraf umpan maju (feedforward) terdiri dari lapisan L, dengan lapisan ke-l berisi
neuron nl. Matriks bobot W l ∈ Rnl×nl−1 diasosiasikan antara lapisan l − 1 dan l, dan vektor
bias bl inRnl dikaitkan ke setiap lapisan l (Gbr.3.11). Jumlah total neuron adalah N =

∑L
l=1 nl

dan jumlah total tepi dalam jaringan adalah E =
∑L

l=2 nl ·nl−1. Untuk setiap level l, misalkan
al ∈ Rnl sebagai vektor keluaran (aktivasi) neuron.

Diberikan fungsi aktivasi non-linier f , aturan feedforward jaringan diberikan oleh alj =

f(zlj), di mana zlj =
∑

kW
l
jka

l−1
l + blj (Gbr. 3.12). Akan lebih mudah untuk mengekspresikan

ini sebagai
zlj = ⟨W l

j , a
l−1⟩ + blj, (3.23)

di mana ⟨x, y⟩ adalah hasil kali dalam Euclidean antara vektor x dan y, dan W l
j adalah baris

ke-j dari W l, yaitu
(
W l

j

)
k

= W l
jk.

Untuk penyederhanaan, kita berasumsi bahwa fungsi aktivasi sama di semua lapisan dalam
jaringan, meskipun algoritme bekerja lebih umum ketika fungsi aktivasi diizinkan untuk
bervariasi di seluruh lapisan. Fungsi aktivasi yang umum adalah sigmoid σ(z) = 1

1+e−z (ketika
neuron mengambil nilai dalam [0, 1]), fungsi hiperbolik tanh(z) = 2σ(2z) − 1 (ketika neuron
mengambil nilai dalam [−1, 1]), dan Rectified Linear Unit (fungsi ReLU) f(x) = max(0, x).
Satu set pelatihan T = {(x1, y1), (x2, y2), . . .} untuk tugas pembelajaran terdiri dari vektor
xi ∈ Rn1 dan label terkait yi ∈ RnL . Himpunan ini digunakan, melalui algoritme pelatihan,
untuk menyesuaikan bobot dan bias jaringan sehingga meminimalkan fungsi biaya yang dipilih
C : RnL → R, yang mengkuantifikasi kinerja jaringan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan
parameter sedemikian rupa sehingga ketika jaringan mengevaluasi input baru yang bukan
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merupakan bagian dari set pelatihan, ia mengeluarkan label yang benar dengan tingkat akurasi
yang tinggi.
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Gambar 3.11: Jaringan saraf feedforward dengan lapisan L = 4. Matriks bobot W l ∈ Rnl×nl−1

diasosiasikan antara level l − 1 dan l, dan vektor bias b ∈ mbRnl (tidak ditampilkan)
dikaitkan dengan setiap level l. Selama pelatihan, pasangan (data,label) (xi, yi) dipilih dari
set pelatihan, dan data diumpankan ke lapisan input neuron. Bobot dan bias dalam jaringan
menentukan aktivasi lapisan neuron berikutnya. Terakhir, nilai dari lapisan keluaran neuron
dibandingkan dengan label sebenarnya yi.
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Gambar 3.12: Neuron ke-j pada level l dari sebuah jaringan. Aktivasi keluaran neuron
dihitung dalam dua langkah. Pertama, nilai zj =

∑
kW

l
jka

l−1
k + blj dihitung, yang bergantung

pada bobot W l
ji dan bias blj serta aktivasi dari lapisan neuron sebelumnya. Sebuah fungsi

aktivasi non-linier f kemudian diterapkan ke zlj, dan nilai f(zj) adalah output.

Secara klasik, pelatihan jaringan terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Inisialisasi bobot dan bias. Berbagai teknik digunakan, tetapi pilihan yang umum
adalah menyetel bias ke konstanta kecil, dan menggambar matriks bobot secara acak

dari distribusi normal menurut W l
jk ∼ N

(
0, 1√

nl−1

)
[140].
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2. Feedforward. Pilih pasangan (x, y) dari set pelatihan. Tetapkan neuron di lapisan
pertama jaringan untuk memiliki aktivasi a1j = xj. Lewati jaringan lapis demi lapis,

pada setiap lapisan l menghitung dan menyimpan vektor zl =
〈
W l

j , a
l−1
〉

+ blj dan

al = f
(
zlj
)
. Running time dari prosedur ini adalah O

(∑L
l=2 nl · nl−1

)
= O (E): pada

setiap level l seseorang harus mengevaluasi nl aktivasi, dan setiap aktivasi melibatkan
penghitungan inner product dari dimensi nl−1 yang memerlukan waktu nl−1.

3. Backpropagation. Diberikan zL dan aL pada akhir proses feedforward, definisikan
vektor δL dengan komponen δLj = f ′ (zLj

)
∂C
∂aLj

, di mana C adalah fungsi biaya yang

dipilih. Kemudian, berjalan mundur melalui jaringan, hitung dan simpan vektor

δlj = f ′ (zlj
) 〈(

W l+1
)T
j
, deltal+1

〉
, dengan

(
W l+1

)T
adalah transpos matriks W l+1.

Running time dari algoritma backpropagation adalah juga O(E), dengan alasan yang
sama seperti algoritma feedforward.

4. Perbarui bobot dan bias. Ulangi langkah feedforward dan backpropagation untuk
input batch mini berukuran M , lalu perbarui bobot dan bias dengan penurunan gradien
stokastik, menurut:

W t+1,l
jk = W t,l

jk − ηt,l
1

M

M∑

m

at,m,l−1
k δt,m,l

j (3.24)

bt+1,l
j = bt,lj − ηl

1

M

M∑

m

δt,m,l
j (3.25)

di mana superskript t ∈ [T ] dan m ∈ [M ] masing-masing menunjukkan nomor iterasi
dan elemen mini-batch, dan ηt,l > 0 adalah ukuran langkah pembaruan.

5. Iterasi. Ulangi langkah pemutakhiran bobot dan bias sebelumnya T kali, setiap kali
dengan mini-batch yang berbeda.

Perhatikan bahwa metode untuk memilih setiap input mini-batch diserahkan kepada peng-
guna. Pilihan umum dalam praktik, dan yang digunakan dalam simulasi numerik, adalah
membagi prosedur pelatihan menjadi beberapa periode yang dikenal sebagai epochs. Pada
awal setiap epoch, training set diacak secara acak dan mini-batch berturut-turut berukuran
M dipilih tanpa pengembalian. Epoch berakhir ketika semua contoh pelatihan telah dipilih,
setelah itu epoch berikutnya dimulai. Sebagai alternatif, seseorang dapat mempertimbangkan
untuk memilih mini-batch dengan pengambilan sampel secara acak-dengan-penggantian dari
set pelatihan penuh.

Waktu berjalan keseluruhan dari algoritme pelatihan klasik adalah O(TME) karena ada
TM langkah dan setiap langkah memerlukan pelaksanaan algoritma untuk menjalankan
prosedur feedforward dan backpropagation. Perhatikan bahwa produk TM sama dengan
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jumlah epoch dikalikan dengan ukuran |T | dari set pelatihan. Fakta bahwa pelatihan jaringan
saraf umpan maju umum bergantung secara linier pada jumlah tepi membuat jaringan
umpan maju yang terhubung penuh berukuran besar secara komputasi mahal untuk dilatih.
Algoritma kuantum kita mengurangi ketergantungan pada ukuran jaringan dari jumlah tepi
ke jumlah simpul.

Setelah pelatihan jaringan selesai, algoritma evaluasi klasik terdiri dari menjalankan
langkah umpan maju pada input yang sebelumnya tidak terlihat, yaitu pada data yang berada
di luar set pelatihan. Keberhasilan deep learning memberi tahu kita bahwa pelatihan jaringan
menghasilkan bobot dan bias yang berkinerja baik dalam mengklasifikasikan data baru.

3.4.2.2 Jaringan Saraf Feedforward Kuat

Perhatian abadi dalam pelatihan jaringan saraf adalah masalah overfitting. Karena jaringan
besar mungkin memiliki lebih banyak parameter bebas daripada titik data pelatihan, mudah
untuk melatih jaringan yang mengenali data pelatihan secara akurat, namun berkinerja
buruk pada data yang berada di luar set pelatihan. Berbagai teknik digunakan dalam
praktik untuk mengurangi overfitting. Misalnya, seseorang dapat mempertimbangkan untuk
menambahkan istilah ke fungsi biaya yang menghukum jaringan dengan terlalu banyak
parameter besar. Atau, seseorang dapat melatih data pada ansambel jaringan yang berbeda,
dan rata-rata kinerja di seluruh ansambel. Meskipun ini mungkin sangat mahal untuk
dilakukan dengan tepat, efeknya dapat diperkirakan dengan menonaktifkan neuron tertentu
secara acak di setiap lapisan, teknik yang dikenal sebagai dropout. Hasil serupa dapat dicapai
dengan menambahkan noise Gaussian multiplikatif acak ke aktivasi setiap neuron selama
pelatihan. Kedua teknik ini terlihat efektif dalam mencegah overfitting [110], dan juga dapat
meningkatkan kinerja jaringan dengan menghindari minimum lokal di ruang parameter.

Termotivasi oleh manfaat dari gangguan jaringan acak tersebut selama pelatihan, dan
mengantisipasi persyaratan proses kuantum untuk menghasilkan hasil acak, kita mempertim-
bangkan generalisasi dari algoritma pelatihan dan evaluasi di mana inner product langkah-
langkah feedforward dan backpropagation mungkin tidak dievaluasi secara tepat. Sebaliknya,
dengan probabilitas 1 − γ, mereka diperkirakan dalam beberapa toleransi kesalahan ϵ, baik
relatif atau absolut, tergantung pada apakah hasil kali dalam besar atau kecil. Artinya,
langkah feedforward menghitung nilai slj memenuhi

∣∣slj −
〈
W l

j , a
l−1
〉∣∣ ≤ max

{
ϵ
∣∣〈W l

j , a
l−1
〉∣∣ , ϵ

}
with probability ≥ 1 − γ,

dan demikian pula untuk penghitungan inner product antara
(
W l+1

)T
j

dan δl+1 pada langkah

backpropgation. Perhatikan bahwa kita tidak menentukan bagaimana slj dihasilkan di atas.
Cara ini direalisasikan akan diserahkan kepada implementasi spesifik dari algoritma. Misalnya,
implementasi klasik sederhana adalah pertama-tama menghitung hasil kali dalam

〈
W l

j , a
l−1
〉
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dan kemudian menambahkan noise Gaussian independen yang dibatasi oleh maksimum
ϵ
∣∣〈W l

j , a
l−1
〉∣∣ dan ϵ. Dalam kasus kuantum, slj akan dibangkitkan oleh prosedur inner product

kuantum yang belum sempurna, namun menghasilkan perkiraan inner product sebenarnya
yang memenuhi kondisi (ϵ, γ) yang diperlukan. Alasan kita mengizinkan kesalahan relatif atau
absolut adalah untuk memastikan bahwa prosedur kuantum dapat dilakukan secara efisien
terlepas dari besarnya inner product yang terlibat.

Kita merujuk ke jaringan seperti jaringan saraf (ϵ, γ)-feedforward, di mana jaringan saraf
feedforward klasik standar adalah kasus khusus. Hasil simulasi kami menunjukkan bahwa,
untuk parameter toleransi yang wajar, generalisasi ke (ϵ, γ) perkiraan inner product tidak
merusak kinerja jaringan.

Untuk ϵ yang cukup kecil, running time komputasi klasik langkah-langkah feedforward dan
backpropagation tetap O(E), karena secara umum kita perlu melihat sebagian besar koordinat
dua vektor untuk mendapatkan perkiraan ϵ-error ke inner product mereka. Waktu pelatihan
klasik untuk jaringan saraf (ϵ, γ)-feedforward adalah O(TME), seperti untuk kasus asli di
mana inner product dievaluasi secara tepat.

