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Επισήμανση
Τα πνευματικά δικαιώματα του εγγράφου, ανήκουν στα συμβαλλόμενα Μέλη της κοινοπραξίας CONFES, τα οποία
συμμετείχαν στη συγγραφή αυτού. Το εν λόγω υλικό δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να αντιγραφεί χωρίς άδεια. Οι
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες και
κατά συνέπεια η αναπαραγωγή αυτών υπόκειται στους όρους του Συμφωνητικού Συνεργασίας του Έργου.
Η εμπορική χρήση οποιονδήποτε πληροφοριών του παρόντος εγγράφου μπορεί να απαιτήσει την άδεια του
ιδιοκτήτη των πληροφοριών.
Η κοινοπραξία CONFES συνολικά, αλλά και οποιοδήποτε συμβαλλόμενο Μέρος της κοινοπραξίας δεν φέρει καμία
ευθύνη για την απώλεια ή τη ζημία που ενδέχεται να προκληθεί σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή εταιρία
χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του εγγράφου.
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Κατάλογος Συντακτών
Φορέας

Συντάκτης

COSMOTE

Γεώργιος Λυμπερόπουλος, Ελένη Θεοδωροπούλου, Κων/νος Φίλης,
Ευτυχία Νικολίτσα

ALU

Ιωάννης Γούσης, Μάριος Μωυσίδης, Χρήστος Ζούμπερης

ΠΑΠΕΛ

Ε. Κοσμάτος, Α. Σταυδάς, Τ. Πολίτη, Κ. Μασέλος, Χ. Ματρακίδης

ΑΘΗΝΑ

Σ. Σαρτζετάκης

ΕΠΙΣΕΥ

Ευστάθιος Συκάς, Ευγενία Αδαμοπούλου, Κωνσταντίνος Δεμέστιχας
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Ορολογία
ΕΕ

Ενότητα Εργασίας

CAPEX

Capital Expenses

HDTV

High Definition Television

OPEX

Operational Expenses

PON

Passive Optical Network

VoD

Video-on-Demand
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1. Εισαγωγή
Το παραδοτέο Π1.10 του Έργου CONFES στοχεύει στη συγκεντρωτική καταγραφή των ενεργειών
διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου κατά τον πρώτο και το δεύτερο χρόνο εκπόνησής του, στο
πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας ΕΕ1 και ειδικότερα της Εργασίας Ε1.2 «Διάχυση των Αποτελεσμάτων».
Η διάδοση των καινοτομιών της λύσης CONFES, τις οποίες πραγματεύεται το Έργο CONFES και η
διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αποτελούν βασικό
στόχο της Κοινοπραξίας. Τα μέσα που δίνουν τη δυνατότητα επίτευξης του στόχου αυτού είναι:


Συμμετοχή σε εκδηλώσεις τεχνικού περιεχόμενου (π.χ. ημερίδες, εκθέσεις)



Συνεισφορά στις δραστηριότητες ομάδων εργασίας σε διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης



Δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε περιοδικά και συνέδρια



Επικοινωνία με αντίστοιχα έργα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο



Διανομή έντυπου υλικού σχετικά με το Έργο



Διάχυση των δημόσιων παραδοτέων του Έργου



Δημιουργία ιστότοπου του Έργου.

Πιο συγκεκριμένα:


Το Κεφάλαιο 2 δίνει πληροφορίες για τις διάφορες ενέργειες διάχυσης που υλοποιήθηκαν κατά
τα δυο πρώτα έτη εργασιών του Έργου, καθώς και ένα ενδεικτικό πλάνο των άμεσα
μελλοντικών ενεργειών διάχυσης, μέσω συμμετοχής των φορέων σε επιστημονικά
συνέδρια/ημερίδες. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί το κυρίως σώμα του Παραδοτέου.



Στη Σύνοψη ανακεφαλαιώνονται και αποτιμώνται οι προσπάθειες διάχυσης των
αποτελεσμάτων του Έργου μέχρι το τέλος του δεύτερου χρόνου.

2. Ενέργειες Διάχυσης Αποτελεσμάτων
Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενέργειες μέσω των οποίων επιχειρήθηκε η διάδοση
του αντικειμένου, των καινοτομιών και των ενεργειών σχετικά με το Έργο CONFES, σε αντιστοιχία με το
βαθμό εξέλιξης του Έργου στη διάρκεια των δυο πρώτων ετών, οπότε το κύριο ενδιαφέρον εστιάστηκε
αφενός στο λεπτομερή σχεδιασμό και την ανάπτυξη της λύσης -οπτικού και ασύρματου δικτύου-, που
περιλαμβάνουν το σχεδιασμό των απαραίτητων πρωτοκόλλων για την υποστήριξη των λειτουργιών
CONFES και αφετέρου στον καθορισμό των πιλοτικών δοκιμών και του πιλοτικού συστήματος που θα
επιβεβαιώσουν, κατά τον τρίτο χρόνο του Έργου, την ορθή λειτουργία και τις βασικές λειτουργίες του
CONFES. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη η τεχνοοικονομική ανάλυση της λύσης και η εγκατάσταση
του πιλοτικού συστήματος.
Οι ενέργειες διάχυσης διακρίνονται στις εξής δύο κατηγορίες ανάλογα με την ιδιότητα των φορέων:


