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Informacja o konferencji 
Tematyka konferencji Tematyka konferencji koncentruje się na problematyce szeroko rozumianych 

systemów sieciowych i aplikacji sieciowych. Powszechny dostęp do sieci 
Internet, rozwój sieci mobilnych i rosnący wolumen przesyłanych danych łączy 
się z dostępem do współdzielonych danych i otwartych API. Te kierunki 
rozwoju otwierają szeroką gamę nowych zagadnień – ciekawych z punktu 
widzenia naukowego i ważnych dla operatorów sieci. Konferencja ma za 
zadanie stworzyć forum dla prezentacji najnowszych rozwiązań i wyzwań w 
dziedzinie systemów sieciowych. Forum to ma umożliwić podsumowanie już 
realizowanej współpracy środowisk akademickich i operatorów sieci. Ponadto 
celem konferencji jest sformułowanie nowych tematów badawczych ważnych 
dla obu środowisk. Z tego również powodu współorganizatorami konferencji 
są ośrodki akademickie i Orange Labs Polska. 

Współorganizatorzy  Orange Labs Polska (część R&D Telekomunikacji Polskiej S.A.),  
 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, 
 Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. 

FINANS jako część 
konferencji FedCSIS 

Konferencja jest zaplanowana jako część multikonferencji Federated 
Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2012). 
Ubiegłoroczna edycja FedCSIS zgromadziła ponad 200 uczestników, z których 
około połowa reprezentowała zagraniczne ośrodki. Organizacja konferencji 
FINANS w ramach FedCSIS to okazja do szerokiej wymiany doświadczeń. 
Uczestnicy poszczególnych konferencji tematycznych dokonują swobodnego 
wyboru sesji tematycznych, w których uczestniczą. W efekcie prezentacja prac 
w ramach FINANS jest adresowana nie tylko do autorów innych prac 
zgłoszonych na konferencję, ale również do ogółu uczestników FedCSIS 2012. 

Udział w FINANS to również okazja do udziału i wymiany doświadczeń z 
organizatorami i uczestnikami innych konferencji tematycznych, w tym 
poświęconych sztucznej inteligencji i zastosowaniom (AAIA 2012), usługom 
web services (WSS 2012), czy też aplikacjom multimedialnym (MMAP 2012).  

Organizacja konferencji FINANS w ramach multikonferencji FedCSIS daje 
również potencjalną możliwość realizacji wykładów plenarnych dla ogółu 
uczestników multikonferencji – w porozumieniu z komitetem organizacyjnym 
FedCSIS. 

Harmonogram   Termin zgłaszania prac: 22 kwiecień, 2012  
  Decyzja o akceptacji prac: 17 czerwiec, 2012  
  Zgłaszanie finalnych wersji prac i uczestnictwa: 8 lipiec, 2012  
  Data konferencji: 9-12 wrzesień, 2012 

Dalsze informacje  http://www.fedcsis.org/finans - strona konferencji FINANS, w tym 
szczegółowy program konferencji, 

 http://www.fedcsis.org/ - strona multikonferencji. 

 


