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Az NIIF Program igazi sikersztori
a kutatói közösség és a mindenkori

kormányzatok számára

Bakonyi Péter az NIIF program indulása óta az egyik meghatározó szereplõje
a hazai kutatói hálózat fejlesztésének, 1986 és 1999 között mint a Program
operatív bizottságának vezetõje, ma pedig mint az Informatikai és Hírközlési

Minisztérium helyettes államtitkára.

Nemzetközi mércével
mérve is figyelemre-
méltó iramban fejlõ-
dik a hazai kutatói há-
lózati infrastruktúra,
melynek az összka-
pacitása az elmúlt
négy év során körül-

belül harmincszorosára növekedett, megköze-
lítve immár a 40 Gbit/s-ot. A folyamatos fejlesz-
téseket az intézményi kör felhasználói forgalmá-
nak növekedése, a nemzetközi elvárások, és a
nagy sávszélesség igényû korszerû alkalmazá-
sok kényszerítik ki.
Mintegy négy évvel ezelõtt elsõsorban az moti-
válta egy nagyszabású hálózatfejlesztési prog-
ram beindítását, hogy az oktatási intézmények
gazdálkodási és tanulmányi rendszerei, a köz-
gyûjtemények integrált könyvtári és múzeumi
rendszerei, az  intézményi felhasználók egyéni
internetes forgalmával együtt teljesen telítetté tet-
ték az országos gerinchálózatot, a felhordó há-
lózatot és a nemzetközi kijáratot. Az akkor még
csupán 1 gigabites összkapacitású gerincháló-
zat és átlagosan 64 kbit/s-os felhordó hálózat
fejlesztését több lépcsõben végeztük el, amíg
eljutottunk a 2,5 Gbit/s sebességû gerincháló-
zatig és nemzetközi kijáratig. Folyamatosan bõ-
vült a nagy sávszélességgel (³34Mb/s) kapcso-
lódó intézmények száma és immár eléri a 40-
et. Évenként dupláztuk a felhordó hálózat kap-
csolati sebességeit is, így ma már a hazai kuta-
tói hálózat felhasználói nem panaszkodnak az
Internet elérés korlátaira.  Elmondható az is,
hogy a vidéki és fõvárosi hálózati lehetõségek
egyformák.
Az intézményi belsõ infrastruktúrák korszerûsí-
tése következtében a külsõ hálózati igények fo-
lyamatosan bõvülnek. Új alkalmazások jelennek
meg, amelyek  pl. csoportos munkavégzést, vagy
intézményi folyamatokat támogatnak. Ugyanak-
kor a végpontok számának további jelentõs bõ-
vülése nem várható. A mai 710 intézmény és
mintegy 600 ezer felhasználó csaknem teljes
mértékben lefedi az NIIF kormányrendeletben
meghatározott zárt intézményi körét.
A hálózatfejlesztés feszített ütemét az is motivál-
ja, hogy Magyarország része az európai kuta-
tói hálózatnak. Próbáljuk tartani a lépést az EU
keretprogramokban megfogalmazott adatháló-
zati fejlesztésekkel, melyek mind kapacitásban,
mind minõségben az  Egyesült Államok kutatói
hálózatának a színvonalát célozták meg.
A harmadik kényszerítõ tényezõt az olyan kor-
szerû technológiák fokozott alkalmazása jelen-
ti, mint pl. a  grid és a multimédia. A számítási
kapacitások iránti óriási igényre jó példa az NIIF
központban lévõ szupergép, amely – bár túl
vagyunk már egy bõvítésen – lényegében fo-
lyamatosan 100%-os kihasználtsággal fut. Jól ki-
egészítheti ezt a számítási kapacitást a Klasz-
terGrid projekt.
Mindezen  ösztönzõk hatására a mostani giga-
bites európai kutatói hálózatokat néhány éven
belül terabitesre fogják bõvíteni. Ha nem aka-
runk leszakadni az európai élmezõnytõl, akkor
nekünk is minél elõbb el kell kezdeni a felkészü-
lést arra, hogy a hazai kutatói hálózat is terabites
legyen 4-5 éven belül.

NAGY MIKLÓS
Az NIIF Iroda igazgatója

A hálózatfejlesztés
mozgatórugói

Pillantsunk vissza egy pillanatra a kezde-
tekig: milyen küldetéssel és milyen formában
indult el a program 1986-ban?

B.P.: Ma már természetesnek látszó, de an-
nak idején forradalminak tekinthetõ lépés volt
annak felismerése, hogy a fejlett világgal való
kapcsolattartás, egyúttal a verenyképesség elen-
gedhetetlen feltétele egy országos program be-
indítása a hálózati infrastruktúra megteremtésé-
re. Vámos Tibor és Sebestyén János kezdemé-
nyezésére indult el az akkor még IIF (informáci-
ós infrastruktúra fejlesztési) néven futó program,
amely a világszerte „ék” szerepet betöltõ alkal-
mazói kör, a kutatási-fejlesztési és felsõoktatási
szférában kezdte el a versenyképes információs
infrastruktúra kialakítását. Az MTA  az OMFB
és az OTKA anyagi támogatásával indulhatott
el a szakmai munka, amit az nehezített, hogy ak-
koriban egy szigorúan embargós technológiáról
volt szó. Az MTA SZTAKI szakemberei –Csa-
ba László,  Lábady Albert, Verebély Pál  és má-
sok – által kifejlesztett technológia alapján ki-
épülhetett az országos X.25 hálózat, a volt szo-
cialista országok közül egyébként egyedül ná-
lunk. A szoftver hátteret az IBM nagygépen futó,
szintén hazai fejlesztésû ELLA levelezõprogram
biztosította. Végül is 1990-ig  fokozatosan fel-
épült a legfontosabb akadémiai kutatóintézete-
ket, egyetemi tanszékeket, és nyilvános könyv-
tárakat összekapcsoló országos számítógép-há-
lózat elsõ változata, biztosítva az olyan alap-szol-
gáltatásokat, mint az e-mail, fájl-transzfer, távo-
li bejelentkezés.

Mikor történt
meg az átállás az
IP alapú techno-
lógiákra?

B.P.: A rend-
szerváltás után,
1990-ben kezd-
hettük meg a tár-
gyalásokat az USA
internet gerinchá-

Bakonyi Péter

lózatához való csatlakozásra – akkoriban lé-
nyegében ez jelentette „az internetet”. 1991-
ben kaptuk meg az engedélyt, így az EARN-
BITNET és EUnet kapcsolat után kiépülhe-
tett az ország teljes körû internet kapcsolata.
Eközben felépült az immár IP technológiát
alkalmazó HBONE gerinchálózat is, össze-
kapcsolva a fõváros és a legfontosabb vidéki
régiók felhasználóinak városi hálózatait. 1992-
tõl kiépültek a regionális centrumok mintegy
20 vidéki egyetemi, kutatási, és/vagy közgyûj-
teményi központban. 1993-ban újabb fontos
mérföldõhöz érkeztünk azzal, hogy alapító
tagként és egyúttal elsõként a közép- és kelet-
európai régióból csatlakoztunk az európai
kutatói hálózati központhoz, a DANTE-hoz.
Ettõl kezdve az NIIF Program mindenkori
vezetésének egyik fõ feladat az volt, hogy je-
lentõs lobby tevékenységet kifejtve biztosítsa
az anyagi forrásokat a fantasztikusan dinami-
kus európai hálózatfejlesztési tempóval. Ez
szerencsére sikerült, csatlakoztunk a TEN-34
és TEN-155 projektekhez, majd a GEANT eu-
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rópai hálózatához is. Sõt, a HBONE gigabi-
tes sávszélességûre történõ bõvítésével Euró-
pa legfejlettebb országaival egy idõben vezet-
hettük be  a számítógép-hálózati infrastruktú-
rába az optikai internettechnológiát. Közben
persze a felhasználók száma is örvendetesen
és folyamatosan emelkedett, és ma már el le-
het mondani, hogy valamennyi felsõoktatási
intézmény, valamennyi akadémiai kutatóhely,
és a múzeumok, könyvtárak és közgyûjtemé-
nyek elsöprõ többsége csatlakozott a hazai
kutatói hálózathoz. Ez számszerûen körülbe-
lül hatszáz intézményt és hatszázezer felhasz-
nálót jelent.