Ενέργειες διάχυσης στο ευρύ κοινό, με βασικές δραστηριότητες:
o Έκδοση Τεχνικού Φυλλαδίου (leaflet)
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o Δημιουργία Ιστοτόπου του Έργου
o Δημοσίευση Δελτίων Τύπου (press releases)
o Ενδοεταιρική Ενημέρωση
 Ενέργειες διάχυσης στην επιστημονική κοινότητα, που περιλαμβάνουν:
o Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια.
Στόχος των ενεργειών αυτών ήταν η στοχευμένη προσέγγιση με διαφορετικό τρόπο των διαφόρων
παραγόντων της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και του κοινού, καθώς και της επιστημονικής κοινότητας
μέσω των καναλιών των εμπορικών και των επιστημονικών φορέων του έργου.

2.1

Δημοσίευση Τεχνικού Φυλλαδίου

Από τους πρώτους μήνες εργασίας, οι φορείς του έργου έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση
ενός Τεχνικού Φυλλαδίου προς διάθεση σε ενδιαφερόμενους φορείς (πρόσωπα, προμηθευτές
εξοπλισμού, παρόχους δικτύων και υπηρεσιών, κλπ.), αλλά και συνέδρια, ημερίδες και άλλα γεγονότα
τεχνικού περιεχομένου, με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το αντικείμενο και τους
στόχους του Έργου και φιλοδοξώντας να δώσει το έναυσμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος και
ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλους φορείς τόσο της αγοράς όσο και της επιστημονικής κοινότητας,
σχετικά με τις εργασίες και τα αποτελέσματα του Έργου.

Εικόνα 1: Προεπισκόπηση Τεχνικού Φυλλαδίου του Έργου

Το φυλλάδιο εκτυπώθηκε σε επαρκή αριθμό αντιτύπων και διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες φορείς
του Έργου προς αξιοποίηση.
Ενδεικτικά, το τεχνικό φυλλάδιο διανεμήθηκε όπως δείχνει ο Πίνακας 1:
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Φορέας του Έργου

Γεγονός κατά το οποίο έγινε
η διανομή

Alcatel Lucent

13o ΣΥΝΕΔΡΙΟ INFOCOM
WORLD 2011

25/10/ 2011, DIVANI
CARAVEL

Συμμετέχοντες στο
Συνέδριο

COSMOTE

Εσωτερικές Συναντήσεις

-

Προμηθευτές Υλικού
της COSMOTE

Ημερομηνία – Τόπος

Παραλήπτες

Πίνακας 1: Διανομή Τεχνικού Φυλλαδίου του Έργου

2.2

Δημιουργία Ιστοτόπου του Έργου

Όπως περιγράφηκε λεπτομερώς στο παραδοτέο Π1.7 «Δημιουργία Ιστότοπου του Έργου» ([1.]),
δημιουργήθηκε ο ιστότοπος του Έργου, τόσο για τις ανάγκες διάχυσης/δημοσιοποίησης των θεμάτων
που σχετίζονται με το Έργο CONFES, η οποία θα κλιμακωθεί με την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων
του Έργου, όσο και για την καλύτερη διαχείριση του Έργου, από τους εμπλεκόμενους φορείς, μέχρι την
ολοκλήρωσή του. Ο ιστότοπος ολοκληρώθηκε από τους πρώτους μήνες του Έργου, παρέχοντας ένα
ευρείας αναγνώρισης κανάλι διάχυσης των ιδεών και των αποτελεσμάτων του Έργου.
Για τον ιστότοπο του Έργου CONFES κατοχυρώθηκε το όνομα χώρου (domain name) www.confes.gr, με
διάρκεια ισχύος 3 χρόνια και δυνατότητα χρονικής επέκτασης. Ο ιστότοπος http://www.confes.gr/
αναπτύχθηκε στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη του ιστοτόπου του Έργου, δίνει τη δυνατότητα
στην Κοινοπραξία να ενημερώνει το υλικό του ιστότοπου εύκολα και γρήγορα (χωρίς να απαιτείται
κάθε φορά η συγγραφή κώδικα html). Επίσης, το σύστημα αυτό, παρέχει διάφορα εργαλεία που
βοηθούν τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, όπως file manager, blog, RSS, κλπ. Το
σύστημα (drupal) έχει εγκατασταθεί σε εικονική μηχανή που έχει παραχωρηθεί στην κοινοπραξία από
την «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» με λειτουργικό σύστημα Linux CentOS 5.5, βάση
δεδομένων MySQL, Apache web server και εξυπηρετητή αλληλογραφίας Postfix – Dovecot.
Ενδεικτικά, οι αρχικές σελίδες του ιστοτόπου για το ευρύ κοινό (με στόχο τη διάχυση), και για τους
εμπλεκόμενους στο Έργο φορείς (με στόχο τη διαχείριση αρχείων) φαίνονται στην Εικόνα 2 και την
Εικόνα 3.
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Εικόνα 2: Αρχική Σελίδα – στα ελληνικά

