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ანოტაცია 
 

 

ნაშრომში განხილულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების თანამედროვე კვლევების 
ერთერთი უახლესი მიმართულების ქვანტური ინფორმატიკის  აქტუალური საკითხი - 
ქვანტური მონაცემთა ბაზები. აღწერილია ქვანტური კომპიუტერის ძირეული ელემენტები. 
გაანალიზებულია და შედარებული კლასიკური მონაცმთა ბაზების და ქვანტური მონაცემთა 
ბაზების ფუნდამენტური ელემენტები, ცნებები და მახასიათებლები. ამ ანალიზის 
საფუძველზე შექმნილია ქვანტური რელაციური მონაცემთა ბაზის პროტოტიპი და მისი 
რელიზაცია SQL Server პროგრამული ინსტრუმენტების დახმარებით. 

 

Annotation 
 

 

The article deals with one of the latest trends in IT fields, such as  one of the modern studies  of 
quantum informatics - quantum data bases, describes the basic elements of quantum 
computers, analyzing and comparing fundamental elements of the classical data bases with the 
same elements of quantum data bases as well as concepts and characters. The papers include 
the creation of the quantum relational database prototype, which is based on the described 
analyze  and its realization with the software tools of SQL Server. 

 

  



4 
 

შესავალი 
 

ინფორმაციული ნაკადის და ზოგადად ინფორმაციის მოცულობის ზრდა მწვავედ 

აყენებს ინფორმაციის კომპაქტური შენახვის და მისი სწრაფი დამუშავების  აუცილებლობის 

საკითხს. დღეისათვის ინფორმაციის დამუშავების  პროცესები ფუნდამენტალურადაა 

შესწავლილი კლასიკური მიდგომებით.  ბოლო დროს ჩატარებული კვლევების საფუძველზე 

დადგენილია, რომ ამ მიმართულებით რაიმე ახალი  მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ტექნიკური 

მიღწევები არ აღინიშნება. ეს სიძნელეები განპირობებულია დღეისათვის არსებული 

ბუნებრივი შეზღუდვებით, რაც ახასიათებთ კლასიკურ მეთოდებს.  ამგვარად, არსებული 

პრობლემების გადაწყვეტა ცნობილი კლასიკური მეთოდებით შეუძლებელია. 

ის შედეგები, რომლებიც მიიღწევა არსებული პარადიგმების საფუძველზე, მხოლოდ 

ნაწილობრივ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რომლებიც დღეისათვის ჩნდება ინფორმაციის 

დამუშავების  პროცესებში. ამიტომ ბუნებრივია მოვძებნოთ ახალი მიდგომები, რომლებიც 

ხელს შეუწყობს არსებული პრობლემების წარმატებით გადაწყვეტას . 

ინფორმაციის დამუშავების ახალი მეთოდები დაფუძნებულია ქვანტური მექანიკის 

ფენომენზე, რომელიც გვაძლევს ახალი შესაძლებლობების ფართო არეალს. ქვანტურ 

მიდგომებზე დაფუძნებული ინფორმაციის დამუშავების  პროცესები ხვალინდელი დღეა 

ინფორმატიკაში. 

პრობლემები, რომლებიც ქვანტური მიდგომით ინფორმაციის დამუშავების პროცესში 

იჩენს თავს, შეიძლება შემდეგნაირად  ჩამოვაყალიბოთ: 

 ქვანტური გამოთვლები (QC)-ქვანტური ბიტი (ქუბიტი) და 

ქვანტური ,,გახლართულობა“, ქვანტური გამოთვლების რეალიზაციის პრობლემა; 

 სპინზე დაფუძნებული ქვანტური გამოთვლები-ბირთვული სპინი და ელექტრoული 

სპინი ნახევარგამტარებში, როგორც ქუბიტები; ნეიტრონული ტრანსმუტაციიის 

მეთოდით ლეგირებული Si-სა და SiGe სტრუქტურებზე დაფუძნებული ქვანტური 

გამოთვლები; 

 31P ბირთვულ სპინური ქუბიტები 28Si ნანოსადენში, როგორც მასშტაბირებადი  

ერთეული ქვანტური გამოთვლებისათვის. 
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ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ მთავარ გზას წარმოადგენს  ქვანტური 

კომპიუტერის შექმნა რისთვისაც აუცილებელია  ქვანტური კომპიუტერისა და მისი 

შემაედგენელი სისტემების სიმულაცია. 

ბოლო დროს ფიზიკასა და კიბერნეტიკაში მიღწეულია ახალი  აღმოჩენები, რომლებიც 

დაკავშირებულია ქვანტურ გამოთვლებთან.  არსებობს იმედი, რომ ეს შედეგები 

მნიშვნელოვანწილად დაგვეხმარება უძლიერესი გამოთვლითი მოწყობილობების შექმნაში. 

ფიზიკის, კიბერნეტიკის და მატემატიკის მიჯნაზე განვითარდა ახალი მეცნიერული 

მიმდინარეობა - ხდომილობების ქვანტური თეორია,  ჰიპოტეზების გადამოწმების ქვანტური 

თეორია,  ქვანტური გამოთვლები და ქვანტური ინფორმაცია. 

