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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.

Αντικείµενο της ανακοίνωσης

Στην παρούσα ανακοίνωση υπογραµµίζεται η στρατηγική σηµασία των υποδοµών των ΤΠΕ1
ως ζωτικού πόρου που υποστηρίζει ευρωπαϊκές πολιτικές έρευνας και καινοτοµίας, ενώ
καλούνται τα κράτη µέλη και οι επιστηµονικές κοινότητες, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, να καταβάλουν ενισχυµένες και συντονισµένες προσπάθειες για την ενίσχυση
υποδοµών ΤΠΕ παγκοσµίου επιπέδου, που είναι γνωστές επίσης ως ηλ-υποδοµές, ώστε να
προετοιµαστεί το έδαφος για τις επιστηµονικές ανακαλύψεις του 21ου αιώνα.
1.2.

Ιστορικό για τις ηλ-υποδοµές

Η καινοτοµία, το θεµέλιο της οικονοµικής ανάπτυξης, εξαρτάται από την ταχεία
επιστηµονική πρόοδο· η δε επιστήµη βασίζεται όλο και περισσότερο σε ανοιχτή,
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των ερευνητών σε όλο τον κόσµο. Επιπλέον, κάνει
εντατική χρήση υψηλής υπολογιστικής ικανότητας για µοντελοποίηση πολύπλοκων
συστηµάτων και την επεξεργασία πειραµατικών αποτελεσµάτων.
Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών µεθόδων που εκµεταλλεύονται προηγµένους υπολογιστικούς
πόρους, συλλογές δεδοµένων και επιστηµονικά όργανα, µε άλλα λόγια της ηλ-επιστήµης,
υπόσχεται να φέρει επανάσταση στη διαδικασία των επιστηµονικών ανακαλύψεων, όπως
κατά το παρελθόν η «επιστηµονική αναγέννηση»2, θέτοντας τις βάσεις για τη σύγχρονη
επιστήµη. Είναι ζωτικής σηµασίας για την Ευρώπη να ενστερνιστεί αυτή την αλλαγή
επιστηµονικού παραδείγµατος ώστε να διατηρήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της και να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας.
Για να διευκολυνθεί η ταχεία µετάβαση στην ηλ-επιστήµη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα
κράτη µέλη έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις σε ηλ-υποδοµές,
συµπεριλαµβανοµένου του πανευρωπαϊκού ερευνητικού δικτύου GÉANT3, δικτύων ηλεπιστήµης, υποδοµών δεδοµένων και υπερυπολογιστών.
Η επιδίωξη παγκόσµιας πρωτοπορίας στην ηλ-επιστήµη, η καθιέρωση ηλ-υποδοµών, ως
αειφορικής κοινωφελούς βάσης και η αξιοποίησή τους για την προαγωγή της καινοτοµίας
είναι οι τρεις άξονες µιας ανανεωµένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υποστήριξη της
ρηξικέλευθης επιστήµης µε ορίζοντα 2020 και µετέπειτα. Για την στρατηγική αυτή απαιτείται
ένα σηµαντικό βήµα προόδου από την άποψη του είδους και της έντασης των επενδύσεων, η
βελτιωµένη σύνδεση των πολιτικών έρευνας και καινοτοµίας και ο συντονισµός εθνικών και
κοινοτικών στρατηγικών.
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Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών.
M. B. Hall, The scientific renaissance, 1450-1630 ISBN 0486281159.
Tο δίκτυο GÉANT παρέχει σειρά υπηρεσιών που δεν είναι ακόµα εµπορικά διαθέσιµες (η τρέχουσα ταχύτητα κυµαίνεται από
40 έως 100 gigabit/s), σε επιστήµονες, διασυνοριακά και σε µόνιµη βάση.
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1.3.

Οι ηλ-υποδοµές και το πολιτικό πλαίσιο

Το Συµβούλιο «Ανταγωνιστικότητα»4 κάλεσε τα κράτη µέλη «να ενθαρρύνουν τα δηµόσια και
ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύµατα να κάνουν πλήρη χρήση των νέων κατανεµηµένων συστηµάτων
ερευνητικής δραστηριότητας (συγκεκριµένα της ηλ-επιστήµης) µε βάση διεθνή ερευνητικά
δίκτυα που οφείλουν την ύπαρξή τους στη διάθεση και την µοναδική παγκοσµίου επιπέδου
ποιότητα των ευρωπαϊκών υποδοµών κατανεµηµένων δικτύων, όπως το GEANT και τα
πλέγµατα ηλ-επιστήµης», ενισχύοντας έτσι την ανάγκη για το συντονισµό των πολιτικών.
Οι ηλ-υποδοµές συµβάλλουν σηµαντικά στην i2010 (ενδιάµεση αξιολόγηση, Μάιος 2008)
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής i20105 Η συµβολή των ΤΠΕ στην επίτευξη των
και το όραµά της για τον Ευρωπαϊκό Χώρο στόχων της Λισαβόνας ενισχύεται από την
Έρευνας (ΕΧΕ6), και έχουν βασικό ρόλο ανάπτυξη των ηλ-υποδοµών (όπως το
στην υποστήριξη της ανάπτυξης και GEANT ή τα πλέγµατα ηλ-επιστήµης) που
εγκατάστασης νέων ερευνητικών µονάδων, η συµβάλουν
στη
δηµιουργία
νέων
ανάπτυξη των οποίων συναρθρώνεται7 µε τις περιβαλλόντων έρευνας, προωθώντας την
οµάδες πολιτικής του ESFRI και της e-IRG8 παραγωγικότητα και βελτιώνοντας την
στο πλαίσιο ενός διαλόγου µε τα κράτη µέλη. ποιότητα της επιστήµης.
«Έκθεση Aho» (Mάϊος 2008)

Κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου στη
Λιουµπλιάνα9 υπογραµµίστηκε και πάλι η
στήριξη του ΕΧΕ, τονίζοντας ότι στη νέα
αντίληψη πρέπει να περιλαµβάνεται η
ελεύθερη
κυκλοφορία
των
γνώσεων
(«πέµπτη ελευθερία»), που θα διευκολυνθεί
ιδιαίτερα µε την παροχή πρόσβασης σε
ερευνητικές υποδοµές παγκοσµίου κύρους,
καθώς και την ανταλλαγή και χρήση
γνώσεων διακλαδικά και διασυνοριακά. Η
σηµασία των ηλ-υποδοµών για την
καινοτοµία αναγνωρίζεται στην έκθεση
Aho10, του Μαΐου 2008.