Εικόνα 3: Επιλογές ιδιωτικής περιοχής – Ο λογαριασμός μου
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2.3

Δελτία Τύπου – Εμπορικές Δημοσιεύσεις

Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου του έργου, οι εμπορικοί φορείς (COSMOTE, Alcatel-Lucent Hellas)
προέβησαν στην δημοσίευση Δελτίων Τύπου και Τεχνικού Άρθρου σε εμπορικό περιοδικό σχετικά με τη
συμμετοχή τους στο CONFES και τους βασικούς στόχους του Έργου. Τα Δελτία Τύπου αναπαράχθηκαν
από έναν μεγάλο αριθμό έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης με απώτερο στόχο τη
διάχυση της ιδέας και των στόχων του Έργου σε κατά το δυνατόν ευρύτερο κοινό και τους
ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς.

© CONFES (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Σελ. 10/29

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.10: Έκθεση των Ενεργειών Διάχυσης των Αποτελεσμάτων για το 2ο έτος
Φορέας:

COSMOTE Κινητές
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Τίτλος:

Η Cosmote συμμετέχει στο ερευνητικό έργο «CONFES»

Είδος Δημοσιεύματος:

Δελτίο Τύπου

Απόσπασμα/Αναφορά:
Στο ερευνητικό έργο «Confes» συμμετέχει η Cosmote, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη μιας
δικτυακής υποδομής υπερ-υψηλής χωρητικότητας, που θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις
μεταβολές της κίνησης ασύρματων και ενσύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς, ενώ
παράλληλα θα ικανοποιεί τις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών για
ευρυζωνικότητα, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και τεχνολογική σύγκλιση…
Τόπος Ανακοίνωσης:

Αθήνα

Ημερομηνία:

24/08/2011

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ(25/8/2011)
ΚΕΡΔΟΣ (25/8/2011)
ΕΞΠΡΕΣ (25/8/2011)
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ (25/8/2011)
NET FAX (25/8/2011)
Έντυπα Μέσα Ενημέρωσης στα
DAILY FAX (25/8/2011)
οποία Αναπαράχθηκε η
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (25/8/2011)
Είδηση:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (25/8/2011)
ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ (28/8/2011)
REALNEWS_REAL MONEY (28/8/2011)
(βλ. Παράρτημα Α: Δελτία Τύπου )

Ηλεκτρονικά Μέσα
Ενημέρωσης στα οποία
Αναπαράχθηκε η Είδηση:
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New Economy Observer (24/8/2011)
Greek-Press.gr (24/8/2011)
pulse.gr (24/8/2011)
kozaro.com (24/8/2011)
newsbeast.gr (24/8/2011)
ADSLgr Online Community (24/8/2011)
feedmenews.gr (24/8/2011)
MobileNews (24/8/2011)
FMVoice (24/8/2011)
Capital.gr (24/8/2011)
EURO2DAY (24/8/2011)
Elladanews (24/8/2011)
readnews.gr (24/8/2011)
Mykosmos.gr (24/8/2011)
INEWS.GR (24/8/2011)
TV100 (24/8/2011)
NARO.GR (24/8/2011)
PressDaily.gr (25/8/2011)
Presspoint.gr (25/8/2011)
PC NEA (25/8/2011)
finance.in.gr/ (25/8/2011)
techpress.gr (25/8/2011)
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TelocomPaper (25/8/2011)
INVESTORS.com (25/8/2011)
MARKETING WEEK (25/8/2011)
EuroCharity (25/8/2011)
neo2.gr (25/8/2011)
CONNECTing.gr (25/8/2011)
Greek Money (25/8/2011)
radiotvlink.gr (25/8/2011)
(βλ. Παράρτημα Β: Δελτία Τύπου σε Ηλεκτρονικά Μέσα
Ενημέρωσης)

Φορέας:

Alcatel-Lucent
Hellas

Τίτλος

Η Alcatel-Lucent στο ερευνητικό έργο «CONFES»

Είδος Δημοσιεύματος:

