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„Az informatika számomra nem egy
szaktárgy, hanem elektronikus
írásbeliség és digitális kultúra”

Az NIIF Program irányításában meghatározó szereppel rendelkezõ vezetõket
megszólaltató sorozatunkban ezúttal Magyar Bálint oktatási miniszter beszél
az információs társadalom általános kihívásairól és az Oktatási Minisztérium

infrastruktúra- és digitális tartalomfejlesztési projektjeirõl.

Az informatikai és
hálózati ipar vissza-
fogott várakozások-
kal tekint a 2003-as
esztendõ elé, mert
az elemzõk többsé-
ge szerint legkoráb-
ban az év második
felében kezdi meg

az iparág kilábalását az elhúzódó válság-
ból. Ennek fényében különösen figyelemre-
méltó, hogy az NIIF program lendülete egy
pillanatra sem tört meg. Sõt, éppen az elmúlt
néhány év a Program fejlõdésének talán ed-
digi legdinamikusabb idõszaka. Az NIIF Prog-
ramról szóló kormányrendelet 1999-es meg-
jelenése óta stabilizálódott a Program irányí-
tása és finanszírozása, s ennek eredménye-
képp sikerült felzárkóztatni a hazai kutatói há-
lózatot Európa élvonalához.
Szakmai szempontból a 2003-as esztendõ
alapfeladata változatlan: a nagy sávszéles-
ségû hozzáférés biztosítása a kutatói, felsõ-
oktatási, közgyûjteményi felhasználóknak. Az
adathálózati infrastruktúra fejlesztése termé-
szetesen továbbra is kettõs célt szolgál: a ki-
emelkedõ színvonalú hálózati szolgáltatások
mellett egyfajta próbapálya is a kutatók szá-
mára a legújabb hálózati technológiák kipró-
bálásához. Ennek jegyében – összhangban
az európai kutatói hálózat, a GEANT idei ter-
veivel – kísérleti jelleggel 10  gigabites össze-
kötetést építünk ki néhány kiemelt budapesti
és vidéki  regionális központ között.
Az idei évben áttörésre számítunk azokban az
NIIF alkalmazói projektekben, amelyek kihasz-
nálják a kitûnõ hálózati infrastruktúra lehetõ-
ségeit. Kezdenek beérni az elmúlt évek mun-
kájának gyümölcsei, és az országos szolgál-
tatások megindításával befejezõ szakaszba
jutnak olyan kulcsfontosságú projektek, mint a
névtár és az IP telefónia. Továbbra is támogat-
juk, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtár –
az erdélyi tükörhöz hasonlóan – több szom-
szédos országban is megjelenhessen, ezáltal
is segítve a határokon túli magyar nyelvû iro-
dalom integrálását a MEK-be. De tervezzük
olyan új projektek indítását is, mint az orszá-
gos videokonferencia rendszer kiépítése, vagy
egy PKI hitelesítõ központ felállítása a felsõ-
oktatási-akadémiai szektor számára.
Külön kell szólni a magyar Grid kompetencia
központ felállításának tervérõl, amely kulcsfon-
tosságú ahhoz, hogy Magyarország formáli-
san is tagja lehessen a Global Grid Forum-
nak, illetve a formálódó Közép-Európai Grid
Fórumnak. Hírlevelünk egy külön cikkében rész-
letes körképet adunk a KlaszterGrid és a
SzuperGrid projektekrõl, amelyek vezetésében
és megvalósításában az NIIFI kiemelt szere-
pet játszik.

Nagy Miklós
Az NIIF Iroda igazgatója

2003:
az alkalmazások éve

Melyek a legfontosabb elemei az Oktatási
Minisztérium által megfogalmazott általános
oktatáspolitikai koncepciónak?

Ha pár mondatban kell ezt megfogalmaz-
nom, akkor talán programunknak az európai
uniós csatlakozással kapcsolatos vonásait ér-
demes kiemelnem. Annak érdekében, hogy a
mai gyerekek olyan tudásra tehessenek szert a
magyar iskolarendszerben, amely megfelelõ
versenyképességet biztosít számukra az EU-
ban, mindenekelõtt meg kell tanulniuk gondol-
kodni és tanulni, valamint magas szintû infor-
matikai és idegen nyelvi ismereteket kell sze-
rezniük. Éppen ezért az Oktatási Minisztérium
kiemelt feladatának tekinti az informatika, a
digitális kultúra és az idegen nyelvek tanításá-
nak erõsítését. Csökkenteni fogjuk a tanulók
terhelését, miközben növelni kívánjuk az élet-
ben való boldoguláshoz szükséges készségek
megszerzésének arányát a lexikális tudáshoz ké-
pest. Olyan oktatási rendszer megteremtésén
dolgozunk, amelynek a kimeneti szakaszaiban
megszerzett bizonyítványok, nyelvvizsgák, dip-
lomák a világ legtöbb helyén érvényesek lesz-
nek. Legtöbb konkrét intézkedésünk mögött
egyetlen alapvetõ szándék húzódik: a magyar
gyerekeket arra szeretnénk felkészíteni, hogy
gyõztesen kerüljenek ki abból a versenybõl, ami
az európai munakerõpiacon folyik.

A fentiek alapján úgy tûnik, az informa-
tika meglehetõsen hangsúlyos szerepet kap
a minisztérium stratégiájában.

Az informatika súlyát azért érzem nagyon
jelentõsnek, mert számomra az nem egy szak-
tárgyat jelent, hanem  elektronikus írásbelisé-
get és információs kultúrát. Mára azt hiszem
nyilvánvalóvá vált, hogy az információs tár-
sadalom sikeres megvalósítása nem egyfajta
technikai kihívás, sokkal inkább gondolkodás-
beli szemléletváltás. Az oktatásban alapvetõ
paradigmaváltásnak vagyunk tanúi: míg ko-
rábban az információk megszerzése jelentet-
te a nehézséget, és a tanárnak egyfajta mono-
polhelyzete volt az információk továbbításá-
ban, mára ennek nyoma sincs. Az informáci-
ók szinte korlátlanul a diákok rendelkezésére
állnak, és nem ezek megszerzése, hanem a
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2

rendszerezése és értelmezése jelenti a problé-
mát. Az, hogy az információkat kérdésekké
tudjuk szervezni, azokra válaszokat találjunk,
és ezáltal problémákat tudjunk megoldani.

