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Ευρω̟αϊκό Πρόγραµµα Ροµ̟οτικής “iSense” 

Μεγάλη ε̟ιτυχία ερευνητών του Πανε̟ιστηµίου Κύ̟ρου 
Μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραµµα ροµποτικής και ευφυών συστη-
µάτων µε προϋπολογισµό 4 εκατ. ευρώ συντονίζει η Πολυτεχνι-
κή Σχολή του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Έξυπνα συστήµατα υπο-
λογιστικής νοηµοσύνης θα εντοπίζουν και θα προλαµβάνουν 
πιθανά σφάλµατα στη λειτουργία µεγάλης κλίµακας κατανεµηµέ-
νων συστηµάτων όπως π.χ. κατά τον έλεγχο και λειτουργία του 
δικτύου µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, δικτύου 
διανοµής νερού, κατά τη λειτουργία «έξυπνων» κτηρίων κ.ο.κ. 

Οι τελευταίες εξελίξεις της ηλεκτρονικής τεχνολογίας σε ενσωµατωµέ-
να και διασυνδεδεµένα συστήµατα επιτρέπουν την ανάπτυξη  πολύπλοκων συστηµάτων µεγάλης κλίµακας τα οποία 
έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν και να επεξεργαστούν πληθώρα δεδοµένων. Στην πράξη, τα δεδοµένα που συλλέγο-
νται µπορεί να µην είναι πάντα συµβατά µεταξύ τους, να περιέχουν σφάλµατα ή να έρχονται και σε αντίφαση (π.χ. λόγω 
βλάβης κάποιων αισθητήρων). Ο βασικός στόχος του ερευνητικού έργου είναι να χρησιµοποιήσει σύγχρονες τε-
χνικές υπολογιστικής νοηµοσύνης έτσι ώστε να εντοπίζονται και, όπου είναι δυνατό, να διορθώνονται ενδεχόµενα 
προβλήµατα στην επεξεργασία των δεδοµένων πριν δηµιουργηθεί µεγάλο πρόβληµα στη λειτουργία τέτοιων συστηµά-
των ζωτικής σηµασίας. Αυτός είναι ένας σηµαντικός τοµέας έρευνας στην ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφο-
ρίας και τηλεπικοινωνιών και το Πανεπιστήµιο Κύπρου κατέχει ηγετικό ρόλο, όπως διαφαίνεται και από το συ-
ντονισµό του προγράµµατος «iSense».   

Το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστηµάτων και ∆ικτύων «Κοίος» και το Τµήµα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κύπρου εξασφάλισαν την µείζονος σηµασίας 
χρηµατοδότηση, υποβάλλοντας µια πρωτοποριακή πρόταση µε θέµα την αξιόπιστη λειτουργία µεγάλης κλίµακας κα-
τανεµηµένων συστηµάτων στην παρουσία σφαλµάτων.  Η πρόταση  αξιολογήθηκε στο πλαίσιο του 7ου Προγράµµατος 
Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (7ΠΠ), και  υλοποιείται µε τη συµβολή µίας πολυµελούς διεπιστηµονική 
οµάδας από διεθνώς αναγνωρισµένους ερευνητές από Κύπρο, Ιταλία, Αγγλία και Ισπανία. Το πρόγραµµα θα δηµιουρ-
γήσει νέες θέσεις εργασίας για 5 µεταπτυχιακούς συνεργάτες για το Πανεπιστήµιο Κύπρου. Συνολικά, περισ-
σότεροι από 20 ερευνητές θα εργαστούν στο ερευνητικό πρόγραµµα.  

Συντονιστής του έργου είναι ο Μάριος Πολυκάρπου, Καθηγητής του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών και ∆ιευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Κοίος, ενώ την οµάδα του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου συµπληρώνουν ο Αναπληρωτής  Καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου, ο Αναπληρωτής  Καθηγητής Γιώρ-
γος Έλληνας και ο Επίκουρος Καθηγητής Ηλίας Κυριακίδης του ίδιου τµήµατος.  

