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Τι είναι η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC);

Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC), ή αλλιώς υπερυπολογιστική, αναφέρεται σε υπολογιστικά
συστήματα με εξαιρετικά υψηλή υπολογιστική ισχύ που μπορούν να επιλύουν ιδιαιτέρως περίπλοκα και
απαιτητικά προβλήματα.

Οι υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης μπορούν πλέον να εκτελούν πάνω από 1015 πράξεις ανά
δευτερόλεπτο (επιδόσεις πετακλίμακας), ενώ τα κορυφαία συστήματα υπερβαίνουν τις 1017 πράξεις
ανά δευτερόλεπτο (επιδόσεις προεξακλίμακας). Από το 2022, η επόμενη γενιά (επιδόσεις εξακλίμακας)
θα μπορεί να εκτελεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια (1018) πράξεις ανά δευτερόλεπτο,
μια υπολογιστική ισχύ συγκρίσιμη με το σύνολο της υπολογιστικής ικανότητας όλων των κινητών
τηλεφώνων του πληθυσμού της ΕΕ.

Γιατί χρειάζεται αυτός ο προτεινόμενος κανονισμός δύο έτη μετά τη σύσταση της κοινής
επιχείρησης EuroHPC;

Η κοινή επιχείρηση ευρωπαϊκής υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (κοινή επιχείρηση EuroHPC)
συστάθηκε το 2018, αρχικά έως το 2026, περίοδος που αντιστοιχεί στη διάρκεια ζωής των πρώτων
συστημάτων υπερυπολογιστικής τα οποία προμηθεύτηκε κατά την περίοδο 2019-20. Η κύρια
χρηματοδότησή της προέρχεται από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ –Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)– και θα λήξει το 2020.

Τα νέα κονδύλια από τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» , «Ψηφιακή Ευρώπη» και τον μηχανισμό
«Συνδέοντας την Ευρώπη» για την επόμενη δεκαετία είναι απαραίτητα για να τεθούν σε λειτουργία
νέα, ακόμα πιο ισχυρά συστήματα υπερυπολογιστικής και (σύντομα) κβαντικής υπολογιστικής, καθώς
και για να στηριχθούν νέες προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας μετά το 2020. Ο προτεινόμενος νέος
κανονισμός θα αντικατοπτρίζει τις πρόσφατες ευρείες κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις,
καθώς και την εξέλιξη των απαιτήσεων των τελικών χρηστών που επηρεάζουν την ανάπτυξη της
υπερυπολογιστικής στην ΕΕ και παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών προτεραιοτήτων
της ΕΕ για την περίοδο 2020-25. Η αναθεώρηση παρέχει την ευκαιρία επικαιροποίησης της αποστολής
της κοινής επιχείρησης EuroHPC, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις αυτές και τα διδάγματα που
αντλήθηκαν από τις τρέχουσες δραστηριότητές της.

Τι θα αλλάξει με τον προτεινόμενο νέο κανονισμό;

Στόχος του προτεινόμενου νέου κανονισμού είναι να καθοριστεί μια νέα φιλόδοξη αποστολή και
προϋπολογισμός ύψους 8 δισ. ευρώ για την κοινή επιχείρηση EuroHPC, ώστε να διατηρηθεί ο ηγετικός
ρόλος της ΕΕ στον τομέα της υπερυπολογιστικής. Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2021 – 2033 θα
προέλθει από επένδυση της ΕΕ ύψους 3,5 δισ. ευρώ από τα επόμενα ΠΔΠ, ισότιμη επένδυση από τα
κράτη μέλη που συμμετέχουν στην κοινή επιχείρηση (κράτη μέλη και τυχόν άλλες συνδεδεμένες
χώρες) και επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ (σε είδος, αλλά επίσης σε χρήμα) από μέλη της κοινής
επιχείρησης EuroHPC από τον ιδιωτικό τομέα.  

Ο αρχικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης ήταν περίπου 1,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2018-
20, με τη συνεισφορά της ΕΕ να ανέρχεται σε 536 εκατ. ευρώ από το τρέχον ΠΔΠ (2014-2020), και το
υπόλοιπο ποσό να προέρχεται από τα συμμετέχοντα κράτη. Μέλη από τον ιδιωτικό τομέα συνεισέφεραν
επιπλέον 422 εκατ. ευρώ υπό μορφή εισφορών σε είδος.

