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Qusoft: Amsterdamse
 kwantumcomputersoftware
 voor de toekomst

Vandaag tijdens de jaarlijkse CWI lectures vond de
 aftrap plaats van het onderzoekscentrum voor
 kwantumcomputersoftware: Qusoft. Deze
 samenwerking tussen het CWI, de UvA en de VU gaat
 zich richten op de ontwikkeling van software en het
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 vinden van toepassingen voor een toekomstige
 kwantumcomputer.  Dit klinkt futuristische en
 ingewikkeld maar in Ritme van de Stad spreken wij
 met hoogleraar theoretische fysica en tevens
 projectleider, Kareljan Schoutens die het ons haarfijn
 uitlegt.

Tags: Centrum wiskunde en informatica, CWI, CWI
 lectures, Kareljan Schoutens, kwantumcomputer,
 kwantumcomputersoftware, kwantummechanica,
 Qusoft, UvA, VU
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 Taskforce Children on the
 Move @marcdullaert: hard
 actie nodig! Willemijn van
 Benthem @soskinderdorpen
 in #Ritme:
 https://t.co/lXHgZ2fldF
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 In #Ritme @ArjenBarel over
 Five Questions .. met
 @RaphaelRodan en Soufiane
 Moussouli in
 @Podiummozaiek:
 https://t.co/8L6Xk94RsE
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 Vrijdagavond Wake op de
 Dam. Guido van Leemput in
 #Ritme over #Syrië: PvdA, niet
 bombarderen!
 https://t.co/eYHVIcEhnv
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