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Cambridge Quantum Computing ประกาศความร่วมมือ
ด ้านเทคโนโลยีควอนตัมกับ CERN
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Print
Cambridge Quantum Computing (CQC) ประกาศว่า ทางบริษัทได ้ร่วมมือกับ CERN openlab ในโครงการ
ึ ษาการใชเทคโนโลยี
้
ิ สอ
์ นุภาค โดย CQC เป็ นผู ้นํ าในอุตสาหกรรมควอนตัม
QUATERNION เพือศก
ควอนตัมในสาขาฟิ สก
ระดับโลก และมีความมุง่ มันทีจะทําการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับเวิลด์คลาส
ึ ตืนเต ้นทีได ้ร่วมงานกับ CERN ซงเป็
ึ นห ้องปฏิบต
ิ สอ
์ นุภาคแห่งยุโรป ในโครงการวิจัยควอนตัมคอมพิว
“เรารู ้สก
ั ก
ิ ารด ้านฟิ สก
ี โี อของ CQC กล่าว “CQC มุง่ ใชวิ้ ทยาศาสตร์ทดี
ติงอันลําสมัยนี” Ilyas Khan ผู ้ก่อตังและซอ
ี ทสุ
ี ดในโลกเพือพัฒนา
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ สําหรับยุคควอนตัมทีกําลังมาถึง การได ้ร่วมงานกับ CERN openlab ถือเป็ นก ้าวสําคัญของทุกองค์กร
และเราตังตารอทีจะได ้ยกระดับความก ้าวหน ้าไปด ้วยกัน”
“ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครังนีเกิดขึนเพือเร่งพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวติงสุดลําในชุมชนการวิจัยของเรา”
ึ ษาทีน่าตืนเต ้นแห่ง
Alberto Di Meglio ประธานของ CERN openlab กล่าว “การวิจัยควอนตัมคอมพิวติงถือเป็ นการศก
ยุค เรายินดีทได
ี ้ต ้อนรับ CQC และทีมนักวิทยาศาตร์ระดับโลกให ้มาร่วมงานกับเรา”
ั ยภาพของควอนตัมคอมพิวเตอร์ โดยศก
ั ยภาพด ้านการคํานวณของเทคโนโลยีดงั กล่าว
นักวิจัยของ CERN กําลังสํารวจศก
่ ารก ้าวข ้ามขีดจํากัดด ้านฟิ สก
ิ สอ
์ นุภาค การ
สามารถชว่ ยพัฒนาการวิเคราะห์และการจําแนกชุดข ้อมูลขนาดใหญ่ อันจะนํ าไปสูก
้
ร่วมมือกับผู ้จัดจําหน่ายฮาร์ดแวร์รายใหญ่และผู ้ใชงานควอนตั
มคอมพิวติง ชว่ ยให ้ CERN openlab สามารถริเริมโครงการ
้
ึ น
มากมาย และภายใต ้ความร่วมมือครังนี ทีมงานของ CERN openlab จะใชประโยชน์
จากพลังของ t|ket> ซงเป็
ิ ธิของ CQC
แพลตฟอร์มพัฒนาควอนตัมทีเป็ นกรรมสท
ึ
แพลตฟอร์ม t|ket> ของ CQC เปลียนวงจรควอนตัมซงไม่
ขนกั
ึ บชนิดของเครืองคอมพิวเตอร์ (machineึ ว่ ยลดจํานวนงานและเพิมประสท
ิ ธิภาพของคิวบิต โดยคุณสมบัต ิ
independent) ให ้เป็ นวงจรแบบ executable ซงช
architecture-agnostic ของ t|ket> จะชว่ ยให ้ทีมงานของ CERN openlab สามารถทํางานข ้ามแพลตฟอร์มเพือบรรลุ
ผลลัพธ์ทดี
ี ทสุ
ี ด แม ้กับฮาร์ดแวร์ควอนตัมทีมีมายกมายในปั จจุบน
ั
ึ ษาการใชงานอุ
้
ื า
นอกจากนี โครงการ QUATERNION จะศก
ปกรณ์เทคโนโลยีควอนตัม 4 คิวบิตของ CQC ทีมีชอว่
Ironbridge* โดยใชวิ้ ธก
ี ารวิเคราะห์ข ้อมูล Monte Carlo ของ CERN โดยวิธก
ี ารดังกล่าวไม่ได ้เป็ นแค่องค์ประกอบสําคัญ
ิ สอ
์ นุภาคเท่านัน แต่ยงั สามารถนํ าไปปรับใชกั้ บแวดวงอืน ๆ ได ้ด ้วย เชน
่ ภาคการเงินและการจําลองสภาพ
ของการวิจัยฟิ สก
้
ั ซอน
้ ทังนี การใช ้
อากาศ วิธก
ี าร Monte Carlo ใชเอนโทรปี
คณ
ุ ภาพสูงในการจําลองและวิเคราะห์ข ้อมูลทีมีความซบ
ึ นอุปกรณ์คริปโตกราฟิ กแบบควอนตัมและไม่ขนกั
Ironbridge ซงเป็
ึ บชนิดของเครืองคอมพิวเตอร์ทวางจํ
ี
าหน่ายเชงิ พาณิชย์
ึ ษาผลกระทบของเอนโทรปี ทมี
ตัวแรกของโลก จะชว่ ยให ้ทีมงานสามารถศก
ี ตอ
่ วิธก
ี าร Monte Carlo เป็ นครังแรก
เกียวกับ Cambridge Quantum Computing
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ั าของโลก โดยมีทม
Cambridge Quantum Computing (CQC) เป็ นบริษัทซอฟต์แวร์ควอนตัมคอมพิวติงชนนํ
ี งานซงึ
ประกอบด ้วยนักวิทยาศาสตร์กว่า 62 คน รวมถึงบัณฑิตระดับปริญญาเอก 37 คน ประจําอยูใ่ นสํานักงานต่าง ๆ ทังในเคม
ิ โก ลอนดอน และโตเกียว CQC สร ้างเครืองมือสําหรับพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม
บริดจ์ (สหราชอาณาจักร) ซานฟรานซส
ี
เชงิ พาณิชย์ทจะสร
ี
้างผลกระทบวงกว ้างไปทัวโลก CQC ผสานความเชยวชาญด
้านซอฟต์แวร์ควอนตัม โดยเฉพาะ
ั เคมีควอนตัมระดับองค์กร (EUMEN), แมชชน
ี เลิรน
แพลตฟอร์มพัฒนาควอนตัม (t|ket>), แอปพลิเคชน
์ นิงควอนตัม
(QML) และการรักษาความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด ้วยควอนตัม (IronBridge)
สามารถดูข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับ CQC ได ้ที www.cambridgequantum.com
*เครืองหมายการค ้าจดทะเบียนในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
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