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Capgemini uruchamia laboratorium Quantum Lab i ogłasza podpisanie 

nowej umowy z IBM 

Capgemini podpisało umowę z IBM, na mocy której będzie działać centrum IBM Quantum Hub, 

zapewniając swoim klientom dostęp do systemów obliczeń kwantowych IBM oraz do szeregu 

profesjonalnych usług. 

Paryż, 12 stycznia 2022 r. – Capgemini utworzyło specjalne laboratorium i powołało 
zespół ekspertów w dziedzinie technologii kwantowych z całego świata. Celem tych 
działań jest rozwijanie możliwości i koordynowanie zaplecza badawczego 
ukierunkowanego na rozwój technologii kwantowych, a także badanie ich potencjału. 

Oprócz prac Capgemini w zakresie komunikacji kwantowej i detekcji kwantowej, 
inicjatywa obejmuje również współpracę z IBM w celu pomocy klientom w budowaniu i 
wzmocnieniu ich zaangażowania w dziedzinie obliczeń kwantowych. 

 
Laboratorium Quantum Lab (Q-Lab) firmy Capgemini to zespół ekspertów w dziedzinie technologii 
kwantowych, którzy pracują w wysoko wyspecjalizowanych placówkach w Wielkiej Brytanii, 
Portugalii i Indiach – ich zadaniem jest wykorzystanie potencjału, jaki drzemie w tej technologii. 
Q-Lab Capgemini będzie koordynować programy badawcze w celu opracowania propozycji dla 
klientów biznesowych w sektorach, które najprawdopodobniej skorzystają z technologii 

kwantowych w niedalekiej przyszłości – mowa tu o naukach przyrodniczych, usługach 
finansowych, przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Będę tu prowadzone również pierwsze 
eksperymenty z klientami, które wesprą ich i pozwolą na rozwijanie wewnętrznych umiejętności i 
możliwości. 
 
Inicjatywa ta wykorzystuje doświadczenie wyspecjalizowanych zespołów technicznych z grupy 
Capgemini, które zbudowały już możliwości naukowe i technologiczne w zakresie kwantów, 

poprzez pierwsze testy i prowadzenie projektów z zakresu inkubacji z klientami. 
 
Capgemini podpisało również umowę z IBM, na mocy której stanie się tzw. IBM Quantum Hub, 
zapewniając swoim klientom dostęp do systemów obliczeń kwantowych IBM, w tym do niedawno 
ogłoszonego procesora 127-qubitowego "Eagle", a także do wiedzy kwantowej IBM i Qiskit, 
zestawu oprogramowania do tworzenia informacji kwantowych IBM typu open-source. 
Współpracując z IBM, Capgemini dołącza do ponad 170 członków IBM Quantum Network, w tym 

firm z listy Fortune 500, start-upów, instytucji akademickich i laboratoriów badawczych, które 
pracują nad rozwojem obliczeń kwantowych i badają ich praktyczne zastosowania. Zespół IBM 
Quantum i jego klienci wspólnie badają i analizują, w jaki sposób obliczenia kwantowe mogą być 
pomocne dla rozmaitych branż i dyscyplin, takich jak np. finanse, energetyka, chemia, 
materiałoznawstwo, optymalizacja i uczenie maszynowe. Dzięki tej współpracy Capgemini ułatwi 
klientom dostęp do licencjonowanej technologii IBM, a także zapewni im profesjonalne usługi w 

zakresie kompleksowego wdrożenia. Ma to na celu ostateczne zademonstrowanie, za pomocą 
prototypów i dowodów koncepcji, potencjalnej wartości wykorzystania technologii kwantowych do 
uporania się z wcześniej nierozwiązywalnymi problemami biznesowymi, dążąc do wdrożenia 
przypadków użycia obliczeń kwantowych.  

 
"Technologia kwantowa zmieni sposób, w jaki obliczamy, odczuwamy i komunikujemy się, a po 
drodze stworzy nowe gałęzie przemysłu i modele biznesowe. Uruchomienie Q-lab w namacalny 

sposób pokazuje nasz cel, jakim jest dostarczać naszym klientom najbardziej innowacyjne, 
przełomowe rozwiązania oraz inwestować w możliwości już na wczesnym etapie, tak abyśmy mogli 
stać się wiodącym integratorem systemów kwantowych" - powiedział Pascal Brier, Chief 
Innovation Officer w Capgemini i członek Group Executive Committee "Nasza współpraca z IBM 
umożliwi nam zbadanie ogromnego potencjału obliczeń kwantowych, przynosząc naszym klientom 
najlepsze możliwości i umiejętności dostępne na rynku dziś i w przyszłości."  
 