Με τον νέο, φιλόδοξο προϋπολογισμό, ύψους 8 δισ. ευρώ, η κοινή επιχείρηση EuroHPC:
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θα αναπτύξει, θα θέσει σε λειτουργία, θα επεκτείνει και θα συντηρήσει μια παγκόσμιας κλάσης
υποδομή υπερυπολογιστικής και δεδομένων εξακλίμακας και μετα-εξακλίμακας,
προσανατολισμένη σε βασικές επιστημονικές, βιομηχανικές και κοινωνικές εφαρμογές·

θα αναπτύξει και θα θέσει σε λειτουργία μια υποδομή κβαντικής υπολογιστικής και κβαντικής
προσομοίωσης, ενσωματωμένη στην υποδομή υπερυπολογιστικής·

θα συγκεντρώσει πόρους υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και κβαντικής υπολογιστικής και θα
τους καταστήσει προσβάσιμους σε χρήστες σε ολόκληρη την Ευρώπη·

θα επεκτείνει και θα εκδημοκρατίσει τη χρήση της υπερυπολογιστικής σε ευρύτερο φάσμα
επιστημονικών και βιομηχανικών χρηστών, π.χ. βοηθώντας τις ΜΜΕ να αναπτύξουν καινοτόμα
επεξηγηματικά υπομνήματα με χρήση της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και παρέχοντάς
τους ευκαιρίες κατάρτισης και κρίσιμες δεξιότητες·

θα παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς υπερυπολογιστικής νέφους σε ευρύ φάσμα χρηστών του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων για τον ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο δεδομένων,
όπως παρουσιάζεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα του 2020·

θα αναπτύξει τεχνολογίες και εφαρμογές για να υποστηρίξει ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα
υπερυπολογιστικής, θα αναπτύξει πιο οικολογική υπολογιστική και θα αξιοποιήσει τις συνέργειες
της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων με τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, μαζικών
δεδομένων και υπολογιστικού νέφους.

Πώς θα χορηγείται πρόσβαση σε όλους τους χρήστες ανά την Ευρώπη;

Η κοινή επιχείρηση EuroHPC θα καταστήσει προσβάσιμους τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς πόρους
υπερυπολογιστικής και κβαντικής υπολογιστικής σε όλους τους χρήστες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους. Οι κύριοι χρήστες των μηχανών EuroHPC θα
είναι ερευνητές και επιστήμονες. Στόχος είναι επίσης να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των χρηστών του
δημόσιου τομέα και της βιομηχανίας, ιδίως των ΜΜΕ που δεν διαθέτουν εσωτερικούς πόρους για να
επωφεληθούν από αυτές τις νέες τεχνολογίες.

Η κοινή επιχείρηση EuroHPC θα διαχειρίζεται τον χρόνο πρόσβασης στα 8 νέα κέντρα
υπερυπολογιστικής που θα διαθέτει, ανάλογα με το επίπεδο χρηματοδότησής της (50 % για τα
συστήματα προεξακλίμακας και έως 35 % για τα συστήματα πετακλίμακας).

Η κατανομή χρόνου πρόσβασης στους υπερυπολογιστές της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να είναι
δωρεάν για τους δημόσιους χρήστες. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται δωρεάν για τους ιδιώτες χρήστες
για τις εφαρμογές τους που σχετίζονται με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» ή το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», καθώς
και για ιδιωτικές δραστηριότητες καινοτομίας των ΜΜΕ, κατά περίπτωση. Αυτή η κατανομή χρόνου
πρόσβασης θα πρέπει κατά κύριο λόγο να βασίζεται σε περιοδικές, και αξιολογούμενες από ομοτίμους
ανοικτές προσκλήσεις, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι επιλέξιμοι Eυρωπαίοι χρήστες.
Μέσω αυτών των προσκλήσεων, η κοινή επιχείρηση EuroHPC θα εξασφαλίσει την ισόρροπη και
κατάλληλη κατανομή των πόρων υπερυπολογιστικής που θα προσφέρει στην κοινότητα των χρηστών
της.