პრინციპული განსხვავება ქვანტური კომპიუტერისა, კლასიკური კომპიუტერისგან 

მდგომარეობს იმაში რომ, მისი სტრუქტურა ეფუძნება სრულიად განსხვავებულ ფიზიკურ 

პრინციპს ქვანტური მეკანიკის კანონებთან მიმართებით. 

სპეციალისტები განასხვავებენ ინფორმაციული სისტემების განსხვავებულ კლასებს, 

მაგ: ფაქტოგრაფიულ სისტემებს. რეალური ინფორმაციული სისტემების, შექმნისა და 

ექპლუატაციის პრაქტიკა კერძოდ კი ფიქტოგრაფიულმა სისტემამ აჩვენა, რომ მათი 

ეფექტურობა მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია მონაცემთა ბაზაზე.  

ის ფაქტი, რომ ქვანტური კომპიუტერის ლოგიკური სქემა და მასში მონაცემების 

განტავსების მექანიზმი განსხვავებულია ნეიმანის მანქანის პრინციპისაგან, აქტუალურს 

ხდის კვლევებს ეგრეთ წოდებული ქვანტური მონაცემთა ბაზების მიმართულებით. 

ნაშრომში წარმოდგენილია კლასიკური და ქვანტური კომპიუტერისათვის მონაცემთა 

წარმოდგენის  მექანიზმი და აღწერილია ქვანტური მონაცემთა ბაზის აგების შესაძლებლობა. 
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მონაცემთა ბაზები  - კლასიკური მოდელები და სტანდარტები 

 

მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებული ამოცანები ფართოდაა გავრცელებული 

ადამიანის მოღვაწეობის ყველა სფეროში. შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ რომელიმე 

თანამედროვე წარმოება-დაწესებულება ავტომატიზირებული ინფორმაციული სისტემების 

გარეშე. ეს სისტემები წარმოადგენენ ინფორმაციული მოღვაწეობის საფუძველს ყველა 

სფეროში. 

 ავტომატიზირებული ინფორმაციული სისტემებში დაგროვილი ინფორმაციის 

მასივები უნდა იყვნენ ოპტიმალურად ორგანიზებულნი მათი კომპიუტერში 

განსათავსებლად და დასამუშავებლად, უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მათი მთლიანობა და  

არაწინააღმდეგობრიობა. 

 განვმარტოთ რამდენიმე ძირითადი ცნება: 

მონაცემთა ბანკი – ეს არის სპეციალური ხერხით ორგანიზებულ მონაცემთა სისტემა – 

მონაცემთა, პროგრამების, ტექნიკური, ენობრივი, საორგანიზაციო-მეთოდურ საშუალებების 

ბაზები – რომელიც განკუთვნილია მონაცემთა ცენტრალური დაგროვებისათვის და 

კოლექტიური მრავალმიზნობრივი გამოყენებისათვის. 

მონაცემთა ბაზა – სახელწოდებულ მონაცემთა ერთობლიობა, რომელიც ასახავს ობიექტების 

მდგომარეობას და მათ დამოკიდებულებას განსახილველ საგნობრივ არესთან. 

მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა – ენობრივი და პროგრამული საშუალებების 

ერთობლიობა, რომელიც გამიზნულია მონაცემთა ბაზის შესაქმნელად, მრავალი 

მომხმარებლის მიერ მონაცემთა ბაზის გამოსაყენებლად. 

პროგრამას, რომლის დახმარებითაც მომხმარებლები მუშაობენ მონაცემთა ბაზებთან, 

დანართებს უწოდებენ. საზოგადოდ ერთ მონაცემთა ბაზასთან შეუძიათ იმუშაონ მრავალმა 

დანართებმა. ერთ მონაცემთან მომუშავე დანართის განხილვისას, იგულისხმება, რომ მათ 

შეუძლია იმუშაონ პარალელურად და ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად. სწორედ 

მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები განკუთვნილია ერთ მონაცემთა ბაზასთან მრავალი 

დანართის მუშაობის უზრუნველსაყოფად, ისე, რომ ყოველი მათგანი სრულდებოდეს 
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კორექტულად, მაგრამ მხედველობაში მიიღოს მონაცემთა ბაზაში სხვა დანართის მიერ 

შეტანილი ყველა ცვლილებები. 

 ჩვენი კვლევისათვის ყურადღებას ვამახვილებთ მონაცემთა ბაზის მოდელებზე.  

მონაცემთა ბაზების კლასიფიცირება შეიძლება მოვახდინოთ მონაცემების მოდელების 

მიხედვით. მონაცემების მოდელი არის მონაცემების სტრუქტურისა და მათი დამუშავების  

ოპერაციების ერთობლიობა.  არსებობს მონაცემების იერარქიული, ქსელური, რელაციური 

და ქვანტური მოდელები. შესაბამისად, არსებობენ იერარქიული,  ქსელური , რელაციური და 

ახალი მიგდომა - ქვანტური მონაცემთა ბაზები.  

