
 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

15 πιλοτικές εφαρµογές στο ερευνητικό έργο VENUS- C για τη χρήση Cloud 

Computing στην έρευνα και επιστήµη 

Μεταξύ αυτών τρεις συµµετοχές από Ελλάδα και µία από Κύπρο  

 

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011 – Θετική ήταν η ανταπόκριση της ερευνητικής κοινότητας στην ανοιχτή 

πρόσκληση για συµµετοχή στο έργο VENUS-C, µε 15 εγκεκριµένες συµµετοχές. Το συγκεκριµένο 

έργο, το οποίο αφορά στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος cloud computing υποδοµής για 

επιστηµονικές και ερευνητικές εφαρµογές, υλοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση του 7ου 

Προγράµµατος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζεται από το Κέντρο Καινοτοµίας 

της Microsoft. 

 

Η ανοικτή πρόσκληση για τη χρηµατοδότηση cloud computing εφαρµογών από το VENUS-C, που 

ανακοινώθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2011, αφορά δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς που διεξάγουν 

έρευνα, συνεισφέροντας στην τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία σε όλη την Ευρώπη. Η θετική 

ανταπόκριση της ερευνητικής κοινότητας αναδεικνύει πλήρως την αλλαγή που υλοποιείται στον τοµέα 

της πληροφορικής και αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης προσπάθειας, τόσο στην Ευρώπη, όσο και 

διεθνώς, µε στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας του cloud στην έρευνα, στην 

επιχειρηµατικότητα και στην κοινωνία.  

 

Τα 15 πιλοτικά έργα που θα λάβουν χρηµατοδότηση προκειµένου να στηρίξουν τις δοκιµές και την 

ανάπτυξη της υποδοµής cloud του VENUS-C αφορούν σε νέες εφαρµογές που καλύπτουν ένα 

ευρύτατο φάσµα επιστηµονικής έρευνας από βιοπληροφορική (bioinformatics), µηχανική (civil 

engineering), γεωφυσικές επιστήµες (earth sciences), υγεία και πρόνοια, θαλάσσια επιτήρηση (marine 

surveillance), µαθηµατικά, φυσική και µέσα κοινωνικής δικτύωσης ( social media).  

 

«Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από τη θετική ανταπόκριση στην ανοιχτή πρόσκληση του VENUS-C, 

καθώς αποτελεί ένδειξη του γεγονότος ότι η Ευρώπη έχει την όρεξη και το ταλέντο για επιστηµονική 

καινοτοµία. Επιπλέον, χαιρόµαστε για το ότι είµαστε στην ευχάριστη θέση να παρέχουµε στήριξη 

προς αυτήν την κατεύθυνση, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ για τη διαχείριση 

µεγάλου όγκου δεδοµένων και για την εκτέλεση περίπλοκων προσοµοιώσεων και υπολογισµών. Η 

Microsoft Research είναι περήφανη που αποτελεί καταλύτη σε µια διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα 

στους επιστήµονες να εστιάζουν περισσότερο στην έρευνά τους και λιγότερο σε θέµατα 

υπολογιστικών υποδοµών πληροφορικής. Ευελπιστούµε ότι οι εφαρµογές και οι οργανισµοί που έχουν 

επιλεγεί θα παράγουν έργο σηµαντικό για την επιστηµονική κοινότητα και κατ’ επέκταση για το 

ευρύτερο κοινό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Andrew Herbert, Πρόεδρος της Microsoft Research 

ΕΜΕΑ.  
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Ο Patrick Malone, Γενικός ∆ιευθυντής Κέντρου Καινοτοµίας της Microsoft δήλωσε «Στο 

επίκεντρο των δράσεων του Κέντρου Καινοτοµίας βρίσκεται η στήριξη καινοτόµων ερευνητικών 

πρωτοβουλιών που αξιοποιούν τη δύναµη της τεχνολογίας για την ανάπτυξη έργων µε πολλαπλό 

κοινωνικό και οικονοµικό όφελος. Η συµµετοχή του Κέντρου Καινοτοµίας στο VENUS-C 

πραγµατοποιείται σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο και χαιρόµαστε ιδιαίτερα που η ελληνική ερευνητική 

κοινότητα δίνει δυναµικά το παρών σε µια πανευρωπαϊκή προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων 

της τεχνολογίας του cloud και σε ακαδηµαϊκό επίπεδο».   