Az utóbbi évek dinamikus technológiai fej-
lõdését szerencsére az NIIF program erõsödõ
publicitása miatt már egyre szélesebb nyilvá-
nosság kíséri, ezért engedje meg, hogy még
egy kérdés erejéig a múltba pillantsunk: ho-
gyan fejlõdött az NIIF program szervezeti
struktúrája?

B.P.: Ahogy már említettem, a Magyar Tu-
dományos Akadémia és az OMFB kezdemé-
nyezésére és támogatásával indult el az IIF
program, majd a 90-es évek elejétõl vala-
mennyi érintett minisztérium és az OTKA tá-
mogató részvételével folytatódott, immár NIIF
néven, Nemzeti Információs Infrastruktúra
Fejlesztési Programként. Ezzel a névváltoz-
tatással azt sugalltuk, hogy Európában is pél-
daértékû módon nemcsak a  kutatók, hanem a
felsõoktatási intézmények és a közgyûjtemé-
nyek is részt vesznek a programban. Komoly
elõrelépést jelentett a Program életében az az
1999. évi kormányrendelet, amely a progra-
mot közvetlen költségvetési támogatással
megvalósított célprogrammá tette, és a prog-
ramra fordítható keretösszeget nevesítette a
parlament által elfogadott éves költségvetés-
ben, mégpedig az Oktatási Minisztérium fe-

jezete alatt. Az elvi irányító az államtitkári
szintû intézményi képviselõkbõl álló program-
tanács, a mûszaki fejlesztési stratégiát a mû-
szaki tanács határozza meg, a program opera-
tív végrehajtása pedig továbbra is az NIIF Iro-
da dolga.

Mindenképpen meg kell említenem a szer-
vezeti struktúra kapcsán a Hungarnet Egye-
sületet, amely a felsõoktatási – kutatási és
közgyûjteményi intézményeket tömörítve vált
elfogadott partnerré az európai és globális
kutatói hálózatokban. Ebben a körben ugyan-
is a kormányzati szervezetek nem számítanak
megfelelõ partnernek. A Hungarnet képvise-
letében mindig volt képviselõnk az európai ku-
tatói szervezetek vezetõségében. 1999 elõtt jó-
magam, azóta pedig Bálint Lajos látja el ezt a
képviseletet.

Talán még egy dolgot érdemes hang-
súlyozni a szervezeti struktúrákkal kapcsolat-
ban. Az NIIF sosem volt, és nem is lesz táv-
közlési vállalat vagy internet szolgáltató, nem
számít piaci szereplõnek, mivel felhasználói
köre körülhatárolt.

Miben látja az NIIF szerepét azon túl, hogy
biztosítja a hálózati szolgáltatásokat a kuta-
tói-felsõoktatási-közgyûjteményi szférának?

B.P.: Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mon-
dom, az NIIF Program haszonélvezõinek köre
jóval szélesebb azoknál, akik közvetlenül
igénybe vehetik annak hálózati szolgáltatása-
it. A programnak oroszlánrésze volt a hazai
Internet kultúra megteremtésében, ugyanis
körülötte nõtt fel az a generáció, amely az
egyetemeken és kutatóintézetekben magába
szívta a tervezés és üzemeltetés, a könyvtá-
rakban pedig a tartalomszolgáltatás techniká-
ját és fogásait. Ezek közül a szakemberek kö-
zül ma nagyon sokan dolgoznak üzleti szol-
gáltatóknál, különféle internetes vállalkozá-

soknál, vagy éppen a kormányzatban. Ma
egyébként ez ugyanígy megfigyelhetõ, csak
magasabb szinten: a gigabites hálózat fejlesz-
tése olyan nemzetközi mércével mérve is
egyedülálló kísérleti terepet jelent a hazai
szakembereknek, amelynek mûszaki színvo-
nala évekkel megelõzi az üzleti szolgáltatá-
sokban felmerülõ gyakorlati igényeket.

Végezetül arra kérnénk, hogy az újonnan
alakult Informatikai és Hírközlési Minisztéri-
um helyettes államtitkáraként értékelje az NIIF
Program jelenlegi helyzetét, és a kormányzat
informatikai stratégiájában megfogalmazott
szerepét.

B.P.: Úgy vélem, hogy az NIIF Program
igazi sikersztori, amelyre nemzetközi szinten
is méltán lehet büszke a kutatói közösség is, a
mindenkori kormányzat is, hiszen mind a ku-
tatói hálózat kapacitását, mind a szuperszá-
mítógépes kapacitásainkat tekintve Európa
élmezõnyébe tartozunk. Az IHM statútuma
szerint a minisztériumnak szerepet kell vál-
lalnia az ország nagy informatikai projektjei-
ben, és ennek az elvárásnak eleget téve a leg-
nagyobb örömmel kapcsolódtunk be az NIIF
Program stratégiai irányításába. Az õsz folya-
mán írtunk alá egy megállapodást az Oktatási
Minisztériummal arról, hogy a jövõben az
NIIF programot a két tárca vezetõje közösen
irányítja egy újonnan felálló közös testületen,
a Stratégiai Tanácson keresztül. Ennek tagja
a két miniszteren kívül az MTA mindenkori
fõtitkára. A két minisztérium között a munka-
megosztás az, hogy a mûködtetésben elsõsor-
ban az OM, a fejlesztésekben pedig az IM biz-
tosítja a finanszírozást, de a fontos kérdések-
ben a két minisztériumnak konszenzussal kell
döntést hozni.