Hogyan jelennek meg ezek a gondolatok
a nemzeti alaptantervben?

Mivel az elektronikus írásbeliség techni-
kai hordozója az informatika, nem tartom jó-
nak, hogy annak oktatása csak a hetedik osz-
tályban kezdõdik. A NAT korszerûsítése után
reményeim szerint a negyedik-hatodik osztály
között jutnak el a tanulók oda, hogy az infor-
matika már készségszinten használható lesz a
szaktárgyak oktatásában. Hetedik osztálytól
pedig egy általánosabb digitális kultúra meg-
ismertetését kezdenénk el, ami persze hatal-
mas kihívás, hiszen olyasminek a használatá-
ról van szó, ami még csak csírájában van je-
len. Nyilvánvaló ugyanis, hogy mire a mai
gyerekek felnõnek, az informatikának életünk-
ben betöltött szerepe teljesen más lesz.

Nagy visszhangot váltott ki az idei költ-
ségvetés tárgyalásakor a minisztérium által
javasolt családi PC program. Hol tart ennek
a megvalósítása, és milyen konkrét eredmé-
nyekre számít ezzel kapcsolatban?

Valóban igen kedvezõ fogadtatásra talált a
társadalomban családi PC programunk, mely-
nek keretében évi 60 ezer Ft-ot írhatnak le az
adójukból a tanárok, oktatók, illetve azok a szü-
lõk, akiknek gyermeke a közoktatásban vagy a
felsõoktatásban tanul. Tekintettel arra, hogy a
kedvezmény a részletvásárlási- és lízingkonst-
rukciókra is érvényes, havi ötezer forint körüli
részletekkel és három éves futamidõvel számol-
va ez akár az ingyenes géphez  jutást is lehetõ-
vé teszi. Okkal bízunk tehát benne, hogy radi-
kálisan megnõ a PC-vel rendelkezõ családok
száma. Pillanatnyilag a szállítói oldal verse-
nyeztetése folyik, amelynek a célja nemcsak az
árak leszorítása, hanem bizonyos technikai pa-
raméterek rögzítése. Például az ún. Pen Drive
kötelezõ része kell legyen minden konfigurá-
ciónak. Ez megkönnyíti a diákok számára a házi
feladatok bevitelét az iskolába, vagy éppen ezen
kaphatják meg a tanulnivaló bizonyos részeit.
Manapság a tankönyvpiacon csak nyomtatott
tankönyvekrõl beszélünk, pedig a digitális tar-
talmak a nem túl távoli jövõben akár az iskola-
táska mai tartalmának a felét is kiválthatják.
Persze azért megmarad a szerepe a nyomtatott
tankönyveknek is, mint ahogy a vállalatoknál
sem beszélhetünk teljesen papírmentes irodák-
ról. De hogy konkrét választ is adjak a kérdé-
sére: reményeink szerint májusban már meg-
kezdõdhetnek a program keretében a tényleges
gépvásárlások, és nem lennék meglepve, ha
ennek eredményeképpen akár évi százezer új
számítógép is kikerülhetne a családokhoz.

Milyen elképzelések mentén fejlesztik to-
vább az Ön által 1996-ban elindított Sulinet
programot?

Azt szeretnénk, ha két éven belül a Sulinet
Program új szakaszba jutna, mind a hálózati
infrastruktúra, mind a digitális tartalmak terü-
letén. A Sulinet Express program keretében
nagyságrenddel javítani kívánjuk az iskolák
internetes csatlakozásának sebességét, korsze-
rûsítjük a számítógépes laboratóriumokat, és
nagykapacitású szervereket helyezünk el az is-
kolákban, amelyekre például mûholdas kapcso-
lat segítségével különlegesen nagy méretû mul-
timédiás állományokat is el tudunk juttatni. A
hagyományos infrastrukturális fejlesztéseknél
azonban még fontosabbnak érzem a digitális
tananyagfejlesztés felgyorsítását, melynek há-
rom összetevõje van. Egyrészt elterjesztünk egy
egységes, világszínvonalú eLearning keretrend-
szert, amit a közelmúltban aláírt megállapodás
keretében a Cisco Learning Institute (CLI) in-
gyenesen bocsát rendelkezésünkre. Ez a rend-
szer már sok százezer felhasználós, világmére-
tû képzési programokban bizonyított, azonban
Magyarország lesz az elsõ olyan hely, ahol egy
ország teljes tananyagrendszere elérhetõvé vá-
lik benne. Jelenleg folyik ennek a keretrend-

szernek a birtokba vétele, és hamarosan meg-
jelennek az ezzel kompatibilis digitális tan-
anyagok fejlesztésére kiírt pályázataink. Támo-
gatni fogjuk,  hogy a legjobb tananyagfejlesztõ
teamek a pályázat lezárását követõen is együtt
maradhassanak, és egyfajta on-line szerkesz-
tõségként mûködve menedzseljék a tananyag-
ok folyamatos továbbfejlesztését. A digitális
tartalomfejesztés második pillérét az  online kö-
zösségépítõ rendszerek jelentik. Ezek alapjai-
ban változtathatják meg az osztályon belüli, il-
letve az osztályok vagy akár  iskolák közötti
közösségteremtést. Erre a célra szintén ingye-
nesen kaptunk egy világszínvonalú megoldást,
az Oracle Think.com szoftverét, amelynek je-
lenleg folyik a honosítása. Mi még jól emlék-
szünk azokra az idõkre, amikor hat hét alatt
fordult meg egy levél köztünk és a mongol test-
vérosztálybeli levelezõtársunk között, miköz-
ben azt bizony többen is elolvasták. Gyerme-
keink számára szerencsére ez a fajta kapcsolat-
építés már másképpen történhet. Végül a Sulinet
Express tartalomfejlesztési programjának har-
madik nagy pillérét az iskolai adminisztrációt,
és a papíralapú tankönyvellátást segítõ infor-
matikai rendszerek korszerûsítése jelenti.