«Η επιτυχής ανάπτυξη των ηλ-υποδοµών
κατέδειξε τη σηµασία της ευρωπαϊκής
παρέµβασης [...] Οι ηλ-υποδοµές πρέπει να
επεκταθούν σε πλατφόρµες περισσότερο
προσανατολισµένες σε εφαρµογές και στις
ανάγκες των χρηστών [...] είναι αναγκαίες σε
τοµείς όπως η ηλ-διακυβέρνηση (ιδίως στις
δηµόσιες
συµβάσεις),
η
ηλ-υγεία
(διασυνοριακές εφαρµογές), η εφοδιαστική
και οι µεταφορές […]»

Η έκθεση υπογραµµίζει την «ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία των διασυνοριακών υποδοµών,
διαλειτουργικότητας και προτύπων». Η µελέτη ERINA11 επιβεβαίωσε το πολύ υψηλό
δυναµικό των ηλ-υποδοµών και πέρα από τον τοµέα της έρευνας, ως συµβολή στην οµαλή
µετάβαση σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες για την αγορά.
Η τρέχουσα οικονοµική κρίση θα επιβαρύνει τους εθνικούς προϋπολογισµούς. Ωστόσο, όπως
πρόσφατα υπογράµµισε η Επιτροπή12, τώρα είναι πιο σηµαντικό από ποτέ να διερευνηθούν
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Συµβούλιο ανταγωνιστικότητας, 22-23 Νοε. 2007
(www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/97225.pdf).
Κοινοτικό πλαίσιο πολιτικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας (www.ec.europa.eu/i2010).
COM(2007) 161: Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Νέες προοπτικές.
Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουµ Ερευνητικών Υποδοµών (European Strategy Forum on Research Infrastructures,
www.cordis.europa.eu/esfri).
Οµάδα προβληµατισµού για τις ηλ-υποδοµές (www.e-irg.eu).
Συµβούλιο της Λιουµπλιάνας, 2008 (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10231.en08.pdf).
Έκθεση Aho: ‘Information Society Research and Innovation: Delivering results with sustained impact’, Mάϊος 2008
(http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/rtd/fp6_ist_expost/index_en.htm).
Μελέτη ERINA (www.erina-study.eu/homepage.asp).
COM(2008) 800 τελικό: Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
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«καινοτόµοι τρόποι χρηµατοδότησης για ένα ευρύ φάσµα έργων υποδοµής, ιδίως στους
τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας και των δικτύων προηγµένης τεχνολογίας...».
2.

ΟΙ ΗΛ-ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΩΣ ΕΝΑΥΣΜΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

2.1.

Η αλλαγή επιστηµονικού παραδείγµατος: ηλ-επιστήµη

Με την υιοθέτηση των ΤΠΕ σε όλα τα στάδια της επιστηµονικής διαδικασίας θα δοθεί στους
ερευνητές η δυνατότητα να συµµετάσχουν σε οικονοµικά αποδοτική συνεργασία µε
συναδέλφους τους ανά την υδρόγειο, ενώ η αυξανόµενη χρήση πειραµάτων in-silico13 ανοίγει
νέο έδαφος για τη συνεργασία ανθρώπου-µηχανής και επιστηµονικές ανακαλύψεις. Η
κατάσταση αυτή αναφέρεται ως µετάβαση από τα γνήσια εργαστήρια (wet labs)14 σε εικονικά
ερευνητικά περιβάλλοντα και αποτελεί το πλέον ορατό µέρος της αλλαγής του επιστηµονικού
παραδείγµατος που συνιστά η ηλ-επιστήµη.
Η συστηµατοποίηση των γνώσεων µε βάση Επιτάχυνση της διαδικασίας ανακάλυψης
φαρµάκων
την παρατήρηση και τον πειραµατισµό ήταν
το
χαρακτηριστικό
στοιχείο
της Κατά τη διάρκεια της κρίσης της γρίπης των
επιστηµονικής
επανάστασης
στην πτηνών του 2006, ασιατικά και ευρωπαϊκά
Αναγέννηση.
εργαστήρια
χρησιµοποίησαν
2.000
15
Με την αναβάθµιση του πειραµατισµού σε υπολογιστές του δικτύου EGEE για την
πρωτοφανή επίπεδα για τη διερεύνηση της ανάλυση 300.000 συστατικών φαρµάκων
πολύ µικρής, της πολύ µεγάλης και της µέσα σε 4 εβδοµάδες – που αντιστοιχεί σε
εξαιρετικά
πολύπλοκης
κλίµακας, 100 έτη µε έναν µόνο υπολογιστή. Ο έλεγχος
βρισκόµαστε στα πρόθυρα µιας νέας φαρµάκων in-silico µπορεί έτσι να επιταχύνει
την ανακάλυψη νέων φαρµάκων µε
επιστηµονικής αναγέννησης.
παράλληλη ελαχιστοποίηση της εµπειρικής
Για παράδειγµα: η έρευνα για την αλλαγή του µεθόδου στο εργαστήριο.
κλίµατος απαιτεί πολύπλοκη υπολογιστική
προσοµοίωση µε πρόσβαση και λήψη των
Εργοστάσια επιστηµονικών δεδοµένων
δεδοµένων
που
αποθηκεύονται
σε Στον µεγάλο επιταχυντή αδρονίων στο
επιγραµµικά αποθετήρια σε ολόκληρο τον CERN16 παράγονται 600 εκατοµµύρια
πλανήτη·
το
πρόβληµα
δηµιουργίας συγκρούσεις σωµατιδίων ανά δευτερόλεπτο.
εξατοµικευµένων ανθρώπινων µοντέλων για Από αυτόν θα προκύψουν τεράστιες
στοχοθετηµένη
υγειονοµική
περίθαλψη ποσότητες δεδοµένων που πρέπει να
απαιτεί διαρκώς συνθετότερη µοντελοποίηση διατεθούν σε 7.000 φυσικούς από 33 χώρες
και προσοµοίωση· η αναπαραγωγή της µέσω των υποδοµών GEANT και ηλσυµπεριφοράς επικίνδυνων φαινοµένων, επιστήµης.
όπως πυρηνικές καταστροφές, πανδηµίες,
παλιρροϊκά κύµµατα κ.λπ., απαιτεί από τους
Κι αν ο οµόλογός σας ήταν ένα ροµπότ;
ερευνητές όλο και περισσότερο πειραµατισµό
Τα ροµπότ αρχίζουν να ανατρέπουν την
σε εικονικό περιβάλλον και όχι στον
εργαστηριακή πρακτική και να περιορίζουν
δαπανηρό και υψηλού κινδύνου πραγµατικό
την «αγγαρεία» των ιδιόχειρων πειραµάτων
κόσµο.
13

14
15
16

EL

In silico είναι έκφραση που χρησιµοποιείται µε την έννοια «εκτελείται σε υπολογιστή ή µέσω προσοµοίωσης υπολογιστή», και
επινοήθηκε κατ’ αναλογία µε τις λατινικές εκφράσεις in vivo και in vitro, οι οποίες χρησιµοποιούνται αναφορικά µε πειράµατα
σε ζώντες οργανισµούς και εκτός ζωντανών οργανισµών, αντίστοιχα.
Ένα wet lab (υγρό εργαστήριο) είναι εργαστήριο εφοδιασµένο µε κατάλληλες υδραυλικές εγκαταστάσεις, εξαερισµό και
εξοπλισµό για εκτέλεση πρακτικής επιστηµονικής έρευνας.
EGEE (Enabling Grids for E-sciencE, www.eu-egee.org).
CERN (Ευρωπαϊκό κέντρο πυρηνικής έρευνας)
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στα
πραγµατικά
εργαστήρια.
Αυτοµατοποιούν
τις
διαδικασίες
και
επιταχύνουν τη συλλογή και άντληση
επιστηµονικών δεδοµένων ζωτικής σηµασίας
για την κατανόηση πολύπλοκων φαινοµένων
και για την παραγωγή νέων γνώσεων.

