Υ̟οστήριξη συνεργασίας και λήψης α̟οφάσεων σε
̟εριβάλλοντα υ̟ερσυσσώρευσης δεδοµένων: Το ευρω̟αϊκό έργο
Dicode
Τα ̟εριβάλλοντα συνεργασίας και λήψης α̟οφάσεων χαρακτηρίζονται συχνά α̟ό έναν τεράστιο
και ολοένα αυξανόµενο όγκο δεδοµένων, τα ο̟οία ̟ροέρχονται α̟ό διαφορετικές ̟ηγές και είναι
διαφορετικού τύ̟ου. Σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις, η ̟οσότητα της ̟ρωτογενούς ̟ληροφορίας είναι τόσο
υ̟ερβολική, ώστε οι λή̟τες α̟οφάσεων να χάνονται κατά τη διαδικασία θεώρησής της. Ε̟ίσης, τα
δεδοµένα αυτά διαφέρουν ως ̟ρος την υ̟οκειµενικότητα και σ̟ουδαιότητά τους, ̟οικίλλοντας
α̟ό ̟ροσω̟ικές γνώµες κι εκτιµήσεις έως ευρέως α̟οδεκτές ̟ρακτικές, αδιαµφισβήτητες µετρήσεις
κι ε̟ιστηµονικά α̟οτελέσµατα.
Μια βάση δεδοµένων µ̟ορεί σήµερα να α̟οθηκεύσει εύκολα έναν ̟ολύ µεγάλο όγκο δεδοµένων.
Το ̟ρόβληµα ̟ροκύ̟τει όταν θελήσουµε να αξιο̟οιήσουµε τα συσσωρευµένα αυτά δεδοµένα,
µέσω µιας κατάλληλης ανάλυσης ̟ου θα µας οδηγήσει στη λήψη κά̟οιας α̟όφασης. Είναι κοινά
̟αραδεκτό ότι, όταν τα ̟ράγµατα γίνονται ̟ερί̟λοκα, χρειάζεται να αναγνωρίσουµε, να
κατανοήσουµε και να αξιο̟οιήσουµε συγκεκριµένες διατάξεις δεδοµένων. Χρειάζεται να
θεωρήσουµε συγκεντρωτικά έναν µεγάλο όγκο δεδοµένων και στη συνέχεια να εξορύξουµε εκείνα
τα κοµµάτια γνώσης ̟ου ̟ραγµατικά χρειαζόµαστε.
Λαµβάνοντας υ̟όψη τα ̟αρα̟άνω, το ευρω̟αϊκό έργο Dicode (http://dicode-project.eu/)
στοχεύει στη διευκόλυνση και την ενίσχυση της συνεργασίας και των διαδικασιών λήψης
α̟οφάσεων σε ̟ερί̟λοκα ̟εριβάλλοντα. Για το σκο̟ό αυτό, το έργο θα αξιο̟οιήσει και θα
ε̟εκτείνει τις ̟λέον σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες ε̟εξεργασίας µεγάλου όγκου δεδοµένων
(cloud computing, MapReduce, Apache Hadoop, Apache Mahout) για τη στοχευµένη αναζήτηση,
ανάλυση και συγκεντρωτική θεώρηση δεδοµένων τεραστίου όγκου α̟ό διάφορες ̟ηγές.
Χτίζοντας ̟άνω σε τεχνολογίες αιχµής, η λύση ̟ου ̟ροβλέ̟ει το έργο Dicode βασίζεται στη
συνέργεια των δυνατοτήτων συλλογιστικής του ανθρώ̟ου και του υ̟ολογιστή. Η καινοτόµος
αυτή λύση θα ενορχηστρώνει ένα σύνολο α̟ό διαλειτουργικές υ̟ηρεσίες, οι ο̟οίες θα είναι σε
θέση να διαχειρίζονται α̟οδοτικά την υ̟ερ̟ληθώρα δεδοµένων και τη συνολική ̟ολυ̟λοκότητα
των εν λόγω διαδικασιών. Η ε̟ικύρωση των α̟οτελεσµάτων θα γίνει µέσω τριών ̟ερι̟τώσεων
χρήσης (use cases). Οι υ̟ηρεσίες ̟ου θα ανα̟τυχθούν στο ̟λαίσιο του έργου θα διατίθενται µε
άδειες χρήσης ανοικτού λογισµικού (open source).
Το έργο Dicode χρηµατοδοτείται α̟ό το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα (2007-2013) της
Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής κι έχει συνολικό κόστος 3,510,000 € (εκ των ο̟οίων η χρηµατοδότηση είναι
2,600,000 €). Ξεκίνησε την 1η Σε̟τέµβρη 2010 και θα διαρκέσει 36 µήνες. Οι εταίροι της
κοινο̟ραξίας του έργου είναι: το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υ̟ολογιστών
(συντονιστής του έργου), το Πανε̟ιστήµιο του Leeds, το Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung
der angewandten Forschung e.V., το Πανε̟ιστήµιο της Μαδρίτης, η εταιρία Νeofonie Gmbh, η
εταιρία Image Analysis Ltd, το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, και η
εταιρία Publicis Frankfurt GmbH.
Dicode site:

http://dicode-project.eu

Dicode στο Twitter: http://twitter.com/DICODE_EU
Dicode στο Facebook: http://www.facebook.com/people/Dicode-Eu/100001390513581