 იერარქიული და ქსელური ტიპის სისტემები 1960-იანი წლების ბოლოს შეიქმნა, 

როდესაც  IBM-ში შეიმუშავეს იერარქიული ტიპის მონაცემთა ბაზა DL/1, სხვა კომპანიებმა კი 

წარმოადგინეს ქსელური ტიპის მონაცემთა ბაზები CODASYL-ის (Conference On DAta SYstems 

Language, Database Task Group) მოდელის საფუძველზე. 

იერარქიული მოდელის  მიხედვით აგებულ მონაცემთა ბაზას მარტივი იერარქიული 

სტრუქტურა გააჩნია. მასში განთავსებული მონაცემი შესაძლებელია მხოლოდ მასზე 

იერარქიულად მაღლა მდგომ ობიექტთან მიმართებაში განისაზღვროს, ისევე როგორც 

იერარქიულად მაღლა მდგომი ობიექტი განსაზღვრავს მასზე იერარქიულად დაბლა მდგომ 

ობიექტს. 

ქსელური მოდელის გამოყენებით აგებულ მონაცემთა ბაზის ლოგიკური სტრუქტურა 

წარმოადგენს იმგვარ მონაცემთა ქსელს, რომლებიც ერთმანეთთან იერარქიულ მიმართებაში 

კი არ იმყოფებიან, არამედ თავისუფალ კავშირს ამყარებენ. ქსელური მოდელის საფუძველს 

წარმოადგენს მოცემულ ობიექტთა სიმრავლიდან გარკვეულ ობიექტთა რეფერენციალური 

შერჩევა, რაც საშუალებას იძლევა სხვადასხვა ობიექტთა სიმრავლიდან გამოყოფილ 

ცალკეულ  ობიექტთა შორის არსებული კავშირები ავსახოთ.  

იერარქიული და ქსელური ტიპის მონაცემთა ბაზების სტრუქტურები 

უზრუნველყოფდნენ როგორც მომხმარებლისათვის საინტერესო ინფორმაციის სწრაფ 

წვდომას, ასევე მონაცემთა მარტივი სახით განახლებას და უსაფრთხო შენახვას. მაგრამ ისინი 

საკმაოდ რთულ სტრუქტურებს წარმოადგენდნენ. ამასთან ერთად ნებისმიერი ასეთი 
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სტრუქტურა საკმაოდ ძლიერად იყო დამოკიდებული კონკრეტული ფაილური სისტემის 

იმპლიმენტაციის დეტალებზე, რაც მათ საკმაოდ ხისტ სახეს ანიჭებდა. 

1970 წელს IBM-ის თანამშრომელმა ე. კოდმა შეიმუშავა მონაცემთა ბაზების 

რელაციური მოდელი. რელაციური მოდელი მკაცრად ეფუძნებოდა მათემატიკურ თეორიას. 

იმ დროისათვის ამ მოდელს არარეალურ მიდგომად მიიჩნევდნენ, რადგანაც მონაცემების 

შენახვა მოდელში უნდა მომხდარიყო ცხრილებში („relation“ - ცხრილი). ყოველ ცხრილში 

განთავსდებოდა ინფორმაცია მხოლოდ ერთი ლოგიკური ობიექტის შესახებ და ეს ობიექტები 

ერთმანეთთან დაკავშირებული იქნებოდა არა გარე მაჩვენებლებისა და სხვა ხერხებით, 

არამედ ამ ცხრილებშივე განთავსებული ინფორმაციის საშუალებით. 

 რადგან კვლევის ობიექტი ქვანტურ კომპიუტერთანაა დაკავშირებული - განვიხილოთ 

მონაცემების ყველაზე გავრცელებული მოდელი - რელაციური მოდელი და მისი წარმოდგენა 

ქვანტური სახით.  
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ქვანტური კომპიუტერი - ქვანტური მონაცემთა ბაზა - ძირითადი 

განსაზვრებები 

 

ის ფაქტი, რომ ქვანტური კომპიუტერის ოპერირების ძირიტადი ელემენტი ნაცვლად 

კლასიკური ბიტისა არის ქუბიტი, აუცილებელს ხდის განისაზღვროს ის ძირითადი ცნებები, 

რაც დაკავშირებულია ამ აქტივობებთან:  გამოთვლები, გეიტები, ალგორითმები. 

ქვანტური გამოთვლები 

ქვანტური კომპიუტერი მუშაობს ქვანტური ბიტებით. იგი არის ანალოგი კლასიკური 

ბიტის. თუმცა ქვანტურ ბიტს გააჩნია კლასიკური ბიტისაგან პრინციპულად განსხვავებული 

თვისებები: მას შეუძლია ყოფნა ბაზისური მდგომარეობების სუპერპოზიციაში. 

q=0+1 

სადაც   და  კომპლექსური რიცხვებია და ეწოდება სისტემის ამპლიტუდა. ისინი 

აკმაყოფილებენ პირობას: 

2+2=1 

სისტემის მთლიანად აღწერისათვის საჭიროა თითოეული მდგომარეობისათვის 

განისაზღვროს ამპლიტუდა, რომელიც არის კომპლექსური რიცხვი. 