 

Οι τρεις ελληνικές πιλοτικές εφαρµογές που θα λάβουν επιχορήγηση από το VENUS-C είναι:  

 

To  Cloud4Trends αναλύει σε πραγµατικό χρόνο και αξιοποιεί το περιεχόµενο που δηµιουργούν και 

δηµοσιεύουν οι χρήστες microblogging (Twitter) και blogging υπηρεσιών του Παγκόσµιου Ιστού. Η 

εφαρµογή που θα υποστηριχτεί από την υποδοµή cloud computing i) συλλέγει συνεχώς νέα δεδοµένα 

από το Twitter, καθώς και από µια οµάδα blogs εστιάζοντας σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές, 

π.χ. σε επίπεδο πόλης, και στη συνέχεια ii) εφαρµόζει µια online τεχνική οµαδοποίησης των 

δηµοσιεύσεων (posts), ώστε να ανιχνεύσει τις πρόσφατες τάσεις που υπάρχουν στα θέµατα που 

απασχολούν τους χρήστες. Η διαχείριση των δεδοµένων αποτελεί µια βασική παράµετρο που 

βρίσκεται στο επίκεντρο της µελέτης των νέων πιλοτικών προγραµµάτων. Όπως εξηγεί η κα Αθηνά 

Βακάλη, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τµήµατος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης : «Η ερευνητική προσπάθεια στην περιοχή της εξόρυξης γνώσης από πηγές του 

Κοινωνικού Ιστού εµπεριέχει τη δυσκολία της διαχείρισης και ανάλυσης τεράστιου όγκου δεδοµένων 

µε αλγόριθµους που συχνά παρουσιάζουν υψηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα. Για την αντιµετώπιση 

αυτών ακριβώς των ερευνητικών προκλήσεων, το πιλοτικό πρόγραµµα Cloud4Trends θα αναδείξει τα 

οφέλη της υποδοµής υπολογιστικού νέφους (cloud computing) για ανάλυση, σε πραγµατικό χρόνο, 

δεδοµένων που προέρχονται από υπηρεσίες του Κοινωνικού Ιστού, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας 

τη συνολικά διαδικασία. Στόχος του προγράµµατος είναι να παρέχει σε ενδιαφερόµενους φορείς ή 

κοινωνικές οµάδες (π.χ. δήµοι,  επιχειρήσεις κλπ), πληροφορίες που προκύπτουν σχετικά µε τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των πολιτών, προκειµένου να βελτιώνονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες». 

 

Η εφαρµογή TARCLOUD ενσωµατώνει τεχνικές υπολογισµού προσεγγιστικών ταιριασµάτων miRNAs 

στο cloud. Στην Υπολογιστική Βιολογία, σηµαντικό ρόλο παίζουν οι τεχνικές προσεγγιστικού 

ταιριάσµατος ακολουθιών, οι οποίες και ανακαλύπτουν πιθανά ταιριάσµατα µεταξύ βιοµορίων. Οι 

τεχνικές αυτές έχουν µεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις γιατί εµπλέκουν µεγάλο αριθµό βιοµορίων. Η 

εφαρµογή TARCLOUD έχει ως στόχο την ενσωµάτωση των τεχνικών αυτών σε σύγχρονα 

περιβάλλοντα κατανεµηµένης και παράλληλης επεξεργασίας δεδοµένων στην cloud computing 

υποδοµή της Microsoft (Windows Azure) για την αποδοτική εκτέλεσή τους. Ο κ. Θοδωρής 

∆αλαµάγκας, από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και επιστηµονικός υπεύθυνος για το TARCLOUD 

ανέφερε: «Χαιρόµαστε ιδιαίτερα που, µέσω του έργου αυτού, οι εµπορικές τεχνολογίες αιχµής στη 
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διαχείριση δεδοµένων µε υψηλές υπολογιστικές απαιτήσεις έρχονται κοντά στις ανάγκες της 

ερευνητικής κοινότητας των επιστηµών ζωής». 