Η «εικονικοποίηση» των πειραµάτων παρέχει
στους ερευνητές από όλο τον κόσµο τη
δυνατότητα να συνεργάζονται και να
ανταλλάσσουν
δεδοµένα
µε
χρήση
προηγµένων ερευνητικών δικτύων και
υποδοµών υπολογιστικού πλέγµατος.

Οι αλλαγές αυτές έχουν επιφέρουν µετασχηµατισµούς στους επιστηµονικούς κλάδους,
επεκτείνοντας το πεδίο εφαρµογής και τους στόχους τους σε άλλους τοµείς, µε αποτέλεσµα
τη διεπιστηµονική έρευνα.
Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας ενόψει αυτών των αναδυόµενων επιστηµονικών
προκλήσεων προϋποθέτει τη συνεργασία µεταξύ ερευνητικών οµάδων και πόρων σε όλη την
Ευρώπη και σε όλον τον κόσµο, την ικανότητα χρησιµοποίησης και διαχείρισης συνόλων
δεδοµένων που αυξάνονται µε εκθετικό ρυθµό, καθώς και τη χρήση υπολογιστών υψηλών
επιδόσεων για µοντελοποίηση και προσοµοίωση.
Απαιτεί ευρεία υιοθέτηση των νέων περιβαλλόντων έρευνας που να αξιοποιούν προηγµένες
ΤΠΕ για αποτελεσµατική ανταπόκριση στις άνευ προηγουµένου απαιτήσεις των σηµερινών
επιστηµονικών κοινοτήτων σε διασύνδεση, υπολογιστική επίδοση και πρόσβαση σε
πληροφορίες.
2.2.

Ηλ-υποδοµή για τη σηµερινή και τη µελλοντική ηλ-επιστήµη

∆ιευκολύνοντας τις νέες επιστηµονικές ανακαλύψεις και την καινοτοµία, οι ηλ-υποδοµές
αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την υποστήριξη της «στρατηγικής της Λισαβόνας» για
την αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση.
Το Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (7ο ΠΠ) έχει δηµιουργήσει σηµαντική δυναµική για την εγκατάσταση των ηλυποδοµών, όχι µόνο για την ενίσχυση της επιστηµονικής αριστείας, αλλά και για την
προώθηση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας.
Ενώ µε τα δίκτυα GÉANT και τα πλέγµατα ηλ-επιστήµης έχει επιτευχθεί ηγετική θέση
παγκοσµίως, πρέπει να γίνουν περισσότερα ώστε να εξασφαλιστεί η θέση της Ευρώπης στους
υπερυπολογιστές, καθώς και συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την πρόσβαση και τη
διαφύλαξη των επιστηµονικών δεδοµένων.
Προσοµοίωση σε τεχνολογίες µεγάλης
Η εκθετική αύξηση των επιδόσεων του
κλίµακας
υλισµικού (διπλασιασµός της υπολογιστικής
ικανότητας κάθε 18 µήνες, της αποθήκευσης Η υπολογιστική προσοµοίωση είναι το κλειδί
κάθε 12 µήνες, και της ταχύτητας του για τη σύγχρονη τεχνολογία. Η παραγωγή
δικτύου κάθε 9 µήνες17) και οι επιστηµονικές σύνθετων
τεχνουργηµάτων,
όπως
απαιτήσεις (που προσεγγίζουν το επίπεδο της αεροσκάφη, αυτοκίνητα ή προσωπικών
κλίµακας exa18) θέτουν νέες απαιτήσεις και συσκευών
βασίζεται
σε
σύνθετη
προκλήσεις για το σχεδιασµό των ηλ- µοντελοποίηση και προσοµοίωση, καθώς και
υποδοµών του 2020.
στη συνεργασία ερευνητών και µηχανικών.
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Νόµοι των Moore και Gilder: κοινά αποδεκτοί νόµοι που διέπουν την τεχνολογική εξέλιξη.
Στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ εµφανίζονται υπολογιστικά προγράµµατα κλίµακας exa (1 exa = 1000 peta = 1000000 tera) µε στόχο
το 2020 .
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Οι ηλ-υποδοµές πρέπει να περιλάβουν ευρύτερες λειτουργικές δυνατότητες, όπως νέες γενιές
λογισµικού συστήµατος και εφαρµογών, εικονικές µηχανές, πλατφόρµες διανοµής
υπηρεσιών, εργαλεία απεικόνισης, σηµασιολογικές µηχανές αναζήτησης, κλπ., µε σκοπό την
υποστήριξη διεπιστηµονικών οµάδων για το µετασχηµατισµό διφύων, διφυοσυλλαβών και
flops19, σε επιστηµονικές ανακαλύψεις και πολύπλοκη τεχνολογία.
Η περαιτέρω ανάπτυξη των ηλ-υποδοµών ως στρατηγικής πλατφόρµας για την υποστήριξη
της ευρωπαϊκής ηγετικής θέσης στην επιστήµη και την καινοτοµία αποτελεί ανάγκη αλλά και
ευκαιρία. Προς τούτο απαιτείται να καταβληθούν νέες προσπάθειες από τα κράτη µέλη, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επιστηµονική κοινότητα µε σκοπό την τόνωση των επενδύσεων
στις ηλ-υποδοµές και τη διασφλαλιση του κατάλληλου συντονισµού και εναρµόνισης
εθνικών και κοινοτικών στρατηγικών.
2.3.