შესაძლებელია განვიხილოთ ქუბიტის მდგომარეობა როგორც მდგომარეობა 

ვექტორის რომელიც მდებარეობს ორ განზომილებიან კომპლექსურ ვექტორულ სივრცეში 

ორთონორმირებული ბაზისით { 0, 1 }: 

푎|0 + b|1 = 푎
푏  

სადაც 

|0 = 1
0 , |1 = 0

1  

როგორც კლასიკურ, ასევე კვანტურ კომპიუტერებში, ბიტები და კუბიტები გაერთიანებულია 

ვენტილებად, რომლითაც ხორციელდება სისტემის გარდაქმნა. 
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ორ ქუბიტიანი ქვანტური რეგისტრი შესაძლებელია გამოვსახოთ ოთხ განზომილებიან 

კომპლექსურ ვექტორულ სივრცეში, ორთონორმირებული ბაზისით { 00, 01, 10, 11 } 

შემდეგნაირად: 

푎 00 + 푎 01 +  푎 10 + 푎 11 =

푎
푎
푎
푎

 

|00 =
1
0
0
0

, |01 =
0
1
0
0

, |10 =
0
0
1
0

, |11 =
0
0
0
1

 

 

n ქუბიტიანი ქვანტური რეგისტრისათვის  რეზულტატური მდგომარეობა იქნება 2n . 

ქვანტური მდგომარეობა არის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც სისტემას შეუძლია 

ერთდროულად ყოფნა სხვადასხვა მდგომარეობაში გარკვეული ალბათობით. ამიტომ 

ქვანტური ალგორითმები ძირითადად ალბათური ალგორითმების ჯგუფს მიეკუთვნებიან. 

სისტემის ევოლუცია შეიძლება გამოისახოს მდგომარეობის ცვლილების მატრიცით.  

კლასიკური ალგორითმების მსგავსად ქვანტური ალგორითმები ახასიათებენ 

სისტემის სხვადასხვა მდგომარეობას განსხვავებული ალბათობებით. შესაძლებელია ისეთი 

სუპერპოზიციის შექმნა, რომელსაც შეესაბამება 50% 0 და 50% 1 

 

   

√
→ 0  ალბათობით  

   

√
→ 1 ალბათობით  

prob 0+ prob 1=1  ≫2+2=1 

განსხვავებით კლასიკურისაგან, სადაც n ნაწილაკიანი სისტემის მდგომარეობა შეიძლება 

გამოვსახოთ ცალკეულ მდგომარეობათა დეკარტული ნამრავლით, კვანტურ სისტემებში 

მდგომარეობათა შეერთება ხდება მდგომარეობათა ტენზორული ნამრავლით.(2) 
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ქვანტური გეიტები 

ქვანტური კომპიუტერი, კლასიკურის მსგავსად აგებულია ქვანტური  სქემებით. 

ქვანტური სქემა ეს არის გამოთვლითი მოდელი , რომელიც წარმოადგენს ქვანტური 

გეიტების სიმრავლეს. ქუბიტების ტრანსფორმაცია ხორციელდება ქვანტური გეიტებით. 

ზოგადად n ქუბიტიანი გეიტის მდგომარეობა შეიძლება გამოვსახოთ როგორც 

 

=∑ 푎 i 

  

ქვანტური ფიზიკის კანონებზე დაყრდნობით დადგენილია, რომ ყველა გარდაქმნა, 

რომელიც ხორციელდება ქვანტური პროცესებით, არის შექცევადი და უნიტარული. რაც 

ნიშნავს, რომ თუ გვაქვს ქვანტური სისტემა U, რომლის შესავალი მდგომარეობა არის , 

ხოლო გამოსავალზე გვაქვს განსხვავებული ’მდგომარეობა ,მაშინ შეგვიძლია U ავღწეროთ, 

როგორც უნიტარული წრფივი ტრანსფორმაცია. 

 

U 푎 푏
푐 푑 = 푈+ 푎 ∗ 푏 ∗

푐 ∗ 푑 ∗  

 

ოპერატორი, რომელიც ახორციელებს უნიტარული ვექტორის გარდაქმნას სხვა 

უნიტარულ ვექტორად, არის უნიტარული და აკმაყოფილებს პირობას: U+U=1 

ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ჰადამარის გეიტი.ჰადამარის ოპერატორი არის 

H=
√

1 1
1 −1  

სქემატურად იგი გამოისახება შემდეგნაირად: 

 

 

 

H
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მისი მოქმედების შედეგი ასეთია:  

H : |0   

√
 

H : |1   

√
 

 

თუ გვაქვს n ქუბიტიანი რეგისტრი, მაშინ თუ გამოვიყენებთ ჰადამარის გარდაქმნას 

თითოეული ქუბიტისათვის მივიღებთ სუპერპოზიციაც 2nმდგომარეობების. 

