
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaproszenie do udziału w konferencji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nauka w obliczu społeczeństwa cyfrowego 
 
 

konferencja naukowa z dziedziny Internetu przyszłości,  
usług nowej generacji oraz infrastruktury danych dla nauki  

i społeczeństwa informacyjnego 

 
4-6 listopada 2009 

Ośrodek Nauki PAN, 
Poznań, ul.Wieniawskiego 17/19 

 
 
 

Organizatorzy: 
 

Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 

Cel konferencji 

 
Celem konferencji jest prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z Internetem 
nowej generacji traktowanym jako globalne medium społeczeństwa informacyjnego, które ewoluuje w kierunku 
społeczeństwa cyfrowego z wszechobecną siecią. 
 
Konferencja adresowana jest do specjalistów z obszaru informatyki i telekomunikacji zajmujących się problematyką 
szeroko pojętego Internetu, zaawansowanych usług, architektur sieci i systemów, technologii transmisyjnych oraz 
społeczno-prawnymi aspektami cyberprzestrzeni. Jednym z nurtów konferencji będzie prezentacja rozwiązań i dobrych 
praktyk z obszaru wielodziedzinowej integracji z technologiami ICT. Ze względu na specyfikę i sposób ujęcia 
problematyki konferencja adresowana jest także z jednej strony do studentów pokrewnych kierunków, z drugiej strony 
do użytkowników sieci szerokopasmowych i systemów rozproszonych (np. samorządowców, nauczycieli). 
 
Nowe koncepcje organizacyjne 

 
Podstawowym założeniem jest mobilność konferencji - co roku odbywać się będzie ona w mieście związanym z terenem 
działania kolejnego MANu  (Metropolitan Area Network, jednostki tworzące Konsorcjum PIONIER). MANy zgłaszają 
propozycję organizacji konferencji do połowy roku poprzedzającego jej termin. Propozycje podlegają ocenie i wyborowi 
przez komitet programowy. Przyszłoroczne konferencje są zawsze zapowiadane na ostatniej sesji konferencji aktualnej. 
 
Ważnym założeniem jest otwarcie konferencji na problem wielokulturowego, europejskiego społeczeństwa 
informacyjnego. W tym celu proponuje się organizację jednej sesji poświęconej prezentacji dobrych praktyk e-regionu 
lub globalnego rozwiązania krajowego e-aplikacji w wybranym państwie. Sesja ta prezentowana będzie w języku 
ojczystym prezenterów z zapewnieniem symultanicznego przekładu na język polski. Materiały prezentacyjne 
przygotowane będą w języku angielskim. Na ostatniej sesji plenarnej przewiduje się prezentację wybranych dobrych 
praktyk lokalnych regionu, w którym odbywa się konferencja.  
 
Zaproszenie do wygłoszenia referatu (Call for Papers) 

 
Harmonogram wyboru prezentacji: 
 
31 sierpnia 2009 r.  termin nadsyłania propozycji wystąpień w formie abstraktu 

(streszczenia artykułu) za pośrednictwem formularza na stronie 

http://www.pionier.net.pl/i3 
http://www.i3conference.net 
 

15 września 2009 r.  komisja dokonuje wyboru najciekawszych wystąpień na podstawie 
nadesłanych abstraktów; opublikowany zostaje program szczegółowy 
konferencji 
 

30 września 2009 r.  termin nadsyłania prezentacji przez autorów wybranych abstraktów 
 
Najciekawsze z wybranych prezentacji rozszerzone do formy artykułu opublikowane zostaną w numerze 
specjalnym wydawnictwa "Computational Methods in Science and Technology" do końca 2009 
roku. Wszystkie prezentacje programu konferencji będą rejestrowane w formie cyfrowej podczas jej 
przebiegu i wraz z materiałami poglądowymi zostaną umieszczone w bibliotece cyfrowej konferencji, 
dostępnej przez interfejs WWW. 
 