Ανανεωµένη στρατηγική

Είναι αδιανόητη η έρευνα το 2020 χωρίς την εντατική χρήση εξελιγµένων ηλ-υποδοµών και
γι’ αυτό η Ευρώπη πρέπει να δεσµευτεί σε µια ανανεωµένη στρατηγική για την αντιµετώπιση
των συναφών προκλήσεων και προτεραιοτήτων. Τρεις αλληλένδετοι άξονες είναι το κλειδί
για µια τέτοια στρατηγική: ηλ-επιστήµη, ηλ-υποδοµές και καινοτοµία.
• Ο πρώτος άξονας απαιτεί τη µετατροπή της Ευρώπης σε κόµβο αριστείας για την ηλεπιστήµη, αξιοποιώντας διεπιστηµονική και παγκόσµια συνεργασία για το συνδυασµό
συµπληρωµατικών δεξιοτήτων και πόρων όσον αφορά την αξιοποίηση προσοµοιώσεων
υπολογιστικής έντασης. Κατά συνέπεια, η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις ικανότητές της
στην έρευνα στο πεδίο των υπολογιστών υψηλών επιδόσεων.
• Ο δεύτερος άξονας της στρατηγικής στοχεύει στην εδραίωση των ηλ-υποδοµών ως
µόνιµων ερευνητικών πλατφορµών για την εξασφάλιση της «συνέχειας της έρευνας». Το
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη παράδοση υπηρεσιών ποιότητας παραγωγής, 24 ώρες την
ηµέρα και 7 ηµέρες την εβδοµάδα, καθώς και στη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των ηλυποδοµών, για την οποία απαιτείται συντονισµός των προσπαθειών σε εθνικό και σε
κοινοτικό επίπεδο, όπως και υιοθέτηση των κατάλληλων µοντέλων διαχείρισης.
• Ο τρίτος άξονας εστιάζεται στις δυνατότητες καινοτοµίας των ηλ-υποδοµών. Η µεταφορά
τεχνογνωσίας σε πεδία πέρα από την επιστήµη (π.χ. ηλ-υγεία, ηλ-διακυβέρνηση, ηλµάθηση) και η χρήση των ηλ-υποδοµών ως οικονοµικά αποδοτικών πλατφορµών για
µεγάλης κλίµακας πειραµατικές τεχνολογικές εφαρµογές (π.χ. το διαδίκτυο του µέλλοντος,
µαζικό παράλληλο λογισµικό, «ζωντανά εργαστήρια») είναι διαφορετικές διαστάσεις που
πρέπει να διερευνηθούν.
Η στρατηγική αυτή θα τεθεί σε εφαρµογή µε σειρά συγκεκριµένων δράσεων που στοχεύουν
τα διάφορα διαρθρωτικά πεδία των ηλ-υποδοµών. Για την επιτυχή εφαρµογή της απαιτείται
συντονισµός των προσπαθειών και ενισχυµένη δέσµευση από µέρους των εθνικών αρχών και
της κοινοτικής χρηµατοδότησης.
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Flops ή FLOPs — FLoating point Operations Per second (πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο) — µονάδα µέτρησης
της επίδοσης υπολογιστών.
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3.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

3.1.

Οι ηλ-υποδοµές σήµερα

Οι ηλ-υποδοµές είναι σήµερα διαρθρωµένες σε πέντε αλληλένδετα πεδία που από κοινού
παρέχουν ποικιλία λειτουργιών και υπηρεσιών:
Τι είναι η ηλ-υποδοµή
• Το GÉANT είναι το µεγαλύτερο
παγκοσµίως
δίκτυο
επικοινωνιών Η ηλ-υποδοµή είναι «ένα περιβάλλον όπου οι
ευρυζωνικότητας
υπερυψηλών ερευνητικοί πόροι (υλισµικό, λογισµικό και
συχνοτήτων - multi-gigabit, αφιερωµένο περιεχόµενο) είναι εύκολα προσβάσιµοι και
στην έρευνα και την εκπαίδευση. Στην ανταλλάξιµοι, όπου αυτό είναι απαραίτητο για
Ευρώπη, το GÉANT εξυπηρετεί ήδη την
προώθηση
καλύτερης
και
περίπου
4.000
πανεπιστήµια
και αποτελεσµατικότερης
έρευνας».
Το
ερευνητικά κέντρα και συνδέει 34 εθνικά περιβάλλον αυτό ενσωµατώνει δίκτυα,
δίκτυα έρευνας και εκπαίδευσης (NREN). πλέγµατα και µεσισµικό, υπολογιστικούς
Συνδέεται µε παρεµφερή δίκτυα σε πόρους, πειραµατικές κλίνες δοκιµών,
παγκόσµια κλίµακα, απαρτίζοντας ένα αποθετήρια δεδοµένων, εργαλεία και µέσα,
ενιαίο παγκόσµιο ερευνητικό δίκτυο καθώς και την επιχειρησιακή υποστήριξη για
(Βαλκάνια,
Εύξεινος
Πόντος
και εικονική
ερευνητική
συνεργασία
σε
Μεσόγειος, µαζί µε Ασία, Νότια Αφρική παγκόσµια κλίµακα.
και Λατινική Αµερική). Η ηγετική θέση
Τι είναι το πλέγµα
του GÉANT έχει επιτευχθεί χάρη σε ένα
ενοποιηµένο µοντέλο διαχείρισης όπου τα Το πλέγµα είναι µια υπηρεσία για την κοινή
NREN εξασφαλίζουν την απαιτούµενη χρήση
υπολογιστικής
ισχύος
και
εξάπλωση και εγκατάσταση σε εθνικό χωρητικότητας αποθήκευσης δεδοµένων στο
επίπεδο και από κοινού συντονίζουν την ∆ιαδίκτυο. Υπερβαίνει κατά πολύ την απλή
υλοποίηση του πανευρωπαϊκού δικτύου σύνδεση µεταξύ υπολογιστών, αποβλέποντας
µέσω
της
ευθυγράµµισης
των τελικά να µετατρέψει το παγκόσµιο δίκτυο
στρατηγικών και τεχνολογικών επιλογών, υπολογιστών σε τεράστιο υπολογιστικό πόρο
καθώς
και
της
συγκέντρωση για
µεγάλης
κλίµακας
εφαρµογές
χρηµατοδοτικών πόρων σε εθνικό και υπολογιστικής
έντασης
και
έντασης
ευρωπαϊκό επίπεδο.
δεδοµένων.
• Τα πλέγµατα ηλ-επιστήµης αναδείχθηκαν ως απάντηση στις απαιτήσεις των πιο
απαιτητικών επιστηµονικών κλάδων (π.χ. φυσική υψηλών ενεργειών, βιοπληροφορική) να
µοιραστούν και να συνδυάσουν την ισχύ των υπολογιστών και εξελιγµένων, συχνά
µοναδικών επιστηµονικών οργάνων. Με στήριξη από τα κοινοτικά προγράµµατα πλαίσιο,
η Ευρώπη φιλοξενεί σήµερα τα µεγαλύτερα διεπιστηµονικά πλέγµατα υπολογιστικών
πόρων. Η EGEE λειτουργεί σήµερα ένα διεπιστηµονικό δίκτυο µε περισσότερους από
80.000 υπολογιστές σε 300 εγκαταστάσεις σε 50 χώρες παγκοσµίως, που χρησιµοποιείται
από πολλές χιλιάδες ερευνητές. Το έργο DEISA20 προβλέπει µόνιµο περιβάλλον
υπερυπολογιστών, µε ποιότητα παραγωγής, σε ολόκληρη την Ευρώπη, που διασυνδέει
τους 11 ισχυρότερους υπερυπολογιστές της ηπείρου.
• Ο τοµέας επιστηµονικών δεδοµένων έχει ως στόχο να αντιµετωπίσει την ταχεία και
ανεξέλεγκτη διάδοση των δεδοµένων, η οποία, εάν αφεθεί ανεξέλεγκτη, θα µπορούσε να
υπονοµεύσει την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας επιστηµονικής ανακάλυψης21. Ως
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DEISA (Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications, www.deisa.eu).
COM(2007) 56: Οι επιστηµονικές πληροφορίες στην ψηφιακή εποχή.
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εκ τούτου, είναι καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη νέων εργαλείων και µεθόδων
προς εξασφάλιση της διάθεσης, της µεταχείρισης και της διαφύλαξης άνευ προηγουµένου
ποσοτήτων δεδοµένων. Το τοπίο των αποθετηρίων δεδοµένων στην Ευρώπη είναι αρκετά
ετερογενές, υφίσταται όµως στερεή βάση για την ανάπτυξη µιας συνεκτικής στρατηγικής
ώστε να ξεπεραστεί ο κατακερµατισµός των ερευνητικών κοινοτήτων και να υπάρξει
δυνατότητα για καλύτερη διαχείριση, χρήση, µερισµό και διαφύλαξη των δεδοµένων. Τα
έργα µε ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση στο πεδίο των υποδοµών επιστηµονικών δεδοµένων
µοιράζονται ένα κοινό όραµα: κάθε µορφή πόρων επιστηµονικού περιεχοµένου
(επιστηµονικές εκθέσεις, ερευνητικά άρθρα, δεδοµένα πειραµατικά ή από παρατηρήσεις,
πολλαπλά µέσα, κ.λπ.) πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµοι, ως πλατφόρµα ανταλλαγής
γνώσεων µέσα από εύχρηστες υπηρεσίες ηλ-υποδοµής.
• Με τις ηλ-υποδοµές υπερυπολογιστών αντιµετωπίζονται τα σύνθετα και απαιτητικά από
άποψη έντασης δεδοµένων προβλήµατα τροφοδότησης της σύγχρονης επιστήµης µε τις
νέες ικανότητες υπολογισµού και προσοµοίωσης που έχει ανάγκη. Το στρατηγικό
συµφέρον των κρατών µελών και της ερευνητικής κοινότητας για ευρωπαϊκές υπηρεσίες
υψηλής απόδοσης σε υπολογιστές και προσοµοίωση οδήγησε στη δηµιουργία µιας νέας
ηλ-υποδοµής, της PRACE22, που υποστηρίζεται από το πρόγραµµα «Ικανότητες» του 7ου
προγράµµατος πλαισίου έρευνας.
• Οι παγκόσµιες κοινότητες εικονικής έρευνας, προεξοφλώντας την έλευση των
ερευνητικών παραδειγµάτων 2.023, έχουν διανοίξει νέες προοπτικές για τη διασυνοριακή
διεπιστηµονική συνεργασία µεταξύ ερευνητικών κοινοτήτων. Μια πολιτιστική αλλαγή
πραγµατοποιείται στον τρόπο παραγωγής και διάδοσης των επιστηµονικών γνώσεων, µε
αποτέλεσµα την εµφάνιση των παγκόσµιων κοινοτήτων εικονικής έρευνας. Η Ευρώπη
συµβάλλει ήδη στην καινοτοµία της επιστηµονικής διαδικασίας, επιτρέποντας σε
επιστηµονικές κοινότητες να χρησιµοποιούν ηλ-υποδοµές για την αντιµετώπιση
ερευνητικών προβληµάτων παγκόσµιας σηµασίας.
3.2.

