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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
World IPv6 Launch

Η σημερινή ημέρα έχει οριστεί από το Internet Society (www.internetsociety.org) ως η
ημερομηνία για την παγκόσμια έναρξη της τεχνολογίας IPv6, όπου οι κυριότεροι πάροχοι
υπηρεσιών διαδικτύου, παροχής ψηφιακού περιεχομένου & κατασκευαστές εξοπλισμού για
οικιακούς χρήστες, και εταιρίες παροχής υπηρεσιών WEB ενώνουν τις δυνάμεις τους
παγκοσμίως για την μόνιμη ενεργοποίηση της τεχνολογίας Ipv6 στα προϊόντα και στις
υπηρεσίες τους. Το World IPv6 Launch αποτελεί ορόσημο για την εφαρμογή της τεχνολογίας
IPv6, η οποία διαδέχεται το ευρέως χρησιμοποιούμενο μέχρι σήμερα πρωτόκολλο IPv4, και
συμβάλλει στην εξέλιξη του Διαδικτύου, καθώς και στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της
οικονομίας.
Το Διαδίκτυο αναπτύχθηκε με ανοιχτό λογισμικό και η ανάπτυξη του κινήματος του Ανοιχτού
Λογισμικού στηρίζεται στο Διαδίκτυο. Μέσα από το νέο πρωτόκολλο επικοινωνίας IPv6 θα
υπάρξει ώθηση στη δημιουργία καινοτόμων Διαδικτυακών εφαρμογών και θα διευκολυνθεί η
υγιής και δυναμική επέκταση του Διαδικτύου, ενισχύοντας την προσβασιμότητα των χρηστών
σε αυτό και μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα λαμβάνοντας υπόψιν ότι το πρότυπο IPv4 έχει
εξαντλήσει τη δυνατότητα να καλύψει τις επερχόμενες ανάγκες των χρηστών και των
εφαρμογών του Διαδικτύου .
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας για το IPV6 διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα στις
19.00 ενημερωτική εκδήλωση στο Hackerspace. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο υπάρχουν διαθέσιμες στο
www.worldipv6launch.org και σχετικά με την ελληνική ομάδα δράσης στο www.ipv6taskforce.gr

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
(http://eellak.gr/, ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και
Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη
του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής
Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα,
ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις
ανοιχτές τεχνολογίες. Συνεργάζεται επίσης με τα Creative Commons και είναι ιδρυτικό μέλος του
COMMUNIA.
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