Hutter Ottó q

Miért fontos Erdélyben a Magyar
Elektronikus Könyvtár romániai kiadása?

Szép ajándékkal köszöntött be Erdélybe a Karácsony. Az NIIF Iroda adományaként a Ko-
lozsvári Mûszaki Egyetemre érkezett az a nagyteljesítményû IBM számítógép, amely azóta
már mûködésbe is lépett, mint a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) erdélyi tükörszervere.
Telepítését az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) végezte, az üzemeltetésrõl és a kar-
bantartásról pedig az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT) gondoskodik.
A projekt technikai részleteivel az NIIF Hírlevél elõzõ száma már foglalkozott, érdemes azon-
ban kicsit elemezni azokat a rövid és hosszabb távú szempontokat, amik motiválták ennek a
tükörszervernek a felállítását. Rövid távon az NIIF és az OSZK azt szerette volna elérni, hogy
a MEK szolgáltatást minél közelebb vigyék az erdélyi olvasókhoz, segítve ezzel a MEK
gyorsabb elérését. A Kolozsvári Mûegyetem által biztosított nagy sebességû Internet kapcso-
lat révén ezt a célt maximálisan sikerült teljesíteni. Hosszabb távon azonban talán még fonto-
sabb a projekt szellemi tartalma, az, hogy végre Erdély is bekapcsolódhat a világszerte
beindult digitalizálási folyamatba. Az októberben aláírt háromoldalú egyezményben ugyan-
is az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság elvállalta, hogy minden tõle telhetõt
megtesz a MEK erdélyi magyar vonatkozású anyagokkal történõ gyarapításáért.

Ennek érdekében jött létre a MEK Erdélyi Kapcsolattartó Központ (www.emt.ro/mek),
amelynek átfogó szervezõmunkát kell lebonyolítani, együttmûködve Erdély más civil szerve-
zeteivel, kiadóival, illetve erdélyi szerzõkkel. A közeli tervek közt szerepel még az EMT összes
eddigi kiadványának a megjelentetése a MEK-en, az erdélyi könyvtáros szakma bevonása
az erdélyi magyar kultúra digitalizálási folyamatába, egy digitalizáló mûhely kialakítása,
illetve az erdélyi magyar kultúra digitalizálási programjának a kidolgozása. A tükörszerver
adományozása kiváló katalizátora volt ennek a folyamatnak.

Valamennyien, akik közremûködünk ebben a felelõsségteljes munkában, meg vagyunk
róla gyõzõdve, hogy az erdélyi anyagok MEK-en történõ közlése nagymértékben segíti a
kulturális értékek eljutását a legeldugottabb helyekre is. Ma még sok helyen az a jellemzõ,
hogy a technológia és infrastruktúra terjeszkedése megelõzte a kultúra terjeszkedését. Sok
kis erdélyi településen mûködnek már teleházak, csak éppen a magyar nyelvû elektronikus
tartalom szegényes vagy sekély. Ezeken a településeken a MEK által egy új intézmény jönne
létre, ,,a könyvtár”, mely jelentõsen csökkentené a települések közti kulturális különbségeket
és ezáltal hozzájárulna az esélyegyenlõség növeléséhez.

Végezetül, hadd fejezzem be egy jókívánsággal: Isten hozott MEK Erdélyben!

Kolozsvár, 2003. február 7.
ÉGLY JÁNOS

EMT kiadói elnökhelyettes, egly@emt.ro
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Úgy érezzük, hogy az év elsõ hírlevele jó alkal-
mat kínál egy kis számvetésre az NIIF Prog-
ram tavalyi eredményeivel kapcsolatban. Az
NIIF Mûszaki Tanács minden évben megpró-
bálja meghatározni, hogy „Merre van elõre?”,
év végén pedig az a kellemes-kellemetlen fel-
adat, hogy meggyõzze az NIIF Program veze-
tését valóban mind a tervezés, mind a végre-
hajtás megfelelt az elvárásoknak. Ezen felül
persze igazi számadást kell adnunk kb. 600 in-
tézmény nagyjából 600 ezer felhasználójának.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy 2002 sikeres év
volt. Egy sor területen komoly elõrelépés tör-
tént. Az NIIF Hírlevél elõzõ számai már részle-
tesebben beszámoltak a legfontosabb fejleszté-
sekrõl, eredményekrõl, újdonságokról.

Az NIIF Program belföldi – HBONE – há-
lózati infrastruktúra fejlesztéseinek eredmé-
nyeit összegzi az 1. táblázat.

Az NIIF Intézményekre jellemzõ összesí-
tett adatokat a 2. táblázat  tartalmazza (2003.
januári állapot)

Az NIIF országos hálózati rendszere 33 vi-
déki csomóponton fogadja be a csatlakozó in-
tézményeket korszerû körülmények között. Az
NIIF központi infrastruktúrája megújult, fel-

2002 mûszaki eredményei dióhéjban

Összes Nagysebességû Nagysebességû Nagysebességû
kapacitás összeköttetések végpontok végpontok számának

(2003) kapacitásának éves száma (2003) növekedési üteme*
növekedési üteme*

Budapest 21.2Gbps 2 9 6 % 2 3 153%

Vidék 18.7Gbps 2 6 4 % 3 3 178%
* Az utolsó négy év átlagos növekedési üteme.