Ηλ-υποδοµές για το 2020 και µετέπειτα

Η απάντηση της Ευρώπης στις µακροπρόθεσµες προκλήσεις της ηλ-επιστήµης απαιτεί
αποτελεσµατικότερη και πιο συντονισµένη προσέγγιση όσον αφορά τις ευρωπαϊκές
επενδύσεις σε επιστηµονικές υποδοµές παγκόσµιας περιωπής. Παρέχοντας κοινές απαντήσεις
στις διάφορες απαιτήσεις των χρηστών, οι ηλ-υποδοµές είναι ζωτικής σηµασίας προκειµένου
να ενισχυθεί η επιστηµονική αριστεία, να προαχθούν επιστηµονικές συνεργασίες σε
παγκόσµια κλίµακα και να τονωθεί η ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής ποιότητας, µε
παράλληλη εξασφάλιση οικονοµιών κλίµακας. Οι ηλ-υποδοµές είναι δηµόσιο αγαθό που
στηρίζει τις πολιτικές στην παιδεία, την έρευνα και την καινοτοµία. Η ενεργός συµµετοχή
των δηµόσιων αρχών στον καθορισµό προτεραιοτήτων και στρατηγικών, είναι εποµένως
απαραίτητη.
Η µοναδική ικανότητα του GÉANT να διευκολύνει ρηξικέλευθη ερευνητική συνεργασία
µέσω συνδεσιµότητας υψηλών ταχυτήτων και προηγµένων υπηρεσιών είναι µία από τις
εξέχουσες ευρωπαϊκές επιτυχίες. Για να διατηρήσει η Ευρώπη την υπερήφανη παράδοσή της
στην καινοτοµία και τις επιστηµονικές ανακαλύψεις και µετά το 2020, πρέπει το GÉANT να
βασιστεί στις εξαιρετικές επιδόσεις του στην κάλυψη της διάστασης της κλίµακας exa και να
συµβάλει µε το σχεδιασµό του διαδικτύου του µέλλοντος.
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PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe, www.prace-project.eu).
Έρευνα 2.0: όρος που περιγράφει τη χρήση τεχνολογίας web 2.0 για βελτίωση της δηµιουργικότητας, την ανταλλαγή
πληροφοριών και την ερευνητική συνεργασία.
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Η βιωσιµότητα των πλεγµάτων ηλεπιστήµης εξαρτάται σήµερα κυρίως από την
ισχυρή ζήτηση εκ µέρους επιστηµονικών
κοινοτήτων χρηστών που συνεργάζονται σε
έργα χρηµατοδοτούµενα από εθνικά και
κοινοτικά προγράµµατα. Αυτό συνεπάγεται
τον κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας και
καθίσταται ανασχετικός παράγοντας για την
πλήρη εκµετάλλευση των δικτύων.