 

Το  Cloud-Quake είναι µια εφαρµογή που έχει ως στόχο την ανάπτυξη και προσαρµογή σε cloud 

υποδοµές µίας διαδικασίας υπολογισµού χαρτών της χωρικής κατανοµής της σεισµικής κίνησης και 

των σχετικών βλαβών σε πολύ µικρό διάστηµα αµέσως µετά τη γένεση ενός ισχυρού σεισµού. Η 

βασική εφαρµογή θα αξιοποιεί τις πληροφορίες κάθε σεισµού που παράγονται από το Σεισµολογικό 

∆ίκτυο του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης είτε από σεισµολόγους είτε αυτόµατα από τα 

υπολογιστικά συστήµατα συλλογής και επεξεργασίας σεισµικών δεδοµένων. Παράλληλα θα εφαρµόζει 

σε διαδοχικά στάδια διάφορες διαδικασίες µε βελτιωµένη ακρίβεια υπολογισµών των σεισµικών 

κινήσεων, αλλά και πιο χρονοβόρων υπολογιστικών απαιτήσεων, δίνοντας διαδοχικούς, βελτιωµένης 

ακρίβειας, χάρτες σεισµικής κίνησης σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο. Η εξοικονόµηση κόστους και η 

εύκολη ανάπτυξη καινοτόµων νέων υπηρεσιών είναι τα δύο βασικά οφέλη σύµφωνα µε τον κ. Κώστα 

Παπαζάχο, Καθηγητή του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης, ο οποίος εργάζεται πάνω στο Cloud-Quake: «Το VENUS-C θα συµβάλει στην 

αντιµετώπιση των τεχνικών δυσκολιών που παρουσιάζονται στα θέµατα υπολογισµού της επίδρασης 

των σεισµών στο δοµηµένο και φυσικό περιβάλλον, προσφέροντας στους σχετικούς επιστήµονες µία 

εξαιρετική δυνατότητα πρόσβασης σε σύγχρονες υπολογιστικές υποδοµές,  µόνο όταν και όπου είναι 

απαραίτητο, χωρίς το βάρος της συνεχούς συντήρησης και ανανέωσης της υπολογιστικής υποδοµής 

και των λειτουργικών εργαλείων».  

 

Τέλος, από το Πανεπιστήµιο της Κύπρου η εφαρµογή IC-Cloud καινοτοµεί στο ιατρικό τοµέα µε την 

επεξεργασία ζωτικών ενδείξεων ασθενών της εντατικής µονάδας σε πραγµατικό χρόνο για εστιασµένη 

διάγνωση και έγκαιρη πρόγνωση.  

 

 

# # # 

 

Σχετικά µε τη Microsoft 

Η Microsoft (Nasdaq "MSFT"), η οποία ιδρύθηκε το 1975, είναι η κορυφαία εταιρεία λογισµικού, υπηρεσιών και τεχνολογικών 

λύσεων παγκοσµίως. Όλα τα προϊόντα Microsoft® έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό να διευρύνουν τις ατοµικές και επιχειρηµατικές 

δυνατότητες. Πληροφορίες για τη Microsoft βρίσκονται στη διεύθυνση: http://www.microsoft.com/hellas   

 

To Τµήµα Customer and Partner Experience αποτελεί ένα ζωντανό κανάλι επικοινωνίας της εταιρείας, µε πολλά και διαφορετικά 

ακροατήρια που χρησιµοποιούν τα προϊόντα της. Στόχος του Τµήµατος είναι η ικανοποίηση των πελατών, µέσα από την συνεχή 

βελτίωση των τεχνολογικών υποδοµών και των υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επισκεφτείτε την 

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.microsoft.com/hellas/cpe.   

 

Microsoft είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corp.στις Ηνωµένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες. Άλλα ονόµατα 

προϊόντων και υπηρεσιών είναι εµπορικά σήµατα των εταιρειών που τα διαθέτουν. Τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται στο 

συγκεκριµένο έγγραφο εξυπηρετούν ενηµερωτικούς σκοπούς και µόνο.  

