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Συνεργασία Cyta με τα Ερευνητικά Κέντρα Αριστείαε ΚΟΙΟΣ και RISE
Τη βάση για μια νέα δυ

ναμική προσέγγιση σε θέμα
τα καινοτομίας, έρευνας και 
ανάπτυξης, μέσω της χρήσης 
πρωτοποριακής τεχνολογίας 
πληροφορικής και επικοινω
νιών έβαλε η Cyta, με σχετική 
συμφωνία που υπογράφτηκε 
την Παρασκευή, 20 Σεπτεμ
βρίου 2019, στα Κεντρικά της 
Γραφεία στη Λευκωσία.

Η συμφωνία αφορά στην 
έναρξη συνεργασίας του Κέ
ντρου Καινοτομίας και Επι
χειρηματικότητας του Ορ
γανισμού με τα Ερευνητικά 
Κέντρα ΚΟΙΟΣ (Κέντρο Αρι- 
στείας για Έρευνα και Και
νοτομία του Πανεπιστημίου 
Κύπρου) και RISE (Κέντρο 
Αριστείας,Έρευνας και Καινο
τομίας στους τομείς των Δια- 
δραστικών Μέσων, Ευφυών 
Συστημάτων και Αναδυόμε- 
νων Τεχνολογιών).

Κατά την υπογραφή των 
συμφωνιών, ο Ανώτατος Εκτε
λεστικός Διευθυντής της Cyta, 
κ. Νεοκλέους υπογράμμισε τη 
σημασία που προσδίδει ο Ορ
γανισμός στην έρευνα και την 
ανάπτυξη και τόνισε ότι «η 
Cyta, ως ο διαχρονικά πρω
τοπόρος Οργανισμός τεχνο
λογίας στην Κύπρο, μελετά δι
αρκώς το διεθνές περιβάλλον 
και τις ραγδαίες εξελίξεις στον 
τομέα του ICT (Information & 
Communication Technology)

και αναπτύσσει συνεργασίες 
με αξιόλογους εταίρους, όπως 
είναι τα Ερευνητικά Κέντρα 
ΚΟΙΟΣ και RISE, ώστε να συ
νεχίσει να προσφέρει στους 
πελάτες της λύσεις που βελ
τιώνουν την καθπμερινότπτά 
τους, αλλά και την παραγω
γικότητα των επιχειρήσεών 
τους».

Η ερευνητική συνεργασία 
της Cyta με το ΚΟΙΟΣ είναι 
αποτέλεσμα της συμμετοχής 
του Οργανισμού στον «Κόμβο 
Καινοτομίας του ΚΟΙΟΣ», που 
αφορά στη δημιουργία πιλοτι
κών IoT (Internet of Things- 
Διαδικτύου των Πραγμάτων) 
εφαρμογών, μοντέλων και 
εργαλείων, μέσω της πρωτο
ποριακής χρήσης της Τεχνο
λογίας Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. Επιδιώκει τη 
δημιουργία και χρήση έξυ
πνων αλγόριθμων, με στόχο 
την καλύτερη λήψη αποφά
σεων σε ό,τι αφορά την εξυ
πηρέτηση των πελατών του 
Οργανισμού. Ο Διευθυντής 
του Κέντρου Αριστείας ΚΟΙ- 
ΟΣ, Καθηγητής Μάριος Πο
λυκάρπου, σημείωσε ότι «με 
γνώμονα τη γνώση, την έρευ
να και την καινοτομία, το Κέ
ντρο Αριστείας ΚΟΙΟΣ επιδι
ώκει τη σύναψη ερευνητικών 
συνεργασιών με οργανισμούς 
και υπηρεσίες που εμπλέκο
νται στη διαχείριση, λειτουρ

γία και ασφάλεια υποδομών 
ζωτικής σημασίας, όπως π 
Cyta, με στόχο τη βελτίωση 
της λειτουργίας τους. Αυτό 
στη συνέχεια θα επιφέρει την 
ανάπτυξη της οικονομίας, την 
πρόοδο της κοινωνίας και την 
άνοδο του βιοτικού επιπέδου 
των πολιτών».

Η Cyta θα συνεργαστεί 
με το RISE στην έρευνα στον 
τομέα του Διαδικτύου των 
Πραγμάτων (ΙοΤ). Συγκεκρι
μένα, θα αναπτυχθούν ερευ
νητικές συνεργασίες, για να 
δοκιμασθούν στα πλαίσια 
πιλοτικού έργου με τη χρή
ση των δικτύων της Cyta και 
πλατφόρμας ΙοΤ, εφαρμογές 
και λειτουργικότητες ΙοΤ στις 
τηλεπικοινωνίες και στις έξυ
πνες πόλεις. Επιπρόσθετα, θα 
συνεργασθούν στο τομέα των 
τεχνολογιών τεχνικής νοημο

σύνης και μηχανικής μάθη
σης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του Κέντρου Αριστείας RISE, 
κ. Σπύρος Νικολάου, σημεί
ωσε ότι «οι τεχνολογίες που 
πραγματεύεται το RISE είναι 
άμεσα συσχετισμένες με τον 
εκσυγχρονισμό των υπηρε
σιών και των επιχειρήσεων 
και τη βελτίωση της καθη
μερινότητας των ανθρώπων. 
Με ακαδημαϊκούς από όλα 
τα Δημόσια Πανεπιστήμια 
της Κύπρου και κάτω από τη 
στέγη του Δήμου Λευκωσίας, 
το RISE λειτουργεί ως συνδε
τικός κρίκος της ακαδημαϊκής 
έρευνας και της βιομηχανικής 
καινοτομίας, προς την κατεύ
θυνση της επιστημονικής, τε
χνολογικής και οικονομικής 
ανάπτυξης της Κύπρου και 
της Ευρώπης».
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