3.4.2.3 Pelatihan Kuantum

Meskipun jelas diinginkan untuk meningkatkan hasil klasik O(TME) menggunakan algoritme
kuantum, ada beberapa kendala untuk mencapai ini. Seperti disebutkan dalam pendahuluan,
pelatihan dan evaluasi jaringan saraf feedforward adalah prosedur yang sangat berurutan, di
mana pada setiap titik seseorang perlu mengetahui hasil dari langkah-langkah yang dihitung
sebelumnya. Algoritme kuantum, sebaliknya, biasanya cocok untuk melakukan tugas secara
paralel, tetapi tidak untuk melakukan tugas yang memerlukan pengukuran berurutan untuk
dilakukan, sebuah proses yang menghancurkan koherensi kuantum. Selain itu, langkah kritis
secara klasik adalah penerapan fungsi aktivasi non-linier untuk setiap neuron. Mengingat
bahwa mekanika kuantum secara inheren linier, menerapkan non-linier ke keadaan kuantum
adalah non-trivial. Akhirnya, ukuran setiap matriks bobot adalah nl × nl−1, dan bahkan
menuliskan matriks ini secara eksplisit untuk setiap langkah dari algoritme, membutuhkan
waktu O(E).

Kita mengatasi tantangan ini dengan menggunakan prosedur klasik kuantum hibrida
yang mengikuti algoritme pelatihan klasik dengan cermat. Dalam algoritme, semua langkah
berurutan dilakukan secara klasikal. Pada setiap langkah, operasi kuantum hanya dipanggil
untuk memperkirakan inner product vektor, dan untuk membaca dan menulis data ke dan
dari QRAM.

Diberikan sebuah vektor x ∈ Rn, tentukan keadaan kuantum ternormalisasi yang sesuai
|x⟩ = 1

∥x∥
∑n

j=1 xj |j⟩, dimana ∥·∥ merupakan norma ℓ2. Inner product dua keadaan kuantum

dengan demikian memenuhi ⟨x|y⟩ := ⟨x,y⟩
∥x∥∥y∥ . Dua bahan utama adalah sebagai berikut:
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Estimasi Inner product Kuat (Robust Inner Product Estimation (RIPE)). Jika
keadaan kuantum |x⟩ dan |y⟩ masing-masing dapat dibuat dalam waktu TU , dan jika estimasi
norma ∥x∥ dan ∥y∥ adalah diketahui dalam kesalahan multiplikatif ϵ/3 , maka generalisasi
dari subrutin estimasi inner product dari [141] memungkinkan seseorang untuk melakukan
pemetaan |x⟩ |y⟩ |0⟩ rightarrow |x⟩ |y⟩ |s⟩ di mana, dengan probabilitas setidaknya 1 − γ:

|s− ⟨x, y⟩| ≤




ϵ |⟨x, y⟩| dalam waktu Õ

(
TU log(1/γ)

ϵ
∥x∥∥y∥
|⟨x,y⟩|

)

ϵ dalam waktu Õ
(

TU log(1/γ)
ϵ

∥x∥ ∥y∥
)

Estimasi inner product s di atas dihitung dalam register kuantum dan bukan dalam fase
keadaan kuantum, memungkinkan fungsi aktivasi non-linier diterapkan padanya. Ketika data
yang dibutuhkan disimpan dalam QRAM (lihat di bawah), perhitungan inner product ini
efisien dan memberikan kira-kira faktor penghematan O(nl) dalam waktu per lapisan jaringan.

Quantum Random Access Memory (QRAM). Agar algoritme RIPE dapat menghi-
tung estimasi inner product ⟨x, y⟩ secara efisien, kita memerlukan cara yang efisien untuk
menyiapkan keadaan |x⟩ dan |y⟩. QRAM adalah perangkat yang memungkinkan data klasik
dikueri dalam superposisi. Artinya, jika vektor klasik x ∈ RN disimpan dalam QRAM, maka
kueri ke QRAM mengimplementasikan unitary

∑
j αj |j⟩ |0⟩ →

∑
j αj |j⟩ |xj⟩. Yang penting,

jika elemen xj dari x tiba sebagai aliran entri (j, xj) dalam beberapa urutan bebas, maka
x dapat disimpan dalam struktur data tertentu [111]— yang akan kita rujuk sebagai ℓ2-
Pohon Pencarian Biner (ℓ2-BST)—dengan waktu linier dalam N (hingga faktor logaritmik)
dan, setelah disimpan, |x⟩ = 1

∥x∥
∑

j xj |j⟩ dapat dibuat dengan waktu polilogaritma dalam N

(Gbr.3.13).

Secara konseptual, kita ingin mengikuti algoritme pelatihan klasik, yang dimodifikasi
sehingga jaringan bias bt,l, bobot W t,l, pra-aktivasi zt,m,l, aktivasi at,m,l dan vektor propagasi
balik δt,m,l disimpan dalam QRAM ℓ2-BST pada setiap langkah. Keadaan kuantum yang sesuai
kemudian dapat dibuat secara efisien, dan algoritme RIPE digunakan untuk memperkirakan
inner product yang diperlukan untuk memperbarui jaringan. Namun, ada masalah. Matriks
bobot W t,1,W t,2, . . . ,W t,L memiliki total gabungan entri E. Dengan demikian akan memakan
waktu Õ(E) hanya untuk menulis semua elemen matriks ke dalam QRAM. Hal ini berlaku
bahkan untuk matriks bobot awal jika matriks tersebut dibangkitkan dengan memilih
variabel acak independen untuk setiap elemen, seperti yang biasa dilakukan secara klasik.
Setiap kali bobot diperbarui, diperlukan waktu Õ(E) tambahan untuk menulis nilai baru
ke QRAM. Selanjutnya, algoritma RIPE membutuhkan estimasi norma dari vektor yang
terlibat. Ini bukan masalah untuk vektor at,m,l dan δt,m,l, karena penyimpanannya di ℓ2-
BST memungkinkan normanya untuk diakses . Namun, jika matriks bobot tidak disimpan
dengan cara ini, maka norma baris dan kolomnya juga tidak tersedia untuk digunakan secara
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eksplisit.

Kita menghindari masalah ini dengan dua cara.

Inisialisasi rank rendah. Kita menetapkan bobot awal W 1,l menjadi rank rendah dengan
memilih sejumlah kecil r dari pasangan vektor acak a0,m,l dan δ0,m,l (m = 1, . . . , r) dan
jumlahkan hasil kali luarnya. Jika kita mendefinisikan η0,1 = −1 maka persamaan (3.24)
untuk bobot dapat dinyatakan sebagai

W t,l
jk =

t−1∑

τ=0

M∑

m=1

−ητ,l

M
δτ,m,l
j aτ,m,l−1

k

dimana, untuk t dan l tetap, hanya r dari M kemungkinan δ0,m,l dan δ0,m,l adalah bukan nol.
Kita akan melihat bahwa inisialisasi peringkat rendah ini tidak mempengaruhi kinerja jaringan
dalam praktiknya, dan di bagian 3.4.3 kita memberikan pembenaran klasik untuk inisialisasi
ini serta bukti numerik yang mendukung penggunaan r = O(log nl) pasangan acak.

Penyimpanan implisit dari matriks bobot. Untuk setiap t ∈ [T ], l ∈
{2, . . . L}, j ∈ [nL], tentukan matriks X [t,l,j] ∈ Rt×M dengan elemen matriks

(
X [t,l,j]

)
τm

=
−ητ,l

M
δτ,m,l
j

∥∥aτ,m,l−1
∥∥, dengan τ ∈ {0, . . . t−1} , m ∈ [M ]. Kita akan menyimpan semua elemen

matriks dari setiap X [t,l,j] di QRAM (Gbr.3.14), yang memungkinkan penghitungan keadaan

|yangefisienW t,l
j ⟩ dengan cepat, sebagai lawan dari menyimpan semua nilai W t,l

j,k secara
eksplisit yang sangat mahal. Lebih khusus lagi, di bagian Metode kita menunjukkan bahwa
dengan mengkueri baris setiap matriks dalam superposisi pada iterasi τ < t, dimungkinkan

untuk menghasilkan keadaan bobot |W t,l
j ⟩ dalam waktu TW = Õ

(
∥X[t,l,j]∥

F

∥W t,l
j ∥ sqrtTM

)
, dan

perkirakan
∥∥∥W t,l

j

∥∥∥ ke kesalahan multiplikatif ξ dalam waktu O(TW/ξ) berturut-turut, di mana∥∥∥X [t,l,j]
F

∥∥∥ adalah norma Frobenius X [t,l,j]. Hasil serupa berlaku untuk menghasilkan keadaan

|
(
W l
)T
j
⟩ yang sesuai dengan kolom matriks bobot, dan memperkirakan normanya.

Dengan ide-ide ini, seseorang dapat mendefinisikan algoritma kuantum (ϵ, γ)-feedforward
yang mengadaptasi algoritma klasik untuk menggunakan RIPE, akses QRAM dan penyim-
panan implisit dari matriks bobot.

Subroutine 1. (Kuantum (ϵ, γ)-Feedforward)
Input: indeks t ∈ [T ],m ∈ [M ]; pasangan input (xt,m, yt,m) dalam QRAM; unitary

UW t,l
j ,at,m,l−1 untuk menciptakan |W t,l

j ⟩ an |at,m,l−1⟩ dalam waktu TU , estimasi normanya
∥∥∥W t,l

j

∥∥∥
dan ∥at,m,l−1∥ terhadap error relatif paling banyak ξ = ϵ/3, dan vektor bt,l dalam QRAM untuk
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Gambar 3.13: Strukut data ℓ2-BST struktur. Vektor klasik x ∈ RN disimpan dalam pohon
biner, dengan daun yang berisi komponen vektor kuadrat x2i serta tanda xi. Pohon diisi secara
rekursif, dengan masing-masing orang tua menyimpan jumlah nilai anak-anaknya. Akar pohon
dengan demikian menyimpan ∥x∥. Seperti yang ditunjukkan di [111], diperlukan waktu Õ(N)
untuk menyimpan x dalam struktur data. Setelah disimpan, akses QRAM ke struktur data
memungkinkan keadaan kuantum |x⟩ = 1

∥x∥
∑

j xj |j⟩ dihasilkan dengan waktu polilogaritma
dalam N .
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Gambar 3.14: Penyimpanan implisit matriks bobot melalui matriks X [t,l,j]. Pada setiap
iterasi t ada

∑L
l=2 nl = N − n1 matriks tersebut, yang disimpan dalam struktur data ℓ2-BST

dari Gambar.3.13.Ditampilkan di sini adalah elemen matriks X [3,2,1], dengan faktor −ητ,l/M
dihilangkan untuk kejelasan presentasi. Matriks lain yang sesuai dengan nilai l, j yang berbeda
ditunjukkan di belakang. Menyimpan matriks ini dalam ℓ2-BST memungkinkan pembuatan
keadaan |W l

j⟩ yang efisien dan estimasi normanya. Setelah setiap iterasi pelatihan, baris
data lainnya ditambahkan ke setiap matriks N − nl, dan struktur data diperbarui. Ukuran
maksimum data yang disimpan terjadi setelah T iterasi, dan sesuai dengan matriks N − n1,
masing-masing berukuran TM . Setiap elemen dari matriks ini dapat diakses secara koheren
oleh QRAM dalam waktu polylog(TMN).
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l ∈ [L]; fungsi aktivasi f ; parameter akurasi ϵ, γ > 0.