Σχετικά µε το Κέντρο Καινοτοµίας 
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Το Κέντρο Καινοτοµίας της Microsoft εγκαινιάστηκε στις 28 Ιανουαρίου 2008, από τον ιδρυτή της εταιρίας, Bill Gates, και έχει 

ως στόχο να αποτελέσει κοιτίδα έρευνας και καινοτοµίας, συνιστώντας ένα σύνδεσµο µεταξύ ερευνητικής κοινότητας, νέων και 

επιχειρηµατικού κόσµου. Έως σήµερα, έχει υποστηρίξει πάνω από 120 νέες εταιρίες τεχνολογίας µέσα από το πρόγραµµα 

BizSpark, έχει έρθει σε επαφή µε περισσότερα από 10.000 άτοµα που ενδιαφέρονται για επιχειρηµατικότητα και τεχνολογία, 

µέσω της παροχής λογισµικού, εξειδικευµένης εκπαίδευσης, συµβουλιοδότησης και δικτύωσης, ενώ, ακόµα, έχει «επωάσει» 

περισσότερες από 6 νέες επιχειρηµατικές ιδέες. Το ελληνικό Κέντρο Καινοτοµίας έχει φιλοξενήσει πλήθος πρωτοβουλιών, που 

θέτουν στο επίκεντρο την καινοτοµία και την νεανική επιχειρηµατικότητα. Ανάµεσα σε αυτές, αξίζουν να αναφερθούν ο ετήσιος 

διαγωνισµός Καινοτοµίας, Imagine Cup, µέσω του οποίου έχουν αναδειχθεί πολλά νέα ταλέντα σε διεθνές επίπεδο, η «Ηµέρα 

Καινοτοµίας», το Athens Startup Weekend και το Mediacamp. Υποστηρικτές του Κέντρου Καινοτοµίας της Microsoft είναι το 

ΤΑΝΕΟ και η DELL. 

 

Σχετικά µε το VENUS-C 

Το VENUS-C συγχρηµατοδοτείται από το GÉANT και το e-Infrastructure Unit, DG Information Society and Media of the 

European Commission, ως ένα από τα έξι European Distributed Computing Infrastructures (DCIs). Η Microsoft επενδύει µε την 

διάθεση cloud υποδοµών (Windows Azure) ανθρώπινου δυναµικού µέσα από τα ερευνητικά της κέντρα σε Redmond και 

Ευρώπη. Οι 14 συνεργάτες στο VENUS-C είναι: Engineering (Ιταλία), project co-ordinator, Barcelona Supercomputing Center 

(BSC, Ισπανία), Centre for Computational and Systems Biology (CoSBI, Ιταλία), Collaboratorio (Ιταλία), European Chapter of 

the Open Grid Forum (OGF.eeig, Μεγ. Βρετανία), European Microsoft Innovation Center (EMIC, Γερµανία), Κέντρο Καινοτοµίας 

Microsoft – Ελλάδα, Microsoft Research Ltd (Μεγ. Βρετανία), National Research Council of Italy (CNR, Ιταλία), Newcastle 

University (Μεγ. Βρετανία), Royal Institute of Technology (KTH, Σουηδία), Technion (Ισραήλ), Technical University of Valencia 

(Ισπανία) και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Ελλάδα).  

Τα 15 νέα πιλοτικά προγράµµατα προέρχονται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Τµήµα Πληροφορικής και 

Εργαστήριο Γεωφυσικής, Ελλάδα), Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά (Ελλάδα), CESGA (Ισπανία), CIEMAT (Ισπανία), DFRC (Ελβετία), 

Heriot-Watt University, Molplex (Μεγ. Βρετανία), Royal Danish Academy (∆ανία), Royal Holloway (Μεγ. Βρετανία), Stockholm 

Brain Institute (Σουηδία), University of Applied Sciences (Ελβετία), University of Cyprus (Κύπρος), University of Malaga 

(Ισπανία), University of Westminster (Μεγ. Βρετανία). 
 

 

-//- 

Πληροφορίες για συντάκτες 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε την κ. Λία Κοµνηνού, ∆ιευθύντρια ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, Microsoft Ελλάς (211-1206000), email: liakom@microsoft.com, και την κ. Αγάπη Παλιεράκη,  Politics (210-

8174400), e-mail:  agapi.palieraki@politicspr.gr  

 

 


