
 

 

CY-GRID 
Στο πλαίσιο του CrossGrid, συστήνεται µε ευρωπαϊκή 
χρηµατοδότηση ο κόµβος CyGrid, αποτελούµενος από: 
(i) Cluster Η/Υ για παράλληλη επεξεργασία και 
υπολογισµούς υψηλών επιδόσεων. (ii) Eνδιάµεσο 
λογισµικό (middleware) για πρόσβαση και κοινοχρηστία 
τοπικών υπολογιστικών πόρων και αποµακρυσµένων 
υπερυπολογιστών που βρίσκονται στη διάθεση του 
CrossGrid. (iii)Certification Authority λογισµικού για 
παροχή πιστοποιητικών πρόσβασης για ασφαλή  
πρόσβαση στο «tesbed» του CrossGrid. 

Σε πρώτη φάση, τo CyGrid θα επιτρέψει τη διασύνδεση 
υπολογιστικών πόρων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε 
την πανευρωπαϊκή πειραµατική υποδοµή  πλέγµατος 
(Grid testbed) των προγραµµάτων CrossGrid και 
DataGrid. Σε δεύτερη φάση, θα επιδιωχθεί η παροχή 
πρόσβασης, µέσω του CyGrid, της επιστηµονικής 
κοινότητας της Κύπρου σε µεγάλα υπολογιστικά κέντα 
(µε διασύνδεση εργαστηρίων και υπολογιστικών πόρων 
στο Grid), παροχή πρόσβασης και υποστήριξης προς 
τελικούς χρήστες κοκ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει σε 
θέµατα όπως υπολογισµοί υψηλών επιδόσεων, 
µετεορολογία, προσοµοιώσεις οικοσυστηµάτων, 
προσοµοιώσεις οικονοµικών συστηµάτων, σχεδιασµός 
βιοµηχανικών διεργασιών, βιοπληροφορική, συστήµατα 
µεταφορών, τηλεπικοινωνίες. 

Το CyGrid έχει αναλάβει τη συγκέντρωση και διάδοση 
των τεχνολογιών Grid σε πιθανούς ενδιαφερόµενους 
φορείς της Κύπρου, από τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο 
τοµέα (επιστηµονικούς και ερευνητικούς φορείς, 
εταιρείες κλπ). Επίσης, την προσέλκυση µελών από την 
Κύπρο στο Industrial and Research Forum που θα 
συσταθεί υπό το CrossGrid. Οι ενδιαφερόµενοι 
παρακαλούνται να συµπληρώσουν τα στοιχεία και τα 
ενδιαφέροντά τους στη φόρµα της διπλανής στήλης, και 
να µας την αποστείλουν µέσω ταχυδροµείου ή 
τηλεοµοιότυπου. 
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 Ενδιαφέροµαι για χρήση του Grid 

 Ενδιαφέροµαι να συµµετάσχω στο 
Research & Industrial Forum 

 Ενδιαφέροµαι να ενηµερώνοµαι για
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CyGrid: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ
ΚΥΠΡΟΥ 
�
�
�
�
�
�

����. 
����. 
����. 
����.. 
����. 

����. 
����. 

CrossGrid 

 το CrossGrid 

 

 

 

 

 

          http://www.cs.ucy.ac.cy/crossgrid/
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ  ΤΟ GRID... 
Το Grid είναι µια καινούργια τεχνολογία που 
αναµένεται να έχει «�ακόµη µεγαλύτερη ανάπτυξη 
από την ραγδαία ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου στη 
δεκαετία του 90», σύµφωνα µε τον διευθυντή του 
Ινστιτούτου Επικοινωνιών και Πληροφορικής της 
California, Larry Smarr. 