"Powstawanie przemysłu kwantowego wymaga głębokiego skupienia się na rozszerzeniu 
ekosystemu obliczeń kwantowych w sektorach publicznym i prywatnym - czego IBM nie może 
zrobić sam" - powiedział Jay Gambetta, IBM Fellow i VP, Quantum Computing w IBM. "Dzięki 
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współpracy z Capgemini, klienci mają jeszcze więcej możliwości uzyskania praktycznej wiedzy 

specjalistycznej w celu opracowania dowodów koncepcji, aby zbadać potencjał obliczeń 
kwantowych w różnych branżach i dyscyplinach." 
 
Q-lab będzie koncentrować się na trzech obszarach współpracy z klientami: 
 

• Quantum Computing odnosi się do wykorzystania właściwości kwantowych do 
wykonywania obliczeń1. Wiodącymi obszarami zastosowań są problemy wymagające 

złożonej optymalizacji, symulacji lub uczenia maszynowego. Jako jedne z pierwszych 
skorzystają na tym firmy, które zazwyczaj polegają na dużych mocach obliczeniowych, 
takich jak projektowanie molekularne w naukach przyrodniczych, dynamika płynów w 
lotnictwie i kosmonautyce czy stochastyczne modele finansowe. 

• Komunikacja kwantowa polega na przesyłaniu i kontrolowaniu informacji z 
wykorzystaniem praw mechaniki kwantowej. Bezpieczna komunikacja kwantowa może mieć 

ogromny wpływ na obszary o krytycznym znaczeniu dla nauki, przemysłu i bezpieczeństwa 
danych. Ponadto ma ona na celu umożliwienie klientom dostępu do nowych rozwiązań, jakie 
niosą ze sobą technologie kwantowe, w szczególności w zakresie poufnych obliczeń, 
przechowywania i udostępniania danych. 

• Detekcja kwantowa odnosi się do pomiaru stanów kwantowych, które są niezwykle 
wrażliwe na zakłócenia2. Detekcja kwantowa stanowi podstawę postępu we wszystkich 
dziedzinach, od diagnostyki medycznej, przez autonomiczny transport, po inteligentny 

przemysł. Może pomóc w dokładnym pomiarze pól elektrycznych i magnetycznych, pomiarze 
wielkości fizycznych w odniesieniu do właściwości atomowych oraz wykorzystaniu splątania 
kwantowego w celu zwiększenia czułości lub precyzji. 
 

Capgemini przyspiesza gotowość swoich klientów na technologie związane z kwantami poprzez 
rozwiązania konsultingowe, strategiczne, inżynieryjne i rozwoju algorytmów, wykorzystując swoją 
sieć Applied Innovation Exchange, a także działania zespołów inżynieryjnych, i sieć swoich partnerów. 

Grupa otrzymała również niedawno zlecenie od niemieckiego Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa 
Informacji, wraz z Fraunhofer IAIS, na prowadzenie badań w zakresie Quantum Machine Learning 
dla bezpieczeństwa IT. 
 
O Capgemini 

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa w zakresie transformacji i zarządzania biznesem 
poprzez wykorzystanie mocy technologii. Celem Grupy jest dążenie do odpowiedzialnej społecznie, 

zintegrowanej i zrównoważonej przyszłości, w której potencjał ludzki jest wspierany nowymi 
technologiami. Capgemini jest odpowiedzialną i wielokulturową organizacją, liczącą 290 000 
pracowników zatrudnionych w prawie 50 krajach. Dzięki silnemu 50-letniemu dziedzictwu i szerokiej 
wiedzy branżowej cieszy się zaufaniem swoich klientów, a także jest zdolna kompleksowo zaspokoić 
ich potrzeby biznesowe: od strategii i projektowania rozwiązań po działania operacyjne napędzane 
przez dynamicznie rozwijający się i innowacyjny świat technologii chmury, danych, sztucznej 
inteligencji, łączności, oprogramowania, inżynierii cyfrowej i platform. W 2020 roku Grupa 

odnotowała globalne przychody w wysokości 16 miliardów euro. 
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Capgemini jest częścią ekosystemu partnerskiego IBM, który umożliwia współpracującym firmom - 
niezależnie od tego, czy budują na hybrydowej chmurze IBM, świadczą usługi czy odsprzedają 

technologie hybrydowej chmury IBM i AI - pomagać swoim klientom w zarządzaniu i modernizacji 
obciążeń roboczych. 

 
1 Komputer kwantowy może być potencjalnie wykładniczo szybszy od obecnie stosowanych superkomputerów, co 

oznacza, że w przypadku złożonych problemów może być tysiące, a nawet miliony razy szybszy, a tym samym 
umożliwiać rozwiązywanie problemów, które wydają się nie do rozwiązania nawet na najszybszych klasycznych 
superkomputerach. 
 
2 
Czujniki kwantowe mają potencjał dostarczania nowych danych o świecie, których nie mogą dostarczyć czujniki 

klasyczne.  Przykładami czujników kwantowych są zegary atomowe, rezonans magnetyczny, elektrometry i 
magnometry. 
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