1. táblázat

Összesen* Felsõoktatás Közoktatás Egyéb MTA Egyéb Könyvtár Múzeum Levéltár Egyéb
oktatás kutató kutató közgyûj-

intézet temény

Intézmény
szám 6 7 3 1 2 3 7 8 2 0 5 0 5 3 2 4 6 4 2 16 4 5

Intézményi
összes
kapacitás 41,936 30,010 2 5 7 3 0 6 7,218 4 4 0 1,470 1,119 1,003 1 0 8

* Beleértve a több telephelyen kapcsolódó Intézményeket is.

2. táblázat

elosztott Linux clusterekbõl álló grid rendszer
kialakításának. Az LDAP alapú névtár rendszer
országossá vált, és éles üzemben szolgál ki egy
sor alkalmazást; megteremtve ezzel egy
autentikációs és autorizációs rendszer alapjait.
Közremûködve a KFKI RMKI-val egy Linux
alapú tûzfal rendszer került bevezetésre kb. 30
végponton. A Magyar Elektronikus Könyvtár
erdélyi tükörszervere üzembe állt. A Szezám
projekt keretében elkészült egy szakirodalmi
portál rendszer. A központi szolgáltatói platform
felújítása megkezdõdött. Bekapcsolódtunk az
az EU IST  6NET és SEEREN projektjébe.

Összefoglalva:  az NIIF Program olyan
hálózati infrastruktúrát épít az intézmények-
nek, amely az európai élvonalba tartozik.

Tétényi István q

ügyeleti rendszere is alkalmassá vált egy or-
szágos rendszer kiszolgálására. Az Intézményi
végpontokat új eszközök fogadják be. A háló-
zat a legkorszerûbb szolgáltatásokat biztosítja
az Intézmények számára: MPLS, MPLS VPN,
multicast, stb. A keretszerzõdések folyamatos
kapacitásnövekedést biztosítanak a végponti in-
tézmények számára. Kb. 150 intézmény eseté-
ben lehetõvé vált az ADSL migráció. Szolgál-
tatásként jelenik meg az egyetemi és kutatói
telefonos behívás. A minõsített kutatók részére
otthoni ADSL ill. telefonos elérést biztosítunk.
Részt veszünk az EU 6NET IPv6 projektjében.
Megkezdõdött az NIIF VoIP (IP alapú telefon-
szolgáltatás) kiépítése.

Az alkalmazói infrastruktúra terén jelentõ-
sen növekedett a szuperszámítógépes felhasz-
nálás és kapacitás. Megkezdtük a kiépítését egy
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NIIF regionális központokat bemutató soro-
zatunkat a Szent István Egyetemmel folytat-
juk, amely az egyetemi  integrációs folyamat
során a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem,
a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, az
Állatorvostudományi Egyetem, az Ybl Mik-
lós Mûszaki Fõiskola és a Jászberényi Taní-
tóképzõ Fõiskola egyesítésével jött létre. Be-
szélgetõpartnereink Ritter Dávid, az egyetem
informatikai hivatalának vezetõje és Seres
József, a hivatal hálózatintegrációs részlegé-
nek vezetõje ill. az NIIF Mûszaki Tanácsá-
nak tagja.

Hogyan élik meg az informatikai központ
napi munkája során a regionális központ-
hoz, ill. az intézményi mûködéshez kapcso-
lódó feladatok közti átfedéseket?

R.D.: A napi munkában ezt a két tevékeny-
séget nem nagyon lehet szétválasztani, mert a
személyi állomány tekintetében gyakorlatilag
100%-os az átfedés. Persze a projektek szint-
jén azért elkülönülnek a regionális és az in-
tézményi feladatok, de az az igazság, hogy
stratégiánk lényege nem ezek szétválasztása,
hanem éppen minél szorosabb összekapcso-
lása. Tudatosan próbáljuk a helyi szolgáltatá-
sokat minél inkább a regionális HBONE szol-
gáltatásokra építeni, törekszünk a kompatíbi-
lis, vagy akár azonos hardver-szoftver eszkö-
zök használatára, a fejlesztési ütemtervek
összehangolására. Jó példa erre az NIIF név-
tár projekt és a belsõ e-mail konszolidációs
projektünk összekapcsolása, az Egyetemi In-
formációs Szolgáltatás és az NIIF GRID pro-
jektje közti együttmûködés, vagy az NIIF VoIP
ill. video konferencia projektjeiben való rész-
vételünk.

Mielõtt az alkalmazói projektek részletei-
be belemennénk, beszéljünk egy kicsit az alap
infrastruktúráról.

R.D.: Mint kiemelt HBONE regionális
központ, gerinchálózati kapcsolatunk nagyon
dinamikusan bõvült az elmúlt 1-2 éves idõ-
szakban, viszont belsõ infrastruktúránk fej-
letlensége miatt ezt sokáig nem nagyon tud-
tuk kihasználni. Szerencsére intézményi erõ-
források és különbözõ céltámogatások fel-
használásával 2001-ben elindíthattunk egy
nagyszabású informatikai rekonstrukciós
programot, amely a HBONE regionális fej-