Για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων και για πρωτοβουλίες στρατηγικής
σημασίας για την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών Προορισμός Γη, του εμβληματικού
έργου Ανθρώπινος εγκέφαλος, της πρωτοβουλίας «1+ εκατομμύριο γονιδιώματα», των κοινών
ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων που λειτουργούν σε τομείς δημοσίου συμφέροντος, θα χορηγείται
χρόνος πρόσβασης χωρίς πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων για την καταπολέμηση
του κορονοϊού;

Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων είναι μία από τις βασικές τεχνολογίες που συμβάλλουν στην
καταπολέμηση της παγκόσμιας πανδημίας του κορονοϊού. Συμβάλλει στην πρόβλεψη της πορείας της
εξάπλωσης της λοίμωξης, στηρίζει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα με βάση
σενάρια και προσομοιώσεις, και επιταχύνει δραστικά την ανάπτυξη θεραπειών και την αξιολόγηση των
σεναρίων για την περίοδο μετά την πανδημία.

Ένα παράδειγμα είναι το έργο Exscalate4CoV. Με πολύ μεγάλους πόρους υπερυπολογιστικής και
στήριξη από βιολογικά ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα και φαρμακευτικές εταιρείες, το έργο αναλύει την
δραστικότητα που έχουν περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια μόρια φαρμάκων κατά των ιικών
πρωτεϊνών της COVID-19. Με τη χρήση κλασικής υπολογιστικής, για την ανάλυση κάθε μορίου θα
απαιτούνταν ολόκληροι μήνες, ενώ η προσομοίωση με πόρους υπερυπολογιστικής μπορεί να γίνει σε
50 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τον Ιούνιο, η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ κοινοπραξία
Exscalate4CoV ανακοίνωσε ότι η ραλοξιφαίνη, ένα ήδη καταχωρισμένο γενόσημο φάρμακο που
χρησιμοποιείται στη θεραπεία της οστεοπόρωσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στη

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/destination-earth-destine
https://www.humanbrainproject.eu/en/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-1-million-genomes-initiative
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-towards-common-european-data-space
https://www.exscalate4cov.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_890
https://www.exscalate4cov.eu/
https://www.dompe.com/en/media/press-releases/eu-supported-private-public-consortium-exscalate4cov-raloxifene-proposed-for-clinical-trials-after-tests-show-it-inhibits-sars-cov-2


θεραπεία ασθενών της νόσου COVID-19 με ήπια συμπτωματική λοίμωξη. Το φάρμακο αυτό είναι πλέον
έτοιμο να υποβληθεί σε κλινικές δοκιμές και οι εργασίες συνεχίζονται για άλλα υποσχόμενα μόρια.

Η Επιτροπή συνεργάζεται με μέλη της PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe,
Σύμπραξη προηγμένης υπολογιστικής στην Ευρώπη) και κινητοποιεί ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές
παγκοσμίας κλάσης στο πλαίσιο ενός συστήματος πρόσβασης έκτακτης ανάγκης/προτεραιότητας για
υπολογιστική έρευνα με στόχο τη νόσο COVID-19, παρέχοντας στους ερευνητές πρόσβαση σε πόρους
υπερυπολογιστικής και δεδομένων. Άλλες πρωτοβουλίες (π.χ. BioExcel και CompBioMed )
χρησιμοποιούν την υπερυπολογιστική για να αναλύσουν την προέλευση και τη δομή του γονιδιώματος
του SARS-CoV-2, για να μελετήσουν την εξάπλωση του ιού εντός των κοινοτήτων και τον τρόπο με τον
οποίο ο ιός αλληλεπιδρά με τα ανθρώπινα κύτταρα, και για να επιταχύνουν την ανάπτυξη εμβολίων με
τον εντοπισμό ιικών πρωτεϊνών που ενισχύουν την ανοσία.