Δελτίο Τύπου

Απόσπασμα/Αναφορά:
Το Έργο CONFES στοχεύει στην ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης ασύρματης-ενσύρματης υποδομής
δικτύου μετάδοσης υπερ-υψηλής χωρητικότητας, που θα εξυπηρετεί τόσο ασύρματα δίκτυα κινητών
τηλεπικοινωνιών νέας γενιάς, όσο και σταθερά μητροπολιτικά δίκτυα…
Η Alcatel-Lucent Hellas ως κατασκευαστής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού θα παράσχει τον
απαραίτητο εξοπλισμό που θα χρειαστεί για τις δοκιμές για την τεχνική αξιολόγηση της υποδομής,
καθώς και στην εκπόνηση τεχνο-οικονομικής ανάλυσης για τη διερεύνηση της εμπορικής
σκοπιμότητας της λύσης. Επιπλέον θα παρέχει πληροφορίες από τη παγκόσμια εμπειρία της σχετικά
με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της παγκόσμιας αγοράς όπως επίσης θα αξιολογήσει τα
αποτελέσματα του έργου ώστε να προσαρμόσει την ανάπτυξη των προϊόντων της στις απαιτήσεις της
ελληνικής αγοράς τόσο για τεχνολογίες δικτύου όσο και για τις απαιτούμενες εφαρμογές.
Τόπος Ανακοίνωσης:

Αθήνα

Ημερομηνία:

16/11/2011

techpress.gr (16/11/2011)
Weekly Telecom (23/11/2011)
Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης στα infocom.gr (Νοέμβριος 2011)
οποία Αναπαράχθηκε η Είδηση:
(βλ. Παράρτημα Γ: Δελτία Τύπου Alcatel Lucent σε
Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης)
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Φορέας:

Alcatel-Lucent Hellas

Είδος Δημοσιεύματος:

Τεχνικό Άρθρο

Τίτλος

Υψηλότερες απαιτήσεις για τα Ασύρματα Δίκτυα νέας γενιάς: Το δίκτυο
μεταγωγής CONFES

Απόσπασμα/Αναφορά:
Η εξέλιξη των δικτύων ασύρµατης πρόσβασης προσφέρει δυνατότητα για υποστήριξη υψηλότερων
ρυθµών μετάδοσης δεδοµένων επέτρεψε την παροχή νέων, προηγµένων ευρυζωνικών (IP-based)
υπηρεσιών (π.χ., Mobile-TV, HDTV, IPTV, video surveillance, VoD, interactive gaming, broadband
internet), η οποία οδήγησε σε σηµαντική αύξηση της τηλεπικοινωνιακής κίνησης, ενώ παράλληλα
εντάθηκαν οι απαιτήσεις των χρηστών για ευρυζωνική πρόσβαση παντού, υψηλή ποιότητα
υπηρεσίας, φορητότητα/κινητότητα και τεχνολογική σύγκλιση.
Τόπος:

Ελλάδα

Ημερομηνία:

Δεκέμβριος 2011

Έντυπο Μέσο στο
INFOCOM Magazine, Τεύχος Δεκεμβρίου 2011
οποίο Δημοσιεύτηκε:
http://www.infocom.gr/2011/12/12/%CF%84%CE%BFΗλεκτρονικό Μέσο/
%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BFΣύνδεσμος στο οποίο
%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82Αναπαράχθηκε:
confes/668/

2.4

Ενδοεταιρική Ενημέρωση

To Τμήμα Έργων Έρευνας και Ανάπτυξης της COSMOTE έκανε παρουσίαση του αντικειμένου του Έργου
CONFES, στo πλαίσιo της Τριμηνιαίας Ενημερωτικής Αναφοράς (Ιούνιος 2012) για τη συστηματική και
σφαιρικότερη ενημέρωση των εργαζομένων της Γενικής Τεχνικής Δ/νσης της COSMOΤΕ, σχετικά με τις
σημαντικότερες Τεχνολογικές Εξελίξεις στο Δίκτυο της COSMOTE και τα σημαντικότερα Τεχνολογικά
Έργα και Επιτεύγματα.
Επιπλέον, αντίστοιχη παρουσίαση προωθήθηκε στις θυγατρικές εταιρίες της COSMOTE στα Βαλκάνια
(AMC Αλβανίας, GLOBUL Βουλγαρίας, COSMOTE Romania Ρουμανίας).

2.5

Συμμετοχή σε Ημερίδες - Συνέδρια – Επιστημονικά Περιοδικά

Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου του Έργου, οι ερευνητικοί φορείς (ΕΠΙΣΕΥ, ΠΑΠΕΛ, ΑΘΗΝΑ)
συμμετείχαν με παρουσιάσεις σε έγκριτα συνέδρια, ενώ έγιναν δεκτές δημοσιεύσεις τους σε έγκριτα
περιοδικά. Στόχος των ενεργειών αυτών ήταν η διάχυση της ιδέας και των πρωταρχικών επιστημονικών
αποτελεσμάτων του Έργου στην επιστημονική κοινότητα.
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Συγγραφείς/Φορέας: Κ.Δεμέστιχας / ΕΠΙΣΕΥ
Τίτλος:

CONFES - Converged Network Infrastructure Enabling Resource Optimization
and Flexible Service Provisioning