Ami a közeljövõ fejlesztési terveit illeti,
továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítunk a
hálózati infrastruktúra folyamatos bõvítésére,
hogy megtarthassuk elõkelõ nemzetközi po-
zíciónkat. Most büszkén mondhatjuk, hogy
Európa elsõ tíz kutatói hálózata között van a
miénk, de a lépéstartás a jövõben sem lesz
könnyû. Az eEurope 2005 program ugyanis
az eddiginél is ambiciózusabb hálózatfejlesz-
tési tempót diktál, nem kisebb célt kitûzve,
mint megelõzni az USA kutatói hálózatait is.
Amit azonban hangsúlyozni szeretnék: a há-
lózati infrastruktúra mai fejlettsége már lehe-
tõvé teszi az áttörést az olyan új alkalmazói
technológiák területén is, mint a GRID, az IP
telefónia vagy a multimédia mindennapi al-
kalmazása. Az NIIF Program sikeres folyta-
tása igazi úttörõ szerepet tölthet be a globális,
mindenütt jelen levõ integrált információs inf-
rastruktúra hazai megteremtésében hozzájá-
rulva az információs társadalom fejlõdé-
séhez. q

Otthoni internet elérés a kutatóknak

Már 1996 óta folyamatosan napirenden van a kutatók otthoni Internet elérésének
támogatása, hiszen nyilvánvaló, hogy a kutatómunka általában nem köthetõ szigo-
rú munkaidõhöz, és elkerülhetetlenül összemosódik a munkahelyi és otthoni munka-
végzés. Ugyanakkor az anyagi források hiánya miatt erre eddig csak részleges
megoldást sikerült kidolgozni, ami kb. kétezer minõsített kutató számára adott lehe-
tõséget. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és az NIIF Program közelmúlt-
ban bejelentett együttmûködése folytán végre sikerül kiépíteni egy átfogó, a felsõok-
tatásban, az akadémiai kutatásban és közgyûjteményeknél dolgozó munkatársak
otthoni munkavégzését országszerte támogató internet-elérési rendszert. Az NIIF
zárt célú hálózatának csomópontjain keresztül 32 helyszínen biztosít gyors analóg,
ADSL vagy ISDN internet-elérést. A teljes rendszer kiépítését követõen – várhatóan
november végétõl – összesen huszonötezer kutató számára nyílik lehetõség arra,
hogy otthonából is elérje a kutatói hálózatot, illetve munkahelyi rendszerét. Ehhez
csak a távközlési szoltálgatások díját kell kifizetniük, az internet-hozzáférés ingye-
nes. Pillanatnyilag a szolgáltatás nyolc végpontban érhetõ el, ezek: Gödöllõ, Mis-
kolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Veszprém, Sopron, Budapest.
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zileg elfogadott, elismert és megbecsült kép-
viselõje legyen a magyar kutatói hálózati kö-
zösségnek. Ezt a képviseleti szerepet egészíti
ki már több éve az a megújult szervezeti,
szervezési és irányítási keret, mely az NIIF
Program fejlesztési és hálózat-mûködtetési
feladataihoz, valamint e feladatok finanszí-
rozásához kapcsolódik. A HUNGARNET
rendes tagsága stabilizálódott, gyakorlatilag
minden magyarországi kutatási, felsõoktatási
és közgyûjteményi intézmény belépett egye-
sületünkbe. Az intézményi taglétszám 757,
míg az egyéni kutatói pártoló taglétszám 1200
fõ. A pártoló tagintézmények száma 52. E mö-
gött a közösség mögött közel félmillió tény-
leges felhasználó van.

A HUNGARNET nemzetközi aktivitása az
elmúlt idõszak hazai eredményei közepette to-
vább nõtt. Mivel a nemzetközi híreket, ese-
ményeket igyekszünk folyamatosan nyomon
követni a hírlevél hasábjain, ezúttal csak fel-
sorolásszerûen említjük meg azokat a szerve-
zeteket és kutatói hálózatokat, amelyekben
képviselettel rendelkezünk: TERENA (Trans-
European Research and Education Network-
ing Association), DANTE (Delivery of Ad-
vanced Networking Technology to Europe),
GEANT (Gigabit European Academic
Network Technology), ENPG (European
Networking Policy Group), ISOC (Internet
Society), RIPE-NCC (Reseaux IP Europeenne
– Network Coordination Centre), CEENET
(Central and Eastern European Networking
Association), NATO-CNP (NATO Computer
Networking Panel).

Jelentõs esemény volt az Egyesület tevé-
kenységében, hogy a hálózatfejlesztõk, az al-
kalmazásfejlesztõk és a felhasználók közös-
sége az NIIF Programmal közösen rendezte
meg az idei Networkshopot  Egerben,  az Es-
terházy Károly Fõiskolán. A Magyar Internet
Társaság kezdeményezésében életre hívott

Aktív nemzetközi képviselet és tevékeny
szakosztályok

Kivételesen aktív és sikeres évrõl adott számot Dr. Zombory László elnök a hazai kutatási-felsõoktatási-
közgyûjteményi közösséget tömörítõ HUNGARNET Egyesület októberi közgyûlésén.

Internet Fiesta eseménysorozatán egyesüle-
tünk is aktívan képviseltette magát.

Az Egyesület szakosztályai összehangolt,
és a korábbi évek gyakorlatának megfelelõ
magas színvonalú munkát végeztek. Különö-
sen aktív a Könyvtári szakosztály, melynek
tagjai olyan projektekben vállaltak meghatá-
rozó közremûködést, mint a Magyar Elektro-
nikus Könyvtár (http://www.mek.iif.hu), a
Közös Elektronikus Katalógus (http://
www.kozelkat.iif.hu), a Szaktudományi por-
tál (Szezám), vagy az osztott katalogizálást
elõsegítõ VOCAL szolgáltatás. Ez utóbbinak
a rekordállománya meghaladja az egy milliót
és napi szinten segíti tucatnyi nagy könyvtár
feldolgozását és nagyon sok ember informá-
ció  visszakeresõ  munkáját  (http://
vocal.lib.klte.hu/). Az egyik legfontosabb
könyvtári szolgáltatásként indult el 2001-ben
az OM Elektronikus Információ Szolgáltatás
(http://www.om.hu/eisz/), amely az egész fel-
sõoktatatás számára nyújt majd külföldi adat-
bázis és e-journal szolgáltatásokat.

 A Microsoft 1995 óta biztosítja a HUN-
GARNET rendes tagintézményei közül a fel-
sõoktatási, közgyûjteményi, akadémiai és or-
szágos kutató intézményi körnek a Microsoft
Akadémiai Select licenc kedvezményt, amely
jelentõs, átlagban (szoftver termékcsaládtól
függõen) 80-90%-os árengedményt jelent a
más disztribútoroktól történõ beszerzésekkel
szemben. „A LAR (Large Account Reseller,

Nagy Tételû Viszonteladó) és ún. Select
Master szerzõdések a következõ idõszakra is
meghosszabbítottuk kerültek, bár jelentõségük
várhatóan csökkenni fog” – hangsúlyozta
Zombory László. 2001. november 1-tõl ugyanis
a Miniszterelnöki Hivatallal kötött szerzõdés
szerint a Microsoft legalább 3 éven keresztül, a
felsõoktatásban résztvevõ minden hallgató és
oktató számára ingyenes csomagot biztosít.
Minden további Microsoft termék, pl. a szer-
ver szoftverek tekintetében viszont továbbra is
a Select jelenti a kedvezményes beszerzési le-
hetõséget ezen felhasználói kör számára is.

Az Egyesület szervezési, szolgáltatási, ál-
talános mûködtetési, adminisztrációs és tájékoz-
tatási feladatait a titkárság igen komoly erõfe-
szítésekkel teljesítette. Az egyesület pénzügyi
helyzete stabil, a korábbi évekhez hasonlóan
2001 is pozitív eredménnyel zárult. Mivel Ba-
konyi Péter helyettes államtitkárrá történt ki-
nevezésekor kérte ügyvezetõ elnöki tisztségé-
nek szüneteltetését, az elnökség ennek idõtar-
tamára megbízta Bálint Lajos elnökségi tagot
az ügyvezetõ elnöki teendõk ellátásával.