lesztési ütemtervéhez tökéletesen illeszked-
ve, három területen is áttörést hozott. Az
egyik fõ problémát az jelentette, hogy sok
helyen egyáltalán nem volt belsõ hálózat, de
ahol volt, ott is csak elszigetelt, koax alapú
szegmensekrõl beszélhettünk. Egy közel 300
milliós OM céltámogatás segítségével az
egyetem valamennyi campusán korszerû,
strukturált helyi hálózatot alakítottunk ki.
Mindenhova Cisco gyártmányú, központilag
menedzselt aktív eszközöket telepítettünk,
amik akár garantált sávszélességû kapcsola-
tokat is lehetõvé tesznek. A beruházás mû-
szaki minõségére jellemzõ, hogy a Cisco
Systems Magyarország a Szent István Egye-
temet kiemelt felsõoktatási referenciahelynek
nyilvánított . A másik problémát a campusok
közti lassú WAN kapcsolatok jelentették, ami
akadályozta az egységes intézményi szolgál-
tatások bevezetését. Ezen a téren a HBONE
fejlesztésének 2/2-es üteme hozott megol-
dást, aminek keretében gigabites, illetve 100
Mbps sávszélességû összeköttetések épültek
ki az egyetem szervezeti egységei és a
HBONE központ között. A harmadik prob-
lémát a nagyon alacsony PC penetráció je-
lentette, hiszen tavaly még 130 egyetemista
jutott egyetlen, és általában elavult számító-
gépre. Hamarosan sokkal jobb lesz a kép,
mert különbözõ pályázatokból több hallga-
tói laboratóriumhoz is sikerült eszköztámo-
gatást nyernünk, és a Cisco Network Akadé-
mia program kapcsán is kialakítottunk egy
16 és egy 10 gépes számítógépes laboratóri-
umot.

Ez a belsõ infrastruktúra már ki tudja
használni a rendelkezése álló gerinchálóza-
ti sávszélességet?

R.D: A jelenlegi gigabites gerinchálózat
azért még nincs teljesen kihasználva, de én a
felhasználói igények folyamatos növekedését
látva, és ismerve a mai  hálózati és számító-
gépes infrastruktúránk adottságait, pár hóna-
pon belül kb. 60%-os telítettséget jósolok ge-
rinchálózati kapcsolatunkon. Érdekes jelenség
egyébként, hogy ennek a forgalomnak ma már
igen jelentõs része nem befelé, hanem kifelé
irányul, aminek az az egyik magyarázata, hogy
egyes file-cserélõ rendszerek belsõ automa-
tizmusai felismerik a nagy sebességû hálózati
kapcsolattal rendelkezõ végpontokat, és a le-

NIIF Regionális Központok: GÖDÖLLÕ

Professzionális szolgáltatások
és kutatási projektek

kérdezések-letöltések egyre nagyobb hánya-
da terelõdik ezen végpontok felé. Valószínû-
leg idõvel életbe is kell léptetnünk valamilyen
forgalomkorlátozási elõírásokat. Egyelõre
azonban azt az elvet valljuk, hogy a sávszé-
lesség olyan kincsünk, amit nem szabad csök-
kenteni semmilyen általános szûrési eljárás-
sal. Az egyetemi hálózat „kapujába” ezért
olyan eszközt, egy Cisco 6506-os routert te-
lepítettünk, amely kompromisszumok nélkül,
a gigabites kapcsolat teljes kiszolgálása mel-
lett tudja a szükséges védelmi funkciókat meg-
valósítani. Bizonyos kritikus belsõ rendsze-
reknél vagy szervereknél, amelyeknél kifino-
multabb behatolásvédelmi technikákra van
szükség, helyi megoldásokat és tûzfalakat al-
kalmazunk.

Az egyetemi levelezõ rendszerben azért
alkalmaznak valamilyen központi vírusszû-
rést?

R.D.: Eddig nem volt ilyen, azonban az
éppen most futó nagyszabású e-mail konszo-
lidációs projekt már lehetõséget ad erre.  Be-
szereztünk egy négyprocesszoros, 4 Gbyte
memóriával rendelkezõ Sun Ultra 450 szer-
vergépet, amely közel 40 helyi levelezõ szer-
vert fog kiváltani, összesen mintegy hatezer
felhasználóval. Levelezési átjáróként egy de-
dikált, dual processzoros Sun Ultra 250 szer-
vert fogunk üzembe helyezni a Trendmicro
cég  InterScan  VirusWall szoftverével. Mivel
6000 felhasználó levelezése már nem kezel-
hetõ hatékonyan UNIX alatti közönséges fel-
használói accountok létrehozásával, egy pro-
fesszionális levelezõrendszert, a SunOne
Messenger Server-t helyezzük üzembe. Vá-
lasztásunkat többek között az is motiválta,
hogy az NIIF országos címtár projektjében is
emellett döntöttek. Az intézményi levelezõ-
rendszer ugyanis az országos LDAP adatbá-
zisból kéri a felhasználói adatokat. A felhasz-
nálók pedig nemcsak az intézményi, hanem
az országos címtárban is kereshetnek, még-
pedig nem csak nevek, hanem pl. beosztás
alapján is. A hierarchikus címtár elõnyeit
egyébként az intézményen belül is kihasznál-
hatjuk. Az informatikai hivatal központilag
végzi ugyanis az üzemeltetést, garantálva a
magas rendelkezésre állást, ugyanakkor a fel-
használói adatok menedzselését mégis a kari
illetve tanszéki rendszergazdák végezhetik.



5

A hálózati infrastruktúra rekonstrukció-
ja kiterjedt a távközlési hálózatra is?

