
 

   

 

 

 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υπογράφτηκε η Σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εθνικής 

Υπερυπολογιστικής Υποδομής από το ΕΔΕΤ 

 

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) πρωτοστατεί στον χώρο των υπερυπολογιστικών 

υποδομών, με τη δημιουργία του πρώτου εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων 

(High Performance Computer - HPC) για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης  

κλίμακας. Την  προμήθεια και εγκατάσταση του νέου συστήματος ανέλαβε η COSMOS Business 

Systems Α.Ε.Β.Ε. σε συνεργασία με την ΙΒΜ, έπειτα από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που διενήργησε 

η ΕΔΕΤ Α.Ε. Η νέα υποδομή αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και προαγωγή της 

επιστημονικής έρευνας στη χώρα και στη Νοτιανατολική Ευρώπη.  

 

Το σύστημα βασίζεται στην πλατφόρμα NeXtScale της ΙΒΜ, θα ενσωματώνει την τελευταία γενιά 

επεξεργαστών Intel® Xeon® E5 v2 τεχνολογίας Ivy Bridge, και θα προσφέρει υπολογιστική ισχύ που 

αγγίζει τα 180TFlops (τρισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). 

Διαθέτοντας 426 υπολογιστικούς κόμβους, θα προσφέρει συνολικά πάνω από 8500 επεξεργαστικούς 

πυρήνες (CPU cores) διασυνδεμένους σε δίκτυο FDR Infiniband, μια τεχνολογία διασύνδεσης που 

προσφέρει πολύ χαμηλή καθυστέρηση (low latency) και υψηλό εύρος ζώνης (high bandwidth). Θα 

προσφέρει αποθηκευτικό χώρο υψηλών επιδόσεων, μεγέθους περίπου 1 Petabyte (τετράκις 

εκατομμύρια bytes), βασισμένο στο  IBM Elastic Cloud, εξέλιξη του Παράλληλου Συστήματος Αρχείων 

της ΙΒΜ (General Parallel File System - GPFS). Το σύστημα θα διαθέτει λογισμικό για την ανάπτυξη 

εφαρμογών όπως μεταγλωττιστές, επιστημονικές βιβλιοθήκες και δημοφιλείς σουίτες 

επιστημονικών εφαρμογών. 

 

Η νέα υποδομή θα ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερυπολογιστών, φιλοδοξώντας να 

συμπεριληφθεί στους 500 ισχυρότερους υπολογιστές του κόσμου, και να ενισχύσει τη συμμετοχή 

της Ελλάδας στην πανευρωπαϊκή υποδομή PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).  

 



 

   

 

 

 

Το νέο εθνικό υπερυπολογιστικό σύστημα θα  συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ελληνικής 

επιστημονικής κοινότητας καλύπτοντας τις ανάγκες των Ελλήνων χρηστών σε πολλαπλές 

επιστημονικές ειδικότητες, ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην Πανευρωπαϊκή υποδομή του 

PRACE. Η Υπολογιστική Χημεία, η Φυσική, η Βιολογία, η Βιοϊατρική, η Μετεωρολογία, η Σεισμολογία, 

η Υπολογιστική Μηχανή και  οι Επιστήμες Υλικών είναι ενδεικτικές επιστημονικές ειδικότητες που 

στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση σύγχρονων υπερυπολογιστικών υποδομών. 

 

Η εθνική υπερυπολογιστική υποδομή αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου «PRACE-GR - Ανάπτυξη 

Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδομής και Παροχής Συναφών Υπηρεσιών στην Ελληνική Ερευνητική 

και Ακαδημαϊκή Κοινότητα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Αττική», Άξονας Προτεραιότητας «03 – Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της 

Ψηφιακής Σύγκλισης» και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

 

Η ολοκλήρωση εγκατάστασης του συστήματος και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του 

αναμένεται στο τέλος του 2014.  

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 

 Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας – Διασυνδέοντας την Έρευνα και την Εκπαίδευση: 

www.grnet.gr  

 PRACE Research Infrastructure (http://www.prace-ri.eu) 

 

Επικοινωνία: 

Βαγγέλης Φλώρος, Διαχειριστής Έργων Ανάπτυξης Υπολογιστικών Υποδομών ΕΔΕΤ Α.Ε,  e-mail: 

efloros ΑΤ grnet.gr 

Δήμητρα Κωτσοκάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ΕΔΕΤ Α.Ε,  e-mail: dkotso AT grnet.gr 

 

 

Η Cosmos Business Systems AEBE, συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα 

των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς. 

 Ο κύκλος εργασιών της το 2013 ανήλθε στα 21 εκ € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες 

επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.  

Η Cosmos Business Systems συμπλήρωσε το 2012, 25 χρόνια λειτουργίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα Κατερίνα 

Γεωργίου, τηλ.: 210 6492 800, fax: 210 6464 069, email: cosmos@cbs.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.cbs.gr.  
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