„Minden okunk megvan arra, hogy biza-
kodjunk a további kitüntetett kormányzati fi-
gyelemben, amely megteremti az anyagi fel-
tételeit annak, hogy folytatódhasson az elmúlt
közel tizenöt év töretlen fejlõdése” – fogal-
mazta meg a közgyûlésen Zombory László az
Elnökség és az egész HUNGARNET közös-
ség véleményét. q

Erdélyi MEK tükör

Együttmûködési szerzõdést írt alá az NIIF, az Országos Szé-
chenyi Könyvtár és az Erdélyi Magyar Tudományos Társa-
ság (EMT) egy erdélyi MEK tükörszerver felállításáról. Ma-
gát a szervert az NIIF bocsátja rendelkezésre, amely egy
Linux alapú nagyteljesítményû IBM konfiguráció. A szoftver
környezet zömében szabad szoftverekbõl fog állni (Apache
web szerver, MySQL adatbáziskezelõ, PHP alkalmazásfej-

lesztõ környezet), akárcsak a MEK fõszerveren. Az OSZK szervezi meg a MEK
állományok tükrözését, de a szerver  üzemeltetését már az EMT biztosítja. Sõt, külön
értéke a megállapodásnak, hogy az EMT maga is beszáll az elektronikus gyûjte-
mény gyarapításába, amit egyébként a MEK fõszerverén keresztül fognak megol-
dani, hogy a két rendszer mindig szinkronban legyen. A távlati tervek között szere-
pel egy kolozsvári digitalizáló mûhely felállítása is, ami komoly segítséget adhatna
a MEK gyûjteményének a gyarapításához.

MOLDOVÁN IS TVÁN

Dr. Zombory László

Az alulról szerve-
zõdött, egyesületi
formában mûkö-
dõ, önkéntes és
tagjainak egyen-
rangúságot bizto-
sító HUNGAR-
NET Egyesület
azért jött létre,
hogy nemzetkö-
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A Pécsi NIIF Regionális Központnak a Pécsi
Tudományegyetem Egyetemi Informatikai
Szolgáltató Központja ad otthont és az annak
csoportjaként mûködõ Informatikai program-
iroda (EISZK IPI) mûködteti.

A regionális központként végzett tevékenység
természetesen szoros egységet alkot az egye-
tem számára nyújtott belsõ informatikai szol-
gáltatásokkal, hiszen túlzás nélkül állítható,
hogy az egyetemi integrációs folyamat ered-
ményként a PTE által megtestesített egyete-
mi szövetség a Dél-Dunántúli régió NIIF fel-
használói körének túlnyomó többségét kép-
viseli. A Pécsi Universitas szövetségben érin-
tett intézmények (JPTE, POTE, PATE, CSTIF,
IGYPF) földrajzi értelemben is igen kiterjedt
intézményrendszert alkotnak, az egyes karok
illetve kihelyezett tagozatok Szekszárdon, Pé-
csett, Kaposváron, Keszthelyen, Szombathe-
lyen, Zalaegerszegen illetve Mosonmagyaró-
váron helyezkednek el. Ilyen körülmények
között a sikeres együttmûködés kulcsa a kom-
munikáció, és ezen belül megnövekszik a
számítógéphálózatok, informatikai hálózatok
szerepe.

Erre a kihívásra próbál választ adni az
UPNET nevû regionális hálózat, amely egy-
részt a Pécsi Universitas intézményeinek kö-
zös informatikai hálózata, ugyanakkor rész-
ben a HUNGARNET gerinchálózathálózatnak
egy szakaszát is jelenti. A hálózat kiépítettsé-
ge és szolgáltatásai látványos fejlõdésen men-
tek keresztül az elmúlt idõszakban, összhang-
ban a mûködtetõ intézmény, a Pécsi Tudo-
mányegyetem változásaival. Az UPNET fej-
lesztési stratégiájában már az tükrözõdik, hogy
az adatátviteli igények a korábbi „a hálózat
az a Novell” szemléletmódhoz képest jelen-
tõs mértékben differenciálódtak, és mindegyik
típusú igénynek megfelelõ minõségben kell
megfelelni. Illusztrációképpen néhány ezek
közül: hagyományos lokális fájlszerver hasz-
nálat, teljeskörû internet elérés, képalkotó di-
agnosztikai eljárások adatainak átvitele, mû-
téti közvetítés, városi televíziós közvetítés, vi-
deokonferencia, telefonrendszerek összeköté-
se, adatbiztonsági és üzembiztonsági igények.

Mára a hálózat kiépülése lényegében meg-
történt, a szerkezete hosszú idõn keresztül már
nem változik, fejlesztésként a lényeget nem
érintõ bõvítések várhatók, így a hangsúly a
fejlesztésrõl az üzemeltetésre tevõdött át. A

NIIF Regionális Központok:  PÉCS

Hierarchikus szervezeti és informatikai
struktúra

hálózat kiterjedt volta miatt kétszintû üzemel-
tetési rendszert vezettek be. A központi szol-
gáltatásokat a viszonylag kis létszámú Egye-
temi Informatikai Szolgáltató Központ üze-
melteti Juhász Pál igazgató vezetése alatt.
Ezen belül az Informatikai Programiroda fe-
lelõs magának a gerinchálózatnak, a központi
Netware és NDS szervereknek, központi
UNIX szervereknek, a más infrastrukturális
szolgáltatásnak ill. intézményi alkalmazásnak
az üzemeltetéséért Uherkovich Péter vezeté-
sével. Külön kisebb csoportok vannak a tele-
fonos ügyfélszolgálat ellátására, a nagy tanul-
mányi és gazdasági rendszerekkel kapcsola-
tos szervezési feladatokra.

A kapcsolódó alhálózatokat és helyi szol-
gáltatásokat az érintett karok vagy nagyobb
szervezeti egységek üzemeltetik. Az egyetem
informatikai központja tehát egyfajta össze-
kötõ kapocsként is funkcionál: a HBONE kap-
csán szorosan együttmûködik az NIIF Victor
Hugo utcai központjában dolgozó szakembe-
rekkel, másfelõl pedig a szigorú hierarchia sze-
rinti belsõ szervezeti és informatikai struktú-
rák miatt szorosan együtt kell mûködnie a
karok belsõ informatikai szervezeteivel is. A
mostani 10 karból álló egyetemi szövetség
ugyanis egy többéves evolúciós folyamat ered-
ményeként jött létre egyetlen karból, és en-
nek során az újak általában olyan kompro-
misszumok árán kapcsolódtak, hogy azért bi-
zonyos területeken megõrizzék az önállósá-

gukat is. Persze a kép az informatika vonat-
kozásában vegyes, hiszen van olyan kar, ahol
valóban komoly létszámú és felkészültségû
helyi informatikus csapat van, és ezért igény-
lik is a viszonylag nagyfokú önállóságot, míg
máshol minél nagyobb mértékben a központi
erõforrásokra hagyatkoznak.

Az EISZK mûködik egyben NIIF Regio-
nális Központként is. Ennek keretében üze-
melteti az Informatikai Programiroda csoport
a PTE Szántó Kovács János utcai épületében
található pécsi HBONE csomópontot, mene-
dzseli a Hungarnet Egyéni Kutatók Szakosz-
tálya tagjainak járó otthoni Internet elérési
szolgáltatásokat, elvégzik a különféle Hungar-
net kedvezmények regionális ügyintézését.