Kontakt 

 
 

Konsorcjum PIONIER - Polski Internet Optyczny 
 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 
ul.Noskowskiego 10, 61-704 Poznań 

tel. (61) 858 20 01, fax (61) 852 59 54, e-mail: i3@pionier.gov.pl 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizatorzy konferencji 

 
 
 Komitet programowy 
 
  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Węglarz 
  Przewodniczący: prof. dr hab. inż.  Kazimierz Wiatr 
  Członkowie: dr inż. Janusz Baranowski, mgr Przemysław Baszkiewicz, 

dr Andrzej Bobyk, dr inż. Krzysztof Bogusławski, 
inż. Cezary Citko, prof. dr hab. Szczepan Figiel, 
mgr Marek Ganczarski, dr inż. Józef Janyszek, 
mgr inż Witold Kmita, mgr Andrzej Krakowiak, 
dr inż Andrzej Kubaszek, dr inż. Krzysztof Nałęcki, 
dr inż. Zbigniew Sender, mgr Andrzej Skrzeczkowski, 
dr inż. Stanisław Starzak, dr inż. Maciej Stroiński, 
dr inż. Robert Suszyński, mgr inż. Janusz Szykowny, 
prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski,  
prof. dr hab. inż. Marian Zientarski, mgr inż. Jerzy Żenkiewicz 

 
 Komitet organizacyjny 
 
  Przewodniczący: dr inż. Sławomir Niwiński 
  Wiceprzewodniczący: mgr inż. Damian Niemir 
  Członkowie: inż. Tomasz Baran, mgr Eliza Brzezińska 

mgr Anna Jarkowska, mgr Barbara Kierończyk-Muczek 
mgr Katarzyna Siudzińska 

  Obsługa sieci: mgr inż. Zbigniew Ołtuszyk 
  Pomoc techniczna: mgr inż. Jędrzej Jajor 
  Kontakt prasowy: mgr Barbara Kierończyk-Muczek 
 
 
Nurty i podtematy 

 
3 obszary problemowe w 4 sesjach 
 

I  Internet  Internet aktywny 
  Edukacja, zdrowie i komunikacja społeczna 
  Zagrożenia jednostki i społeczeństw 
  Internet przyszłości 
 

II Infrastruktury Technologie Internetu rzeczy 
  Usługi nowych mediów 
  Architektury rozproszone i wirtualizacja 
  Niezawodność  i systemy ochrony  
 

III Innowacje Bezpieczne środowisko człowieka  
Mobilne usługi przyszłości 
Inteligentne aplikacje 
Wirtualne laboratoria  

 
4 ścieżki tematyczne w układzie  Badania - Rozwój – Wdrożenia 
 
 Interakcja  Internet aktywny - Usługi nowych mediów - Inteligentne aplikacje 
 Wirtualizacja Edukacja, zdrowie i komunikacja społeczna - Architektury rozproszone  

i wirtualizacja - Wirtualne laboratoria 
 Bezpieczeństwo Zagrożenia jednostki i społeczeństw - Niezawodność  i systemy ochrony - 
   Bezpieczne środowisko człowieka 
 Przyszłość Internet przyszłości - Technologie Internetu rzeczy - Mobilne usługi przyszłości 
 

Zagadnienia 

 
INTERNET: globalne medium dla społeczeństwa informacyjnego 
Wielopłaszczyznowe (prawne, socjologiczne, psychologiczne, społeczne, finansowe, polityczne i filozoficzne) ujęcie Internetu jako 
zjawiska; nowe pojęcia i mechanizmy ery informacji; nowe modele biznesowe; nowe podziały cywilizacyjne związane z dostępem do sieci; 
zmiany relacji międzyludzkich, postaw i zachowań, których źródłem jest globalna sieć Internet. 
 