(H  H  . . . H) |ퟎퟎ … 0 =
√   ((|0 + |1)(|0 + |1) …(|0 + |1) =

√  ∑ |푥 

ეს არის უოლშ-ჰადამარის გარდაქმნაW, რომელიც შეიძლება განისაზღვროს რეკურსიულად 

შემდეგნაირად: 

W1 = H, W n+1=H Wn 

 

განვიხილოთ სუპერპოზიცია  ყველა შემავალი შესაძლო მნიშვნელობების, როგორც 

ერთი მდგომარეობა. საწყისი მდგომარეობა იყოს |00. . .0. გამოვიყენოთ  უოლშ-ჰადამარის 

გარდაქმნა სუპერპოზიციის  
√   (|00 … 0 + |00 … 1) + … + (|11 … 1  + |1)მისაღებად , 

რომელიც შეიძლება განვიხილოთ, როგორც სუპერპოზიცია ყველა რიცხვის  0x 2n-1 

Uf წრფივი გარდაქმნა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ყველა ბაზისური მდგომარეობისათვის 

სუპერპოზიციაში დამოუკიდებლად. ამიტომ თუ მას გამოვითვლით ერთხელ, მაშინ 

შესაძლებელია გამოთვლილი იქნეს ყველა 2nმნიშვნელობა  (0), . . . ,(2n-1), 

 

=Uf (
√  ∑ |푥)|0=(

√  ∑ |푥 |(푥) 

 

ეს კი არის ქვანტური პარალელიზმის ეფექტი. 
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ნებისმიერი ქვანტური ალგორითმი მანიპულირებს ქვანტური პარალელიზმის 

ეფექტით, ისე, რომ შედეგი ყოველთვის მიიღება გაზომვის მაღალი ალბათობით. 

ტოფოლის გეიტი არის უნივერსალური გეიტი კლასიკური გამოთვლებისათვის, 

თუმცა მას საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ქვანტურ გამოთვლებშიც.  A multiple –

control Toffoli  gate with target line  푥  and control lines {푥 푥 … 푥  }      

 maps (푥  … 푥  … 푥  )   to   (푥  … 푥 푥 … 푥   푥  … 푥  ).  (3) მისი უნივერსალურობა 

განპირობებულია იმით, რომ იგი kშესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ნებისმიერი გეიტის 

წარმოდგენისათვის. იგი არის სამ კუბიტიანი გეიტი. შესავალზე იღებს სამ ბიტს a, b, c ხოლო 

გამოსავალზე იძლევა a’, b’, c’. პირველი ორი  a და b ბიტები არის კონტროლირებადი, რაც 

ნიშნავს, რომ ისინი არ იცვლებიან გამოთვლების განმავლობაში, ხოლო მესამე იცვლება იმ 

შემთხვევაში, თუ ორივე a, b არის 1-ის ტოლი. 

შემავალი გამომავალი 

a b c a’ b’ c’ 

0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 1 

0 0 0 0 1 0 

0 1 1 0 1 1 

1 1 0 1 0 0 

1 0 1 1 0 1 

1 0 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 0 

მისი შესაბამისი სქემა გამოისახება შემდეგნაირად: 
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ყველა გამოთვლა, რომელიც სრულდება კლასიკურ კომპიუტერებზე, შესაძლებელია 

განხორციელდეს ქვანტურ კომპიუტერზეც. უპირატესობა არის ის, რომ ქვანტური 

გამოთვლები, რომლებიც ხორციელდება  ქვანტური ალგორითმებით არის უფრო  სწრაფი. 

ყოველივე ეს კი განპირობებულია ქვანტური პარალელიზმით და ქვანტური აბურდვით, 

რომლებიც მიუღწეველია კლასიკურ კომპიუტერებში. 

 

გროვერის ალგორითმი 

ისევე როგორც კლასიკური ალბათური ალგორითმები, ქვანტური ალგორითმები 

გამოსახავენ მდგომარეობებს სხვადასხვა ალბათური განაწილებებით. მათი საშუალებით 

მდგომარეობის სრულად აღწერა არ ხდება. მდგომარეობის სრულად აღწერისათვის საჭიროა 

მდგომარეობათა ამპლიტუდების ცოდნა, რომელიც კომპლექსური რიცხვით გამოისახება. 

სისტემის ევოლუცია გამოისახება მდგომარეობის ცვლილების მატრიცით. თუ ცნობილი 

იქნება საწყისი განაწილება და მდგომარეობის ცვლილების მატრიცა, მაშინ შესაძლებელია 

გამოვთვალოთ განაწილება დროის ნებისმიერ მომენტში. 

მდგომარეობათა ალბათობა არის კვადრატული ფესვი ამპლიტუდის აბსოლუტური 

მნიშვნელობიდან. 

ქვანტურ გამოთვლებში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი უჭირავს გროვერის 

ალგორითმს, რომლის საშუალებითაც ხდება დაულაგებელ  N=2n ელემენტიან მონაცემთა 

ბაზაში ( მაგ. ტელეფონების ნომრის ცნობარი) კონკრეტული ელემენტის ძებნა. ამ 

ალგორითმით შესაძლებელი გახდა კლასიკურ გამოთვლებში არსებული ბევრი გადაუჭრელი 

პრობლემის გადაწყვეტა. კლასიკური მეთოდებით ალბათობის თეორიაზე დაყრდნობით  

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნებისმიერი  m ელემენტის დათვალიერებისას, ალბათობა იმისა, 

რომ ჩანაწერი ემთხვევა მოთხოვნას  ტოლია m/N. ნათელია, რომ  ბაზაში საჭიროა  
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განხორციელდეს 푂(푁)2n მოთხოვნა საჭირო ელემენტის მოსაძებნად. გროვერის ალგორითმის 

გამოყენებით კი შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ მოთხონების საჭირო რაოდენობა (ბიჯი) არის 

푂(√푁) =(2 ) 

ამოცანას შეიძლება ასეთი ფორმულირემა მივცეთ: მოცემულია A სისტემა  N=2n  

მდგომარეობებით. თითოეული მდგომარეობის შესაბამისი მნიშვნელობებია S1, S2,… Sn, ამ 

მდგომარეობებიდან არის ერთი უნიკალური მდგომარეობა, რომელიც აკმაყოფილებს 

პირობას:  f(su)=1 მხოლოდ ერთი s∈A ელემენტისათვის, და  f(s)=0 ყველა დანარჩენი 

ელემენტებისათვის. 