 S.J.: Igen, az utóbbi 3 évben a távközlési
hálózatot is megújítottuk. Ennek során a tech-
nológiai fejlesztések mellett arra is töreked-
tünk, hogy a távközlési alaphálózat tulajdon-
joga fokozatosan visszakerüljön az egyetem-
hez. Ezt a célunkat ez év végére el is fogjuk
érni. A nyilvános távközlési szolgáltatást a
Vivendi biztosítja, amelyben nagyon korrekt
és rugalmas partnert ismertünk meg. Ennek
ellenére természetesen elsõk között csatlakoz-
tunk az NIIFI VoIP projektjéhez, hiszen ez
nem pusztán egy mûszaki kihívás, hanem je-
lentõs gazdasági haszonnal is kecsegtet. Eb-
ben a projektben jelennek meg leglátványo-
sabban annak a stratégiának a gyümölcsei,
hogy egységesen kezeljük a távközlési és adat-
kommunikációs hálózatot és szolgáltatásokat.
Ennek megfelelõen alakítottuk ki a szervezeti
struktúrát is, hiszen a távközlési infrastruktú-
ráért és szolgáltatásokért felelõs osztály is az
informatikai hivatal szerves részeként mûkö-
dik. Büszkén mondhatom, hogy korábbi fej-
lesztéseink lényegében mindent elõkészítettek
a VoIP számára: rendelkezésre áll a kellõ háló-
zati sávszélesség, van egy korszerû digitális te-
lefonközpont, megvannak a megfelelõ rou-
tereink, úgyhogy kis túlzással csak össze kell
ezeket kábelezni. Voltak is már sikeres próba-
üzemeink, és az éles induláshoz lényegében az
egyetlen hiányzó láncszem az országos szám-
lázási rendszer. Ez fogja biztosítani az NIIF
VoIP projektjében résztvevõ partnerek közötti
korrekt belsõ elszámolásokat azokra a hívások-
ra, amelyek máshol indulnak, mint ahol végülis
kikerülnek a nyilvános távbeszélõ hálózatra.

Nem merült fel az, hogy teljes IP telefónia
rendszert vezessenek be, lecserélve a végké-
szülékeket is?

S.J.: A mi esetünkben ez komolyan nem
merült fel, mert korszerû digitális Siemens
alközpontunk olyan professzionális funkciók-
kal rendelkezik, amelyeket egy IP telefon
megoldás sem tud sokkal túlszárnyalni. Le-
hetõség van személyes PIN kód használatára,
és mellékre vagy névre szóló bontásban tör-
ténõ számlázásra.  Biztos vagyok benne, hogy
egy jól mûködõ és korszerû, 1500-2000 vég-
pontos rendszerben ma még értelmetlen vol-
na az áttérés, ami egyébként komoly költsé-
gekkel is járhat. Ugyanakkor ahol napirenden
van a telefonhálózati kábelezésre is kiterjedõ
korszerûsítés – mint például az Ybl fõiskolai
karon –, ott komolyan megvizsgáljuk a tiszta
IP telefon rendszer által kínált alternatívát.

Gondolom, egy ilyen minõségû hálózati
infrastruktúra lehetõvé teszi akár a videó-
konferencia napi használatát is.

videokonferencia alkalmazására ma még ki-
csi a napi igény, inkább mindenki csak pró-
bálgatja ennek a lehetõségeit. Ugyanakkor
kutatóink egyre több EU projektben vesznek
részt, és a nyugati egyetemeken ez a technika
egyre inkább részévé válik a normál munka-
stílusnak. Éppen ezért magam részérõl nem a
pár tízezer forintos webkamerákra és az in-
gyenes vagy olcsó szoftverekre alapozott kon-
ferenciarendszereket preferálnám, mert szol-
gáltatóként ezekkel nehezen garantálhatnánk
a megfelelõ szolgáltatásminõséget. Inkább egy
professzionális szerver modulban, un. Multi
Control Unitban gondolkodunk, amihez száz-
ezer forintos nagyságrendben már lehet vég-
készülékeket vásárolni. Ezeken a területeken
házon belül is végzünk kísérleteket, de részt
veszünk a HBONE országos videókonferencia
projekt elõkészítésében is.

Van-e valami tartalmi kapcsolat a nagy
egyetemi  alkalmazói  rendszerek  és  a
HBONE projektek között?

R.D.: Az olyan nagy alkalmazások, mint
az ügyviteli-gazdasági, a bér-munkaügyi vagy
a hallgatói-tanulmányi rendszerek üzemelte-
tése természetesen alapvetõen független a
HBONE regionális központ mûködtetésétõl,
azonban egyes pontokon itt is vannak átfedé-

sek. Legfontosabb talán az NIIF Névtár pro-
jektjével való kapcsolat, ahogyan arra már a
levelezõrendszer kapcsán is utaltunk. Van arra
is technikai lehetõség, hogy az  LDAP cím-
tárból vegye a személyi adatokat minden in-
tézményi alkalmazás, és ez nagy könnyebb-
séget fog jelenteni az adatok karbantartásában.
Egy másik érdekes példa a PC laboratóriumok
kettõs hasznosítása. Ezek nappal oktatási cé-
lokat szolgálnak vagy az egyetemi informáci-
ós rendszer termináljaiként mûködnek. Éjsza-
ka azonban automatikusan átkonfigurálódnak,
és bekapcsolódnak az országos Grid hálózat-
ba. Egyetemünk az elsõk között csatlakozott
az NIIF KlaszterGRID projektjéhez, éppen a
közelmúltban hajtottuk végre az elsõ sikeres
teszteket.

Az eddig elmondottakból egy érdekes ket-
tõsség bontakozik ki: a napi munka egy ré-
sze professzionális IT üzemeltetési munkák-
kal telik, ugyanakkor részt vesznek olyan él-
vonalbeli kutatási projektekben is, mint a
GRID vagy az IP telefónia. Végülis egy mai
egytemi informatikai vezetõ számára a ku-
tatás vagy az üzemeltetés a fontosabb?