A központi szolgáltatások között érdemes
külön is kitérni a négy Windows alapú szer-
veren üzemelõ, napi több tízezer tranzakciót
kiszolgáló Egységes  Tanulmányi Rendszerre
(ETR), amely a vizsgajelentkezésektõl az in-
dexek kitöltéséig terjedõ széles szolgáltatás-
palettájával ma már valóban egy üzletileg kri-
tikus rendszerré vált. Ez egy helyi fejlesztõ-
csapat munkájának az eredménye, amely
olyan sikeresnek bizonyult, hogy az ország
több tudományegyeteme (pl. Szegeden, vagy
Budapesten az ELTE) is ezt vezette be.

A gerinchálózat üzemeltetése a HBONE
routerig bezárólag tartozik a hely szakem-
berek feladatkörébe, mivel magát a routert
az NIIF központ munkatársai menedzselik.
A felhordó hálózattal kapcsolatban az elsõ-
szintû ügyfélszolgálati tevékenységet ugyan
helyben látják el, de a komolyabb hibákat
továbbítják a bérelt vonalat biztosító távköz-
lési szolgáltatóhoz, aki ebben a régióban a
MATÁV. A belsõ hálózat felügyeletére, a
forgalom mennyiségi és minõségi jellemzõ-
inek nyomon követésére SNMP alapú me-
nedzser szoftvereket, az MRTG, és más, job-
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A szuperszámítógépek legnagyobb felhaszná-
lói világszerte a fizikusok. Nálunk sincs ez
másképp: az NIIF HPC erõforrásainak túlnyo-
mó hányadát fizikai problémák megoldására
használják. Az NIIF Hírlevélben ezúttal né-
hány szilárdtest fizikai példával folytatjuk szu-
perszámítógép-alkalmazásokat bemutató so-
rozatunkat.

A számítógépek rohamos fejlõdése a kon-
denzált anyagok fizikájában a legmarkánsab-
ban talán az elektronszerkezet-számítások fej-
lõdésében tükrözõdik. Ezen a területen a sû-
rûség- funkcionál elméleten alapuló algorit-
musok is gyors fejlõdésnek indultak az elmúlt
években. Ezek a számítások egyre pontosabb
leírását adják a szilárd anyagban levõ atom-
magok terében mozgó elektronoknak: ez ha-
tározza meg az anyag alapvetõ fizikai, mecha-
nikai tulajdonságait. Az elmúlt évek folyamán
kidolgoztunk egy olyan módszert szilárdtes-
tek és felületek elektronszerkezetének számí-
tására, amely nagy pontossággal alkalmazha-
tó mind rendezett, mind rendezetlen rendsze-
rek leírására. A módszer alkalmazásai közül
három olyan példát szeretnénk röviden bemu-
tatni melyeket az NIIF szuperszámítógépének
segítségével vizsgáltunk.

Számításokat végeztünk átmeneti fém
klaszterekre, és megmutattuk, hogy egy kriti-
kus méret alatt a nagy felületi energia anizot-
rópia meghatározott esetekben stabilizálhat
egy ikozaéderes szimmetriájú részecske-szer-
kezetet a lapcentrált köbös egykristályszerke-
zettel szemben. Palládium-részecskék esetén
számításaink alátámasztják a ferromágneses
rend kialakulását ikozaéderes szimmetriánál

Elektronszerkezet-számítások az NIIF
szuperszámítógépen

kis, 0,11 µB  nagyságú mágneses momentum-
mal atomonként. Ez összhangban van azzal a
megfigyeléssel, hogy palládium-részecskék
egy kritikus méret alatt spontán mágneses mo-
mentumot mutatnak, ami egy meghatározott
méret felett eltûnik.

A módszer másik alkalmazásaként tanul-
mányoztuk  a különbözõ perovszkit-szerke-
zetek stabilitását. Ezen belül meghatároztuk
a ScAlO3 perovszkit nyomás-függõ szerke-
zeti tulajdonságait. Azt találtuk, hogy légkö-
ri nyomáson a és 0 K-on ortorhombos szer-
kezete van, ami stabil marad a köbös szerke-
zethez képest kb. 200 GPa nyomásig és kb.
800 K hõmérsékletig. A számítások egysze-

mutatják, hogy normális nyomáson a CaSiO3

nem köbös. Mint látható, az egyensúlyi
orthorombos torzulás (ahol az energia mini-
muma van) enyhén csökken a térfogat csök-
kenésével (a nyomás növekedésével), de a
vizsgált legnagyobb nyomásnál sem tûnik el.

Megvizsgáltuk továbbá az ausztenites rozs-
damentes acél rugalmas tulajdonságait az
összetétel függvényében. A rozsdamentes acélt
két alaptulajdonságának, keménységének és
korróziómentességének köszönhetõen a mo-
dern társadalom egyre szélesebb körben alkal-
mazza. A kereskedelemben legelterjedtebb
acéltípusok alapját a lapcentrált köbös szer-
kezetben kristályosodó Fe-Cr-Ni ötvözet ké-
pezi. A Cr tartalom minimálisan 12%, míg a
Ni 8 és 26% között változik. Szobahõmérsék-
leten a fenti ötvözetek nem mágneses fémek.
A 2. ábrán ezek nyírási rugalmas állandóját
tüntettük fel, amely az ötvözet keménységé-
vel arányos. Az ábrából látható, hogy a Cr
koncentráció növekedése minden esetben a
keménység csökkenéséhez vezet, míg 14%
fölötti Ni-tartalom csak elhanyagolhatóan be-
folyásolja a keménységet.

KOLLÁR JÁNOS
MTA Szilárdtestfizikai

és Optikai Kutatóintézet

bös rendszer teljes
energiájával a tér-
fogat (függõleges
tengely) és a torzu-
lás foka (vízszintes
tengely) függvé-
nyében. Számítása-
ink a kísérletekkel
összhangban azt

bára ingyenes UNIX alapú segédprogramo-
kat használnak.

A hálózatbiztonsággal kapcsolatos felada-
tok közül Uherkovich Péter elmondta, hogy
legnagyobb problémát a vírusfertõzések jelen-
tik. Egyelõre nincs központi e-mail szûrés,
mert a jelenleg használt levelezõ rendszer ezt
nem teszi lehetõvé. Folyik viszont már az új
levelezõrendszer üzembehelyezése, amely
automatikusan el fogja távolítani a végrehajt-
ható csatolt állományokat. Technikailag olyan
megoldást választottak, hogy egy központi
Linux szerverre fog beérkezni az összes le-
vél, itt megtörténik a veszélyes csatolások le-

választása, majd továbbítják a leveleket a he-
lyi levelezõszerverekhez. Ott persze a karok-
nak lehetõsége van további, helyi vírusszûré-
seket is végezni, illetve a munkaállomások
nagy része még egy helyi vírusölõ szoftvert is
futtat. Jelenleg egyébként mintegy 60 Novell
szerver szolgálja ki a közel harmincezer hall-
gatót, és rövid távon – éppen a már említett
hierarchikus szervezeti struktúra miatt – nem
is nagyon tervezik a konszolidációt egy nagy
központi levelezõszerverre.

Tervezik viszont egy virtuális biztonsági
eseménykezelõ team felállítását, most folyik a
feladatkörök és eljárások pontos meghatározá-

sa. Az informatikai központ és a helyi szerve-
zetek munkatársaiból álló csapatnak nagy sze-
repe lehet abban, hogy módszeresen kiszûrjék
a helyi szerverek  biztonsági réseit, ugyanis
rendszeresek az ezt kihasználó betörések.