ქვანტურ სისტემაში რელაციური მოდელის წარმოსადგენად უნდა მოვახდინოთ 

ყველა ძირითადი ცნების შეთანადება „ქვანტურ ტერმინებში“. ეს შეთანადება საშუალებას 

მოგვცემს მოვახდინოთ ქვანტური მონაცემთა ბაზის იმიტირება და მისი რეალიზება 

მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემის თანამედროვე პროგრამული ინსტრუმენტებით. 
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ქვანტური მონაცემთა ბაზის პროტოტიპი 

ქვანტურის მონაცემთა ბაზის პროტოტიპი შემუშავებულია როგორც MySQL 

მონაცემთა ბაზაზე დაფუძნებული შუალედური რიგის სერვისი. მისი ავტორების 

პერსპექტივიდან გამომდინარე  API არის თითქმის იდენტური ნებისმიერი სტანდარტული 

API ს. იგი საშუალებას იძლევა განაახლოს და პასუხი გასცეს ნებისმიერ შეკითხვას რაც 

შეეხება მონაცემთა ბაზებს. მისი უმთავრესი მახასიათებელია რესურსების ტრანსაქციის 

უნარი. ჩვენი ამჟამინდელი იმპლიმენტაცია არ ახორციელებს რესურსთა ტრანსაქციას და 

გარჩევას SQL ფორმატში, არამედ მხოლოდ შუალედურ მონაცემთა ბაზას წარმოადგენს. 

 

 

სურათზე ნეჩვენებია ქვანტური ბაზის პროტოტიპის აგებულება. ეხლა განვიხილოთ მისი 
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მნიშვნელოვანი მახასიათებლები. 

Quantum State (ქვანტური მდგომარეობა): აღნიშნული პროტოტიპი ატარებს შიდა 

მეხსიერების ქვანტუმის მონაცემთა ბაზის მნიშვნეოვანი ნაწილის რეპრეზენტაციას. 

აღნიშნული მეხსიერება არის შექმნილი როგორც ტრანსაქციული სხეულების ერთობლიობა, 

სადაც თითოეული შედგენილი სხეული არის ერთადერთი ფორმულა. ზოგოერთი რესურსის 

ტრანსქცია სრულიად დამოუკიდებელია ერთმანეთისაგან მაგალითად: არ არსებობს მათ 

შორის უნიფიკაციის შესაძლებლობა-ეს უდავოა აღნიშნულ ტრანსაქციებთან დაკავშირებით. 

სისტემა ყოფს რესუსთა ტრანსაქციას, შესაბამისად დამოუკიდებელ მიმრთულებებად და 

უზრუნველყოფს ცალკეული შექმნილი ტრანსაქციის უნარის მქონე სხეულის შექმნას 

თითოეული მიმართულებისათვის. 

ამგვარი დაყოფა ნათლად ხელს უწყობს ყველა საჭირო გამოთვლის წარმოებას, რაც 

ქვანტუმის მდგომარება მოიცავს. ჩვენ შესაძლოა გვქონდეს სცენარი რომელიც მოიცავს 

ტრანსაქციის ორ მიმართულებას, ერთი რომელიც მოიცავს ვინდოუს სფეროს და მეოერ 

რომელიც მხოლოდ მის შუალედებს მოიცავს. ეს მიმართულებები დამოუკიდებელია , თუმცა 

თუ ახალი ტრანაქცია ჩნდება რომელიც მოითხოვს ვინდოუსს ან ვინდოუსის შუალედურ 

სფეროებს მაშინ ეს ახალი ტრანსაცია, ისვე როგორც ორი ორიგინალური მიმართულება 

ერთად უნდა გაერთიანდეს და შესრულდეს. 

