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ΠΡΟ ΔΗΜΟΙΕΥΗ

Λευκωςία, 26 Ιανουαρίου 2011
ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ “iSense”
Μεγάλη επιτυχία ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ρομποτικισ και ευφυών ςυςτθμάτων με προχπολογιςμό 4
εκατομμφρια ευρώ κα ςυντονίηει θ Πολυτεχνικι Σχολι του Πανεπιςτθμίου Κφπρου. Ζξυπνα
ςυςτιματα υπολογιςτικισ νοθμοςφνθσ κα εντοπίηουν και κα προλαμβάνουν πικανά ςφάλματα
ςτθν λειτουργία μεγάλθσ κλίμακασ κατανεμθμζνων ςυςτθμάτων όπωσ π.χ. κατά τον ζλεγχο και
λειτουργία του δικτφου μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ, του δικτφου διανομισ
νεροφ, κατά τθ λειτουργία «ζξυπνων» κτθρίων κ.ο.κ.
Οι τελευταίεσ εξελίξεισ τθσ θλεκτρονικισ τεχνολογίασ ςε ενςωματωμζνα και διαςυνδεδεμζνα
ςυςτιματα επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ πολφπλοκων ςυςτθμάτων μεγάλθσ κλίμακασ τα οποία
ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυλλζξουν και να επεξεργαςτοφν πλθκώρα δεδομζνων
(χρθςιμοποιώντασ διάφορουσ αιςκθτιρεσ). Στθ πράξθ τα δεδομζνα που ςυλλζγονται μπορεί να
μθν είναι πάντα ςυμβατά μεταξφ τουσ, να περιζχουν ςφάλματα ι να ζρχονται και ςε αντίφαςθ
(π.χ., λόγω βλάβθσ κάποιων αιςκθτιρων). Ο βαςικόσ ςτόχοσ του ερευνθτικοφ ζργου είναι να
χρθςιμοποιιςει ςφγχρονεσ τεχνικζσ υπολογιςτικισ νοθμοςφνθσ ζτςι ώςτε να εντοπίηονται και,
όπου είναι δυνατό, να διορκώνονται ενδεχόμενα προβλιματα ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων
πριν δθμιουργθκεί μεγάλο πρόβλθμα ςτθ λειτουργία τζτοιων ςυςτθμάτων ηωτικισ ςθμαςίασ.
Αυτόσ είναι ζνασ ςθμαντικόσ τομζασ ζρευνασ ςτθν ανάπτυξθ των τεχνολογιών πλθροφορίασ και
τθλεπικοινωνιών και το Πανεπιςτιμιο Κφπρου κατζχει θγετικό ρόλο, όπωσ διαφαίνεται και από
το ςυντονιςμό του προγράμματοσ “iSense”.
Το Ερευνθτικό Κζντρο Τεχνολογίασ Ευφυών Συςτθμάτων και Δικτφων «Κοίοσ» και το Τμιμα
Ηλεκτρολόγων Μθχανικών και Μθχανικών Υπολογιςτών του Πανεπιςτθμίου Κφπρου
εξαςφάλιςαν τθν μείηονοσ ςθμαςίασ χρθματοδότθςθ, υποβάλλοντασ μια πρωτοποριακι πρόταςθ

με κζμα τθν αξιόπιςτθ λειτουργία μεγάλθσ κλίμακασ κατανεμθμζνων ςυςτθμάτων ςτθν
παρουςία ςφαλμάτων. Η πρόταςθ που αξιολογικθκε ςτο πλαίςιο του 7oυ Προγράμματοσ
Πλαιςίου για Ζρευνα και Τεχνολογικι Ανάπτυξθ (7ΠΠ) κα υλοποιθκεί με τθ ςυμβολι μίασ
πολυμελοφσ διεπιςτθμονικι ομάδασ από διεκνώσ αναγνωριςμζνουσ ερευνθτζσ από Κφπρο,
Ιταλία, Αγγλία και Ιςπανία και κα ςυντονίηεται από το Πανεπιςτιμιο Κφπρου. Το πρόγραμμα κα
δθμιουργιςει νζεσ κζςεισ εργαςίασ για 5 μεταπτυχιακοφσ ςυνεργάτεσ και 20 ςυνολικά
ερευνθτζσ.
Συντονιςτισ του ζργου είναι ο Μάριοσ Πολυκάρπου, Κακθγθτισ του Τμιματοσ Ηλεκτρολόγων
Μθχανικών και Μθχανικών Υπολογιςτών και Διευκυντισ του Ερευνθτικοφ Κζντρου Κοίοσ, ενώ τθν
ομάδα του Πανεπιςτθμίου Κφπρου ςυμπλθρώνουν ο Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Χρίςτοσ
Παναγιώτου, ο Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Γιώργοσ Ζλλθνασ και ο Επίκουροσ Κακθγθτισ Ηλίασ
Κυριακίδθσ του ίδιου τμιματοσ.
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