Tο Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ / GRNET) σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) διοργανώνουν
ηµερίδα µε θέµα:

"WiMAX: Ευκαιρία για την Ελλάδα;"
Η ηµερίδα οργανώνεται µε πρωτοβουλία του Εργαστηρίου ∆ιαχείρισης & Βελτίστου Σχεδιασµού ∆ικτύων (NETMODE) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ. Υπολογιστών
του ΕΜΠ και εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου του Ε∆ΕΤ «Ευρυζωνικά ∆ίκτυα και Υπηρεσίες: ∆ράσεις Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης» που χρηµατοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Μέτρο 4.2, Πρόσκληση 84).

Η ηµερίδα έχει ως στόχο την ενηµέρωση της ελληνικής κοινότητας που ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη ασύρµατων δικτύων, σχετικά µε τις
εξελίξεις στην πολλά υποσχόµενη τεχνολογία WiMAX.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη δυνατότητα-ευκαιρία να χρησιµοποιηθεί η τεχνολογία στα έργα ευρυζωνικών του Ε.Π. ΚτΠ που
χρηµατοδοτούν και χρήση ασύρµατων δικτύων (πρόσκληση 93 και 105).
Στο πρώτο µέρος της εκδήλωση έχουν προσκληθεί ως οµιλητές ειδικοί επιστήµονες και εκπρόσωποι εταιρειών οι οποίες κατασκευάζουν
εξοπλισµό που χρησιµοποιεί την τεχνολογία WiMAX και συµµετέχουν στον 802.16 οργανισµό προτυποποίησης. Όλες οι παρουσιάσεις του
πρώτου µέρους θα γίνουν στα αγγλικά.
Τα θέµατα που θα καλυφθούν στο πρώτο µέρος της εκδήλωσης:
• Παρουσίαση της τεχνολογίας WiMAX.
• ∆ιαθέσιµα προϊόντα που βασίζονται στην τεχνολογία WiMAX.
• Περιορισµοί (νοµικοί και τεχνολογικοί) της τεχνολογίας WiMAX.
• Εξέλιξη της τεχνολογίας WiMAX και χρονικές προβλέψεις (roadmap) για την ευρεία εµπορική χρήση της.
• Παραδείγµατα (case studies) υπαρχουσών εγκαταστάσεων WiMAX.
Στο απογευµατινό µέρος θα γίνει σύντοµη αναφορά στα σχετικά έργα της ΚτΠ που ενθαρρύνουν ευρυζωνικές εναλλακτικές λύσεις στην
περιφέρεια της χώρας, αναφορά στην τεχνολογία από τον ΟΤΕ καθώς και σενάρια χρήσης και αποτελέσµατα δοκιµών από το Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων.
Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 23 Μαΐου 2005 στο Αµφιθέατρο Πολυµέσων στο κτήριο της βιβλιοθήκης του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου.
∆εν υπάρχει χρέωση για την παρακολούθηση της ηµερίδας.
Εξαιτίας των περιορισµών του χώρου στον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η ηµερίδα, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα τη
συµµετοχή τους συµπληρώνοντας την κατάλληλη φόρµα στο www.grnet.gr/wimax.
Η ηµερίδα θα µεταδοθεί ζωντανά στην διεύθυνση rtsp://smil.test.noc.ntua.gr/encoder/wimax-workshop.rm