Az ún. „Személyes Tûzfalak” használatát
összegyetemi szinten nem merik elõírni, mert
tudományegyetemrõl lévén szó, a felhasználói
kör informatikai felkészültsége nagyon vegyes.
Sokaknak feltehetõen még a minimális admi-
nisztrációs feladatok szakszerû végrehajtása is
problémát jelenthet, és félõ, hogy a ma elérhe-
tõ termékek ilyen körülmények között nem csak
megelõznek, de generál is problémákat. q

rûbb értelmezésére
javasoltunk egy pa-
raméteres modellt
a perovszkit szer-
kezetek leírására. A
földkéreg legfonto-
sabb alkotórészé-
nek számító mag-
nézium-szi l ikátra

vonatkozóan megmutattuk: a modell teljes
energia-számításunkkal kombinálva alkal-
mas arra, hogy megjósoljon különbözõ szer-
kezeti változásokat a nyomás függvényében.
A Földön található második leggyakrabban
elõforduló oxid a perovszkit-szerkezetû
CaSiO3. Korábbi kísérletekben a normál nyo-
más és hõmérséklet mellett azt találták, hogy
ez a rendszer ideális köbös szerkezetbe kris-
tályosodik. Késõbbi, pontosabb mérések a
köbös szerkezet kis torzulását mutatták. Az
1. ábrán különbözõ orthorhombos szerkeze-
tek teljes energiáját hasonlítjuk össze a kö-
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A hazai „virtuális szuperszámítógép”
tesztüzemben

mítógépek teljesítményét az NIIF hálózatán
keresztül egyesítsük. A júniusban indult
ClusterGRID projekt célja egy olyan mûsza-
ki konstrukció kidolgozása, melynek segítsé-
gével megvalósítható ez az országos szintû
együttmûködés, és létrehozható illetve üze-
meltethetõ egy körülbelül 2000 csomópont-
ból álló grid.

A projektben alkalmazott mûszaki koncep-
ció kidolgozására, valamint a bevezetés tech-
nikai támogatására az NIIF Iroda ClusterGRID
Technikai Bizottságot hozott létre az iroda
munkatársainak és külsõ szakértõknek a be-
vonásával. A bizottság tagjai: dr. Halász Péter
(BME), dr. Kacsuk Péter (MTA-SZTAKI), dr.
Máray Tamás (NIIFI), Gombás Gábor (MTA-
SZTAKI), Kiss Bence (ELTE),  Szeberényi
Imre (BME), Szalai Ferenc (MTA-SZTAKI).
A projekt vezetõje Stefán Péter (NIIFI).

A projekt során olyan architektúrának a
kidolgozását tûztük ki célul, amely biztonsá-
gos (nincs szabad átjárás az internet és a grid
között), könnyen menedzselhetõ, és a részt-
vevõ intézmények számára elviselhetõ járu-
lékos munkát jelent.

Mivel a gépek nappal teljes mértékben az
egyes intézmények rendelkezésére állnak, és
éjszaka, illetve a hétvégeken futhatnak a grid-
funkciók, a kétféle felhasználás idõben és tér-
ben (más operációs rendszer, más partíció
ugyanazon a gépen) elkülönül egymástól. A
kétszintû, hierarchikus felépítésû futtató-kör-
nyezet központja az NIIF Iroda, és a rendszert
használó kutatók központi regisztrációs me-
chanizmuson keresztül férhetnek az erõforrá-
sokhoz. A grid lelke, a hálózati struktúra egy
országos szintû privát hálózat segítségével lett
megvalósítva, fizikailag a HUNGARNET há-
lózat részeként, de attól ily módon logikailag
biztonságosan elszeparálva. Ez a kialakítás
nemcsak a hálózati biztonságot növeli, hanem
egyben kényelmessé teszi a laborok erõfor-
rás-menedzsment szintû összekapcsolását. A
grid ütemezõ szoftvernek az alapját jelenleg

a Condor rendszer képezi, ez tartja nyilván és
párosítja össze a rendelkezésre álló szabad
erõforrásokat az elvégzendõ feladatokkal. A
tervek között szerepel a hasonló feladatokra
szolgáló Sun Grid Engine (SGE) rendszer be-
vezetése is.

A projekt infrastrukturális hátterét az NIIFI
által 2002 tavaszán kiírt pályázat teremtette
meg, melynek keretében a felsõoktatási intéz-
mények és könyvtárak pályázhattak PC-labo-
ratóriumokra és szervergépekre. A támogatás
feltétele ugyanis az volt, hogy az elnyert gé-
pek bekapcsolódjanak a projektbe, ily módon
hasznosítva a szabad számítási kapacitásokat.
Az elsõ fázisban három helyszínen sikerült ki-
alakítani a klasztereket, melyekben a gödöl-
lõi Szent István Egyetemen 24, az ELTE-n 96,
a BME laborjaiban pedig 156 gép van

Újabb gerinchálózati fejlesztés

Az október elején, az NIIF
Victor Hugo utcai központ-
jában tartott sajtótájékozta-
tón Tétényi István, az NIIF
Mûszaki Tanácsának elnöke
ismertette annak a nyáron
lezajlott közbeszerzési eljá-
rásnak a részleteit, melynek
keretében országosan 16 új
nagy sebességû kutatói
cent rum kapcsolódhat  a

HBONE gerinchálózathoz, további  12 központ csatlakozásának sávszélessé-
ge pedig jelentõsen növekedhet. A fejlesztéseket országos szinten több távköz-
lési szolgáltató valósíthatja meg. Ezek az elnyert összeköttetések számának sor-
rendjében a  MATÁV, a Pantel-Vivendi konzorciuma, a Novacom, és a GTS-
Datanet konzorcium.

Az új nagysebességû kutatói végpontok közül  nyolc a fõvárosi egyetemeken és
fõiskolákon, nyolc pedig vidéki városokban (Jászberény, Nagykanizsa, Salgótar-
ján, Sárospatak, Szekszárd, Szolnok, Tatabánya, Zalaegerszeg) található. Ezen felül
hat vidéki város (Eger, Gyõr, Hódmezõvásárhely, Kecskemét, Piliscsaba, Székesfe-
hérvár) összeköttetésének és szintén hat fõvárosi intézmény sávszélességének jelen-
tõs, 155 Mbit/s átviteli kapacitásra történõ bõvítése valósul meg. Egyidejûleg válto-
zott kicsit a gerinchálózat topológiája is, mert amíg korábban minden nagysebessé-
gû végpontnak volt közvetlen összeköttetése az NIIF Victor Hugo utcai központjá-
val, ma már egyes, 34 Mbit/s-os összeköttetéssel rendelkezõ vidéki csomópontok
regionális központokhoz csatlakoznak.

A mostani bõvítéssel  sikerült tartani a hálózati kapacitások exponenciális fejlõdé-
si ütemét, aminek során az elmúlt négy év alatt a gerinchálózat összkapacitása
körülbelül harmincszorosára növekedett, mára megközelítve a 40 Gigabit/s
összkapacitást. Ezek a számok azt mutatják, hogy legalábbis a gerinchálózat szint-
jén elérkeztünk egy minõségileg új fejlõdési szakaszba, amikor a sávszélesség már
nem igazán jelent szûk keresztmetszetet, és megnyílik az út olyan új alkalmazások
tömeges bevezetése elõtt, mint a grid és a multimédia.