1. For j = 1 to n1 do:
2. at,m,1

j = xt,mj
3. For l = 2 to L do:
4. For j = 1 to nL do:
5. Gunakan algoritma RIPE dengan unitary UW t,l

j ,at,m,l−1 untuk menghitung st,m,l
j ,

sedemikian bahwa
∣∣∣st,m,l

j − ⟨W t,l
j , a

t,m,l−1⟩
∣∣∣ ≤ max{ϵ|⟨W t,l

j , a
t,m,l−1⟩|, ϵ} with probability ≥ 1 − γ

6. Hitung zt,m,l
j = st,m,l

j + bt,lj dan simpan zt,m,l
j dalam QRAM

7. Hitung at,m,l
j = f(zt,m,l

j ) dan simpan at,m,l
j dalam QRAM

Biaya untuk melakukan prosedur feedforward ini adalah

O
(∑L

l=2

∑nl

j=1 TRIPE(W t,l
j , a

t,m,l−1)
)

= O
(
NTRIPE

)
, diaman TRIPE(W t,l

j , a
t,m,l−1) adalah

waktu yang diperlukan untuk melakukan Estimasi Inner Product Kuat antar vektor W t,l
j dab

at,m,l−1, dan TRIPE menunjukkan waktu rata-rata (di atas semua lapisan dan neuron) untuk
melakukan estimasi Inner Product ini. Menggunakan running time RIPE yang mencapai
kesalahan estimasi absolut atau relatif yang lebih besar, diperoleh:

TRIPE(W t,l
j , a

t,m,l−1) = Õ


TU log(1/γ)

ϵ

∥∥∥W t,l
j

∥∥∥
∥∥at,m,l−1

∥∥

max
{

1,
∣∣∣
〈
W t,l

j , a
t,m,l−1

〉∣∣∣
}


 ,

dimana TU adalah waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan keadaan |W t,l
j ⟩ dan |at,m,l−1⟩.

|at,m,l−1⟩ dapat dibuat dengan waktu polilogaritma dalam N karena data yang diperlukan,

dengan asumsi, disimpan dalam QRAM. Dengan penyimpanan implisit matriks bobot, |W t,l
j ⟩

dapat dibuat dalam waktu Õ

(
∥X[t,l,j]∥

F

∥Lt,l
j ∥

√
TM

)
. Oleh karena itu, running time keseluruhan

dari algoritma feedforward kuantum adalah

Õ

(√
TMN

log(1/γ)

ϵ
Rt,m

a

)
,

dimana Rt,m
a = 1

N−n1

∑L
l=2

∑nl

j=1

∥X[t,l,j]∥
F
∥at,m,l−1∥

max{1,|⟨W t,l
j ,at,m,l−1⟩|} .

Faktor Rt,m
a tidak muncul dalam algoritme klasik, dan meskipun apriori tidak jelas apa
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dampaknya terhadap running time, kita memberikan bukti di bagian diskusi bahwa ini tidak
berdampak pada running time secara signifikan dalam praktek. Keuntungannya adalah kita
menyimpan faktor O(N) dibandingkan dengan kasus klasik, karena algoritma kita bergantung

secara linear pada N dan bukan pada jumlah edge E. Terakhir, ada overhead
√
TM yang

merupakan konsekuensi dari hanya menyimpan matriks bobot secara implisit. Untuk jaringan
saraf besar, kita mengharapkan N >>

√
TM .

Kita juga dapat mendefinisikan algoritma backpropagation kuantum:

Subroutine 2. (Kuantum (ϵ, γ)-Backpropagation)

Input: indeks t ∈ [T ],m ∈ [M ]; pasangan input (xt,m, yt,m) dalam QRAM; vektor
at,m,l, zt,m,l, l ∈ [L] dalam QRAM; unitary U(W t,l+1)j ,δt,m,l+1 untuk menciptakan |(W t,l+1)j⟩ dan

|δt,m,l+1⟩ dalam waktu TU , estimasi normanya ∥(W t,l+1)j∥ dan ∥δt,m,l+1∥ terhadap error relatif
paling banyak ξ = ϵ/3, dab vektor bt,l dalam QRAM untuk l ∈ [L];fungsi aktivasi turunan f ′;
parameter ηt,l untuk l ∈ [L]; parameter akurasi ϵ, γ > 0.

1. For j = 1 to nL do:
2. δt,m,L

j = f ′(zt,m,L
j ) ∂C

∂aLj
.

3. For l = L− 1 to 1 do:
4. For j = 1 to nl do:
5. Gunakan algoritma RIPE dengan unitary U(W t,l)j ,δt,m,l+1 untuk menghitung

compute st,m,l
j , sedemikian bahwa

∣∣∣st,m,l
j − ⟨

(
W t,l+1

)j
, δt,m,l+1⟩

∣∣∣ ≤ max{ϵ|⟨
(
W t,l+1

)j
, δt,m,l+1⟩|, ϵ} dengan prob. ≥ 1 − γ

6. Hitung δt,m,l
j = f ′(zt,m,l

j )st,m,l
j dan simpan δt,m,l

j , −ηt,l

M
δt,m,l
j

∥∥at,m,l−1
∥∥, dan

−ητ,l

M

∥∥δt,m,l
∥∥ at,m,l−1

j dalam QRAM.

Mirip dengan kasus feedforward, running time dari algoritma kuantum backpropagation
adalah

Õ

(√
TMN

log(1/γ)

ϵ
Rt,m

δ

)
,

dimana Rt,m
δ = 1

N−nl

∑L−1
l=1

∑nl

j=1

∥X̃[t,l+1,j]∥
F
∥δt,m,l+1∥

max
{
1,
∣∣∣〈(W t,l+1)

T

j
,δt,m,l+1

〉∣∣∣} .

Algoritma pelatihan kuantum terdiri dari menjalankan algoritma feedforward dan back-
propagation untuk semua input dalam batch mini berukuran M , dan mengulangi prosedur
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ini T kali. Setelah setiap batch mini diproses, kita secara eksplisit memperbarui bias b di
QRAM, tetapi kita tidak secara eksplisit memperbarui bobot W , karena ini akan memakan
waktu Õ(E). Sebagai gantinya, kita menghitung perkiraan norma baris dan kolom matriks
bobot dan menyimpan riwayat vektor a dan δ dalam memori sehingga kita dapat membuat
keadaan kuantum yang sesuai dengan bobot dengan cepat .

Subroutine 3. ((ϵ, γ)-Pelatihan Kuantum )

Input: pasangan input (xt,m, yt,m) untuk seluruh t ∈ T,m ∈ [M ], parameter ηt,l, untuk
t ∈ [T ], l ∈ [L], dan ϵ, γ > 0.

1. Inisialisasi bobot dan bias W 1,l, b1,l for l ∈ [L] dengan inisialisasi rank rendah.
2. For t = 1 to T do:
3. For m = 1 to M do:
4. Run algoritme (ϵ, γ)-feedfoward kuantum.
5. Run algoritme (ϵ, γ)-backpropagation kuantum.
6. Hitung biasa dan memperbarui QRAM dengan

bt+1,l
j = bt,lj − ηt,l

1

M

∑

m

δt,m,l
j

7. Hitung estimasi norma
∥∥∥W t+1,l

j

∥∥∥ dan ∥(W t+1,l)j∥ dengan error relatif ξ = ϵ/3.

Teorema 3.4.1. Running time algoritme pelatihan kuantum adalah Õ
(

(TM)1.5N log(1/γ)
ϵ

R
)
,

dimana R = Ra +Rδ +RW , Ra = 1
TM

∑
t,mR

t,m
a , Rδ = 1

TM

∑
t,mR

t,m
δ , dan RW = 1

T

∑
t(R

t
Wr

+

Rt
Wc

), dengan Rt
Wr

= 1
M

1
N−n1

∑L
l=2

∑nl

j=1

∥X[t,l,j]∥
F

∥W t,l
j ∥ dan Rt

Wc
= 1

M
1

N−n1

∑L
l=2

∑nl

j=1

∥X̃[t,l,j]∥
F∥∥∥(W t,l)

T

j

∥∥∥ .

Bukti. Suku Ra dan Rδ berasal dari subrutin feedforward dan backpropagation. Suku RW

berasal dari estimasi norma
∥∥∥W t,l

j

∥∥∥ dan
∥∥∥
(
W t,l

)T
j

∥∥∥ yang hanya terjadi sekali untuk setiap

mini-batch. Untuk t, l, j yang diberikan, estimasi norma
∥∥∥W t+1,l

j

∥∥∥ membutuhkan waktu

O(TW/ξ), dengan TW = Õ

(
∥X[t,l,j]∥

F

∥W t,l
j ∥

√
TM

)
, dan kita ambil ξ = ϵ/3. Oleh karena itu,

kita mendapatkan rasio Rt
Wr

= 1
M

1
N−n1

∑L
l=2

∑nl

j=1

∥X[t,l,j]∥
F

∥W t,l
j ∥ dan sama untuk estimasi kolom
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Rt
Wc

= 1
M

1
N−n1

∑L
l=2

∑nl

j=1

∥X̃[t,l,j]∥
F∥∥∥(W t,l)

T

j

∥∥∥ . Maka kita dapat mendefinisikan RW = 1
T

∑
t(R

t
Wr

+Rt
Wc

)

sesuai kebutuhan.

Trade-off dalam menghindari penskalaan O (E) adalah faktor biaya tambahan O(
√
TM),

yang membuat keseluruhan running time dari algoritme pelatihan kuantum pada dasarnya
Õ ((TM)1.5N) dan, sementara running time yang tepat juga bergantung pada berbagai faktor

lain, secara umum memiliki keunggulan dibandingkan pelatihan klasik ketika
√
TM ≪ N .

3.4.2.4 Evaluasi Kuantum

Setelah jaringan saraf dilatih, itu dapat dievaluasi pada data baru untuk menghasilkan label
yang diprediksi. Sementara pelatihan awal hanya dapat terjadi sekali, evaluasi label data baru
dapat terjadi ribuan atau jutaan kali setelahnya. Dengan demikian, ada keuntungan besar
yang bisa didapat dari perbaikan kecil sekalipun pada efisiensi evaluasi jaringan, dan kita
menyadari peningkatan tersebut dengan algoritme kuantum kedua.

Prosedur kuantum untuk evaluasi jaringan saraf pada dasarnya sama dengan algoritma
feedforward kuantum. Asumsikan ada pasangan input baru (x, y) yang ingin kita evaluasi, dan
kita memiliki kesatuan UW l

j ,a
l−1 untuk membuat |W l

j⟩ dan |al−1⟩ dalam waktu TU , perkiraan

norma mereka
∥∥W l

j

∥∥ dan overline
∥∥al−1

∥∥ ke kesalahan relatif paling banyak ξ = ϵ/3, dan

vektor bl dalam qRAM untuk l ∈ [L].Running time dari subrutin feedforward kuantum
menyiratkan hal berikut.

Teorema 3.4.2. Terdapat algoritme kuantum untuk mengevaluasi jaringan saraf (ϵ, γ)-

feedforward dalam waktu Õ
(
TUN

log(1/γ)
ϵ

Re

)
, dimana Re = 1

N−n1

∑L
l=2

∑nl

j=1

∥W l
j∥∥al−1∥

max{1,|⟨W l
j ,a

l−1⟩|}
dan TU adalha waktu yang diperlukan untutl mempersiapkan setiap keadaan |W l

j⟩ dan |al−1⟩.
Untuk jaringan saraf yang bobotnya sudah disimpan secara eksplisit di ℓ2-BST, TU adalah

polilogaritmik dalam E, dan total running time adalah Õ
(
N log(1/γ)

ϵ
Re

)
.

Sebaliknya, algoritma evaluasi klasik membutuhkan running time O(E). Untuk jaringan
dengan parameter yang dilatih melalui algoritme pelatihan kuantum, kita menyimpan matriks
bobot jaringan W dalam memori hanya secara implisit, yang mengarah ke penskalaan TU seba-

gai O(
√
TM). Dalam hal ini keseluruhan running time sama dengan Õ

(√
TMN log(1/γ)

ϵ
Re

)
.
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ϵ 0 0.1 0.3 0.5
Standard 96.9% 97.1% 96.9% 96.2%
Low rank - 96.8% 96.8% 96.3%
log(1/γ)/ϵ - 30 10 6

Ra - 24.4 21.9 21.3
Rδ - 0.6 0.1 1.3
RW - 0.1 0.1 0.1

Tabel 3.3: Akurasi jaringan saraf (ϵ, γ)-feedforward (persentase titik uji yang diberi label
dengan benar) pada kumpulan data tulisan tangan MNIST, untuk berbagai nilai ϵ, dan γ =
0, 05. Jaringan dengan L = 4 lapisan dan dimensi [n1, n2, n3, n4] = [784, 100, 30, 10] digunakan,
dengan M = 100, T = 7500, η = 0, 05, fungsi aktivasi tanh dan fungsi biaya kesalahan kuadrat
rata-rata.

