Μήνας Υπολογιστικού Πλέγµατος στη Λευκωσία
Ιανουάριος 2004
Τον Ιανουάριο 2004 θα διοργανωθεί στη Λευκωσία σειρά εκδηλώσεων αφιερωµένων
στο Υπολογιστικό Πλέγµα (Grid) και στα συστήµατα Ενδιάµεσου ∆ικτυακού
Λογισµικού (Middleware). Πιό συγκεκριµένα, στις 28-30 Ιανουαρίου 2004 θα
πραγµατοποιηθεί το 2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για το Υπολογιστικό Πλέγµα, µε
επωνυµία 2nd European Across Grids Conference (AxGrids 2004). To Συνέδριο
συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήµιο Κύπρου, το ευρωπαϊκό ερευνητικό
πρόγραµµα CrossGrid και τον φορέα συντονισµού των ευρωπαϊκών ερευνητικών
δράσεων σε θέµατα Υπολογιστικών Πλεγµάτων GridStart, υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Επιτροπή Προγράµµατος του Συνεδρίου συµµετέχουν
καθηγητές Πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και στελέχη Ερευνητικών Κέντρων της
Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ασίας – µεταξύ αυτών και ο επικεφαλής τού κυριότερου
αµερικανικού προγράµµατος ανάπτυξης Τεχνολογιών Πλέγµατος, καθηγητής του
Πανεπιστηµίου του Σικάγου και ερευνητής του Argonne National Lab, Ian Foster. Σε
συνδυασµό µε το AxGrids 2004, θα λάβουν χώρα µια σειρά από εκδηλώσεις σχετικές
µε το Υπολογιστικό Πλέγµα:
•

•

•

•

Η ∆εύτερη Συνδιάσκεψη για την Έρευνα στο Πλέγµα του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Έρευνας για την Πληροφορική (Second IST Concertation Meeting
on Grid Research). Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης θα πραγµατοποιηθούν
συναντήσεις Οµάδων Εργασίας ευρωπαϊων ερευνητών σε θέµατα Πλέγµατος
(28-30 Ιανουαρίου).
Το Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράµµατος CrossGrid
(2004 Annual CrossGrid Conference). Τo πρόγραµµα CrossGrid εκπονείται µε
συµµετοχή 21 εταίρων και αφορά σε έρευνα σε θέµατα Πλέγµατος και στην
επέκταση των υποδοµών Πλέγµατος σε 11 ευρωπαϊκές χώρες. Στο πρόγραµµα
συµµετέχει και το Πανεπιστήµιο Κύπρου (26-28 Ιανουαρίου).
Εργαστήριο Συναρµολόγησης Λογισµικού του Προγράµµατος CrossGrid
(CrossGrid Integration Workshop). Στη διάρκεια του εργαστηρίου θα γίνει η
συναρµολόγηση της επόµενης έκδοσης του Ενδιάµεσου ∆ικτυακού
Λογισµικού του προγράµµατος CrossGrid (25-26 Ιανουαρίου).
Χειµερινό πανευρωπαϊκό σχολείο για µεταπτυχιακούς φοιτητές σε θέµατα
Middleware και Λογισµικού για ∆ίκτυα Υπολογιστών. Το σχολείο
διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Anwire
(Academic Network for Wireless Internet Research). Θα διδάξουν καθηγητές
από ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια και το Πανεπιστήµιο Κύπρου, και θα
συµµετάσχουν µεταπτυχιακοί φοιτητές από όλη την Ευρώπη (19-23
Ιανουαρίου).

Το 2ο Ευρωπαϊκό Across-Grids Συνέδριο στοχεύει να εξετάσει τις τελευταίες
εξελίξεις στην έρευνα και στην τεχνολογική πρόοδο στον τοµέα του Υπολογισµού
Πλέγµατος και να αποτελέσει ένα φόρουµ για την παρουσίαση και την ανταλλαγή
απόψεων για τα πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσµατα σε θέµατα πλέγµατος. Το
Συνέδριο φιλοδοξεί να προσελκύσει ερευνητές, υπεύθυνους για την ανάπτυξη,
επαγγελµατίες και πιθανούς χρήστες της Τεχνολογίας Πλέγµατος από τον Ευρωπαϊκό
και το διεθνή χώρο.

Το Πλέγµα (Grid) είναι µια αναδυόµενη διεθνής υποδοµή η οποία ενσωµατώνει
υπολογιστικούς πόρους στο ∆ιαδίκτυο και επιτρέπει την δηµιουργία εικονικών
οργανισµών (Virtual Organizations). Επίσης, θεωρείται σηµείο σύγκλισης µεταξύ
eScience και eBusiness, προσφέροντας υπηρεσίες και υποδοµές για την επίλυση
πολύπλοκων προβληµάτων της επιστήµης, του εµπορίου, τις βιοµηχανίας και της
κοινωνίας. Το Πλέγµα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του 6ου Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Εργασίας για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη για το διάστηµα 20022006, κι έχει ήδη προσελκύσει σηµαντικό ενδιαφέρον από τη βιοµηχανία.
Στην Κύπρο λειτουργεί ήδη ο κόµβος CyGrid της πανευρωπαϊκής υποδοµής
πλέγµατος (DataGrid-CrossGrid), η οποία εκτείνεται σε 20 ευρωπαϊκές χώρες. Ο
κόµβος έχει σχεδιασθεί και υλοποιηθεί από το ερευνητικό Εργαστήριο Υπολογιστών
Υψηλών Επιδόσεων του Τµήµατος Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Το
εργαστήριο λειτουργεί επίσης την Πιστοποιητική Αρχή CyCA (Certification
Autority) για την παροχή ασφαλούς πρόσβασης στο Πλέγµα σε Κύπριους ερευνητές.
Η Πιστοποιητική Αρχή CyCA έχει συνάψει συµφωνία αµοιβαίας αναγνώρισης µε τις
Πιστοποιητικές Αρχές των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών, των ΗΠΑ και της
Ρωσικής Οµοσπονδίας.
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και το Πλέγµα µπορούν να αναζητηθούν
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προγράµµατος του συνεδρίου, Επίκουρο Καθηγητή
Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Κύπρου, Μάριο ∆ικαιάκο, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
grid@ucy.ac.cy,
ή
από
την
ιστοσελίδα
του
συνεδρίου
http://grid.ucy.ac.cy/axgrids04/.