Πώς μπορεί η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων να βοηθήσει την κοινωνία, τη βιομηχανία και
την επιστήμη μας;

Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων είναι απαραίτητη για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού
της κοινωνίας και της οικονομίας μας και συμβάλλει στην ψηφιοποίηση των βιομηχανικών τομέων που
αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 53 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Είναι η κινητήρια δύναμη που μεταφέρει
τα οφέλη της ψηφιοποίησης στους πολίτες και στις επιχειρήσεις της ΕΕ. Σήμερα, η υπολογιστική
υψηλών επιδόσεων υποστηρίζει περισσότερες από 800 επιστημονικές, βιομηχανικές και δημόσιες
εφαρμογές που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην τόνωση της βιομηχανικής
ανταγωνιστικότητας και στην προαγωγή της επιστήμης.

Κοινωνία: Οι εφαρμογές υπερυπολογιστικής αποτελούν στρατηγικό πόρο για την κατανόηση του
συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου μας και μετατρέπουν τις παγκόσμιες προκλήσεις σε ευκαιρίες
καινοτομίας για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Η υπερυπολογιστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
προσομοίωση των χημικών αντιδράσεων, την κατανόηση νευρολογικών διαταραχών και την ανάπτυξη
θεραπειών ακριβείας, την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ωκεανών, τη μετεωρολογική
πρόβλεψη με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και την εξέλιξη των γήινων πόρων. Η υπερυπολογιστική είναι
επίσης καίριας σημασίας για την ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων, τα οποία παράγουν και
χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων για τη συνεχή ανάλυση της γεωγραφικής θέσης τους,
των συνθηκών του οδικού δικτύου, της κατάστασης του οχήματος, της άνεσης των επιβατών και της
ασφάλειάς τους. Η υπερυπολογιστική είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση βιώσιμης γεωργίας, ώστε
να καταστούν δυνατές προσομοιώσεις της ανάπτυξης φυτών, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία πιο
εύρωστων και παραγωγικών ποικιλιών καλλιεργειών. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την εθνική
ασφάλεια, την άμυνα και την κυριαρχία, καθώς οι υπερυπολογιστές χρησιμοποιούνται για την
ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο,
ιδίως όσον αφορά την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Βιομηχανία: Η υπερυπολογιστική δίνει τη δυνατότητα καινοτομίας στους κλάδους της
αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροδιαστημικής, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της υγείας,
καθώς και σε άλλους βιομηχανικούς τομείς. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να δημιουργήσουν προϊόντα
και υπηρεσίες υψηλότερης αξίας, ανοίγοντας τον δρόμο για καινοτόμες βιομηχανικές εφαρμογές, από
ασφαλέστερα και πιο οικολογικά οχήματα έως την εξατομικευμένη ιατρική. Ειδικότερα, η χρήση
εφαρμογών υπερυπολογιστικής στο νέφος θα διευκολύνει τις ΜΜΕ που δεν διαθέτουν τα οικονομικά
μέσα να επενδύσουν σε δεξιότητες του προσωπικού τους να αναπτύξουν και να παραγάγουν καλύτερα
προϊόντα και υπηρεσίες.

Επιστήμες: Οι εφαρμογές και οι υποδομές υπερυπολογιστικής είναι απαραίτητες για τη βαθύτερη
κατανόηση ενός ευρέος φάσματος επιστημονικών πεδίων και οι εφαρμογές υπερυπολογιστικής στην
επιστήμη είναι αμέτρητες. Πολλές πρόσφατες ανακαλύψεις δεν θα ήταν δυνατές χωρίς πρόσβαση
στους πλέον προηγμένους υπερυπολογιστές, π.χ. τα βραβεία Νόμπελ Χημείας 2013 (οι
υπερυπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη ισχυρών υπολογιστικών προγραμμάτων και
λογισμικού, για την κατανόηση και την πρόβλεψη πολύπλοκων χημικών διεργασιών) και Φυσικής
2017 (οι υπερυπολογιστές συνέβαλαν στη πραγματοποίηση πολύπλοκων υπολογισμών για την
ανίχνευση των, μέχρι τότε προβλεπόμενων από τη θεωρία, βαρυτικών κυμάτων).