3.4.2.5 Simulasi

Di bagian ini kita menunjukkan bahwa (ϵ, γ)-networks dapat mencapai hasil yang sebanding
dengan jaringan saraf standar, dan memberikan bukti numerik bahwa parameter yang sulit
diperkirakan Ra, Rδ dan RW mungkin tidak besar untuk masalah kepentingan praktis. Kita
memberikan argumen lebih lanjut untuk mendukung ini di bagian Diskusi.

Kita secara klasik mensimulasikan pelatihan dan evaluasi jaringan saraf (ϵ, γ)-feedforward
pada kumpulan data digit tulisan tangan MNIST yang terdiri dari 60.000 data pelatihan dan
10.000 data uji. Jaringan dengan L = 4 lapisan dan dimensi [n1, n2, n3, n4] = [784, 100, 30, 10]
digunakan, dengan M = 100, T = 7500, η = 0, 05, fungsi aktivasi tanh dan fungsi biaya

kesalahan kuadrat rata-rata C = 1
2M

∑
m

∥∥yt,m − at,m,L
∥∥2. Untuk ukuran jaringan ini kita

memiliki N = 924, E = 81.700. Hasilnya dirangkum dalam Tabel 3.3. Inisialisasi bobot
‘Standar’ mengacu pada penggambaran elemen matriks bobot awal dari distribusi Gaussian

yang dinormalisasi dengan tepat W l
jk ∼ N

(
0, 1√

nl−1

)
[140], dan ‘Low rank’ mengacu pada

inisialisasi bobot seperti yang dijelaskan dalam Bagian 3.4.4.2, dengan peringkat r = 6. Dalam
semua kasus, noise Gaussian yang diambil dari N(ϵ/2, 0) ditambahkan ke setiap produk dalam
yang dievaluasi di seluruh jaringan. Perhatikan bahwa tidak ada regularisasi fungsi biaya yang
digunakan untuk meningkatkan kinerja jaringan, dan karena ϵ divariasikan, parameter hiper
jaringan lainnya tidak dioptimalkan ulang. Kita mendapatkan bahwa untuk γ = 0, 05 dan
berbagai nilai ϵ, jaringan mencapai akurasi tinggi sementara hanya menimbulkan kontribusi
kecil pada running time dari suku terkait kuantum Ra, Rδ dan RW . Untuk kasus ϵ = 0.3 kita
menghitung nilai Ra, Rδ dan dua komponen RW , sebagai fungsi dari jumlah langkah update
gradien t. Hasil ini muncul pada Gbr.3.15, di mana kita melihat bahwa nilai-nilai ini dengan
cepat stabil ke konstanta kecil selama prosedur pelatihan.
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ϵ 0 0.1 0.3 0.5
Gaussian 28.6 29.8 29.2 29.0

RIPE - 28.6 28.4 28.0
log(1/γ)/ϵ - 30 10 6

Ra - 6.0 4.4 4.0
Rδ - 0.7 0.6 0.6
RW - 0.4 0.4 0.4

Tabel 3.4: Jumlah rata-rata titik uji yang diberi label dengan benar (dari total 30) untuk
dataset bunga Iris, untuk derau terdistribusi Gaussian serta derau dari distribusi RIPE. Untuk
kasus RIPE, suku-suku Ra, Rδ dan RW yang disajikan juga dirata-ratakan pada evaluasi
jaringan 5. Akurasi jaringan saraf (ϵ, γ)-feedforward (persentase titik uji yang diberi label
dengan benar) dilatih pada dataset Iris, untuk berbagai nilai ϵ, dan γ = 0, 05. Jaringan
dengan L = 3 lapisan dan dimensi [n1, n2, n3] = [4, 10, 3] digunakan, dengan M = 10, T =
1200, η = 0, 07, fungsi aktivasi tanh dan fungsi biaya kesalahan kuadrat rata-rata.

Sementara dataset MNIST dievaluasi menggunakan derau (noise) terdistribusi Gaussian,
kita juga secara numerik mengevaluasi kinerja jaringan (ϵ, γ)-feedforward pada dataset bunga
Iris menggunakan derau (noise) Gaussian dan, sebagai perbandingan, derau yang sesuai
dengan subrutin RIPE kuantum di mana norma semua vektor diketahui dengan tepat. Dataset
ini—terdiri dari 120 data pelatihan dan 30 data uji, dengan setiap titik data yang sesuai dengan
vektor real panjang 4 dan memiliki salah satu dari tiga label—cukup kecil untuk pengambilan
sampel klasik dari distribusi RIPE (yang sesuai untuk mensimulasikan output dari rangkaian
kuantum) selama pelatihan jaringan dapat dilakukan secara efisien pada komputer desktop
standar. Jaringan dengan lapisan L = 3, dimensi [n1, n2, n3] = [4, 10, 3], fungsi aktivasi
tanh dan fungsi biaya kesalahan kuadrat rata-rata dipilih, dengan M = 10, T = 1200 dan
η = 0, 07. Untuk setiap pasangan (ϵ, γ) kita mengulangi pelatihan dan evaluasi jaringan 5 kali
dan menunjukkan jumlah rata-rata titik uji yang diberi label dengan benar pada Tabel 3.4.
Untuk γ = 0, 05 dan pilihan ϵ yang sama seperti pada kasus MNIST, kita mendapatkan bahwa
pilihan distribusi noise, Gaussian atau RIPE, tidak menyebabkan perbedaan yang signifikan
dalam kinerja jaringan.

3.4.2.6 Algoritma Klasik Terinspirasi Kuantum

Pelatihan kuantum dan algoritme evaluasi mengandalkan struktur data ℓ2-BST untuk menges-
timasi inner products secara efisien melalui prosedur RIPE. Dengan hasil Tang, struktur data
seperti itu sebenarnya memungkinkan inner products juga diestimasi secara efisien secara
klasik:
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Estimasi Inner Products Berbasis ℓ2-BST Secara Klasik [116]. Jika x, y ∈ Rn

disimpan di ℓ2-BSTs maka, dengan probabilitas setidaknya 1− γ, nilai s dapat dihitung yang
memenuhi

|s− ⟨x, y⟩| ≤




ϵ |⟨x, y⟩| dalam waktu Õ

(
log(1/γ)

ϵ2
∥x∥2∥y∥2
|⟨x,y⟩|

)

ϵ dalam waktu Õ
(

log(1/γ)
ϵ2

∥x∥2 ∥y∥2
)

Kita dapat menggunakan konsep ini untuk mendapatkan analog klasik yang diilhami
kuantum dari algoritme kami. Jika bobot jaringan secara eksplisit disimpan dalam ℓ2-BSTs,
maka prosedur RIPE kuantum dapat langsung digantikan oleh rutin estimasi inner products
klasik ini untuk memberikan algoritme klasik untuk evaluasi jaringan yang memiliki running
time

Õ

(
N

log(1/γ)

ϵ2
Rcl

e

)
,

dimana Rcl
e = 1

N−n1

∑L
l=2

∑nl

j=1

∥W l
j∥2∥al−1∥2

max
{
1,|⟨W l

j ,a
l−1⟩|2

} ≥ R2
e.

Dekuantisasi algoritma pelatihan kuantum sedikit lebih rumit karena bobot jaringan hanya
disimpan secara implisit. Meskipun demikian, inner products yang diperlukan masih dapat
diperkirakan secara efisien, dan di bagian Metode kita menunjukkan algoritma yang diilhami
kuantum dapat diberikan yang berjalan dalam waktu

Õ

(
(TM)2N

log(1/γ)

ϵ2
(
Rcl

a +Rcl
δ

))

dimana Rcl
a ≥ R2

a and Rcl
δ ≥ R2

δ .

Dengan demikian, algoritme yang diilhami kuantum lebih lambat daripada algoritme

kuantum dengan faktor
√
TM
ϵ

R2
a+R2

δ

(Ra+Rδ+RW )
. Kita menganalisis kinerja relatifnya lebih lanjut

di bagian Diskusi.

3.4.3 Diskusi

Kami telah menyajikan algoritme kuantum untuk melatih dan mengevaluasi jaringan saraf

(ϵ, γ)-feedforward yang membutuhkan waktu berturut-turut Õ
(

(TM)1.5N log(1/γ)
ϵ

R
)

dan

Õ(NTU
log(1/γ)

ϵ
Re). Ini adalah algoritma pertama yang didasarkan pada prosedur feedforward

dan backpropagation klasik kanonik dengan running time lebih baik daripada jumlah koneksi
antar-neuron, membuka jalan untuk memanfaatkan jaringan saraf berukuran lebih besar.
Lebih lanjut, algoritme dapat digunakan sebagai dasar untuk algoritme klasik yang diilhami
kuantum yang memiliki ketergantungan yang sama pada dimensi jaringan, tetapi penalti
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kuadrat dalam parameter lain. Mari kita sekarang membuat sejumlah komentar tentang
pilihan desain kita dan kinerja algoritme.

Kinerja jaringan saraf (ϵ, γ)-feedforward. Sementara gagasan memperkenalkan
noise dalam perhitungan inner product dari jaringan saraf (ϵ, γ)-feedforward, seperti yang
disebutkan sebelumnya, serupa dalam semangat dengan teknik klasik yang diketahui untuk
meningkatkan kinerja jaringan saraf, ada perbedaan tertentu. Secara klasik, noise Gaussian
dropout dan multiplikatif [110] melibatkan pengenalan gangguan pasca-aktivasi: alj → aljrj,
dimana rj ∼ N(1, 1) (noise Gaussian multiplikatif) atau rj ∼ Bernoulli(p) (dropout), sedan-
gkan dalam kasus kita noise karena estimasi inner product terjadi pra-aktivasi. Selanjutnya,
metode klasik biasanya digunakan selama fase pelatihan tetapi, setelah parameter jaringan
telah dilatih, titik baru dievaluasi tanpa pengenalan noise. Ini berbeda dengan algoritme
kuantum di mana evaluasi titik baru secara inheren juga melibatkan kesalahan dalam estimasi
inner product. Namun, simulasi numerik (lihat Tabel 3.3 dan 3.4) dari model noise yang
ada dalam algoritme kuantum menunjukkan bahwa jaringan-(ϵ, γ) dapat mentolerir nilai
noise yang sederhana, dan nilai ϵ dan γ dapat dipilih yang kinerja jaringannya tidak terlalu
terpengaruh, sementara pada saat yang sama tidak memberikan kontribusi besar terhadap
faktor log(1/γ)/ϵ yang muncul dalam running time kuantum.

Insialisasi rank rendah. Satu asumsi yang kita buat dalam algoritme kuantum adalah
inisialisasi rank rendah dari matriks bobot jaringan, dibandingkan dengan kebebasan untuk
memilih bobot rank penuh secara klasik. Asumsi ini dibuat untuk menghindari waktu Õ(E)
untuk memasukkan nilai bobot awal ke dalam QRAM. Pendekatan rank rendah untuk bobot
jaringan telah menemukan penerapannya secara klasik baik dalam mempercepat pengujian
jaringan terlatih [142, 143, 144] serta dalam pelatihan jaringan [145], dalam beberapa
kasus memberikan percepatan yang signifikan tanpa mengorbankan banyak akurasi. Kita
menemukan secara numerik bahwa inisialisasi rank rendah yang kita perlukan agar algoritme
kuantum berfungsi serta rank penuh untuk rentang nilai ϵ (lihat Tabel 3.3).

Running time Pelatihan Kuantum. Dibandingkan dengan running time klasik
O(TME), algoritme kuantum kita menskalakan dengan jumlah neuron dalam jaringan yang
berlawanan dengan jumlah tepi. Namun, ini terjadi dengan biaya penalti akar kuadrat
dalam jumlah iterasi dan ukuran mini-batch, dan ini adalah pertanyaan terbuka untuk
melihat bagaimana menghapus suku ini. Algoritma kuantum juga memiliki faktor tambahan
log(1/γ)/ϵ dan R = Ra +Rδ +RW yang tidak ditampilkan dalam algoritma klasik. Sementara
ϵ dan γ dapat dilihat sebagai hyperparameters, yang dapat dipilih secara bebas, dampak dari
syarat R memerlukan diskusi lebih lanjut.

