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WiFi στην περιοχή

Δημόσιο Ασύρματο Δίκτυο στην πόλη της Λαμίας

Η ύπαρξη δημόσιων ασύρματων σημείων (wireless hotspots) ή όπως στην προκείμενη περίπτωση
δημόσιων δικτύων με ευρεία κάλυψη (wireless public areas) για την διασύνδεση με το Internet,
αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το Δήμο Λαμιέων.
Σε ολόκληρο το Δήμο Λαμιέων και συγκεκριμένα στις περιοχές που φαίνονται στο χάρτη [1]
λειτουργεί το Δημόσιο Ασύρματο Δίκτυο πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Το δίκτυο προσφέρει δωρεάν
ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους, στο πλαίσιο της εξοικείωσης με
τις ασύρματες τεχνολογίες και το Internet. Ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του τον Ιούνιο του
2008, καλύπτοντας το κέντρο της πόλης της Λαμίας, ενώ από τα τέλη του 2009 καλύπτονται όλες
οι περιοχές που αποτυπώνονται στο χάρτη και συνεχώς επεκτείνεται. Από την αρχή λειτουργίας του
δικτύου έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 280.000 συνδέσεις, ενώ περισσότεροι από
15.000 διαφορετικοί χρήστες το έχουν χρησιμοποιήσει για να συνδεθούν, μεταφέροντας πάνω
από 20 ΤB δεδομένων.
Στις περιοχές που υπάρχει πρόσβαση κάθε πολίτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να
συνδεθεί δωρεάν με το Internet και να εξοικειωθεί με την ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση μέσω
της ηλεκτρονικής συσκευής που διαθέτει. Η πρόσβαση είναι πολύ απλή, αρκεί κανείς να επιλέξει το
ασύρματο δίκτυο (SSID) Hotspot_Dlamias στις επιλογές των ασυρμάτων δικτύων. Η ταχύτητα
ασύρματης διασύνδεσης είναι ιδιαίτερα γρήγορη, ενώ η χωρητικότητα της γραμμής κάθε περιοχής
με το Internet είναι 6Χ24Mbps.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου μας μπορείτε να ανατρέξετε για οδηγίες σύνδεσης [2], να
παρακολουθείσετε σε πραγματικό χρόνο τη χρήση του δικτύου [3], να αναζητήσετε τεχνικά θέματα
[4] σε σχέση με το έργο και να ενημερωθείτε για την πορεία ανάπτυξής [1] του.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής
φόρμας [5].
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