összekapcsolava. A tervek szerint az idén még
legalább ugyanennyi intézmény kapcsolódik
majd a „virtuális szuperszámítógéphez”.

A ClusterGRID projekt nemcsak az infrast-
ruktúrában meglévõ lehetõségek jobb kihasz-
nálását segíti, de ráadásul egy kiemelt kutatási/
fejlesztési terület megerõsítéséhez is hozzájá-
rulhat. Számtalan grid projekt fut  Amerikában
és Európában, egyenként is évente több millió
Euro támogatással (pl. TeraGrid, USA;
DataGrid EU;  EuroGrid, EU; eScience Ang-
lia; UNICORE Németország;), és várhatóan az
EU 6. keretprogramjában is kiemelt szerepet
kap ez a terület. Büszkén mondhatjuk, hogy a
hazai grid kutatás eredményei nemzetközileg
is elismertek, így minden esély megvan az új
ClusterGRID projekt sikerére is.

STEFÁN PÉTER

Miután a hazai
gerinchálózat sáv-
szélessége eljutott
a gigabites tarto-
mányokba, meg-
nyílt a fizikai le-
hetõsége annak,
hogy a felsõokta-
tásban és kutatói
laboratóriumok-
ban telepített szá-

Stefán Péter
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Tizenkét EU or-
szág kutatóháló-
zatai, egyes kuta-
tási-oktatási szer-
vezetei, a DAN-
TE, a TERENA
és néhány jelen-
tõs gyártó és táv-
közlési cég (Cisco,
IBM, Sony, NTT)
részvételével 2002

Magyar részvétel az európai

 projektben
nedzsment eszközöknek és eljárásoknak a
vizsgálata is.

A hosszú távú cél az IPv6 technológia or-
szágos szintû elérési lehetõségének a megte-
remtése a HUNGARNET hálózatában. Ez
azonban semmiképpen nem jelenti azt, hogy
akár több éves távlatban is a homogén IPv6
infrastruktúra kialakítása volna a cél. Az IPv6
„képesség” és „lehetõség” fontos, de ott, ahol
a környezet, az alkalmazások ezt nem igény-
lik, nem szükséges forszírozni a gyors átál-
lást, hiszen bizonyos szoftverek verziófüggé-
se miatt a váltás több esetben nem probléma-
mentes. Ez utóbbi az oka annak, hogy a pro-
jektben különös hangsúlyt kap az alkalmazá-
sok alapos tesztelése nemcsak homogén IPv6,
hanem vegyes IPv4/IPv6 környezetben is. Ezt
a munkát támogatja az NIIF által karbantar-
tott IPv6 alkalmazás adatbázis is.

A most megkezdett munka során a követ-
kezõ helyszínek kapcsolódnak rá a kísérleti
IPv6 hálózatra: az NIIF központ, a SZTAKI, a
BME több épületét magában foglaló kiterjedt
belsõ hálózata, a KFKI, a Szegedi Tudomány-
egyetem, a Miskolci Egyetem és Pécsi Tudo-

mányegyetem. Az IPv6-os összekötteté-
sek megvalósításához a meglévõ

HUNGARNET infrastruktúra kerül
felhasználásra, mert annak routerei

szerencsére az IP protokoll verzi-
ójára nézve transzparens módon

támogatják az MPLS VPN il-
letve Ethernet VLAN típusú
virtuális magánhálózatok ki-

alakítását. A magyar 6NET
hálózat nemzetközi natív

IPv6 kapcsolatát egy kü-
lön erre a célra dedikált

Budapest-Bécs STM-
1 vonal fogja adni en-
nek az évnek a végé-
tõl, amely az osztrák
6NET csomópont-
hoz kapcsol bennün-
ket.

Itt hívjuk fel újra az NIIF tagintézmények
figyelmét arra, hogy immár hivatalosan is igé-
nyelhetõ IPv6 címtartomány, melyet az NIIF
Iroda a RIPE-tól kapott címkészlet terhére oszt
a magyar akadémiai intézmények számára.

A 6NET projekt nemzetközi vonatkozású hí-
reirõl a www.6net.org, a hazai tevékenységé-
rõl pedig a 6net.iif.hu címen olvasható bõvebb
információ.

MOHÁCSI JÁNOS, MÁRAY TAMÁS

Európai hálózati
workshop Budapesten

Október végén Budapesten tartotta
kétnapos szakmai tanácskozását a
TERENA és a DANTE közös szervezé-
sében mûködõ TF-NGN (Task Force
Next Generation Networking) munka-
csoport. Ebben az igen nagy szakmai
presztízsû  szervezetben  neves  euró-
pai hálózattervezõ és üzemeltetõ
szakemberek dolgoznak együtt külön-
féle olyan megoldásokon és teszte-
ken, amelyek a GÉANT hálózat üze-
meltetésével és fejlesztésével kapcso-
latos gyakorlati problémákra keresik
a választ. A mostani munkamegbeszé-
lésen negyvenen vettek részt, közülük
öt hazai (NIIF) szakember, a többiek
külföldiek. A rendezvény házigazdá-
ja az NIIF volt, a helyszínt a BME biz-
tosította.

A TF-NGN szakmai munkája tevé-
kenységi csoportokban zajlik, ahol a
szakemberek egy-egy speciális üze-
meltetési vagy tervezési problémakör-
rel foglalkoznak behatóan. Ezeknek
közös jellemzõje, hogy nem hosszú
távú stratégiai problémák, hanem rö-
vid- vagy középtávú, konkrét felada-
tok megoldását célozzák. Példaként
néhány csoport témája: a prémium IP
szolgáltatások bizonyos minõségi pa-
ramétereinek garantálása akár cso-
magvesztés árán is, több hálózati
domainen keresztül; a hálózat túlterhe-
lése esetén a csomagvesztések szelek-
tív korlátozása annak érdekében, hogy
bizonyos átviteli csatornák minõsége
ne romoljon, akkor sem, amikor más
csatornákon a forgalom tartósan meg-
haladja az eredetileg tervezettet;
GÉANT hálózat szolgáltatási minõsé-
gi paramétereinek mérése az egész
hálózatra kiterjedõen, az IPv6 GÉANT
szintû bevezetésének az elõkészítése;
extra nagy sávszélességû(akár 40 gi-
gabites) optikai hálózatok fejlesztése
a SERENATE csoporttal együttmû-
ködve.

Érdekességként említjük, meg hogy
a csoport munkája az Interneten video
streaming formájában is figyelemmel
kísérhetõ volt.

A résztvevõk a workshop szakmai
munkáját sikeresnek, a magyar hely-
színt és vendéglátást kitûnõnek minõ-
sítették.

MOHÁCSI JÁNOS

januárjában indult el a hároméves 6NET pro-
jekt, mely az IPv6-os szolgáltatások   euró-
pai méretekben történõ elõkészítését céloz-
za meg. A 6NET  jelentõs pénzügyi támoga-
tást kap az Uniótól.