Απόσπασμα/Αναφορά:
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=405492 – Απόσπασμα από την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ».
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23324&subid=2&pubid=63163340 - Απόσπασμα από το
ένθετο «Εργασία» της εφημερίδας «ΤΟ ΕΘΝΟΣ».
Γεγονός:

IEEE Job Fair Athens 2011

Τόπος:

Αθήνα, Ελλάδα

Ημερομηνία:

8 Ιουνίου 2011

Λεπτομέρειες/
Φωτογραφίες/
Ιστότοπος:
http://www.job-fair.gr/

Συγγραφείς/
Φορέας:

Σ.Σαρτζετάκης / ΑΘΗΝΑ

Τίτλος:

3η Συνεδρία: Επιλεγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες #1, «Συγκεκκλιμένη Υποδομή
Ασύρματων και Οπτικών Δικτύων για Ευρυζωνική Πρόσβαση Παντού»

Απόσπασμα/Αναφορά:
https://www.athena-innovation.gr/el/intranet/category/12-internalevent2011
Γεγονός:

1η Επιστημονική Διημερίδα Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»
«Ερευνητικές Εμπειρίες και Ευκαιρίες»

Τόπος:

Αθήνα, Ελλάδα
Αμφιθέατρο Corallia, Σωρού 12, Μαρούσι

Ημερομηνία:

27-28 Ιουλίου
2011

Λεπτομέρειες/
Φωτογραφίες/
Ιστότοπος:

http://www.athena-innovation.gr/
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Συγγραφείς/
Φορέας:

Theofanis G. Orphanoudakis, Chris Matrakidis, Christina (Tanya) Politi, Alexandros
Stavdas / ΠΑΠΕΛ

Τίτλος:

Passive Optical Network Design Optimization for Wireless Backhauling

Απόσπασμα/Αναφορά:
The increasing popularity of converged media services is promoting the deployment of a range of
broadband networking technologies aiming at serving the increased bandwidth as well as service
portability and user mobility demands. To optimally address the above requirements hybrid access
network architectures coupling the benefits of optical (high capacity, robustness) and mobile/wireless
networks (extended reach and mobility) are quite promising. In this paper we present the basic steps
for converged network design and planning and evaluate algorithms for wireless backhaul
optimization based on a PON architecture. Network optimization addresses the capacity requirements
per access segment and optical backhaul segment, the physical layer limitations (e.g. power budget)
and overall cost (in terms of CAPEX including number of nodes, active ports, civil engineering works
etc. and OPEX mainly including real estate and power consumption) by means of both heuristic
algorithms and stochastic optimization techniques.
Γεγονός:

13th International Conference on Transparent Optical Network (ICTON 2011)

Τόπος
Δημοσιεύματος:

Στοκχόλμη, Σουηδία

Λεπτομέρειες/
Ιστότοπος:

IEEE Catalog Number: CFP11485-PRT, ISBN: 978-1-4577-0881-7
http://toc.proceedings.com/12304webtoc.pdf
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Κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου του Έργου, οι ερευνητικοί φορείς (ΠΑΠΕΛ, ΕΠΙΣΕΥ) είχαν
συμμετοχή με παρουσιάσεις σε συνέδρια, ενώ έγιναν δεκτές δημοσιεύσεις τους σε έγκριτα περιοδικά
και συνέδρια (Μάρ/2013). Στόχος των ενεργειών αυτών ήταν η περαιτέρω διάχυση του αντικειμένου
και των πρωταρχικών επιστημονικών αποτελεσμάτων του Έργου στην επιστημονική κοινότητα.
Συγγραφείς/Φορέας: Θ. Ορφανουδάκης, Ε. Κοσμάτος, Ι. Αγγελόπουλος, Α. Σταυδάς [ΠΑΠΕΛ]
Τίτλος:

“Exploiting PONs for Mobile backhaul”

Απόσπασμα/Αναφορά:
The growing popularity of mobile data services necessitates a rapid rise in network capacity not only
on the air interface to the end user but also in the backhaul network. The latter is quite important for
the mobile operator business model affecting capital investment, operational expenses, service
deployment and customer experience. Fiber infrastructure is inevitably the only long-term solution
and the deployment of Passive Optical Networks (PONs) presents an opportunity for a cost-effective,
scalable and future proof solution. In this paper we investigate the use of PONs for mobile backhaul
and propose a resource allocation framework building on the efficiency of PONs to share resources,
dynamically allocate bandwidth in real-time and enhance efficiency by improved statistical
multiplexing. The main objective of this work is to exploit existing standardized technologies and
provide design and deployment guidelines regarding the PON MAC operation enabling a gradual and
future-safe infrastructure upgrade of mobile backhaul systems.
Γεγονός:

Εγκρίθηκε προς δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό IEEE Communications
Magazine

Τόπος:

-

Λεπτομέρειες/
Φωτογραφίες/
Ιστότοπος:

