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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Συγκέντρωση χρηστών OpenStack μετά το Summit

H Τοπική κοινότητα χρηστών OpenStack (#OSATH) σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική

Εταιρεία  Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού  Ανοιχτού  Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) διοργανώνει

στο InnovAthens, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 19.00, εκδήλωση με θέμα:

Συγκέντρωση χρηστών OpenStack μετά το Summit

Το  OpenStack  είναι  πλατφόρμα  ανοικτού  κώδικα  για  τη  διαχείριση  υπολογιστικών

συστημάτων  νέφους  (cloud  computing).  Είναι  μια  από  τις  μεγαλύτερες  πλατφόρμες

infrastructure as a service (IaaS) υποστηριζόμενη από περισσότερες από 200 εταιρίες του

χώρου.

Η ελληνική κοινότητα χρηστών OpenStack θα παρακολουθήσει το  OpenStack Summit στο

Παρίσι της Γαλλίας, που θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 3-7 Νοεμβρίου 2014. 

Το OpenStack Summit είναι ένα συνέδριο που θα διαρκέσει πέντε ημέρες και αναφέρεται σε

προγραμματιστές, χρήστες και διαχειριστές του OpenStack Cloud Software. 

Με αφορμή την εμπειρία αυτή θα πραγματοποιείθεί η συνάντηση. Στόχος είναι να έρθουμε σε

επικοινωνία και να συζητήσουμε γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις του project OpenStack.

Επιπλέον,  δεδομένης  της  ευκαιρίας  της  συνάντησης  θα  υπάρξει  ενημέρωση  για  τις

προσθήκες και τις βελτιώσεις της τελευταίας έκδοσης Juno, καθώς και ανοιχτή συζήτηση με

αναφορές στις δραστηριότητες των μελών της κοινότητας.

http://www.meetup.com/Athens-OpenStack-User-Group/
https://www.openstack.org/summit/openstack-paris-summit-2014/
http://www.innovathens.gr/
http://www.eellak.gr/


Για  περισσότερες  πληροφορίες  και  επικοινωνία  με  την  ελληνική  κοινότητα  Openstack

μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Για την  καλύτερη οργάνωση του  χώρου παρακαλούνται  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  να
δηλώσουν συμμετοχή στη σχετική φόρμα.

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ:
H  μη-κερδοσκοπική  Εταιρεία  ΕΛ/ΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,   σήμερα  αποτελείται  από  29
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο
να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου
Λογισμικού,  του  Ανοιχτού  Περιεχομένου,  των  Ανοιχτών  Δεδομένων και  των  Τεχνολογιών
Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής στο  χώρο  της  εκπαίδευσης,  του  δημόσιου  τομέα και  των
επιχειρήσεων στην  Ελλάδα,  ενώ παράλληλα φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  κέντρο  γνώσης και
πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν
στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την
υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή
των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού,
Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί τα
Creative  Commons,  είναι  ιδρυτικό  μέλος  του  COMMUNIA,  του  FAB  LAB
ATHENS(http://fablabathens.gr/)  και  μέλος  του  Open  Government  Partnership  (OGP)
Network.

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη 210-7474-271, info@eellak.gr

http://www.ogphub.org/
http://www.ogphub.org/
http://fablabathens.gr/
http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Private_sector
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Education
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_content
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Openness
https://docs.google.com/a/eellak.gr/forms/d/1H2fyoQrL3iVXon3js2Q8dxvqAGS6SwTyuR6vb1OvjWE/edit#
http://www.meetup.com/Athens-OpenStack-User-Group