Εθνικές πρωτοβουλίες πλέγµατος (NGI)
Οι NGI είναι φορείς µε δηµόσια αποστολή µε
στόχο
την
συγκέντρωση
πόρων
χρηµατοδότησης σε εθνικό επίπεδο για την
παροχή υπηρεσιών πλέγµατος. Εξασφαλίζουν
ενιαία εξυπηρέτηση για µια σειρά από κοινές
υπηρεσίες πλέγµατος για τις εθνικές
ερευνητικές κοινότητες.

Βραχυπρόθεσµοι κύκλοι τεχνολογικής ανάπτυξης βασισµένοι στα επιµέρους έργα µπορεί να
υπονοµεύσουν τη διαλειτουργικότητα των υποδοµών πλέγµατος, παρεµποδίζοντας τη
διεπιστηµονική συνεργασία και τις οικονοµίες κλίµακας. Τα έργα EGEE και DEISA έχουν
ήδη προχωρήσει αρκετά στο συνδυασµό επιστηµονικών κλάδων και το συντονισµό
στρατηγικών. Για να εξασφαλιστεί µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα, πρέπει αυτές οι
προσπάθειες να εξελιχθούν σε γνήσια πανευρωπαϊκά µοντέλα οργάνωσης που θα ανοίξουν
τις ηλ-υποδοµές πλέγµατος σε όλους τους επιστηµονικούς κλάδους και θα συµπληρώσουν τις
εθνικές στρατηγικές χρηµατοδότησης για τη στήριξη της ηλ-επιστήµης. Αναδεικνύονται
διάφορες εθνικές πρωτοβουλίες πλέγµατος για να ανταποκριθούν µε συντονισµένο και
οικονοµικά αποτελεσµατικό τρόπο στις ανάγκες των επιστηµονικών κλάδων για
υπολογιστικών πόρων.
Στόχος των ηλ-υποδοµών επιστηµονικών
δεδοµένων είναι η ανάπτυξη ενός
οικοσυστήµατος ευρωπαϊκών ψηφιακών
αποθετηρίων,
συνδυάζοντας
και
προσθέτοντας αξία στα εθνικά και κλαδικά
αποθετήρια ώστε να ανταποκριθούν στα
αιτήµατα των κρατών µελών για βελτίωση
της
πρόσβασης
σε
επιστηµονικές
πληροφορίες.

∆εδοµένα, δεδοµένα, περισσότερα
δεδοµένα ...
Τα
αποθετήρια
βιοπληροφορικής
µεγαλώνουν µε εκθετικό ρυθµό. Έως το
2012, οι πληροφορίες που προστίθενται κάθε
χρόνο σε ένα µόνο αποθετήριο δεδοµένων θα
φτάσουν τα 4 petabytes/έτος, που ισοδυναµεί
µε µια στοίβα από CD µήκους 10
χιλιοµέτρων.

Η εµφάνιση της «επιστήµης των µαζικών δεδοµένων» έχει παγκόσµια διάσταση24, καθώς
αντανακλά την αυξανόµενη αξία του ανεπεξέργαστων δεδοµένων από παρατηρήσεις και
πειράµατα σε όλα σχεδόν τα πεδία της επιστήµης (ανθρωπιστικές επιστήµες, βιοποικιλότητα,
φυσική υψηλών ενεργειών, αστρονοµία, κ.λπ.). Η Ευρώπη πρέπει να αποδώσει ιδιαίτερη
προσοχή στην προσβασιµότητα, την εξασφάλιση της ποιότητας και τη διαφύλαξη βασικών
συλλογών δεδοµένων. Για παράδειγµα, οι ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές
υποστηρίζονται από την οδηγία INSPIRE25, η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη µιας
ευρωπαϊκής υποδοµής χωρικών πληροφοριών, για την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών
χωρικών πληροφοριών. Μέσα σε ένα ετερογενές τοπίο ψηφιακών δεδοµένων, όπου εκτιµάται
ότι µόνο το 28% της ερευνητικής παραγωγής αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης σε ψηφιακά
αποθετήρια26, πρέπει να αναπτυχθεί µια νέα στρατηγική για τη διαχείριση των επιστηµονικών
πληροφοριών και των συναφών πολιτικών, µε βάση τις κατευθυντήριες δραστηριότητες
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US National Science Foundation DataNet program (http://www.nsf.gov/pubs/2008/nsf08021/nsf08021.jsp).
Οδηγία 2007/2/EΚ: ∆ηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα .
‘Investigative Study of Standards for Digital Repositories and Related Services’ DRIVER (http://dare.uva.nl/document/93727).
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βασικών εµπλεκόµενων στον τοµέα της έρευνας (π.χ., των EMBL, EΥ∆, ECMWF, CERN27),
καθώς και ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και βιβλιοθηκών.
Οι υπερυπολογιστές έχουν αναγνωριστεί ως βασική προτεραιότητα ώστε να δοθεί ώθηση
στις ευρωπαϊκές επιστηµονικές επιδόσεις. Απαιτείται µια νέα στρατηγική βιοµηχανικής
συµµετοχής και συντονισµός µεταξύ των αρχών χρηµατοδότησης28. Με την αντιµετώπιση
θεµάτων στρατηγικού, πολιτικού, τεχνικού, οικονοµικού και διοικητικού χαρακτήρα που
σχετίζονται µε υπερυπολογιστές, το PRACE δηµιουργεί σοβαρή δυναµική κινητοποιώντας
σηµαντικούς εθνικούς πόρους για τη δηµιουργία ενός οικοσυστήµατος µηχανών κλίµακας
peta στην Ευρώπη, µε στόχο, έως το 2020, να έχουν επιτευχθεί επιδόσεις κλίµακας exa.
Για την αποτελεσµατική στήριξη της ηλ-επιστήµης και για να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στις
παγκόσµιες κοινότητες εικονικής έρευνας, η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει την ανάπτυξη
ηλ-υποδοµών παγκόσµιας περιωπής που να είναι σε θέση να υποστηρίζουν νέα
«συµµετοχικά» µοντέλα. Αυτό θα αποτελέσει µοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση του ρόλου
της ευρωπαϊκής έρευνας στο εξελισσόµενο παγκόσµιο πλαίσιο.
Ωστόσο, για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της παγκόσµιας επιστηµονικής
συνεργασίας, πρέπει να αντιµετωπιστούν ορισµένα ζητήµατα. Αυτά αφορούν ασύµβατες
νοοτροπίες µεταξύ των διαφόρων κλάδων, την ανάγκη επανεξέτασης οργανωτικών µοντέλων,
καθώς και τη συγκρότηση µηχανισµών διασφάλισης της ποιότητας και των επιχειρηµατικών
µοντέλων.
Νέες στρατηγικές για την τεχνολογική ανάπτυξη ηλ-υποδοµών είναι επίσης θεµελιώδους
σηµασίας ώστε να εξασφαλιστούν βιώσιµες µελλοντικά λύσεις, βάσει ανοικτών προτύπων, οι
οποίες µπορούν να διατηρηθούν και να βελτιωθούν περαιτέρω σε βάθος χρόνου και να
προσθέσουν αξία στις επενδύσεις σε ερευνητικές εγκαταστάσεις, σε µεγάλα ή/και µοναδικά
µέσα, κλπ.
4.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

Η επιτυχής εφαρµογή µιας ανανεωµένης στρατηγικής εξαρτάται από την υλοποίηση µιας
σειράς από συγκεκριµένες ενέργειες που να αφορούν τα διάφορα πεδία των ευρωπαϊκών ηλυποδοµών και να στοχεύουν στη δηµιουργία συνέργειας µεταξύ τους.
4.1.