Ποια είναι η σχέση μεταξύ της υπερυπολογιστικής και της κβαντικής υπολογιστικής;

Ο προτεινόμενος νέος κανονισμός θα επιτρέψει στην Επιτροπή να επενδύσει στην κατασκευή υβριδικών
υπολογιστών που συνδυάζουν στοιχεία κβαντικής και κλασικής υπολογιστικής.

Η κβαντική υπολογιστική βασίζεται σε κβαντικά δυφία, τα οποία μας επιτρέπουν να υπολογίζουμε
παράλληλα εκατομμύρια πιθανότητες, αντί για μία κάθε φορά, όπως συνηθίζεται στους συνήθεις
υπολογιστές. Αυτές οι νέες υβριδικές μηχανές θα χρησιμοποιούν τα καλύτερα στοιχεία από τις δύο
συμπληρωματικές τεχνολογίες, με τους κβαντικούς επεξεργαστές να λειτουργούν ως επιταχυντές για
ορισμένους από τους υπερυπολογιστές της κοινής επιχείρησης EuroHPC. Ακόμη και πριν από την
πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των κβαντικών υπολογιστών, θα είναι δυνατή η εκτέλεση

https://prace-ri.eu/
https://bioexcel.eu/
https://bioexcel.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security


λειτουργιών (π.χ. προβλήματα βελτιστοποίησης στον τομέα της εφοδιαστικής και του
προγραμματισμού) τις οποίες δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να επιτελέσει κανένας
υπερυπολογιστής.

Ποια είναι η σχέση μεταξύ της υπερυπολογιστικής και της τεχνητής νοημοσύνης;

Οι προσομοιώσεις που εκτελούνται σε μηχανές υπερυπολογιστικής παράγουν τεράστιο όγκο δεδομένων,
και οι τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βοηθήσουν στην επεξεργασία, την οργάνωση και την
ερμηνεία τους. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση πολύπλοκων
προσομοιώσεων με υπερυπολογιστές, καθιστώντας τις ταχύτερες, ακριβέστερες και αυτοβελτιούμενες.
Ομοίως, η υπερυπολογιστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξήγηση, την κατανόηση και τη
βελτίωση των αποφάσεων που λαμβάνει η ΤΝ.

Συνάδει η υπερυπολογιστική με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας;

Η κοινή επιχείρηση EuroHPC δίνει ήδη τον τόνο σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη
τεχνολογιών χαμηλής ισχύος για τους υπερυπολογιστές. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να
εφαρμοστούν ευρύτερα, συμβάλλοντας στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των λύσεων ΤΠΕ, π.χ.
σε επεξεργαστές και επιταχυντές χαμηλής ισχύος. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πιο
οικολογική υπολογιστική με ενεργειακά αποδοτικούς υπερυπολογιστές και ενεργειακά αποδοτικά κέντρα
δεδομένων, π.χ. με τη χρήση δυναμικών τεχνικών εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης ενέργειας,
όπως η προηγμένη ψύξη και η ανακύκλωση της παραγόμενης θερμότητας.

Σε μεγαλύτερη κλίμακα, η υπερυπολογιστική αποτελεί στρατηγικό πόρο για τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, χάρη σε προσομοιώσεις και
εφαρμογές που λειτουργούν με βάση τους υπερυπολογιστές και παρέχουν τα μέσα για τον σχεδιασμό
αποτελεσματικών λύσεων, μετατρέποντας τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες κοινωνικής
καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης.

Ποια είναι η σχέση μεταξύ της υπερυπολογιστικής και των κοινών ευρωπαϊκών χώρων
δεδομένων;

Ο όγκος των δεδομένων που παράγονται παγκοσμίως αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, από 33 zettabytes
(1 zettabyte = 1 τρισεκατομμύρια gigabytes) το 2018 σε πρόβλεπόμενα 175 zettabytes το 2025. Τα
δεδομένα είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης. Είναι η βάση για πολλά νέα προϊόντα
και υπηρεσίες που τονώνουν την παραγωγικότητα, αυξάνουν την αποδοτικότητα των πόρων σε όλους
τους τομείς της οικονομίας, καθιστούν εφικτή την περαιτέρω εξατομίκευση προϊόντων και υπηρεσιών,
και συμβάλλουν στη βελτίωση της χάραξης πολιτικής και στην αναβάθμιση των κρατικών υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, η ανάλογη υπολογιστική ισχύς είναι καίριας σημασίας για την επεξεργασία και την
ανάλυση του αυξανόμενου όγκου δεδομένων, καθώς και για την πλήρη αξιοποίησή τους προς όφελος
των πολιτών, των επιχειρήσεων, των ερευνητών και των δημόσιων διοικήσεων.