Η τεχνολογία αυτή αποτελεί επέκταση της 
παραδοσιακής τεχνικής των παράλληλων και 
κατανεµηµένων συστηµάτων και στοχεύει στην 
παροχή συντονισµένου διαµοιρασµού πόρων 
ανάµεσα σε άτοµα, οργανισµούς και πόρους.. Όπως 
προβλέπει ο Larry Smarr, το µέλλον θα αποτελείται 
από διασυνδεδεµένα grids όλων των µεγεθών και των 
ικανοτήτων, από υπερ-υπολογιστές µέχρι 
προσωπικούς υπολογιστές, µέχρι υπολογιστικούς 
µίκρο-κόµβους. 

Με αυτή την καινούργια λογική, κάθε οµάδα µπορεί 
να διαµοιράζεται πόρους έτσι ώστε να επιτευχθεί 
ένας στόχος. Ο διαµοιρασµός αυτός µπορεί να 
αφορά κύκλους µηχανής, εφαρµογές, υπηρεσίες και 
δεδοµένα. Είναι κοινή πίστη ότι αυτή η τεχνολογία 
θα αλλάξει τον τρόπο που χρησιµοποιούµε τους 
υπολογιστές για την επίλυση κάποιου προβλήµατος. 

 
 
 
 
 
 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CROSSGRID ; 
Το CrossGrid είναι ερευνητικό πρόγραµµα 
χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη, υλοποίηση και 
εκµετάλλευση καινούργιων συστατικών Grid. Ο 
σκοπός των συστατικών αυτών είναι να υποστηρίξουν 
διαδραστικό υπολογισµό, εφαρµογές  
προσανατολισµένες στα δεδοµένα όπως είναι οι 
προσοµοιώσεις, απεικονίσεις χειρουργικών 
διαδικασιών, πρόβλεψη του καιρού και ανάλυση 
κατανεµηµένων δεδοµένων στη φυσική υψηλών 
ενεργειών.  

Επίσης, στην εγκατάσταση και λειτουργία 
πανευρωπαϊκής πειραµατικής υποδοµής Πλέγµατος 
(Grid testbed), η οποία σε συνεργασία και 
διασύνδεση µε την υποδοµή του προγράµµατος 
DataGrid, θα αποτελέσει την µεγαλύτερη 
πειραµατική πλατφόρµα για Υπολογισµούς 
Πλέγµατος στην Ευρώπη. 

Τέλος, στη σύσταση του CrossGrid Industrial and 
Research Forum για την διάδοση των 
αποτελεσµάτων του CrossGrid, την υιοθέτηση 
τεχνολογιών που θα αναπτύξει το CrossGrid από τη 
βιοµηχανία, την επέκταση των εφαρµογών του, κλπ. 

Το CrossGrid εκπονείται από συνεργασία 21 
οργανισµών από 11 χώρες της Ευρώπης, µε την 
οικονοµική ενίσχυση του Προγράµµατος «Προσιτή 
Κοινωνία της Πληροφορίας» (IST) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, για περίοδο τριων χρόνων. Της 
κοινοπραξίας CrossGrid ηγείται το Cyfronet, το 

Ακαδηµαϊκό Κέντρο Υπολογιστών του 
Πανεπιστηµίου Μεταλλωρυχίας και Μεταλλουργίας 
της Κρακοβίας, στην Πολωνία.  

ΤΟ CROSSGRID ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
Από κυπριακής πλευράς, στο CrossGrid συµµετέχει 
το Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου. Στο πλαίσιο του  CrossGrid έχει συσταθεί 
Εργαστήριο Υπολογισµών Υψηλών Επιδόσεων και 
υλοποιείται ο κόµβος CyGrid για δηµιουργία 
παγκύπριας υποδοµής Grid. Βασικός στόχος του 
CyGrid είναι η διάχυση των αποτελεσµάτων του 
CrossGrid στην Κύπρο και η πλήρης αξιοποίηση 
του Grid από την κυπριακή ακαδηµαϊκή, ερευνητική 
και εκπαιδευτική κοινότητα. 
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Απεικόνιση του cluster του CyGrid. 

Προσοµοίωση αρτηριών στο CrossGrid [πηγή: P. Sloot, UvA] 

 

Προσοµοιωσεις Πληµµυρών στο CrossGrid 
[πηγή: L. Hlushy, SAS] 
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