Εµπέδωση της παγκόσµιας ηγετικής θέσης του GÉANT

Το GÉANT, σε στενή συνάρθρωση µε τα NREN, πρέπει να συνεχίσει την παροχή διαρκούς
και ποιοτικής συνδετικότητας, µε πολύ υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων για ερευνητές,
εκπαιδευτικούς και µαθητές, προκειµένου να µειωθούν τα εµπόδια πρόσβασης σε
κατανεµηµένους πόρους και όργανα. Πρέπει να ενισχύσει την παγκόσµια προοπτική του,
περιλαµβάνοντας τόσο προηγµένες όσο και αναπτυσσόµενες περιφέρειες.29.
Το GÉANT πρέπει επίσης να ενσωµατώσει τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις στη δικτύωση
και να στηρίξει τον πειραµατισµό σε νέα πρότυπα που θα οδηγήσει στο διαδίκτυο του
µέλλοντος30.

27
28
29
30
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EMBL (Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας), EΥ∆ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος), ECMWF (Ευρωπαϊκό
Κέντρο Μεσοπρόθεσµων Μετεωρολογικών Προγνώσεων), CERN (ευρωπαϊκό κέντρο πυρηνικής έρευνας).
Η Ευρώπη υποεκπροσωπείται στην παγκόσµια κατάταξη στους υπολογιστές υψηλών επιδόσεων (http://www.top500.org/).
Βάσει πρωτοβουλιών, όπως ALICE (http://alice.dante.net), EUMEDconnect (www.eumedconnect.net), TEIN2 (www.tein2.net)
που υποστηρίζονται από τις Γ∆ RELEX, DEV και AIDCO.
Υποστηρίζουν πρωτοβουλίες, όπως η FIRE (Future Internet Research & Experimentation): (http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fire/).
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Τα κράτη µέλη καλούνται να ενισχύσουν το συντονισµό των εθνικών και ευρωπαϊκών
πολιτικών στο πεδίο των δικτύων έρευνας και εκπαίδευσης.
Τα κράτη µέλη και οι ερευνητικές κοινότητες καλούνται να στηρίξουν και να
χρησιµοποιήσουν το GÉANT ως πειραµατική πλατφόρµα που οδηγεί προς το διαδίκτυο
του µέλλοντος.
Η Επιτροπή, µέσω του 7ου ΠΠ και της διεθνούς συνεργασίας, θα συνεχίσει να παρέχει
σταθερή υποστήριξη στο GÉANT ώστε να ενισχυθούν οι ικανότητες και η παγκόσµια
προοπτική του.
4.2.

∆ιάρθρωση του τοπίου για τα πλέγµατα της ηλ-επιστήµης

Τα µελλοντικά ευρωπαϊκά πλέγµατα της ηλ-επιστήµης πρέπει να συνεχίσουν να βασίζονται
στην επιτυχία των εξελισσόµενων πρωτοβουλιών, κινούµενων από τις κοινές ανάγκες σε
διάφορους επιστηµονικούς κλάδους, και να επιδιώκουν την υιοθέτησή τους από τις
επιχειρήσεις.
Ωστόσο, για την ενίσχυση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας, τα µοντέλα διαχείρισης
πρέπει να εξελιχθούν προς την κατεύθυνση µιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πλέγµατος (EGI)
µε βάση τις αναδυόµενες εθνικές πρωτοβουλίες πλέγµατος (NGI).
Τα κράτη µέλη καλούνται να εδραιώσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω εθνικές
πρωτοβουλίες πλέγµατος (NGI) ως βάση µιας ανανεωµένης ευρωπαϊκής στρατηγικής.
Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τη µετάβαση σε νέα µοντέλα διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά
πλέγµατα της ηλ-επιστήµης, όπως και την αποτελεσµατική τους εγκατάσταση
αποβλέποντας στην εξυπηρέτηση ευρέος φάσµατος ερευνητικών πεδίων, για την
εξασφάλιση της τεχνολογικής διαλειτουργικότητας των παγκόσµιων υπολογιστικών
πλεγµάτων.
4.3.

Βελτίωση της πρόσβασης σε επιστηµονικές πληροφορίες

Οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές ηλ-υποδοµές πρέπει να αντιµετωπίσουν τη διαγραφόµενη
πρόκληση της δεδοµενο-κεντρικής επιστήµης. Προς τούτο, πρέπει η Ευρώπη να
εγκαταστήσει ένα συνεκτικά διαχειριζόµενο οικοσύστηµα αποθετηρίων επιστηµονικών
πληροφοριών. Η Ευρώπη οφείλει να καθορίσει συντονισµένες πολιτικές για την βελτίωση της
πρόσβασης σε επιστηµονικές πληροφορίες (π.χ. σύµφωνα µε τις ενδείξεις του εγγράφου
θέσεων του ESFRI για τις επιστηµονικές πληροφορίες στην ψηφιακή εποχή: πρόσβαση,
διάδοση και διαφύλαξη31 και ανοικτή πρόσβαση, που ξεκίνησε πιλοτικά στο 7ο ΠΠ32, το
2008).
Τα κράτη µέλη και οι επιστηµονικές κοινότητες καλούνται να αναβαθµίσουν τις
επενδύσεις σε υποδοµές επιστηµονικών δεδοµένων και να προωθήσουν την ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών.
Η Επιτροπή θα ενισχύσει τις επενδύσεις καταλυτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του 7ου
ΠΠ, σε επιστηµονικά δεδοµένα υποδοµής, για την υποστήριξη των πολιτικών
προσβασιµότητας και διαφύλαξης.

31
32
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COM(2007)56: Οι επιστηµονικές πληροφορίες στην ψηφιακή εποχή: πρόσβαση, διάδοση και διαφύλαξη.
http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access.
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4.4.

Κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων υπερυπολογιστών

Σύµφωνα µε το χάρτη πορείας του ESFRI33, η Ευρώπη πρέπει να εγκαταστήσει ένα νέο
οικοσύστηµα υπολογιστικών πόρων, ώστε έως το 2010 να καταστεί δυνατή η επίτευξη
επιδόσεων τάξης µεγέθους peta-flop και, το 2020, η µετάβαση σε υπολογιστές κλίµακας exa.
Προς τούτο απαιτείται ιδιαίτερη εστίαση στην ανάπτυξη και αναβάθµιση λογισµικού και
µοντέλων προσοµοίωσης για την αξιοποίηση της ισχύος της νέας γενιάς υπερυπολογιστών,
και επιβάλλεται ενισχυµένη έρευνα και ανάπτυξη σε υλισµικό ευρείας εφαρµογής και σε
τεχνολογίες λογισµικού, προς τα ανάντη και τα κατάντη, κατά µήκος της αξιακής αλυσίδας,
συµπεριλαµβανοµένων προηγµένων συστατικών στοιχείων και συστηµάτων, λογισµικού
συστήµατος και εφαρµογών, µοντελοποίησης και προσοµοίωσης.
Για την κατασκευή, διαχείριση και εκµετάλλευση του νέου αυτού ερευνητικού δυναµικού, η
Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει νέες οργανωτικές δοµές, στηριζόµενη στην πρωτοποριακή
εργασία της PRACE. Επιπλέον, πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν οι
συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα και οι προ-εµπορικές συµβάσεις34 για την
κινητοποίηση των επενδύσεων στο στρατηγικό αυτό πεδίο
Προς τούτο, πρέπει οι ευρωπαϊκές επενδύσεις σε υπερυπολογιστές να έχουν σαφή
βιοµηχανικό αντίκτυπο.
Καλούνται τα κράτη µέλη να αναβαθµίσουν και να συγκεντρώσουν τις επενδύσεις υπέρ
της PRACE, καθώς και σε συναφή ερευνητικά πεδία σε στενή συνάρθρωση µε την
Επιτροπή.
Η Επιτροπή θα δροµολογήσει δράσεις για τον προσδιορισµό και την στήριξη ενός
φιλόδοξου ευρωπαϊκού στρατηγικού προγράµµατος δράσης για υπερυπολογιστές, που
θα περιλαµβάνει από συστατικά στοιχεία και συστήµατα έως το απαιτούµενο λογισµικό
και υπηρεσίες.
4.5.

Φιλοξενία παγκόσµιων κοινοτήτων εικονικής έρευνας

Η Ευρώπη πρέπει να εκµεταλλευτεί τις ηλ-υποδοµές προκειµένου να επωφεληθεί από το
υψηλό δυναµικό καινοτοµίας της διεπιστηµονικής έρευνας και να βοηθήσει τους ερευνητές
της να αξιοποιήσουν τα οφέλη. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι οι επιστηµονικοί κλάδοι
είναι διαρθρωµένοι και οργανωµένοι έτσι ώστε να µπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις
υπηρεσίες που παρέχουν οι ηλ-υποδοµές. Προς τούτο απαιτείται βελτίωση των προσπαθειών
κατάρτισης ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ερευνητές θα είναι σε θέση να κάνουν τη βέλτιστη
χρήση των ηλ-υποδοµών.
Τα κράτη µέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι µελλοντικές
επενδύσεις σε ερευνητικές εγκαταστάσεις θα είναι σχεδιασµένες για την πλήρη αξιοποίηση
των ηλ-υποδοµών.
Τα κράτη µελη και οι ερευνητικές κοινότητες καλούνται να ενστερνιστούν το
παράδειγµα της ηλ-επιστήµης συνεχίζοντας να αξιοποιούν τα οφέλη από τις ηλυποδοµές.
Η Επιτροπή θα ενισχύσει τις δραστηριότητες ενσωµάτωσης που αναπτύσσει στο πλαίσιο
του 7ου ΠΠ ώστε να προαχθεί η εµφάνιση ισχυρότερων ευρωπαϊκών κοινοτήτων

33
34
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Ο χάρτης πορείας ESFRI προσδιορίζει νέες ερευνητικές υποδοµές που ανταποκρίνονται στις µακροπρόθεσµες ανάγκες των
ευρωπαϊκών ερευνητικών κοινοτήτων (www.cordis.europa.eu/esfri/roadmap.htm).
COM(2007) 799: Προ-εµπορικές δηµόσιες συµβάσεις: προώθηση της καινοτοµίας για την εξασφάλιση βιώσιµων και ποιοτικών
δηµόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη.
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εικονικής έρευνας και να ενθαρρυνθούν για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,
λογισµικού και δεδοµένων.
5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η στήριξη των πολιτικών έρευνας και καινοτοµίας είναι ζωτικής σηµασίας ώστε η Ευρώπη
να αντιµετωπίσει τις τεράστιες προκλήσεις στα επόµενα 10 έως 15 χρόνια. Ο τρόπος
λειτουργίας της επιστήµης θα βρεθεί ενώπιον σηµαντικών αλλαγών. Ανταποκρινόµενοι σε
επιστηµονικές προκλήσεις µε κοινωνικό αντίκτυπο παγκόσµιας κλίµακας, οι ερευνητές θα
βρεθούν αντιµέτωποι µε προβλήµατα πρωτοφανούς πολυπλοκότητας. Η συγκέντρωση
γνώσεων από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία είναι απαραίτητη.
Οι ηλ-υποδοµές παρέχουν τις απαραίτητες πλατφόρµες για εφαρµογές υπολογιστικής έντασης
που επιτρέπουν συνεργασία µε συνδυασµό γνώσεων από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία.
Νέες µορφές οργάνωσης - συµπεριλαµβανοµένων των εικονικών οργανισµών ανά την
υδρόγειο - θα προκύψουν από τη χρήση δικτυακών εξαιρετικά κατανεµηµένων
περιβαλλόντων, όπως το GÉANT.
Οι ενισχυµένες και συντονισµένες προσπάθειες των κρατών µελών, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και των ενδιαφερόµενων επιστηµονικών κοινοτήτων θα επιταχύνουν το ρυθµό της
εγκατάστασης ηλ-υποδοµών προκειµένου να αυξηθεί η χωρητικότητα και η λειτουργικότητά
τους κατά αρκετές τάξεις µεγέθους.
Η ανανεωµένη στρατηγική για την επίτευξη ηγετικής θέσης στην ηλ-επιστήµη, την ανάπτυξη
ηλ-υποδοµών παγκόσµιας περιωπής και την αξιοποίηση ερευνητικού δυναµικού καινοτοµίας
είναι απαραίτητη για να καταστεί η Ευρώπη κόµβος επιστηµονικής αριστείας και
επιστηµονικός εταίρος µε γνήσια παγκόσµιο χαρακτήρα.
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