Περισσότερες πληροφορίες: www.i-sense.org  

∆ιανύοντας τη δεύτερη και τελευταία του 
χρονιά, και πριν τη λήξη του Σεπτέµβριο 
του 2011, το ευρωπαϊκό πρόγραµµα Leo-
nardo Da Vinci Transfer of Innovation µε 
την ονοµασία «POOLS 2» (παραγωγή α-
νοικτού συστήµατος εκµάθησης στο διαδί-
κτυο) έχει σχεδόν ολοκληρώσει τον κυριό-
τερο του στόχο: να προσαρµόσει και να 
µεταφέρει τα αποτελέσµατα του προϋπάρ-
χοντος προγράµµατος POOLS, στην Κύ-
προ, στη Μάλτα και στην Πορτογαλία.  

Για κάθε µία από τις γλώσσες, των παραπά-
νω χωρών, το POOLS2 έχει δηµιουργήσει 
φιλµάκια και υλικό και εφάρµοσε σε πιλοτική 
βάση µαθήµατα εκπαίδευσης δασκάλων πά-
νω στην ανάπτυξη και µεθοδολογία υλικού 
στο διαδίκτυο.  Τα φιλµάκια αυτά διατίθενται 
δωρεάν στην ιστοσελίδα του προγράµµατος, 
όπου  υπάρχει επίσης πρόσβαση σε αντίγραφα 
διδακτικού υλικού και βιβλίων των δασκάλων, τα 
οποία µπορούν να συµπεριληφθούν µέσα στις µελέτες ο-
ποιουδήποτε ενδιαφεροµένου.  Τα προαναφερθέντα φιλ-
µάκια που αφορούν στην Κύπρο, έχουν θεµατικές ενό-
τητες κυρίως πάνω στον πολιτισµό και την κουλτούρα 

του λαού και δείχνουν µε απλό και ενδια-
φέροντα τρόπο το χαρακτήρα του νησιού: 

www.languages.dk/digital/indexEL.html. 

Στην ιστοσελίδα µπορεί κανείς να δει και τα 
εργαλεία µε τα οποία ο εκπαιδευτής µπο-
ρεί να αναπτύξει δικό του υλικό για ένα 
µάθηµα γλώσσας, αξιοποιώντας τα πλεονε-
κτήµατα της µάθησης δια µέσου του διαδικτύ-
ου και να επιτρέψει στους δασκάλους αυτών 
των λιγότερο διαδεδοµένων γλωσσών της 
Ευρώπης, να χρησιµοποιήσουν τις τεχνολογί-
ες της πληροφορικής και επικοινωνίας στα 
µαθήµατα τους. Τα διαδικτυακά αυτά εργα-
λεία παρέχονται και σε φιλµάκια (D.I.Y=do 
it yourself) µε επιλογή γλώσσας, καθώς και 
µε οδηγίες που πρέπει ο εκπαιδευτής να ακο-
λουθήσει για να φτιάξει το δικό του υλικό στο 
διαδίκτυο σύµφωνα µε τις ανάγκες των εκά-

στοτε εκπαιδευοµένων.   

Στην Κύπρο έχουν γίνει επτά τρίωρα πιλοτικά µαθή-
µατα παρουσίασης και εκπαίδευσης δασκάλων σε τρία δη-
µόσια γυµνάσια της πρωτεύουσας, καθώς και στο Πανεπι-
στήµιο Λευκωσίας. Υπεύθυνο για την παραγωγή στην 
Κύπρο είναι το  Intercollege στη Λευκωσία.  

Περισσότερες πληροφορίες: www.languages.dk ή µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µε τις υπεύθυνες Καθηγήτριες  
κα Κλεονίκη Χρυσάνθου chrysanthou.n@unic.ac.cy και κα Μαρία Θεοδώρου theodorou.m@intercollege.ac.cy. 

POOLS-2: Παραγωγή ανοικτού συστήµατος εκµάθησης στο διαδίκτυο 

Στιγµιότυπα από την τελευταία 
συνάντηση της οµάδας Pools2 
στο Πανεπιστήµιο της Έβορας, 

Πορτογαλία.   