Rasio
∥∥X [t,l,j]

∥∥ /
∥∥∥W t,l

j

∥∥∥ muncul di keduanya Ra dan RW (dalam kontribusi Rt
Wr

) dan

demikian pula rasio
∥∥∥X̃ [t,l,j]

∥∥∥ /
∥∥∥
(
W t,l

)T
j

∥∥∥ muncul dalam Rδ dan kontribusi Rt
Wr

dalam RW .

Sementara nilai yang tepat mungkin sulit untuk diprediksi, kita dapat mengharapkan perilaku
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t besar berikut ini: Secara klasik, matriks bobot awal biasanya dipilih sehingga entri diambil
dari distribusi normal dengan simpangan baku 1/

√
panjang baris, yang akan menghasilkan∥∥∥W 1,l

j

∥∥∥ ≈ 1, dan skenario serupa dapat dilakukan dengan inisialisasi rank rendah. Karena

bobot diperbarui menurut persamaan (3.24), dan karena perubahan dalam elemen matriks

individual mungkin positif atau negatif, untuk ukuran langkah konstan η diharapkan
∥∥∥W t,l

j

∥∥∥
untuk kira-kira tumbuh secara proporsional ke

√
tη. Norma

∥∥X [t,l,j]
∥∥ memiliki nilai

∥∥X [t,l,j]
∥∥
F

=

√√√√
t−1∑

τ=0

M∑

µ=1

( η
M
δτ,µ,lj ∥aτ,µ,l−1∥

)2

dan, saat t meningkat dan jaringan menjadi hampir terlatih, kita mengharapkan δτ,µ,lj → 0,
sedangkan untuk aktivasi yang dibatasi dalam kisaran [−1, 1], seperti halnya fungsi tanh,∥∥at,l−1

∥∥ ≤ √
nl−1. Oleh karena itu, kita mengharapkan

∥∥X [t,l,j]
∥∥ jenuh untuk t besar dan

tidak tumbuh secara tak terbatas. Gbr. 3.15(a) menunjukkan nilai rata-rata waktu dari Rt
Wr

dan Rt
Wc

untuk jaringan-(ϵ, γ) yang dilatih pada dataset MNIST konsisten dengan rasio ini
yang memenuhi nilai yang sangat kecil dari waktu ke waktu, bahkan nilainya kurang dari
0, 014. Hasil serupa dapat dilihat pada Gbr. 3.16(a) untuk dataset IRIS.

Suku Ra = 1
TM

∑
t,mR

t,m
a adalah rata-rata dari iterasi dan elemen batch mini dari suku

Rt,m
a , yang sendirinya adalah rata-rata atas neuron dalam jaringan rasio dan produk matriks

dan norma vektor:

Rt,m
a =

1

N − n1

L∑

l=2

nl∑

j=1

∥∥X [t,l,j]
∥∥∥∥at,m,l−1

∥∥

max
{

1,
∣∣∣
〈
W t,l

j , a
t,m,l−1

〉∣∣∣
}

Seperti yang telah dibahas, kita mengharapkan
∥∥X [t,l,j]

∥∥ jenuh untuk t besar, dan untuk

aktivasi di [−1, 1] kita memiliki
∥∥at,m,l−1

∥∥ ≤ √
nl−1. Namun, saat jaringan menjadi terlatih

dengan baik, diharapkan produk dalam
〈
W t,l

j , a
t,m,l−1

〉
menjadi besar sehingga neuron

memiliki nilai pasca-aktivasi yang mendekati ±1. Oleh karena itu, masuk akal untuk
mengharapkan Ra jenuh atau bahkan menurun untuk t besar. Ini konsisten dengan hasil kami
pada Gambar. 3.15(b) dan 3.16(b). Kita mengharapkan perilaku t besar yang serupa untuk
Rδ, kecuali secara intuitif Rδ harus jauh lebih kecil dari Ra karena

∥∥δt,m,l
∥∥ akan menjadi sangat

kecil karena jaringan menjadi terlatih dengan baik. Gambar. 3.15(c) dan 3.16(c) menampilkan
perilaku yang diharapkan ini. Sementara hasil simulasi ini sudah menjanjikan, kita berharap
keuntungan kuantum dalam waktu berjalan menjadi lebih menonjol untuk jaringan saraf
ukuran lebih besar.
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Running time evaluasi kuantum. Running time klasik dari algoritma evaluasi adalah

O(E). Sebaliknya, algoritme evaluasi kuantum kita berjalan dalam waktu Õ
(
N log(1/γ)

ϵ
Re

)

jika entri matriks bobot disimpan secara eksplisit di QRAM. Dengan argumen yang sama yang
diberikan di atas untuk algoritme pelatihan, kita mengharapkan suku penalti Re menjadi kecil
untuk jaringan yang terlatih dengan baik, dan dalam hal ini kita berharap algoritme pelatihan
kuantum dapat memberikan percepatan yang signifikan atas tandingan klasik.

Running time kuantum vs. terinspirasi-kuantum. Sementara algoritme klasik
yang terinspirasi kuantum dan kuantum yang disajikan di sini memiliki Running time
linier dalam N , algoritme yang terinspirasi kuantum berlangsung dengan overhead kuadrat
dalam parameter lain. Perbandingan Running time mereka diberikan dalam Tabel 3.5.
Waktu pelatihan klasik standar TME diungguli oleh algoritme pelatihan kuantum ketika√
TM N

E
log(1/γ)

ϵ
(Ra +Rδ +RW ) ≪ 1, sedangkan algoritme pelatihan klasik yang terinspirasi

kuantum hanya dapat mengungguli algoritme klasik standar ketika TM N
E

log(1/γ)
ϵ2

(
Rcl

a +Rcl
δ

)
≪

1. Untuk memahami pentingnya overhead kuadrat yang diperlukan oleh algoritme yang terin-
spirasi kuantum, pertimbangkan perhitungan tertutup berdasarkan jaringan saraf penunjuk
Krizhevsky, Sutskever dan Hinton [146]. Jaringan saraf convolutional yang mereka gunakan
untuk mengenali dataset ImageNet LSFRC memiliki TM ≈ 108, dan lapisan akhir yang
sepenuhnya terhubung sesuai dengan N ≈ 2 × 104, E ≈ 6 × 107. Ambil ϵ = 0.1, γ = 0.05
dan dengan asumsi nilai Ra, Rδ dan RW urutan besarnya yang sama seperti yang kita evaluasi

secara numerik untuk kasus MNIST menghasilkan
√
TM N

E
log(1/γ)

ϵ
(Ra +Rδ +RW ) ≈ 103 dan

TM N
E
fraclog(1/γ)ϵ2

(
Rcl

a +Rcl
δ

)
≈ 1.4×109, faktor dari 106 mendukung algoritma kuantum.

Sementara baik kuantum maupun algoritme klasik yang terinspirasi kuantum tidak dapat
bersaing dengan algoritme klasik standar dalam kasus khusus ini, perubahan yang masuk
akal pada parameter jaringan dan dataset dapat dipilih di mana algoritme pelatihan kuantum
memiliki keunggulan. Algoritme yang terinspirasi kuantum akan membutuhkan parameter
jaringan banyak urutan besarnya yang berbeda dengan contoh praktis yang dipertimbangkan
di sini. Faktanya, masih harus dilihat apakah ada kasus nyata di mana algoritme yang
terinspirasi kuantum dapat lebih baik dalam praktiknya daripada algoritme klasik standar,
dan buktinya sejauh ini negatif [118].

Mari kita tambahkan komentar terakhir. Dalam algoritme pelatihan, kita menggunakan
input klasik dan menunjukkan bahwa jumlah iterasi yang diperlukan untuk konvergensi
mirip dengan kasus pelatihan robust klasik. Seseorang juga dapat mempertimbangkan untuk
menggunakan superposisi input klasik untuk pelatihan, yang dapat mengurangi jumlah iterasi
atau ukuran mini-batch yang diperlukan. Kita meninggalkan ini sebagai arah terbuka yang
menarik untuk pekerjaan masa depan.
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Pelatihan Evaluasi

Kuantum Õ
(

(TM)1.5N log(1/γ)
ϵ

(Ra +Rδ +RW )
)

Õ
(
N log(1/γ)

ϵ
Re

)

Terinspirasi-Kuantum Õ
(

(TM)2N log(1/γ)
ϵ2

(
Rcl

a +Rcl
δ

))
Õ
(
N log(1/γ)

ϵ2
Rcl

e

)

Klasik standard O(TME) O(E)

Tabel 3.5: Perbandingan running times antara algoritma kuantum, terinspirasi-kuantum dan
klasik standard. Perhatikan bahwa Rcl

a ≥ R2
a, R

cl
δ ≥ R2

δ dan Rcl
e ≥ R2

e.
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Gambar 3.15: Evolusi suku-suku RW , Ra, dan Rδ sebagai fungsi jumlah iterasi T , untuk
jaringan (ϵ, γ) = (0.3, 0.05) pada Tabel 3.3 (dataset MNIST).
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Gambar 3.16: Evolusi suku-suku RW , Ra, dan Rδ sebagai fungsi jumlah iterasi T , untuk satu
contoh khas jaringan (ϵ, γ) = (0.3, 0.05) dari Tabel 3.4 (dataset Iris).
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3.4.4 Metode

3.4.4.1 Running Time Estimasi Produk Dalam Kuat.

Dalam [141], penulis memberikan algoritma estimasi inner product kuantum (inner prod-
uct estimation (IPE)) yang memungkinkan kita untuk melakukan pemetaan |x⟩ |y⟩ |0⟩ →
|x⟩ |y⟩ |s⟩, dimana s memenuhi |s− ⟨x, y⟩| ≤ ϵ dengan probabilitas paling tidak 1 − γ.

Running time adalah Õ
(

TU log(1/γ)
ϵ

∥x∥ ∥y∥
)

, dimana TU adalah waktu yang dibutuhkan untuk

mengimplementasikan operasi unitary untuk menciptakan keadaan |x⟩ , |y⟩ , |∥x∥⟩ , |∥y∥⟩.
Algoritme RIPE adalah generalisasi untuk kasus di mana seseorang hanya memiliki akses ke

estimasi ∥x∥, ∥y∥ dari norma vektor, memenuhi
∣∣∣∥x∥ − ∥x∥

∣∣∣ ≤ ϵ
3
∥x∥ dan

∣∣∣∥y∥ − ∥y∥
∣∣∣ ≤ ϵ

3
∥y∥

dan di mana kita ingin mendapatkan taksiran inner product untuk kesalahan aditif atau
perkalian. Untuk vektor yang dinormalisasi |x⟩ , |y⟩, algoritma IPE berjalan dalam waktu

Õ
(

TU log(1/γ)
ϵ′

)
dan menghasilkan |s− ⟨x| y⟩| ≤ ϵ′. Dengan mengambil ϵ′ = ϵ

4
|⟨x| y⟩| kita

memperoleh algoritme kesalahan relatif dalam waktu Õ
(

TU log(1/γ)
ϵ

1
|⟨x|y⟩|

)
. Mengeluarkan

penaksir s′ = ∥x∥ ∥y∥s lalu memenuhi

|s′ − ⟨x, y⟩| ≤ |s′ − ∥x∥ ∥y∥ s| + |∥x∥ ∥y∥ s− ∥x∥ ∥y∥ ⟨x, y⟩| (3.26)

≤ [(1 + ϵ/3)2 − 1] ∥x∥ ∥y∥ (1 + ϵ/4)⟨x|y⟩ + ϵ/4⟨x, y⟩ (3.27)

≤ ϵ |⟨x, y⟩| (3.28)

untuk cukup kecil ϵ. Estimasi kesalahan absolut juga dapat diperoleh dengan mengganti ϵ di
atas dengan ϵ/|⟨x, y⟩|. Dengan demikian, kita memiliki algoritme yang berjalan dalam waktu

TIPE(x, y) = Õ
(

TU log(1/γ)
ϵ

∥x∥∥y∥
max{1,|⟨x,y⟩|}

)
dan mencapai kesalahan |s−⟨x, y⟩|≤ max {ϵ |⟨x, y⟩| , ϵ}.