Internet aktywny 
 cywilizacja 'homo internetus' Internauta źródłem treści i usług wpływ interaktywności 
 osobowość realna i wirtualna weryfikacja autorytetów  statystyczny Internauta 
 filozofia cyberprzestrzeni  zachowania społeczne (flash mobs) wirtualne środowiska społeczne
 cyfrowy styl życia  gospodarka w Internecie   reklama, e-handel, bankowość 
 kultura i rozrywka w Internecie prawo autorskie w Internecie 
Edukacja, zdrowie i komunikacja społeczna 
 serwisy społecznościowe  e-edukacja i e-learning  pedagogia internetowa 
 odkrywanie świata przez sieć telemedycyna  język i formy wypowiedzi  
 relacje przez Internet i z Internetem 
Zagrożenia jednostki i społeczeństw 
 uzależnienia i "jednostki chorobowe" prywatność i anonimowość w sieci wiarygodność informacji 
 obiektywizm wyszukiwarek izolacja informacyjna  cyfrowe wykluczenie 
 przestępstwa sieciowe  kradzież osobowości  cyberterroryzm 
 nowe fronty wojny  "głęboki Internet" 
Internet przyszłości  
 trendy kreowane przez społeczność interfejsy użytkownika (naturalne i graficzne) 
 terminale w urządzeniach AGD elektronika konsumencka  systemy wbudowane 
 peryferia wykorzystujące sieć gadżety elektroniczne z dostępem online 
  
 
INFRASTRUKTURY:architektury i technologie globalnych sieci komputerowych i ich usług 
Narzędzia, systemy, metodyka budowy, architektury rozwiązań sieciowych; sprzęt i oprogramowanie sterujące, administrujące  
i monitorujące skuteczny przepływ danych; protokoły i technologie transmisyjne; wielopoziomowe sposoby zarządzania zasobami. 
 
Usługi nowych mediów 
 media od HD do 8K  media na żądanie  personalizacja mediów 
 komunikacja zwrotna  platformy i federacje usług  zarządzanie usługami 
 interoperacyjność i formaty multimediów 
Architektury rozproszone i wirtualizacja 
 obliczenia w sieci  platformy usługowe i oprogramowanie ASP 
 nowe trendy w architekturach  przetwarzanie chmurowe, green ICT 
 wirtualizacja zasobów (sieci, przetwarzania, archiwizacji i usług)  problemy skalowalności 
Rozwiązania  i systemy ochrony  
 systemy samodiagnozujące systemy samonaprawiające dywersyfikacja dostępu 
 biometria   systemy kontroli dostępu do zasobów certyfikacja i autentykacja 
 podpis elektroniczny  bezpieczeństwo i zaufanie sieciowe 
Technologie Internetu rzeczy 
 sieci bezprzewodowe i mobilne B3G (Beyond 3G), 4G  UWB (Ultra Wideband) 
 protokoły nowej generacji  rozwiązania P2P  identyfikacja RFID i AutoID 
 sieci sensorowe  inteligentne budynki  inteligentne urządzenia i rzeczy 
 systemy geoinformacyjne  systemy komunikacji z wykorzystaniem IPv6 
 
INNOWACJE: multidyscyplinarna integracja z technologiami ICT 
Idee i zmiany w dotychczasowym postrzeganiu systemów, mechanizmów i postaw; nowoczesne usługi, nowe zastosowania znanych 
narzędzi; dobre praktyki wykorzystania nowatorskich rozwiązań; pionierskie wdrożenia eksperymentalnych technologii. 
 
Inteligentne aplikacje 

telediagnoza i telemonitoring  rozpoznawanie zmysłów   
sztuczna inteligencja   biosieci 
interakcja "człowiek-maszyna"  aplikacje wyrównywania szans (dysfunkcji, wieku)  

Wirtualne laboratoria  
aplikacje zarządzania aparaturą laboratoryjną wirtualne środowiska badawcze 
laboratoria środowiska naturalnego  edukacyjne wykorzystanie wirtualnych laboratoriów  

Bezpieczne środowisko człowieka  
bezpieczeństwo korporacyjne i narodowe systemy monitorowania 
systemy IDS i IPS   ochrona tożsamości cyfrowej  

Mobilne usługi przyszłości 
inteligentne miasto   Internet drogi usługi dostępu permanentnego 

 


