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Διευρωπαϊκή έρευνα στις πλατφόρμες υπολογιστικής νεφέλης από το τμήμα Πληροφορικής

Νέο ερευνητικό πρόγραμμα 2,6 εκατ. ευρώ στο Παν. Κύπρου
Νέες θέσεις εργασίας και πρωτότυπη
έρευνα στον τομέα της Πληροφορικής θα
δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, χά
ρη στην εξασφάλιση ενός πολύ σημαντικού
ερευνητικού έργου στις πλατφόρμες υπολο

γιστικής νεφέλης (cloud computing) από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο θα υλοποιήσει
το εργαστήριο διαδικτυακού υπολογισμού

(LINC) του τμήματος Πληροφορικής, με συ
ντονιστές τον λέκτορα Γεώργιο Πάλλη και
τον καθηγητή Μάριο Δικαιάκο, ενώ ο προϋ
πολογισμός του ξεπερνά τα 2,6 εκατ. ευρώ,
από τα οποία τα 450.000 ευρώ προορίζο
νται για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.Σύμφωνα

με ανακοίνωση του ιδρύματος, στόχος του
έργου CELAR είναι η ανάπτυξη μεθόδων και
εργαλείων για την παροχή των προσφερό
μενων πόρων ενός νέφους υπολογιστών με
πλήρες αυτοματοποιημένο τρόπο, βελτι
στοποιώντας τις υπηρεσίες ενός παροχέα
νέφους. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα
προσφερθεί στην κοινότητα σε μορφή ανοι
χτού κώδικα. Στο πλαίσιο της προβολής και
της επικύρωσης της τεχνολογίας που θα ανα
πτυχθεί, θα αναπτυχθούν δύο υποδειγματι
κές εφαρμογές. Η πρώτη θα παρουσιάσει τη
χρήση του CELAR αναπτύσσοντας ένα δια
δικτυακό παιχνίδι, ενώ η δεύτερη θα επικε

ντρωθεί στην περιοχή της βιοπληροφορι
κής, για τους υπολογισμούς καρκινικών γο
νιδιωμάτων. Τα υπολογιστικά νέφη αποτε
λούν ένα νέο μοντέλο στον χώρο του διαδι
κτυακού υπολογισμού, που επιτρέπει πρό
σβαση μέσω διαδικτύου σε διαμορφώσι
μους πόρους με τη μορφή υπηρεσίας στους
χρήστες του συστήματος, όπως υπολογιστι
κή ισχύ, υποδομή, αποθηκευτικό χώρο,
εφαρμογές κλπ. που μπορούν να δεσμεύο
νται και να απελευθερώνονται ταχέως με
ελάχιστη διαχειριστική προσπάθεια ή επέμ
βαση από τον παροχέα της υπηρεσίας.
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