Ημερομηνία:

Τεύχος Φεβρουαρίου 2013

http://www.comsoc.org/commag
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Συγγραφείς/Φορέας: Θ. Ορφανουδάκης, Ε. Κοσμάτος, Ι. Αγγελόπουλος, Α. Σταυδάς [ΠΑΠΕΛ]
Τίτλος:

“Adding Mobile Base Station Support to PONs”

Απόσπασμα/Αναφορά:
The continuing deployment of fiber in the local loop, bringing it gradually closer to the end user,
presents an obvious opportunity to also provide backhauling to mobile base stations in the vicinity of
Passive Optical Networks (PONs) which constitute a cost effective technology to bring fiber to the last
mile. To exploit this synergy to the benefit of both the mobile as well as the fixed network operator
there is a need to introduce a mostly software-based functionality that enhances the system with
tools needed for the purpose. This is the focus of the CONFES project on which this work is based.
However, before going further into these new functions, one must fully exploit the existing PON MAC
tools and also check that certain extreme performance requirements arising from the mobile traffic
support can be met by the shared PON medium. This dual objective is answered in this paper with
performance simulations checking the most low-latency demanding scenario i.e. that of the hardhandover exchange of messages via one PON over the core network on the one hand, and on the
other revisiting MAC fine-tuning techniques that can improve latency as well as system utilization in
the presence of mobile traffic.
Γεγονός:

Παρουσίαση στο επιστημονικό συνέδριο Future Network & Mobile Summit
2012

Τόπος:

Βερολίνο, Γερμανία

Λεπτομέρειες/
Φωτογραφίες/
Ιστότοπος:

Ημερομηνία:

4 - 6 Ιουλίου 2012

http://www.futurenetworksummit.eu/2013/default.asp?page=paper-repository

Συγγραφείς/
Φορέας:

Κωνσταντίνος Δεμέστιχας, Eυγενία Αδαμοπούλου, Ευστάθιος Συκάς, Ιωάννης
Λουμιώτης, Θεοδώρα Σταματιάδη, Νικόλαος Παπαουλάκης / ΕΠΙΣΕΥ

Τίτλος:

Dynamic Resource Configurations for the Convergence of Optical and Wireless
Networks

Γεγονός/Περιοδικό:

Book Chapter in “Evolution of Cognitive Networks and Self-Adaptive
Communication Systems”, IGI Global

Τόπος:
Ιστότοπος:

Ημερομηνία:

2013

http://www.igi-global.com/publish/call-for-papers/call-details/689
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Συγγραφείς/
Φορέας:

Κωνσταντίνος Δεμέστιχας, Ιωάννης Λουμιώτης, Θεοδώρα Σταματιάδη,
Νικόλαος Παπαουλάκης, Ευστάθιος Συκάς / ΕΠΙΣΕΥ

Τίτλος:

Physical Architecture Solutions for the Implementation of a Converged Network
Infrastructure Management System

Γεγονός/Περιοδικό: Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics
Τόπος:

Ημερομηνία:

2013

Ιστότοπος:

http://www.iiisci.org/journal/sci/

Συγγραφείς/
Φορέας:

Eυγενία Αδαμοπούλου, Ιωάννης Λουμιώτης, Θεοδώρα Σταματιάδη, Ευστάθιος
Συκάς / ΕΠΙΣΕΥ

Τίτλος:

Optimal & Dynamic Optical Resource Allocation System for Base Station
Backhauling

Γεγονός/Περιοδικό: Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics
Τόπος:
Ιστότοπος:

2.6

Ημερομηνία:

2013

http://www.iiisci.org/journal/sci/

Πλάνο Συμμετοχής σε Μελλοντικά Γεγονότα (Ημερίδες-Συνέδρια)

Παράλληλα, κατά το δεύτερο χρόνο καθορίστηκε ένα πλάνο άμεσα μελλοντικών ενεργειών διάχυσης
των αποτελεσμάτων του Έργου στα ακόλουθα επιστημονικά συνέδρια/ημερίδες:
Γεγονός:

18th European Conference on Network and Optical Communications (NOC 2013)- 8th
Conference on Optical Cabling and Infrastructure (OC&I 2013)

Είδος:

Παρουσίαση στο πλαίσιο Συνεδρίου, του Σεμιναρίου ή παρουσίαση Demos

Τόπος:

Graz, Αυστρία

Ιστότοπος:

http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz/Einrichtungen/Institute/Homepages/i
4510/noc2013
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Γεγονός:

15th International Conference on Transparent Optical Networks

Είδος:

Δημοσίευση, Poster

Τόπος:

Cartagena, Ισπανία

Ιστότοπος:

http://www.nit.eu/icton2013

Γεγονός:

Future Network & Mobile Summit 2013

Είδος:

Συνέδριο

Τόπος:

Λισαβόνα, Πορτογαλία

Ιστότοπος:

http://www.futurenetworksummit.eu/2013/

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

23-27 Ιουνίου 2013
(Paper Submission: March 31, 2013)