გადაწყვეტილების მრავალწარმოებადი პოსტრელაციური მონაცემთა ბაზების 

მართვის სისტემა (cache): პროტოტიპი უზრუნველყოფს შიდა მეხსიერების შესაძლო 

გადაწყვეტილებათა მაღალწარმოებადი პოსტრელაციური მონაცემთა ბაზების მართვის 

სისტემას. გვახსოვდეს რომ ქვანტური მონაცემთა ბაზა უნდა მოიცავდეს ინვარიანტს რომ 

არსებობს სულ მცირე ერთი საფუძველი თითოელი შედგენილი სხეულისათვის. როდესაც 

ახალი რესურსთა  ტრანსაქცია ჩნდება  ჩვენ ვამოწმებთ მრავალწარმოებადი 

პოსტრელაციური მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემის არსებული გადაწყვეტილება 

რამედან შესაძლებელია გავრცელდეს რათა განხორციელდეს ახალი ტრანსაქცია. თუ ეს არაა 

შესაძლებელი მაშინ ჩვენ ვქმნით  LIMIT 1 SQL კითხვას რომელიც შეესაბამება ახალი 

შექმნილი ტრანსაქციის სხეულს და ვაგზავნით მას მონაცემთა ბაზაში. თუ ამ კითხვას აქვს 

პასუხი , გადაწყვტილების მაღალწარმოებადი პოსტრელაციური მონაცემთა ბაზების 

მართვის სისტემა განახლდება შესაბამისად და შესრულდება ტრანსაქცია. თუ ასე არ მოხდა, 
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ახალი რესურსთა ტრანსაქცია შეწყდება. 

მაღალწარმოებადი პოსტრელიაციური მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემის 

უზრუნველყოფა შესაძლებლობას გვაძლევს მოხდეს ტრანსაქციებისათვის აღნიშნული 

სხეულების მნიშვნელობის შეფასება. სტრატეგია იმისათვის რომ თავიდან ავირიდოთ 

ამგვარი ხელახალი გამოთვლა არის მაღალწარმოებადი პოსტრელაციური მონაცემთა 

ბაზების მართვის სისტემის გადაწყვეტილებათა ზრდა. ამგვარი დამატებითი 

გადაწყვეტილებები შესაძლოა გამოითვალო background პროცესის მიხედვით რათა 

შენარჩუნდეს ტრანსაქციის შემცირება. ჩვენი პროტოტიპი არ ადგენს ამ სტრატეგიას არამედ 

უზრუნველყოფს ერთ გადაწყვეტილებას მაღალწარმოებადი პოსტრელაციური მონაცემთა 

ბაზების მართვის სისტემიში თითოეული შედგენილი ტრანსაქციისათვის. რადგანაც 

გადაწყვეტილების მარალწარმოებადი პოსტრელაციური მონაცემთა ბაზების მართვის 

სისტემა ყოველთვის მოიცავს სულ მცირე ერთ საფუძველს ყველა შედგენილი 

ტრანსაქციისათვის, კითხვები რომლებიც ზრდის საფუძველს მოსალოდნელი 

ტრანსაქციებისათვის, პასუხგაცემული იქნება. თუ ეს კითხვები შეაფასებს მონაცემთა ბაზას, 

სისტემა შეიძლებს სათანადო ფასეულობების გამოყენებას გადაწყვეტილებათა 

მაღალწარმოებადი პოსტრელაციური მონაცემთა ბაზების მართვის სისტეში რათა განაახლოს 

რესურსთა ტრანაქცია. როგორც კი საჭირო ფასეულობები დადგინდება მონაცემთა ბაზაში, 

წაკითხული შეკითხვის ამოცნობა ნორმალურად მიმდინარეობს. 

Recovery (გაუმჯობესება): მას შემდეგ რაც რესურსთა ტრანსაქციის არსრულება 

განისაზღვრება როგორც დავალების შემდგომი პროცესი, ჩვენ გვჭირდება დამატებითი 

ინფორმაცია ამ ტრანსაქციბის შესახებ რათა დავრწმუნდეთ მის სიმტკიცეში. ჩვენ ამას 

ვაკეთებთ მონაცემთა ბაზის გაუმჯობესების მექნიზმების შემუშავებით. თითოეული 

მოსალოდნელი რესურსის ტრანსაქციის სერიის სახითაა წარმოდგენილი და ჩაისმევა 

სპეციალურ მონაცემთა ბაზის ცხრილში რომელსაც ეწოდება მოსალოდნელ ტრანსაქციათა 

ცხრილი ( database table called the pending transactions table). ამგვარი ჩასმა ხდება 

დამაკმაყოფილებელი შემოწმების შემდეგ და ვიდრე ტრანსაქცია შესრულდება მანამდე. 

გაუმჯობესების პროცესში ქვანტური მონაცემთა ბაზის მოდული აღადგენს შიდა მეხიერების 

ქვანტუმის მდგომარეობას მაღალწარმოებადი პოსტრელაციური მონაცემთა ბაზების 

მართვის სისტემის საწყის მდგომარებამდე, რომელიც ეფუძვნება მოსალოდნელ 
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ტრანსაქციათა ცხრილს. მას შემდეგ რაც მოსალოდნელი რესურსთა ტრანსაქცია 

განხორციელდება, იგი ამოიშლება მოსალოდნელი ტრანსაქციის ცხრილიდა. 
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ქვანტური მონაცემთა ბაზის რალიზება SQL server ინსტრუმენტარიით 

SQL server ერთერთი ყველაზე გავრცელებული ინსტრუმენტია, რომელიც გამოიყენება 

რელაციური მონაცემთა ბაზების შექმნა ადმინისტრირებისათვის. ამიტომ მისი 

შესაძლებლობების გამოყენება ქვანტური რელაციური მონაცემთა ბაზის პროტოტიპის 

შესაქმნელად საინტერესოა და შეიძლება გამოყენებადიც გახდეს.  