Egy speciális EC pályázat keretében utó-
lag a magyar, lengyel és cseh kutatói háló-
zatok is csatlakoztak ehhez a rendkívül je-
lentõs projekthez. (A Hírlevél elõzõ számá-
ban már hírt adtunk arról az örvendetes tény-
rõl, hogy az NIIF/HUNGARNET sikeresen
pályázott az EC-nél.) A 6NET keretében az
év végéig kiépül Magyarországon egy tekin-
télyes méretû, hét telephelyet (közöttük há-
rom vidéki helyszín) összekötõ
IPv6-os gerinchálózat. A jövõ
év folyamán erre az infrast-
ruktúrára építve lehet elkez-
deni a 6NET

projekt keretében többek között a na-
tív IPv6-os kapcsolatokat megkövetelõ
szolgáltatások (DHCPv6, DNS), alkalmazá-
sok (video streaming , multicast, stb.) tesz-
telését. Számos érdekes kísérletnek is terepe
a hálózat: a 6NET egyes konzorciumi tagjai
nagy számítási igényû grid alkalmazásokat,
e-business megoldásokat, sõt játékokat
(Sony!) is tesztelnek IPv6 környezetben. Ki-
emelt feladat természetesen a különbözõ
IPv6 host és router implementációknak, az
áttérési mechanizmusoknak, a hálózatme-

Mohácsi János
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Ez év szeptember
17-18-án 28 ország
közel száz képviselõ-
je gyûlt össze azon a
Workshop-on, amely
az EU 5. Kutatási és

Technológiafejlesztési Keretprogramja által
támogatott SERENATE projekt elsõ meghí-
vásos rendezvényeként lehetõséget nyújtott a
résztvevõknek az európai kutatói hálózat jö-
võjével kapcsolatos nézeteik kicserélésére. A
Brüsszel melletti La Hulpe-ben tartott
Workshop-ot a TERENA szervezte, mint a
SERENATE (Study into European Research
and Education Networking as Targeted by
eEurope) projekt koordinátora. A TERENA
koordinációja (és így közel 40 európai nem-
zeti kutatói hálózat közvetett részvétele) mel-
lett futó projektnek számos olyan nemzetközi
– általában a jelenlegi ill. potenciális alkal-
mazói közösségeket, különbözõ diszciplínák-
hoz tartozó tudományos szervezeteket össze-
fogó – közremûködõje van, melyek egyébként
a kutatói hálózati fejlesztésekben nem vesz-
nek részt, ezért nézeteik és javaslataik közre-
adására a projekt nagyszerû és mással nem pó-
tolható lehetõséget biztosít. A mintegy más-
fél éves munka eredményeként 2003 õszén el-
készülõ SERENATE záró tanulmány iránytû-
ként szolgálhat a következõ mintegy öt év
kutatói hálózati fejlesztéseihez minden szin-
ten, az EC támogatással futó nagy programok-
tól kezdve a nemzeti szintû fejlesztési politi-
kák kialakításán át egészen az intézményi szin-
tû stratégiák kimunkálásáig.

A szeptemberi – elsõsorban a kutatói háló-
zati szervezetek képviselõinek részvételével
megrendezett Workshop-ot a távközlési szol-
gáltatók, az alkalmazói közösségek fórumai
fogják követni, majd a kutatói hálózati szer-
vezeti modelljeirõl tanácskoznak, és végül a
jövõ év közepén a tanulmány véglegesítését
elõkészítõ Workshop fogja zárni a sort. A vizs-
gált témák között az európai szintû kutatási
és oktatási hálózat jövõjének vizsgálata mel-
lett a helyi (campus) hálózatok kérdései, a
nemzeti kutatási és oktatási hálózati fejlesz-
tések és szolgáltatások kérdései, sõt, az inter-
kontinentális hálózati együttmûködési prob-
lémák is szerepelni fognak. A technológiai
trendek részletes elemzése ki fog térni a feke-

SERENATE – körvonalazódik Európa jövõbeli
kutatói hálózata?

te üvegkutatói hálózati alkalmazásának pers-
pektíváira, a homogén széles sávú teljes
konnektivitás esélyeire, a grid-technika elter-
jedésének várható alakulására, a biztonsági
(elsõsorban AAA – Authorisation, Authenti-
cation, Access) kérdésekre csakúgy, mint pél-
dául a QoS (hálózati szolgáltatási minõség)
problémáira.

A tanulmány készítését jelentõs mértékben
motiválja, hogy a 90-es évek legvégére és az új
évezred elejére Európa a kutatói hálózatok te-
rén világelsõvé vált. A GEANT kiterjedt és
rendkívül komplex gigabites gerinchálózata
alapot teremt arra, hogy az európai fejleszté-

sek továbbra is a világ hálózati fejlesztéseinek
meghatározójaként szolgálhassák ne csak a
kutatási és oktatási szférát, hanem a legszéle-
sebb értelemben vett alkalmazói köröket is. A
mai hálózati sebesség reálissá teszi, hogy már
a négy éves GEANT projekt záró szakaszára a
hálózati sebesség elérje a 100 Gbit/sec szintet
és mind a technológiát, mind a szervezést-irá-
nyítást, mind pedig a gerinchálózat mögötti
(nemzeti és helyi) forgalomelosztó hálózati se-
bességeket tekintve Európa megtartsa úttörõ
szerepét, miközben a finanszírozási kérdések
terén is elõremutató modellekkel szolgál.

BÁLINT LAJOS

CEENet névjegy

Nem túlságosan ismert a magyar akadémiai hálózat felhasználói kö-
zött a CEENet szervezete, pedig Magyarország CEENet tagsága ré-
vén idõnként kínálkoznak olyan lehetõségek, amelyeket érdemes ki-
használni. A CEENet (Central and Eastern European Networking
Association) a közép- és kelet-európai akadémiai hálózatok szövetsé-

ge, amely jelenleg 25 országot tömörít. A CEENet 1993-ban jött létre, Magyaror-
szág a HUNGARNET/NIIF révén alapító tagja a szervezetnek. A CEENet elsõdle-
ges célja az, hogy elõsegítse a régió sok szempontból hasonló helyzetben lévõ
akadémiai hálózatai között a tapasztalatcserét és a kapcsolatok fejlõdését. Az év-
rõl évre 2-3 alkalommal megszervezett technológiai és menedzsment témájú CEENet
workshopokon a hálózatok üzemeltetõi és felhasználói továbbképzésen vehetnek
részt. Természetesen a fejlett infrastruktúrával, a hálózatfejlesztés és üzemeltetés te-
rén évtizedes múlttal rendelkezõ tagországok, mint pl. Magyarország,
Ausztria, Csehország és Szlovénia inkább információ átadók, míg a
kevésbé fejlett régiók országai (Balkán, szovjet utódállamok) inkább
információ és tapasztalat befogadók ebben a körben. A workshopokon
rendszeresen tartanak elõadásokat neves amerikai és nyugat-európai hálózati szak-
emberek is. A NATO Science Program anyagilag is támogatja a CEENet oktatási
tevékenységét, és ez teszi lehetõvé azt, hogy a tagországok küldöttei a workshopokon
ingyen, vagy nagyon kedvezményesen vegyenek részt. A magyar érdeklõdõk szá-
mára az is elõny, hogy az egyik technológiai workshopot minden évben Budapes-
ten rendezik meg. További információk a CEENet-rõl: http://www.ceenet.org/

MÁRAY TAMÁS

Networkshop 2003

Az NIIF Program, a HUNGARNET Egyesület és a Magyar Internet
Társaság 2003-ban tizenkettedik alkalommal rendezi meg az orszá-
gos Networkshop konferenciát, melynek ezúttal a pécsi regionális köz-
pont lesz a házigazdája. A pontos idõpont 2003. április 15 –17, hely-

szín a Pécsi Tudományegyetem.  Az elõadásjavaslatokat a mikus@helka.iif.hu címen
várja a Programbizottság.