3-5 Ιουλίου 2013

Γεγονός:

The 17th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI
2013

Είδος:

Ομιλία στην Ολομέλεια

Τόπος:

Ορλάντο, Φλόριντα

Ημερομηνία:

9-12 Ιουλίου 2013

Ιστότοπος: http://www.iiis-summer13.org/wmsci/Website/home.asp?vc=1

Γεγονός:

The 17th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI
2013

Είδος:

Παρουσίαση άρθρου «Towards A Converged Wireless-Optical Network Infrastructure»

Τόπος:

Ορλάντο, Φλόριντα

Ημερομηνία:

9-12 Ιουλίου 2013

Ιστότοπος: http://www.iiis-summer13.org/wmsci/Website/AboutConfer.asp?vc=1

Γεγονός:

The 17th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI
2013

Είδος:

Παρουσίαση άρθρου «Towards a Converged Wireless Optical Architecture – Business
Processes and Services»

Τόπος:

Ορλάντο, Φλόριντα

Ημερομηνία:

9-12 Ιουλίου 2013

Ιστότοπος: http://www.iiis-summer13.org/wmsci/Website/AboutConfer.asp?vc=1
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3. Σύνοψη
Από την έναρξη του Έργου επιδιώχθηκε η στοχευμένη αξιοποίηση διαφόρων μέσων και καναλιών
προώθησης/διάχυσης του αντικειμένου του Έργου CONFES, με βάση την εμπειρία και τις δυνατότητες
των συμμετεχόντων φορέων, αλλά και τις αξιοποιήσιμες προσφερόμενες πληροφορίες. Το
συγκεκριμένο Παραδοτέο συγκεντρώνει τις ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων του CONFES κατά
τα δυο πρώτα έτη, προς τους ενδιαφερόμενους της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, το κοινό και την
επιστημονική κοινότητα.
Καθώς ολοκληρώνονται τα κυρίως ερευνητικά στάδια του Έργου και θα υπάρξουν διαθέσιμα
αποτελέσματα από τις δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν, αναμένεται ότι κατά το τρίτο και τελευταίο
έτος εκπόνησής του, τα αποτελέσματα θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και οι ευκαιρίες για την ευρεία
διάχυση αυτών περισσότερες (βλ. έκδοση δημοσιεύσεων, συμμετοχή σε επιστημονικά γεγονότα),
σύμφωνα με την δέσμευση της Κοινοπραξίας του Έργου.
Παράλληλα με το σύνολο των ενεργειών διάχυσης των δυο ετών, παρατίθεται επίσης η κατάρτιση ενός
ενδεικτικού σχεδίου άμεσα μελλοντικών ενεργειών, έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερος έλεγχος των
επόμενων εργασιών διάχυσης και έγκαιρη προετοιμασία των συμμετεχόντων, με στόχο τη βέλτιστη
αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται.

4. Βιβλιογραφία
[1.]

Ελένη Θεοδωροπούλου, Γεώργιος Λυμπερόπουλος, Ευτυχία Νικολίτσα, Κων/νος Φίλης,
Στέλιος Σαρτζετάκης Παραδοτέο Π.1.7, «Ιστότοπος του Έργου CONFES», 31 Μαρτίου 2011.
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Παράρτημα Α: Δελτία Τύπου
Έντυπο
Μέσο
REAL NEWS_
REAL MONEY

Ημ/νία
Σελίδα

Δελτίο Τύπου

28/08/2011
Σελ. 12
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ΤΟ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

28/08/2011
Σελ. 40
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ΠΡΩΙΝΟΣ
ΛΟΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

25/08/2011
Σελ. 5

NET FAX

25/08/2011
Σελ. 3

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

25/08/2011
Σελ. 18
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DAILY FAX

25/08/2011
Σελ. 5

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙ
ΚΗ

25/08/2011
Σελ. 15

ΚΕΡΔΟΣ

25/08/2011
Σελ. 1, 8
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25/08/2011
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Παράρτημα Β: Δελτία Τύπου σε Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης
Ηλεκτρονικό
Μέσο