Η υπερυπολογιστική θα είναι ουσιαστικής σημασίας για τη στήριξη της δημιουργίας των εννέα
τομεακών κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων, στηρίζοντας μια ενιαία αγορά δεδομένων και
προωθώντας δημόσιες, βιομηχανικές και επιστημονικές εφαρμογές προς όφελος των πολιτών και των
επιχειρήσεων.

Ποια είναι τα τρέχοντα μέλη της κοινής επιχείρησης EuroHPC;

Τα τρέχοντα μέλη της κοινής επιχείρησης EuroHPC είναι η ΕΕ (που εκπροσωπείται από την Επιτροπή),
32 συμμετέχοντα κράτη (26 κράτη μέλη και 6 χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα Ορίζων
2020),[1] και δύο μέλη από τον ιδιωτικό τομέα: η European Technology Platform for High Performance
Computing Association (ETP4HPC) και η Big Data Value Association (BDVA). Η κοινή επιχείρηση
βασίζεται επίσης στη συνεργασία με βασικούς ευρωπαϊκούς παράγοντες, όπως η σύμπραξη PRACE
(Partnership for Advanced Computing in Europe) και το δίκτυο GEANT (το πανευρωπαϊκό υψίρρυθμο
δίκτυο έρευνας και εκπαίδευσης).

Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης EuroHPC όπως υφίσταται
σήμερα;

Η κοινή επιχείρηση EuroHPC υποστηρίζει επί του παρόντος δύο κύριες δραστηριότητες:

Την απόκτηση οκτώ νέων συστημάτων υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης με κοινή
επένδυση 830 εκατ. ευρώ από την ΕΕ και τα συμμετέχοντα κράτη: τρία συστήματα
προεξακλίμακας και πέντε ακόμα συστήματα πετακλίμακας. Αφού τεθούν σε λειτουργία έως τις
αρχές του 2021, οι υπερυπολογιστές αυτοί θα οκταπλασιάσουν τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα ωφελήσουν τους επιστημονικούς, βιομηχανικούς και δημόσιους
χρήστες.

Τη χρηματοδότηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη ενός εξαιρετικά

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://www.etp4hpc.eu/
http://www.bdva.eu/
https://prace-ri.eu/
https://www.geant.org/


ανταγωνιστικού και καινοτόμου οικοσυστήματος υπερυπολογιστικής στην ΕΕ, που θα καλύπτει
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τους επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας,
αλγόριθμους, εφαρμογές και υπηρεσίες έως δεξιότητες για την υπερυπολογιστική της επόμενης
γενιάς. Η κοινή επιχείρηση έχει δεσμεύσει 185 εκατ. ευρώ, στα οποία θα πρέπει να προστεθεί ίσο
ποσό από τα συμμετέχοντα κράτη κατά την περίοδο 2019-20 για τη στήριξη αυτών των δράσεων
και την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου, της τεχνολογικής αυτονομίας και του δυναμικού
καινοτομίας της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή θέτει νέα φιλόδοξη αποστολή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα της
υπερυπολογιστικής

Ενημερωτικό δελτίο για την ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων

Προτεινόμενος κανονισμός

Ιστότοπος της κοινής επιχείρησης EuroHPC

Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης

Δελτίο Τύπου σχετικά με τις κύριες πρωτοβουλίες για την κατάσταση της Ένωσης το 2020

Ειδική ιστοσελίδα για την κατάσταση της Ένωσης το 2020

 

[1]  26 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία,
Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία,
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία) συν 6
συνδεδεμένες χώρες (Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία, Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία και Τουρκία).
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
Marietta GRAMMENOU (+32 2 298 35 83)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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