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CISCO: Ο ∆ρ. Wolfgang Fischer οµιλητής
στη ∆ιεθνή Ηµερίδα του ΑΙΤ για τις Αρχιτεκτονικές FTTx
H Ηµερίδα πραγµατοποιείται στις 11 Απριλίου στις εγκαταστάσεις του ΑΙΤ
Μαρούσι, 8 Απριλίου 2008. Ο ∆ρ. Wolfgang Fischer, Business Development Manager, SP
Solutions, Cisco Europe, είναι οµιλητής στη ∆ιεθνή Ηµερίδα που διοργανώνει στις 11
Απριλίου το ΑΙΤ µε θέµα: “FTTx architectures, technologies, business and economic
aspects”.
Στόχος της διεθνούς ηµερίδας είναι να δοθεί η ευκαιρία στους συµµετέχοντες να εκτεθούν
στην εξελισσόµενη κατάσταση του Fiber-to-the-home στην Ελλάδα και την ΕΕ και να
δικτυωθούν µε τους εµπειρογνώµονες σε αυτόν τον τοµέα. Υψηλόβαθµα στελέχη,
εκπρόσωποι διεθνών προµηθευτών, χειριστών, και εκπρόσωποι από τους ελληνικούς
παρόχους τηλεπικοινωνιών, φορείς χάραξης πολιτικής και τους εθνικούς οργανισµούς θα
παρουσιάσουν την άποψη και την εµπειρία τους στο θέµα.
Η παρουσίαση του ∆ρος Fischer έχει τίτλο "Ethernet FTTH - The Most
Straightforward and Future-Proof Architecture" και παρουσιάζει πώς η point-to-point
Ethernet Αρχιτεκτονική είναι η µόνη λύση FTTH που αποδεδειγµένα παρέχει απεριόριστη
ταχύτητα στους πελάτες, παραµένοντας ταυτόχρονα εύκολα διαχειρίσιµη. Επιτρέπει επίσης
την εύκολη ανάπτυξη ανοικτών δικτύων, βασικό προαπαιτούµενο όταν αυτά βασίζονται σε
δηµόσια χρηµατοδότηση.
Ο ∆ρ. Wolfgang Fischer είναι υπεύθυνος της Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Λύσεων για
Service Providers στην Ευρώπη, για τη Cisco. Οι περιοχές της ευθύνης του περιλαµβάνουν
την ευρυζωνική πρόσβαση και τεχνολογίες συγκέντρωσης (aggregation). Πιο
συγκεκριµένα, καλύπτει τεχνολογίες Οπτικών Ινών, Χαλκού και Ασύρµατης Πρόσβασης,
καθώς και σχεδιασµού των απαιτούµενων αρχιτεκτονικών δοµών. Έχει περισσότερα από
20 έτη εµπειρίας σε λύσεις ∆ικτύωσης για Service Providers: Πρωτόκολλα ISDN,
Συστήµατα ΑΤΜ και Αρχιτεκτονικές ∆ικτύου, ευρυζωνικής πρόσβασης, φωνής, traffic και
queuing. Ο ∆ρ. Fischer έχει Ph.D. στην Ηλεκτρονική Μηχανική από το Πανεπιστήµιο της
Στουτγγάρδης (Γερµανία).
Η Cisco στηρίζει τη ∆ιεθνή Ηµερίδα του ΑΙΤ ως Μεγάλος Χορηγός.
Σχετικά µε τη Cisco
Η Cisco είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσµίως που αλλάζει ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο
οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Πληροφορίες σχετικά µε τη
Cisco είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση www.cisco.com.
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Σχετικά µε το Athens Information Technology (AIT)
To AIT, είναι ένα µη κερδοσκοπικό διεθνές κέντρο αριστείας στην Έρευνα και την
Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση που ιδρύθηκε το 2001 από τον Όµιλο INTRACOM. Αποτελεί
την µεγαλύτερη ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα στην έρευνα και εκπαίδευση στους
τοµείς των τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και διοίκησης της τεχνολογίας και
της καινοτοµίας. Έχει αποκλειστική πανευρωπαϊκή συνεργασία µε το κορυφαίο
πανεπιστήµιο των ΗΠΑ Carnegie Mellon, µε το οποίο προσφέρει το µεταπτυχιακό
πρόγραµµα MSc in Information Networking-MSIN. Μέχρι σήµερα, το ΑΙΤ έχει απονείµει
µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε 350 αποφοίτους, χορηγώντας πάνω από 250
υποτροφίες και οικονοµικές ενισχύσεις σε αριστούχους φοιτητές από 21 χώρες.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ait.gr .
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