R.D.: Pár évvel ezelõtt még azt válaszol-
tam volna, hogy az egyetemeken az informa-
tikusok elsõdlegesen kutatás-fejlesztéssel fog-
lalkoznak, és mintegy mellékesen elmene-
dzselgetik az egyetemi számítástechnikai esz-
közöket. Ma azonban a helyzet gyökeresen
megváltozott. Egyrészt az egyetemi konszo-
lidációs folyamatokat követõen olyan méretû
informatikai infrastruktúra alakult ki egy-egy
egyetemi központban, ami már professzioná-
lis technikákat és eszközöket igényelt. Más-
felõl olyan általánossá váltak az egyetemek
napi mûködésében a számítógépes alkalma-
zások, hogy ma már például a tanulmányi
rendszer kiesése mondjuk a vizsgajelentkezé-
sek idején igen komoly fennakadást idézne
elõ. Egy harmadik szempont pedig az, hogy
az intézmények informatikai rendszereinek
konszolidációja kapcsán ma már az egyetemi
informatikai vezetõk is viszonylag komoly
erõforrásokkal rendelkeznek, és módjukban áll
olyan hardver és szoftver eszközöket vásárol-
ni, amikkel valóban professzionális üzemel-
tetés végezhetõ. Egy 30000 hallgatós egye-
tem informatikai vezetõje felé tehát lassan
ugyanazokat az elvárásokat támasztják, mint
egy többezer fõs üzleti vállalkozás informati-
kai igazgatója felé, ami óriási szemléletvál-
tást jelent az egyetemek informatikai központ-
jaiban. Az NIIF Program plusz anyagi és szel-
lemi erõforrásai hatalmas segítséget jelente-
nek ebben az átállásban, ugyanakkor azt is biz-
tosítják, hogy a napi üzemeltetési rutin mel-
lett egy kicsit mindig elõre is tekinthessünk.

 Hutter Ottó q

R.D.: A technikai alapfeltételek valóban
adottak, hiszen olyan aktív eszközeink van-
nak, amelyek a végpontokon garantált szol-
gáltatásminõséget tudnak biztosítani. Mindezt
néhány teszt során már a gyakorlatban is iga-
zolni tudtuk, de azt még nem döntöttük el,
hogy milyen szoftver-hardver eszközbázisra
alapozzuk a professzionális szolgáltatást. A
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Ezúttal egy geofizikai  alkalmazás bemuta-
tásával folytatjuk szuperszámítógép-alkal-
mazásokat ismertetõ sorozatunkat.

A 2000. júniusában Kelet-Közép-Európa
jelentõs részét lefedõ mélyrefrakciós mérések
történtek számos európai és észak-amerikai tu-
dományos intézet közremûködésével (Len-
gyelország, Magyarország – Magyar Állami
Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet –, Csehor-
szág, Szlovákia, Kanada, Amerikai Egyesült
Államok, Dánia, Finnország, Törökország,
Oroszország és Fehéroroszország). A kísérlet
a CELEBRATION 2000 nevet kapta, amely a
„Central European Litospheric Experiment
Based on Refraction 2000” elnevezés angol
rövidítésébõl származik. A program tudomá-
nyos céljait a résztvevõk a következõképpen
foglalták össze:

• A D-Ny-i Baltikum mélyszerkezetének
kutatása, illetve a fiatalabb terrénekkel
való viszonyának vizsgálata.

• A TESZ (Trans European Suture Zone)
régió területére esõ nagyobb terrének
illetve kéregtömbök körülhatárolása
(pl. Cseh masszívum, Felsõ Sziléziai
Blokk, a Szent-Kereszt hegység blokk-
jai).

• A Pannon-medence kialakulásának és
nagyszerkezeti felépítésének vizsgálata
a részmedencékre is kiterjedõen.

• A Kárpátok É-i vonala mentén a rátoló-
dásos törések jellegének és kiterjedésé-
nek vizsgálata.

• A Ny-i Kárpátok és a Cseh masszívum
szerkezeti viszonyának vizsgálata.

• A teljes vizsgált területen a litoszféra há-
rom dimenziós modelljének elkészítése.

• A régió tektonikus fejlõdését leíró geodi-
namikai modellek kialakítása és értéke-
lése.

A terepi méréseknél a hullámforrásul szol-
gáló robbantásokat és a regisztráló mûszere-
ket az 1. ábra  helyszínrajzán bemutatott vo-
nalak mentén telepítettük. A vonalak össz-
hossza 8900 km, ebbõl a magyar területre jutó
vonalak hossza 1668 km volt. Hullámforrás-
ként fúrt lyukcsoportokban végzett nagy töl-
tetû robbantások szolgáltak. A robbantások
száma 147 volt, a töltetek mérete 200 kg-tól
15 tonnáig változott, az átlagos töltetnagyság
500 kg körül volt. Magyar területen 34 rob-
bantást végeztünk. Regisztráló mûszerként

NIIF szuperszámítógép a geofizikában
A CELEBRATION 2000 adatok térbeli tomográfiai feldolgozása

1. ábra

2. ábra

elõre programozható, egy vagy három csator-
nás, kisfrekvenciás (2 és 4,5 Hz-es) geofo-
nokkal felszerelt PRS illetve Texan mûszere-
ket használtunk. A mûszerek vonal menti sû-
rûsége (egymástól való távolsága) 2,8 és 5,6
km között változott. A méréseket nem vonal
menti, hanem háromdimenziós elven végez-
tük, ami azt jelentette, hogy elvben minden

vonal minden egyes
mûszere vette min-
den vonal minden
egyes robbantását, és
így a vonalközi terü-
letek sugárúttal való
fedettsége is biztosít-
va volt. A vonalak
rendkívül nagy össz-
hossza miatt azon-
ban a teljes mérési
hálót tekintve erre
nem állt rendelke-
zésre elég mûszer,
ezért a teljes kutatá-
si terület három egy-
mást jól átfedõ rész-
területre lett bontva
és az egyes részterü-
leteken a méréseket
külön-külön hajtottuk
végre, így végezetül
több mint 160 000
csatornányi szeizmi-
kus adatot kaptunk.

A mérési eredmények feldolgozásának
egyik lehetséges módja a 2D és 3D elsõ beér-
kezéseket használó sebességtomográfia. Az el-
járás alapja az, hogy a szeizmikus hullám fu-
tási ideje a közeg reciproksebességének a vo-
nalintegrálja. A futási idõket (elsõ beérkezé-
seket) a mérési adatokból meghatározhatjuk,
és iteratív úton visszakapható a közeg, jelen
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A magyar Grid projektek irányai
és jövõképe

küszöbölése érdekében egy virtuális privát há-
lózatot alakítottak ki, és egy speciális, az NIIFI
által üzemeltetett szerver gépen keresztül lép-
hetnek csak be a felhasználók ebbe a Grid
rendszerbe. Jelenleg egy 276 PC-bõl (BMGE-
156, ELTE-96, Gödöllõ-24) álló prototípus kí-
sérleti üzemeltetése folyik.

