
Một dự án cực kỳ tham vọng và sáng tạo 

của châu Âu: Điện toán lượng tử 

Hướng dẫn nhanh về điện toán lượng tử trong Liên minh. 

Châu Âu có thể đã bỏ lỡ cuộc cách mạng dữ liệu lớn, nhưng họ quyết tâm 

đi trước khi nói đến sức mạnh tính toán trong thế kỷ 21. 

Thierry Breton và Margrethe Vestager, hai quan chức hàng đầu của Ủy ban 

châu Âu, đã đặt quyết tâm đằng sau một nỗ lực để xây dựng các siêu máy 

tính mới và khai thác tiềm năng to lớn của cái gọi là điện toán lượng tử.  

Trong khi các máy tính truyền thống xử lý "bit" thông tin có giá trị 1 hoặc 0, 

máy tính lượng tử có thể xử lý đồng thời các bit có thể là 1 và 0. Chúng 

được gọi là bit lượng tử, hay "qubit" và chúng cho phép máy tính lượng tử 

thực hiện các phép tính lớn trong vòng chưa đầy một cái chớp mắt. 

Loại sức mạnh xử lý đó, các nhà lãnh đạo EU hy vọng, sẽ giúp châu Âu 

dẫn đầu một cuộc cách mạng công nghệ mới dựa trên dữ liệu công 

nghiệp, nông nghiệp hoặc năng lượng. 

Máy tính lượng tử có thể giúp châu Âu tính toán tốt hơn các phân tử phân 

bón để làm cho chúng tiết kiệm năng lượng nhiều hơn, tạo ra pin mạnh hơn 

hoặc tạo ra các vật liệu nhẹ hơn nhanh hơn, Heike Riel, trưởng bộ phận 

khoa học và công nghệ tại trung tâm nghiên cứu của IBM ở Zurich cho biết. 

Châu Âu có một số bước phải thực hiện để bắt kịp Mỹ và Trung Quốc. Hai 

quốc gia này hiện nay có nhiều siêu máy tính nhất, và nắm giữ nhiều bằng 

sáng chế nhất về máy tính lượng tử và công nghệ. 

Chính phủ Trung Quốc được cho là đã chi ít nhất 2,5 tỷ USD mỗi năm cho 

nghiên cứu lượng tử. Vào năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã ký một 

đạo luật dành 1.2 tỷ đô la cho nghiên cứu lượng tử và vào tháng 2 đã đề 

xuất tài trợ cho nghiên cứu thông tin lượng tử thêm 237 triệu đô la trong 

ngân sách năm 2021. 

Ủy ban châu Âu đã khởi động chương trình Quantum Technologies 

Flagship trị giá 1 tỷ euro vào năm 2018, sẽ cung cấp tài trợ cho nghiên cứu 

lượng tử châu Âu trong 10 năm tới. 



Ủy ban châu Âu đã đề xuất chi 2,4 tỷ euro thông qua chương trình Châu 

Âu kỹ thuật số. Các nhà lãnh đạo EU đã cắt giảm tài trợ của khối cho 

Digital Europe xuống chỉ còn dưới 6,8 tỷ euro. Các dự án lượng tử cũng sẽ 

nhận được một số tài trợ từ chương trình nghiên cứu Horizon Europe trị 

giá 80,9 tỷ euro của EU. 

Để châu Âu thực hiện bước tiếp theo trong nghiên cứu lượng tử, họ cần 

phải cung cấp đầy đủ kinh phí cho các chương trình điện toán lượng tử. 

Trong số 500 siêu máy tính hiện nay trên thế giới, hơn một nửa do Trung 

quốc làm chủ, kế đến là Hoa Kỳ với 114 máy, phần còn lại thuộc về nhiều 

nước, như hình dưới đây. 

 

5 siêu máy tính hàng đầu thế giới 

#1 Supercomputer Fugaku 

Trung tâm Khoa học Tính toán RIKEN (Nhật Bản) 

Công suất xử lý cao nhất: 513 petaFlops * 

# 2 Summit 

Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge (Hoa Kỳ) 

Công suất xử lý cao nhất: 200 petaFlops 



# 3 Sierra 

Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore (Hoa Kỳ)  

Sức mạnh xử lý đỉnh cao 125 petaFlops 

#4 Sunway TaihuLight 

Trung tâm siêu máy tính quốc gia ở Vô Tích (Trung Quốc) 

Công suất xử lý cao nhất: 125 petaFlops 

# 5 Tianhe-2A 

Trung tâm siêu máy tính quốc gia tại Quảng Châu (Trung Quốc) 

Công suất xử lý đỉnh cao: 100 petaFlops 

 

Máy tính mạnh nhất của EU là HPC5 từ Eni trong Trung tâm Dữ liệu Xanh 

ở Ý, với sức mạnh xử lý cao nhất là 51 petaFlops. Quốc gia này là nơi có 5 

trong số 10 siêu máy tính mạnh nhất EU. Ba máy tính có công suất lớn gấp 

bốn lần HPC5 được thiết lập để bắt đầu chạy vào năm 2021 - cùng năm 

lục địa này sẽ có máy tính lượng tử đầu tiên. 

Máy tính lượng tử đầu tiên của châu Âu 

- Đầu tiên thuộc loại này ở châu Âu. 

- Dự kiến bắt đầu vào năm 2021. 

- Được thiết lập để được xây dựng bởi IBM gần Stuttgart. 

- Được phát triển với Fraunhofer-Gesellschaft, tổ chức hàng đầu châu Âu 

về nghiên cứu ứng dụng. 

— Được tài trợ chung bởi các bang Baden-Württemberg và Bavaria. 

3 bộ xử lý lượng tử hàng đầu thế giới 

#1 Google Bristlecone - 72 qubits* 

 #2 Google Sycamore - 54 qubits 

#3 IBM Q53 - 53 qubits 