3.4.4.2 Konstruksi Keadaan Matrik Bobot dan Estimasi Norma-nya

Jika, pada setiap iterasi t, nilai at,m,l
j dan −ηt,l

M
δt,m,l
j

∥∥at,m,l−1
∥∥ disimpan di QRAM untuk semua

m ∈ [M ], kemudian menyatakan |at,m,l−1⟩ dan

|X [t,l,j]⟩ =
1

∥X [t,l,j]∥F

t−1∑

τ=0

M∑

µ=1

−η
τ,l

M
δτ,µ,lj

∥∥aτ,µ,l−1
∥∥ |τ⟩ |µ⟩
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dapat dibuat koheren dalam waktu polilogaritmik dalam TMN . Artinya, operator unitary
UX dan Ua dapat diimplementasikan dalam waktu ini yang mempengaruhi transformasi:

UX |t⟩ |l⟩ |j⟩ |0⟩ |0⟩ → |t⟩ |l⟩ |j⟩ |X [t,l,j]⟩
Ua |l⟩ |t⟩ |m⟩ |0⟩ → |l⟩ |t⟩ |m⟩ |at,m,l−1⟩

Penerapan UX pada lima register pertama dari state |t⟩ |l⟩ |j⟩ |0⟩ |0⟩ |0⟩, diikuti dengan
penerapan Ua pada register {2, 4, 5, 6} menghasilkan keadaan

|t⟩ |l⟩ |j⟩ 1

∥X [t,l,j]∥F

t−1∑

τ=0

M∑

µ=1

−η
τ,l

M
δτ,µ,lj |τ⟩ |µ⟩

∑

k

aτ,µ,l−1
k |k⟩ .

Menerapkan transformasi Hadamard |τ⟩ → 1√
t

∑
x(−1)τ ·x |x⟩ and |µ⟩ → 1√

M

∑
y(−1)µ·y |y⟩

mengarah ke

|t⟩ |l⟩ |j⟩ 1

∥X [t,l,j]∥F
√
Mt

∑

x

∑

y

(
N∑

k=1

t−1∑

τ=0

M∑

µ=1

−η
τ,l

M
(−1)τ ·x+µ·yδτ,µ,lj aτ,µ,l−1

k |k⟩

)
|x⟩ |y⟩ (3.29)

= |t⟩ |l⟩ |j⟩
(

sin θ |W t,l
j ⟩ |0⟩ |0⟩ + cos θ |junk⟩ |00⊥⟩

)
, (3.30)

dimana

|W t,l
j ⟩ =

1∥∥∥W t,l
j

∥∥∥

nl∑

k=1

W t,l
jk |k⟩ =

1∥∥∥W t,l
j

∥∥∥

N∑

k=1

(
t−1∑

τ=0

M∑

µ=1

−ητ,l

M
δτ,µ,lj aτ,µ,l−1

k

)
|k⟩ ,

sin2 θ =
∥W t,l

j ∥2

∥X[t,l,j]∥2

F
Mt

dan |00⊥⟩ merupakan sebuah keadaan ortogonal terhadap |0⟩ |0⟩. Dengan

prosedur kuantum terkenal dari amplifikasi amplitudo dan estimasi amplitudo [147], diberikan

akses ke operator unitary U yang bekerja pada k qubit sedemikian rupa sehingga U |0⟩⊗k =
sin(θ) |x, 0⟩+cos(θ) |G, 1⟩ (dimana |G⟩ sembarang), sin2(θ) dapat diperkirakan kesalahan aditif

ϵ sin2(θ) dalam waktu O
(

T (U)
ϵ sin(θ)

)
dan |x⟩ dapat dihasilkan dalam waktu yang diharapkan

O
(

T (U)
sin(θ)

)
, di mana T (U) adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan U .

Amplifikasi amplitudo yang diterapkan pada unitary mempersiapkan keadaan pada (3.30)
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memungkinkan kita menghasilkan |W t,l
j ⟩ dalam waktu

TW = O



∥∥X [t,l,j]

∥∥
F∥∥∥W t,l

j

∥∥∥

√
TM polylog(TMN)


 .

Demikian pula, estimasi amplitudo dapat digunakan untuk menemukan s yang

memenuhi

∣∣∣∣s−
∥W t,l

j ∥2

∥X[t,l,j]∥2

F
Mt

∣∣∣∣ ≤ ξ
∥W t,l

j ∥2

∥X[t,l,j]∥2

F
Mt

dalam waktu O (TW/ξ). Keluaran

∥∥∥W t,l
j

∥∥∥ =
∥∥X [t,l,j]

∥∥
F

√
Mts selanjutnya memenuhi

∣∣∣∣
∥∥∥W t,l

j

∥∥∥−
∥∥∥W t,l

j

∥∥∥
∣∣∣∣ ≤ ξ

∥∥∥W t,l
j

∥∥∥, karena

|
√
s
∥∥X [t,l,j]

∥∥
F

√
Mt−

∥∥∥W t,l
j

∥∥∥ |≤ ξ
∥∥∥W t,l

j

∥∥∥.

Jika nilai δt,m,l
j dan −ηt,l

M
at,m,l−1
j

∥∥δt,m,l
∥∥ juga disimpan pada setiap iterasi, hasil analog juga

berlaku untuk membuat keadaan kuantum |
(
W t,l

)T
j
⟩ yang sesuai dengan kolom W t,l, kecuali

dalam kasus ini rasio kunci
∥∥∥W t,l

j

∥∥∥ /
∥∥X [t,l,j]

∥∥
F

yang muncul pada pembuktian sebelumnya

diganti dengan
∥∥∥
(
W t,l

)j∥∥∥ /
∥∥∥X̃ [t,l,j]

∥∥∥
F

, dimana
∥∥∥X̃ [t,l,j]

∥∥∥
F

merupakan norma keadaan kuantum

|X̃ [t,l,j]⟩ =
1∥∥∥X̃ [t,l,j]

∥∥∥
F

t−1∑

τ=0

M∑

µ=1

−η
τ,l

M
aτ,µ,l−1
j

∥∥δτ,µ,l
∥∥ |τ⟩ |µ⟩ .

3.4.4.3 Algoritma Klasik Terinspirasi Kuantum Untuk Pelatihan Jaringan (ϵ, γ)-
feedforward.

Misalkan untuk l ∈ {2, . . . , L} dan j ∈ [nl] yang diberikan, berikut ini disimpan dalam ℓ2-BST:

aτ,µ,l−1 ∀τ ∈ {0, 1 . . . , t− 1},∀µ ∈ [M ]

at,m,l−1

X [t,l,j]

Kemudian dimungkinkan untuk mengambil sampel (τ, µ) dengan probabilitas P (τ, µ) =
(X[t,l,j])

2

τ,µ

∥X[t,l,j]∥2

F

, dan k dengan probabiltas kondisional P (k | τ, µ) =

(
aτ,µ,l−1
k

∥aτ,µ,l−1∥

)2

dalam waktu

O(polylog(TMN)). Variabel acak Z(k, τ, µ)
def
= at,m,l−1

k

∥aτ,µ,l−1∥
aτ,µ,l−1
k

∥X[t,l,j]∥2

F

(X[t,l,j])
τ,µ

dapat dihitung
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dalam waktu O(polylog(TMN)), dan memiliki ekspektasi

⟨Z⟩ =
∑

k,τ,µ

P (k | τ, µ)P (τ, µ)Z(k, τ,m)

=
∑

k,τ,µ

aτ,µ,l−1
k

∥aτ,µ,l−1∥
(
X [t,l,j]

)
τ,µ
at,m,l−1
k

=
∑

k

(∑

τ,µ

−η
τ,l

M
δτ,µ,lj aτ,µ,l−1

k

)
at,m,l−1
k

= ⟨W t,l
j , a

t,m,l−1⟩

dan varians

σ2 ≤
∑

k,τ,µ

(
at,m,l−1
k

)2 ∥∥X [t,l,j]
∥∥2
F

= MT
∥∥at,m,l−1

∥∥2 ∥∥X [t,l,j]
∥∥2
F
.

Dengan pertidaksamaan Chebyshev dan Chernoff-Hoeffding, ambil median rata-rata
O (log(1/γ)), masing-masing rata-rata O

(
1
ϵ′2

)
salinan independen dari Z, menghasilkan

perkiraan s dalam ϵ′σ dari ⟨Z⟩. Ambil ϵ′ =
ϵmax{|⟨W t,l

j ,at,m,l−1⟩|,1}
√
MT∥at,m,l−1∥∥X[t,l,j]∥

F

maka memungkinkan

st,m,l
j dihitung yang memenuhi

∣∣∣st,m,l
j −

〈
W t,l

j , a
t,m,l−1

〉∣∣∣ ≤ ϵmax
{∣∣∣
〈
W t,l

j , a
t,m,l−1

〉∣∣∣ , 1
}

dengan

probabilitas paling tidak 1 − γ.

Mengganti prosedur RIPE di Subrutin 1 dengan metode ini untuk menghitung st,m,l
j

memberikan subrutin (ϵ, γ)-feedforward klasik yang terinspirasi kuantum yang berjalan dalam
waktu

Õ

(
TMN

log(1/γ)

ϵ2
Rcl

a

t,m
)
,

dimana Rcl
a
t,m

= 1
N−n1

∑L
l=2

∑nl

j=1

(
∥X[t,l,j]∥

F
∥at,m,l−1∥

max{1,|⟨W t,l
j ,at,ml−1⟩|}

)2

. Menggunakan (
∑n

i=1 xi)
2 ≤

n
∑n

i=1 x
2
i untuk xi ≥ 0, maka Rcl

a
t,m ≥ (Rt,m

a )
2
.

Prosedur RIPE di Subrutin 2 juga dapat diganti untuk mendapatkan subrutin (ϵ, γ)-
backpropagation klasik yang terinspirasi kuantum yang berjalan dalam waktu

Õ

(
TMN

log(1/γ)

ϵ2
Rcl

δ

t,m
)
,

dimana Rcl
δ
t,m ≥

(
Rt,m

δ

)2
.
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Terakhir, dengan mengganti subrutin kuantum (ϵ, γ)-feedforward dan kuantum (ϵ, γ)-
backpropagation dengan subrutin klasik yang terinspirasi kuantum di Subrutin 3, kita
memperoleh algoritme pelatihan (ϵ, γ) klasik yang terinspirasi kuantum yang berjalan dalam
waktu

Õ

(
(TM)2N

log(1/γ)

ϵ2
(
Rcl

a +Rcl
δ

))
,

dengan Rcl
a ≥ R2

a dan Rcl
δ ≥ R2

δ .
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3.4.5 Tambahan

3.4.5.1 Sampling Klasik dari Distribusi RIPE

Subrutin kuantum (ϵ, γ)-feedforward dan kuantum (ϵ, γ)-backpropagation (masing-masing
subrutin 1 dan 2) dari teks utama menggunakan prosedur Robust Inner Produce Estimation
(RIPE) untuk menghitung nilai s yang memenuhi

|s− ⟨x, y⟩| ≤ max{ϵ |⟨x, y|⟩, ϵ}

dengan probabilitas setidaknya 1 − γ, untuk vektor input yang diberikan x, y ∈ Rn. Pada
bagian ini kami memberikan subrutin klasik untuk menghasilkan sampel dari distribusi RIPE,
untuk kasus khusus RIPE di mana kita memiliki pengetahuan pasti tentang norma ∥x∥ dan
∥y∥ (generalisasi ke kasus di mana kita hanya memiliki perkiraan norma sangat mudah). Pada
tingkat tinggi, prosedur ini didasarkan pada ide-ide berikut (lihat [141] untuk lebih jelasnya):

� Prosedur estimasi inner product dari [141] yang menjadi dasar RIPE secara implisit
mengasumsikan akses ke operator unitary untuk membuat secara efisien keadaan |ϕ⟩ =
∥x∥|0⟩|x⟩+∥y∥|1⟩|y⟩√

∥x∥2+∥y∥2
. Menerapkan operator Hadamard ke register pertama menghasilkan

keadaan
|Ψ⟩ =

√
a |1⟩ |Ψ1⟩ +

√
1 − a |0⟩ |Ψ0⟩

, dimana a = ∥x∥2+∥y∥2−2⟨x,y⟩
2(∥x∥2+∥y∥2)

. Memperoleh perkiraan ā hingga a yang memenuhi

|ā− a| ≤ ϵa = ϵmax{1,|⟨x,y⟩|}
∥x∥2+∥y∥2 karena itu akan memungkinkan kita untuk menghitung

perkiraan s hingga ⟨x, y⟩ yang memenuhi |s− ⟨x, y⟩| ≤ ϵmax{1, |⟨x, y⟩|}, dengan
mengambil s =

(
∥x∥2 + ∥y∥2

)
(1 − 2ā) /2.