საწყის ეტაპზე, როგორც ყველა ბაზის შექმნისას,  უნდა შევქმნათ ძირეული 

ცხრილების სტრუქტურები, რაზეც შემდგომ დაეფუძნება ჩვენი ქვანტური მონაცემთა ბაზა. 
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ჩვენს მიერ შექმნილი ცხრილი თავისი „სტრუქტურით“ უნდა იყოს „ქვანტური“. 

რადგან ზოგადი სახით წარმოდგენა მოდელის შეუძლებელია.   ჩვენს შექმნილ ბაზაში 

შევქმნათ ქვანტური ცხრილი - მაგალითისთვის ავიღოთ პროდუქტის ცხრილი. 
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3. შევქმნათ მომხმარებელი რომელიც დაუკავშირდება  SQL Server Authentication ჩვენს მიერ 

შექმნილ მონაცემთა ბაზას. 

 

 

 

 

4 Login name:  ჩავწეროთ მომხმარებლის სახელი. 
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მოვნიშნო SQL Server Authentication შევიყვანოთ მომხმარებლის პაროლი. 

 

Default database  მივუთითოთ ჩვენს მიერ შექმნილი მონაცემთა ბაზა. 

 

 

 

 

შემდეგ გადავიდეთ User Mapping განყოფილებაში, რადგან მივანიჭოთ მომხმარებელს 

უფლებები. რეკომენდირებულია თუ არ მივანიჭებთ სრულად წაკითხვა, ჩაწერა და წაშლის 

უფლებებს. 
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დავაჭიროთ OK ღილაკს. 
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5   შევქმნათ ODBC კავშირის თითოეული მომხმარებლისთვის.  (windows 8)

 

Control panel _ ში ავირჩიოთ Administrative Tools 

შემდეგ გავხსნათ ODBC Data Sources. 
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დავაჭიროთ ADD ღილაკს. გამოტანილ ფანჯარაში ავირჩიოთ SQL Server და დავაჭიროთ 

Finish_ს. 

 

Name მივუთითოთ ბაზის სახელი. 

Server  - სერვერი სადაც ბაზა მდებარეობს და დავაჭიროთ Next. 
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შევიყვანოთ მომხმარებლის სახელი და პაროლი . 
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მივუთითოთ ჩვენი შექმნილი მონაცემთა ბაზა.

 

 

 

 

ტესტის საშუალებით დავრწმუნდეთ რომ კავშირი ნამდვილად მოხდა.  
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ქვანტური რელაციური ბაზის უპირატესობის შესამოწმებლად ანალოგიური 

მონაცემებით შეიქმნა ჩვეულებრივი რელაციური სტრუქტურის მონაცემთა ბაზა. ორივე ბაზა 

შეივსო ერთანირი რაოდენობის და შინაარსის მქონე ჩანაწერებით. მონაცემების ფიზიკური 

ზომის შედარებამ აჩვენა ის ფაქტი, რომ ქვანტური მოდელის მონაცემთა ბაზაში 

განთავსებულმა მონაცემებმა დაახლოებით 3,137-ჯერ უფრო მცირე მოცულობა დაიკავეს, 

ვიდრე ჩვეულებრივ რელაციურ ბაზაში განთავსებულმა მონაცემებმა. 

 მონაცემთა ბაზის სტრუქტურა მოითხოვს დახვეწას და აუცილებელია ოპტიმიზაციის 

საკიტხების გათვალისწინება. ეს პროცედურა სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაზრდის 

მოცულობაში სხვაობას. 

 შემდგომ კვლევებში შესაძლებელია ასევე შედარდეს ბაზაში ძებნის სისწრაფე, რაც 

ასევე არანაკლებ მნიშნელოვანის მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემისათვის. 
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დასკვნა 

 

 არსებული სამეცნიერო პუბლიკაციების ანალიზმმა ქვანტურ ინფორმატიკაში და 

კერძოდ ქვანტურ მონაცემთა ბაზებში აჩვენა, რომ  ქვანტური კომპიუტერი და ქვანტური 

მონაცემთა ბაზა ბევრ  პრობლემას გადაჭრის რომლებიც დგას თანამედროვე ინფორმაციულ 

ტექნოლოგიებში.  

 ინფორმაციის ნაკადის ზრდა მოითხოვს სულ მცირე ორი ძირეული პრობლემის 

გადაჭრას: დიდი მოცულობის ინფორმაციის კომპაქტური განთავსება და დადი მოცულობის 

მონაცემებში ძებნის სწრაფი განხორციელება. სწორედ ქვანტური მონაცემთა ბაზები მიიჩნევა 

ამ პრობლემის გადაჭრის მომავლის გზად. 

    სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში შექმნილი ქვანტური რელაციური მონაცემთა 

ბაზის პროტოტიპის შედარებამ იგივე  დანიშნულების მონაცემთა ბაზასთან აჩვენა 

უპირატესობა მონაცემთა კომპაქტურად განთავსების მხრივ. შემდგომი კვლევებით და უფრო 

სრულყოფილი ბაზის არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია უფრო კონკრეტული 

დასკვნების გაკეთება. 
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