
 
 
   

   

  
  
  
   

 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επέκταση του νέου HPC του Τhe Cyprus Institute 

 

Αθήνα, 16/11/2021 

 

H Cosmos Business Systems ανέλαβε την επέκταση της κεντρικής υποδομής του 

Computation-based Science and Technology Research Center (CaSToRC/2021) του Τhe Cyprus 

Institute, σημειώνοντας ότι αυτό είναι το τρίτο που εγκαθιστά στο Ινστιτούτο και το 11ο 

συνολικά σε Ελλάδα και Κύπρο.  Το έργο υλοποιείται από την CBS IT Systems.  

Το νέο σύστημα, αποτελεί εξαιρετικής σημασίας προσθήκη στην υφιστάμενη Εθνική 

Υπερυπολογιστική υποδομή (High Performance Computer, HPC) της Κύπρου, με κύριο στόχο την 

παροχή των απαραίτητων πόρων στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Η λύση θα 

αποτελείται από πολλαπλά συστήματα Lenovo SR670 modular servers powered by NVIDIA 

A100 GPUs, θα διασυνδέεται με την νεότερη τεχνολογία Infiniband HDR200 και θα αποδίδει 

περισσότερα από 0,5Pflop/s.       

Την υποδομή, θα υποστηρίζουν ο απαραίτητος αριθμός Management και Front End 

nodes. Για την αποτελεσματική ψύξη του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν νέα πρωτοποριακά 

συστήματα άμεσης υδρόψυξης απευθείας στα ηλεκτρονικά κυκλώματα χωρίς ενεργοβόρους 

Heat Exchangers. 

H Cosmos σταθερά επενδύει στις τεχνολογίες HPC και Data Center, ήδη από το 2014 και 

έχει τα περισσότερα εγκατεστημένα υπερυπολογιστικά συστήματα στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη.  

Παράλληλα, με την αντιπροσώπευση της NVIDIA επεκτείνει απεριόριστα την 

τεχνογνωσία της στον τομέα των Big Data Analysis και AI. 

 

 

 

 



   
  

 
 

  

 

 

 

 

Σχετικά με την CBS IT Systems Cyprus LTD  

 

H CBS IT Systems Cyprus LTD συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των 

ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Κυπριακής αγοράς. Ιδρύθηκε στην Λευκωσία 

της Κύπρου το 2010 ως θυγατρική εταιρεία της Cosmos Business Systems AEBE, η οποία δραστηριοποιείται στον 

τομέα της Πληροφορικής από το 1988.  

Η δραστηριότητα της CBS IT (CY) επικεντρώνεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών (Data Centers, υποδομές πληροφορικής και δικτύων) , την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

υποστήριξης επιχειρήσεων καθώς και την εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού (ERP, CRM, BI, BPM).  Η εταιρεία 

διακινεί επίσης τυποποιημένο λογισμικό, ενώ αναλαμβάνει έργα στα οποία περιλαμβάνονται εφαρμογές, καθώς 

και υπηρεσίες βασισμένες στο διαδίκτυο (Internet) και το Cloud. 

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2020 ανήλθε στα 40 εκ. € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις 

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

Για περισσότερες πληροφορίες CBS IT Systems (Cyprus) LTD, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα. Μαίρη 

Ανδρέου, τηλ.: +357 22442101, fax: +357 22313840, email: andreoum@cbs.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.cbsit.com.cy.   

 

 

 

H Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) είναι μια εταιρεία αξίας US$60 δισεκατομμυρίων που ανήκει στη λίστα 

Fortune 500, με 63.000 εργαζομένους που δραστηριοποιείται σε 180 αγορές σε όλον τον κόσμο. Εστιάζοντας σε 

ένα τολμηρό όραμα για την παροχή πιο έξυπνης τεχνολογίας για όλους, αναπτύσσουμε τεχνολογίες που 

αλλάζουν τον κόσμο και δημιουργούν μια αξιόπιστη και βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς.  

Με τον σχεδιασμό και την κατασκευή του πιο ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου έξυπνων συσκευών και 

υποδομών στον κόσμο, ηγούμαστε του Έξυπνου Μετασχηματισμού - για να δημιουργήσουμε καλύτερες 

εμπειρίες και ευκαιρίες για εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο.  

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το: https://www.lenovo.com, ακολουθήστε μας 

στα LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Weibo και δείτε τα πιο πρόσφατα νέα μας στο StoryHub. 
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