� Melakukan estimasi amplitudo [147] pada |Ψ⟩ dengan logM ancilla qubit mengembalikan

nilai ã yang memenuhi |ã− a| ≤ π
M

+
(

π
M

)2
dengan probabilitas paling tidak 8/π2.

Proses ini membutuhkan waktu Õ (MT ), dimana T adalah waktu yang diperlukan untuk
melaksanakan unitary yang diperlukan untuk pembentukan keadaan |ϕ⟩. Ambil M =⌈

π
2ϵa

(
1 +

√
1 + 4ϵa

)⌉
cukup untuk memastikan bahwa |ã− a| ≤ ϵa.

� Dengan ikatan Hoeffding, ulangi prosedur di atas Q =
⌈

log(1/γ)
2(8/π2−1/2)2

⌉
ganjil

kali dan

mengambil median dari hasil memberikan nilai ā yang memenuhi |ā− a| ≤ ϵa dengan
probabilitas setidaknya 1− γ. Notasi ⌈z⌉odd menunjukkan bilangan bulat ganjil terkecil
yang lebih besar dari atau sama dengan z.

Bagian amplifikasi amplitudo dari subrutin pengambilan sampel menggunakan fungsi jarak
d : R2 → Z given by d(ω0, ω1) = minz∈Z{z + ω1 − ω0}.
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Subroutine 4. (Pengambilan sampel secara klasik dari distribusi RIPE)

Input: x, y ∈ Rn, ϵ, γ > 0, Q =
⌈

log(1/γ)
2(8/π2−1/2)2

⌉
odd

.

1. Hitung a = ∥x∥2+∥y∥2−2⟨x,y⟩
2(∥x∥2+∥y∥2)

, θa = sin−1 (
√
a), ϵa = ϵmax{1,|⟨x,y⟩|}

∥x∥2+∥y∥2 , M =
⌈

π
2ϵa

(
1 +

√
1 + 4ϵa

)⌉

2. For j = 1 to M do:
3. aj = sin2 (πj/M)

4. p(aj) =
∣∣∣ sin(Md(j/M,θa/π))
M sin(d(j/M,θa/π))

∣∣∣
2

5. For q = 1 to Q do:
6. Sampel ã(q) ∼ p
7. Hitung ā = median(ã(1), . . . ã(Q))
8. Return s =

(
∥x∥2 + ∥y∥2

)
(1 − 2ā)/2

Contoh sampel tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.17 untuk vektor yang dipilih secara
acak x dan y yang diberikan oleh

x = (5.88414114, 2.0327562, 1.68155901, 7.91848042, 1.61922687), (3.31)

y = (5.15610287, 7.2034771, 9.88496245, 3.46281654, 4.20607662),

ϵ = 0.3 dan berbagai nilai γ. Vektor ini memiliki norma ∥x∥ = 10.34 adan ∥y∥ = 14.35, dan
inner product ⟨x, y⟩ = 95.38.

3.5 Pohon Keputusan Kuantum

Pohon keputusan adalah pengklasifikasi yang mungkin paling intuitif bagi manusia. Bergan-
tung pada jawaban atas pertanyaan tentang fitur, seseorang mengikuti cabang tertentu yang
mengarah ke pertanyaan berikutnya sampai kelas akhir ditemukan (lihat Gambar 3.18). Lebih
tepatnya, pohon matematika adalah graf tak berarah di mana setiap dua simpul dihubungkan
oleh tepat satu sisi. Pohon keputusan khususnya memiliki satu simpul awal, ‘root’ (simpul
dengan tepi keluar tetapi tidak ada tepi masuk), dan beberapa titik akhir atau ’daun’ (simpul
dengan tepi masuk tetapi tidak ada tepi keluar). Setiap node kecuali dari daun berisi
fungsi keputusan yang memutuskan cabang mana yang diikuti oleh vektor input ke lapisan
berikutnya, atau dengan kata lain, partisi mana pada kumpulan data yang dibuat. Daun
kemudian mewakili klasifikasi akhir. Seperti pada contoh pada Gambar 3.18, prosedur ini
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(a) γ = 0.2, Q = 1, f = 86%.
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(c) γ = 0.01,Q = 5, f = 99%.

Gambar 3.17: Konsentrasi 10, 000 sampel estimasi s dari inner product vektor x, y diberikan
dalam (3.31), diambil dari distribusi RIPE, untuk ϵ = 0.3 dan berbagai nilai γ. Garis merah
vertikal menunjukkan nilai sebenarnya dari inner product ⟨x, y⟩ = 95, 83, dan garis putus-
putus vertikal terletak di ±ϵmax{1, |⟨x, y⟩|}. Persentase sebenarnya dari titik sampel yang
berada dalam kisaran yang diinginkan dalam setiap kasus dilambangkan dengan f . Perhatikan
bahwa dalam kasus (a) γ = 0.2 sesuai dengan 1 − γ < 8/π2, jadi Q = 1 sudah cukup dan
tidak perlu mengambil median.

dapat digunakan untuk mengklasifikasikan email sebagai ‘spam’, ‘bukan-spam’ atau ‘tidak
yakin’.

Pohon keputusan, seperti semua pengklasifikasi dalam pembelajaran mesin, dibangun
menggunakan kumpulan data pelatihan dari vektor fitur. Seni desain pohon keputusan
terletak pada pemilihan fungsi keputusan di setiap node. Metode yang paling populer
adalah menemukan fungsi yang membagi dataset yang diberikan ke dalam sub-set data
‘paling terorganisir’, dan ini dapat diukur dalam entropi Shannon [22]. Asumsikan fungsi
keputusan dari sebuah simpul membagi himpunan vektor fitur P {v⃗p}, p = 1, ..., N menjadi

subset M yang masing-masing berisi {N1, ..., NM} vektor berurut-urut (dan
∑M

i=1Ni = N).
Tanpa informasi lebih lanjut, kita menghitung probabilitas vektor v⃗p untuk dikaitkan ke
subset i, i ∈ {1, ...,M} (dengan kata lain ke lanjutkan ke ith node dari layer berikutnya)
sebagai ρi = Ni

N
, dan entropi yang disebabkan oleh fungsi keputusan atau partisi adalah

S = −
∑M

i=1 ρ
ilog(ρi). Misalnya, dalam pohon biner di mana semua node memiliki dua tepi

keluar, partisi terbaik akan membagi himpunan asli menjadi dua himpunan bagian dengan
ukuran yang sama. Jelas, ini hanya mungkin jika salah satu fitur memungkinkan pemisahan
seperti itu. Tergantung pada aplikasinya, pohon keputusan yang optimal akan berukuran
kecil dalam jumlah node, cabang dan/atau level.
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Email sender 
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YesNo
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marked as spam 

Gambar 3.18: Contoh sederhana dari pohon keputusan untuk klasifikasi email. Bentuk
geometris melambangkan vektor fitur dari kelas yang berbeda yang dibagi menurut fungsi
keputusan sepanjang struktur pohon.

Lu dan Brainstein [59] mengusulkan versi kuantum dari pohon keputusan. Proses
klasifikasi mereka mengikuti algoritme klasik dengan satu-satunya perbedaan bahwa kita
menggunakan keadaan fitur kuantum |v⟩p = |vp1, ..., vpn⟩ yang mengkodekan n fitur ke dalam
keadan sistem kuantum. Pada setiap simpul pohon, set keadaan kuantum pelatihan dibagi
menjadi subset dengan pengukuran (atau sebagaimana penulis menyebutnya, menaksir atribut
vi, i = 1, ..., n). Lu dan Brainstein tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana
pembagian set pada setiap node terjadi dan tetap menjadi teka-teki di bagian penting dari
algoritma klasifikasi ini. Mereka menyumbangkan ide menarik untuk menggunakan entropi
von Neumann untuk mendesain partisi graf. Meskipun langkah pertama telah dibuat,
potensi pohon keputusan kuantum masih harus dibangun.
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3.6 Klasifikasi Keadaan Kuantum dengan Metode
Bayesian

Metode stokastik seperti teori keputusan Bayesian memainkan peran penting dalam disiplin
pembelajaran mesin. Ini juga dapat digunakan untuk klasifikasi pola. Idenya adalah untuk
menganalisis informasi yang ada (diwakili oleh dataset pelatihan di atas T ) untuk menghitung
probabilitas bahwa input baru adalah dari kelas tertentu. Contoh ilustratif adalah evaluasi
kelas risiko dari pelanggan baru ke bank. Ini tidak lain adalah probabilitas bersyarat dan
dapat dihitung menggunakan rumus Bayes yang terkenal

p(c|x⃗) =
p(c)p(x⃗|c)
p(x⃗)

.

Di sini, p(c), p(x⃗) adalah probabilitas data berada di kelas c dan mendapatkan input x⃗
masing-masing, sedangkan p(c|x⃗) adalah probabilitas bersyarat untuk menetapkan c setelah
mendapatkan x⃗ dan p(x⃗|c) adalah kemungkinan kelas untuk mendapatkan x⃗ jika kita lihat
di kelas c. Jelas, kita menetapkan kelas dengan probabilitas bersyarat tertinggi (atau ‘Bayes
classifier’) p(cl|x⃗) ke input [22]. Nilai bunga, seperti fungsi risiko, dapat dihitung dengan
tepat. Teori Bayesian adalah kandidat yang menarik untuk diterjemahkan ke dalam fisika
kuantum, karena kedua pendekatan tersebut bersifat probabilistik.

Berlawanan dengan upaya di atas untuk meningkatkan algoritme pembelajaran mesin
melalui komputasi kuantum, metode Bayesian dapat digunakan untuk tugas penting dalam
informasi kuantum yang disebut klasifikasi keadaan kuantum. Masalah ini berasal dari teori
informasi kuantum itu sendiri, dan tujuannya adalah untuk menggunakan pembelajaran
mesin berdasarkan teori Bayesian untuk membedakan antara dua keadaan kuantum yang
dihasilkan oleh sumber yang tidak diketahui atau sebagian tidak diketahui. Ini sekali lagi
merupakan masalah klasifikasi, karena kita harus mempelajari fungsi diskriminasi antara
dua kelas c1, c2 dari contoh. Dua keadaan kuantum (yang tidak diketahui) diwakili oleh
matriks kerapatan ρ, σ. Ide dasarnya adalah menggunakan pengukuran bernilai operator
positif (positive operator-valued measurement (POVM)) dengan hasil biner yang sesuai
dengan dua kelas sebagai pengklasifikasi Bayesian, dengan kata lain, untuk mempelajari
(atau menghitung) pengukuran pada keadaan kuantum yang mampu membedakannya [60].
Untuk proses ini kita memiliki dataset pelatihan yang terdiri dari contoh dua keadaan
dan klasifikasinya masing-masing, T = {(ρ, c1), (σ, c2), (ρ, c1), ...} dan pelaku eksperimen
diizinkan untuk melakukan operasi apa pun pada dataset pelatihan. Guţă dan Kot lowski
[60] menemukan strategi klasifikasi qubit yang optimal sementara Sasaki dan Carlini [61]
memperhatikan masalah pencocokan template terkait5 dengan memecahkan masalah optimasi

5Pencocokan template adalah tugas untuk menetapkan vektor pelatihan yang paling mirip dari dataset
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untuk operator pengukuran. Senti dkk. [17] memberikan variasi di mana data pelatihan
dapat disimpan sebagai informasi klasik. Proposal sejauh ini bersifat teoritis dan menunggu
verifikasi eksperimental kegunaan skema ini.