Ημ/νία

Τίτλος

Greek Money

26/8/2011

radiotvlink.gr

26/8/2011

PressDaily.gr

25/8/2011

Presspoint.gr

25/8/2011

PC NEA

25/8/2011

finance.in.gr/

25/8/2011

Techpress.gr

25/8/2011

TelocomPaper

25/8/2011

INVESTORS.com

25/8/2011

MARKETING
WEEK

25/8/2011

EuroCharity

25/8/2011

neo2.gr

25/8/2011

Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
COSMOTE : Συμμετέχει σε
ερευνητικό έργο
Συμμετοχή COSMOTE σε
έρευνα
COSMOTE participates in
CONFES project
COSMOTE participates in
CONFES project
Η COSMOTE συμμετέχει σε
ερευνητικό έργο για δίκτυα
νέας γενιάς
Η COSMOTE συμμετέχει σε
ερευνητικό έργο για δίκτυα
νέας γενιάς
Η COSMOTE συμμετέχει σε
ερευνητικό έργο για δίκτυα
νέας γενιάς
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Σύνδεσμος
http://www.greekmoney.gr/permalink/68911.html
http://www.radiotvlink.gr/news/showarticle.php?articleID=19114
www.pressdaily.gr/?p=3414&h-cosmote-symmetexei-sto-ereynhtiko-ergo-confeswww.naftemporiki.gr/presspoint/release.asp?id=156344
http://pcnea.blogspot.com/2011/08/cosmote-confes.html
http://finance.in.gr/Article.aspx?articleID=40095
http://www.techpress.gr/index.php/archives/43380
http://www.telecompaper.com/news/cosmote-participates-in-confes-project
http://www.investors.com/NewsAndAnalysis/Newsfeed/Article/135240524/201108250537/
Cosmote-participates-in-CONFES-project.aspx
http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&cID=1&la=1&arId=37969

http://www.eurocharity.gr/el/story/12657

http://www.neo2.gr/web/neo2.gr/searchpagebasedontags//asset_publisher/Ep0Q/content/%CE%B7-cosmote%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-
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%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE

CONNECTing.gr

25/8/2011

New Economy
Observer

24/8/2011

Greek-Press.gr

24/8/2011

Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»

pulse.gr

24/8/2011

kozaro.com

24/8/2011

newsbeast.gr

24/8/2011

ADSLgr Online
Community
feedmenews.gr

24/8/2011

MobileNews

24/8/2011

FMVoice

24/8/2011

Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
COSMOTE: Συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
COSMOTE: Συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»

Capital.gr

24/8/2011

24/8/2011
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Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
Η COSMOTE συμμετέχει σε
ερευνητικό έργο για δίκτυα
νέας γενιάς

COSMOTE: Συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»

http://www.connecting.gr/news/preview_news.asp?NEWS_DATA_ID=86766
http://www.neo2.gr/web/neo2.gr/telephony/-/asset_publisher/Ep0Q/content/%CE%B7cosmote%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%B3%C
http://greek-press.com/%CE%B7-cosmote%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%C2%ABconfes%C2%BB/
http://www.pulse.gr/cosmote-symmetehei-erevnitiko-ergo-confes/news/1854941/
http://www.kozaro.com/www-newsbeast-gr/i-cosmote-simmetehi-sto-erefnitiko-ergoconfes.html
http://www.newsbeast.gr/technology/arthro/219020/i-cosmote-summetehei-sto-ereunitikoergo-confes/
http://www.adslgr.com/forum/showthread.php?t=539297&goto=newpost
http://feedproxy.google.com/~r/feed/me/~3/xwhrb-_JxaE/
http://mobilenews.gr/gr/articles/view/11202/cosmote_ymmetechei_sto_ereynhtiku_ergo_c
onfes/
http://www.fmvoice.gr/%2FCorporations%2FCorporations%2FCOSMOTE%3A%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%C2%ABCONFES%C2%BB%2F19
http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1267093
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EURO2DAY

24/8/2011

Elladanews

24/8/2011

Readnews.gr

24/8/2011

Mykosmos.gr

24/8/2011

INEWS.GR

24/8/2011

TV100

24/8/2011

NARO.GR

24/8/2011
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Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»
Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»

Η COSMOTE συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο «CONFES»

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/653757/Article.aspx
http://www.elladanews.gr/article/869778-i-cosmote-symmetexei-sto-ereynitiko-ergo-confes.html
www.readnews.gr/172668-i-cosmote-symmetechei-sto-ereynitiko-ergo-confes.html
http://mykosmos.gr/loc_mk/newsfeed_content.asp?ID=868300
www.inews.gr/37/i-COSMOTE-symmetechei-sto-erevnitiko-ergo-CONFES.htm
http://www.tv100.gr/2011/%CE%B7-cosmote%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%C2%ABconfes%C2%BB/
http://www.naro.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%C
E%BF%CE
%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/%CE%B7-cosmote%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%
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Παράρτημα Γ: Δελτία Τύπου Alcatel Lucent σε Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης
Ηλεκτρονικό
Μέσο

Ημ/νία

Τίτλος

Techpress.gr

16/11/2011

Weekly
Telecom

23/11/2011

Infocom.gr

Νοέμβριος
2011

Η Alcatel-Lucent στο
ερευνητικό έργο
«CONFES»
Η Alcatel-Lucent στο
ερευνητικό έργο
«CONFES»
Η Alcatel-Lucent στο
ερευνητικό έργο
«CONFES»
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Σύνδεσμος
http://www.techpress.gr/index.php/archives/45534

http://www.weeklytelecom.gr/?action=newsletter&disp_issue=386

www.infocom.gr

Σελ. 29/29