3.7 Model-Model Hidden Quantum Markov(HQM)

Dalam beberapa tahun terakhir, model hidden Markov adalah metode penting lain dari
pembelajaran mesin yang telah diselidiki dari perspektif informasi kuantum. [62, 18].
Model hidden Markov adalah proses Markov yang keadaan sistemnya hanya dapat diakses
melalui pengamatan (lihat Gambar 3.19, untuk pengenalan yang sangat mudah dibaca,
lihat [63]). Dalam model Markov (diskrit dan statis orde pertama), sebuah sistem memiliki
himpunan keadaan yang dapat dihitung S = {sm}m=1,...,M dan transisi antara keadaan ini
diatur oleh proses stokastik sedemikian rupa sehingga diberikan satu set probabilitas transisi
{aml}m,l=1,...,M , keadaan sistem pada waktu t+ 1 hanya bergantung pada keadaab sebelumnya
pada waktu t. Dalam hidden model, keadaan sistem hanya dapat diakses melalui pengamatan
pada waktu t {ot} yang dapat mengambil salah satu dari kumpulan simbol, dan pengamatan
kembali memiliki probabilitas tertentu untuk dipanggil oleh keadaan tertentu. Model Hidden
Markov dengan demikian merupakan proses stokastik yang disematkan ganda. Untuk
menggunakan aplikasi umum untuk pengenalan pola sebagai contoh [29], pertimbangkan
pidato yang direkam. Pidato adalah realisasi dari proses Markov, yang disebut rantai Markov
dari kata-kata yang berurutan. Rekaman adalah pengamatan, dan untuk saat ini kita akan
membayangkan cara menerjemahkan sinyal ke dalam simbol-simbol diskrit. Model Markov
didefinisikan oleh probabilitas transisi antara kata-kata dalam bahasa tertentu, dan model
tersebut dapat dipelajari dari contoh pidato. Model Markov tersembunyi juga mencakup
probabilitas bersyarat yang diberikan pengamatan sinyal tertentu, kata tertentu telah
diucapkan. Tujuan dari model tersebut adalah untuk menemukan urutan kata yang paling
mungkin untuk direkam, untuk memprediksi kata berikutnya atau, jika hanya diberikan
rekaman, untuk menyimpulkan model Hidden Markov optimal yang akan mengkodekannya.
Model Hidden Markov memainkan peran penting dalam banyak aplikasi lain seperti analisis
DNA dan pengenalan tulisan tangan online [29].

Monras, Beige dan Wiesner [62] pertama kali memperkenalkan model Hidden Markov
kuantum pada tahun 2010. Berbeda dengan makalah sebelumnya [64] di mana pengamatan
diwakili oleh keadaan basis kuantum dan proses pengamatan diberikan oleh von Neumann
atau pengukuran proyektif dari sistem kuantum yang berkembang, penulis mempertimbangkan
formalisme terbuka yang jauh lebih umum sistem kuantum (untuk pengenalan sistem kuantum
terbuka, lihat [65]). Keadaan suatu sistem diberikan oleh matriks kepadatan ρ dan transisi

pelatihan ke vektor input.



ALGORITMA-ALGORITMA PEMBELAJARAN MESIN KUANTUM

antar keadaan diatur oleh superoperator jejak-tidak meningkat sepenuhnya positif Ai yang
bekerja pada matriks ini. Operasi ini selalu dapat direpresentasikan oleh sekumpulan operator
Kraus [65] {Ki

1, ...,Ki
q} yang memenuhi kondisi konservasi probabilitas

∑
q Ki†

q Ki
q ≤ 1,

ρ′ = Aiρ =
∑

k

Ki
kρK

i†
k .

Peluang diperolehnya keadaan ρs = P (ρs)
−1Asρ dinyatakan dengan P (ρs) = tr[Asρ] [62].

S1

S2

S3

o12 o4 o8

t1
t2 t3

Gambar 3.19: Model Hidden Markov adalah proses stokastik dari transisi keadaan. Dalam
sketsa ini, tiga keadaan s1, s2, s3 dihubungkan dengan garis yang melambangkan probabilitas
transisi. Realisasi deterministik adalah urutan keadaan, di sini transisi s1 → s2 → s1 yang
memunculkan pengamatan o12 → o4 → o8. Tugas dari model Hidden Markov adalah menebak
urutan keadaan yang paling mungkin diberikan urutan pengamatan.

Keuntungan dari model Hidden Markov kuantum adalah bahwa model tersebut berisi
model Hidden Markov klasik dan oleh karena itu merupakan generalisasi yang menawarkan
dinamika yang lebih kaya daripada proses aslinya [62]. Di masa depan mungkin juga ada
kemungkinan ‘menghitung’ hasil model klasik melalui simulasi kuantum. Itu akan sangat
menarik jika pengaturan kuantum dapat mempelajari model dari contoh yang diberikan,
masalah yang non-trivial [63]. Clark dkk. [18] menambahkan gagasan bahwa model Hidden
Markov kuantum dapat diimplementasikan menggunakan sistem kuantum terbuka dengan
umpan balik seketika, di mana informasi yang diperoleh dari lingkungan digunakan untuk
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mempengaruhi sistem. Namun, perawatan yang ketat dari ide ini masih luar biasa, dan
kekuatan model Hidden Markov kuantum untuk memecahkan masalah yang model klasiknya
telah dikembangkan, namun belum ditampilkan.

Saudara yang menarik dari model Hidden Markov kuantum adalah proses keputusan
Markov kuantum yang dapat diamati [66] yang menggunakan ide yang sangat mirip.Proses
keputusan Markov yang dapat diamati secara klasik dapat dipahami sebagai model Markov
tersembunyi di mana sebelum setiap langkah agen mengambil keputusan untuk tindakan ter-
tentu, yang mengarah ke keadaan sistem berikutnya. Keadaan sistem sekali lagi hanya dapat
diakses melalui pengamatan yang memberikan informasi probabilistik. Tujuannya adalah
untuk menemukan strategi (mendefinisikan tindakan apa yang harus diambil berdasarkan
pengamatan apa) yang memaksimalkan penghargaan yang diberikan oleh fungsi penghargaan.
Ini adalah masalah pembelajaran penguatan (reinforcement learning) oleh agen cerdas yang
bukan fokus dari kontribusi ini. Namun, kita juga menemukan analogi mencolok untuk operasi
Kraus pada sistem kuantum terbuka yang mewakili tindakan yang memanipulasi matriks
kepadatan atau deskripsi stokastik sistem.
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Penutup

Pengenalan ke pembelajaran mesin kuantum ini memberikan gambaran umum tentang ide dan
pendekatan yang ada untuk pembelajaran mesin kuantum. Oleh karena itu, fokus kami adalah
pada metode yang diawasi dan tidak diawasi untuk klasifikasi pola dan tugas klasterisasi,
dan karena itu sama sekali bukan tinjauan lengkap. Singkatnya, ada dua pendekatan
utama untuk pembelajaran mesin kuantum. Banyak penulis mencoba menemukan algoritme
kuantum yang dapat menggantikan algoritme pembelajaran mesin klasik untuk memecahkan
masalah, dan menunjukkan bagaimana peningkatan dalam hal kompleksitas dapat diperoleh.
Hal ini dominan berlaku untuk tetangga terdekat, kernel dan metode klasterisasi di mana
perhitungan jarak yang mahal dipercepat oleh perhitungan kuantum. Pendekatan lain adalah
dengan menggunakan deskripsi probabilistik teori kuantum untuk menggambarkan proses
stokastik. Dalam kasus model Hidden Markov kuantum, ini berfungsi untuk menggeneralisasi
model, sementara teori Bayesian juga digunakan untuk tugas informasi kuantum yang
sebenarnya seperti diskriminasi keadaan kuantum. Banyak kontribusi masih dalam tahap
mengeksplorasi kemungkinan untuk menggabungkan formalisme dari teori kuantum dan
metode pembelajaran mesin, seperti yang terlihat di bidang jaringan saraf kuantum dan
pohon keputusan kuantum.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, teori pembelajaran kuantum masih luar biasa.
Meskipun bekerja pada algoritme pembelajaran mesin kuantum, hanya sedikit kontribusi yang
benar-benar menjawab pertanyaan tentang bagaimana kekuatan dan fitur yang menentukan
pembelajaran mesin, proses learning, sebenarnya dapat disimulasikan dalam sistem kuantum.
Terutama metode pembelajaran optimasi parameter yang belum diakses dari perspektif
kuantum. Pendekatan yang berbeda untuk komputasi kuantum dapat diselidiki untuk tujuan
ini. Dalam komputasi kuantum berdasarkan gerbang kuantum kesatuan, tantangannya
adalah membuat parameter dan secara bertahap mengadaptasi transformasi kesatuan yang
menentukan algoritme. Beberapa ide ke arah itu telah diselidiki [67, 68, 35], dan alat penting
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dapat berupa kontrol umpan balik kuantum [69] atau pembelajaran kuantum Hamiltonian
[70]. Seperti disebutkan sebelumnya, komputasi kuantum adiabatik mungkin cocok untuk
pembelajaran sebagai masalah optimasi [15]. Alternatif lain dari komputasi kuantum, seperti
disipatif [71] dan komputasi kuantum berbasis pengukuran [72] mungkin juga menawarkan
kerangka kerja yang menarik untuk pembelajaran kuantum. Singkatnya, meskipun masih
banyak pekerjaan yang harus dilakukan, pembelajaran mesin kuantum tetap menjadi bidang
penelitian baru yang sangat menjanjikan dengan banyak aplikasi potensial dan variasi teoretis
yang hebat.
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[33] Esma Aı̈meur, Gilles Brassard, and Sébastien Gambs. Quantum speed-up for unsupervised
learning. Machine Learning, 90(2):261–287, 2013.

[34] Markus Hunziker, David A Meyer, Jihun Park, James Pommersheim, and Mitch Rothstein. The
geometry of quantum learning. arXiv preprint quant-ph/0309059, 2003.

[35] Alessandro Bisio, Giulio Chiribella, Giacomo Mauro DAriano, Stefano Facchini, and Paolo
Perinotti. Optimal quantum learning of a unitary transformation. Physical Review A,
81(3):032324, 2010.

[36] Richard W Hamming. Error detecting and error correcting codes. Bell System Technical Journal,
29(2):147–160, 1950.

[37] Klaus Hechenbichler and Klaus Schliep. Weighted k-nearest-neighbor techniques and ordinal
classification. 2004.
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[41] Christoph Dürr and Peter Høyer. A quantum algorithm for finding the minimum. arXiv preprint
quant-ph/9607014, 1996.

[42] Carlo A Trugenberger. Probabilistic quantum memories. Physical Review Letters, 87:067901,
Jul 2001.



Buku Saku: PENG. PEMBELAJARAN MESIN KUANTUM

[43] Bernhard E Boser, Isabelle M Guyon, and Vladimir N Vapnik. A training algorithm for optimal
margin classifiers. Proceedings of the fifth annual workshop on Computational learning theory,
pages 144–152, 1992.

[44] Vittorio Giovannetti, Seth Lloyd, and Lorenzo Maccone. Quantum random access memory.
Physical Review Letters, 100(16):160501, 2008.

[45] Aram W Harrow, Avinatan Hassidim, and Seth Lloyd. Quantum algorithm for linear systems
of equations. Physical Review Letters, 103(15):150502, 2009.

[46] Simon Rogers and Mark Girolami. A first course in machine learning. CRC Press, 2012.

[47] David Horn and Assaf Gottlieb. Algorithm for data clustering in pattern recognition problems
based on quantum mechanics. Physical Review Letters, 88(1):018702, 2002.
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