 Méretei miatt ennek a projektnek a sikeres
végrehajtása már európai léptékkel mérve is
kiemelkedõ eredménynek fog számítani.

A Globus alapú Grid rendszerek tanulmá-
nyozása is a VISSZKI projekt keretében kez-
dõdött el. Noha a Globus kapcsán szerzett ta-
pasztalatok messze nem voltak olyan pozití-
vak, mint a Condor rendszeré, mivel a Globus
a de facto Grid middleware szabvány, amire a
legtöbb nemzetközi Grid projekt is épít, az
ezzel való építkezés lehetõségét nem lehet el-
vetni. Ezért a SzuperGrid projektben mind a
Condor, mind a Globus lehetséges használa-
tát vizsgáljuk. Noha a SzuperGrid projekt
IKTA támogatást is kapott, alapvetõen a Mû-
szaki Tanács által beindított Szuperszámí-
tógépes projekt célkitûzéseit vitte tovább a
Grid szintjére. Alapvetõ célja a magyarorszá-
gi szuperszámítógépek és nagyméretû klasz-
terek összekapcsolása egy nagyteljesítményû
Grid rendszerbe, illetve az ehhez szükséges
szoftver eszközök (portál, számlázó rendszer,
biztonsági rendszer, magas szintû Grid prog-
ramfejlesztõ rendszer) kidolgozása. Az ered-
ményeket egy, a Paksi Atomerõmû reaktorá-

2000 szeptembere óta hat Grid projekt futott
ill. fut hazánkban, melyek szoros kölcsön-
hatásban voltak és vannak egymással. Ezen
projektek megvalósítása egy szélesebb hazai
szakmai közösség aktív munkájának eredmé-
nye. A teljesség igénye nélkül csak a legfon-
tosabb, kiemelkedõ szerepet játszó résztvevõ
intézményeket szeretnénk itt felsorolni:
BMGE, ELTE, MTA SZTAKI, NIIFI,
RMKI, Veszprémi Egyetem. A továbbiakban
röviden összefoglaljuk ezeket a projekteket
és részletesebben mutatjuk be a KlaszterGrid
és a SzuperGrid projekteket, melyek vezeté-
sében és megvalósításában a NIIFI kiemelt
szerepet játszik. Végezetül felvázoljuk a ma-
gyar Grid rendszerek jövõképét.

A Magyar Grid rendszerek kutatása, fejlesz-
tése és a hozzátartozó Grid infrastruktúra kiépí-
tése 3 fõ irányban történik: Condor alapú Grid
(KlaszterGrid, SzuperGrid), Globus alapú Grid
(SzuperGrid) és Jini alapú Grid (JiniGrid).

A Condor alapú Grid rendszerek tanulmá-
nyozásával foglalkozott a VISSZKI (IKTA-
3) projekt, melynek keretében tanulmányoz-
tuk a Condor jobkezelõ rendszert, és megvizs-
gáltuk, hogy hogyan használható fel egy ma-
gyarországi Grid rendszer kiépítéséhez. Az itt
nyert pozitív tapasztalatok vezettek ahhoz,
hogy a KlaszterGrid rendszert mint Condor
alapú Grid rendszert építettük ki. A Klaszter-
Grid projektet az NIIFI kezdeményezte a Mû-
szaki Tanács által beindított Szuperszámító-

gépes projekt célja-
inak megvalósítása
érdekében, az OM
által a felsõoktatá-
si intézmények szá-
mára kiírt laborató-
riumfejlesztési pá-
lyázathoz kapcso-
lódóan. A projekt
célja, hogy a pályá-

Kacsuk Péter

3. ábra

zatban elnyert 99 számítógép laboratóriumot
(mindegyik 20 PC-t és egy szerver gépet tar-
talmaz) éjszakánként (este 6-tól reggel 8-ig),
ill. a hétvégeken egymáshoz kapcsolva, mint
egy nagy Grid rendszert lehessen alkalmazni,
melyen nagy mennyiségû és nagy számítás-
igényû jobok futtathatók. Az így létrejött Grid
rendszert használhatják a felsõoktatási intéz-
mények oktatói és diákjai a nagy számításigé-
nyû kutatási feladatok megoldására. Ebben a
programban egyszerûsítõ tényezõ, hogy ez egy
homogén rendszer, tehát inkább hasonlít egy
szuperklaszterre, mint egy igazi heterogén
Grid rendszerre. A klaszterek az NIIFI felügye-
lete alatt álló, 2.5 Gbit/sec-os Akadémiai Há-
lózaton keresztül vannak ill. lesznek egymás-
sal összekötve. A projekthez kapcsolódó mû-
szaki problémák megoldására egy Technikai
Bizottság állt fel, melynek vezetõje Stefán Pé-
ter, a NIIFI munkatársa, résztvevõi pedig a
BMGE, az ELTE és a SZTAKI munkatársai
közül kerültek ki. A biztonsági problémák ki-

esetben a földkéreg sebessége. Az általunk
használt tomográfiás algoritmus neve FAST
– First Arrival Seismic Tomography –, és tu-
dományos célra szabadon és ingyenesen hasz-
nálható.

Ha ezeket a feldolgozásokat csak Ma-
gyarországra korlátoznánk, akkor is hatal-
mas mennyiségû adattal kellene dolgoz-
nunk, de mivel a geológiai határok nem
kapcsolhatók földrajzi határokhoz,  na-
gyobb egységeket kell vizsgálnunk, ami
számunkra a Pannon-medence és az ezt
ölelõ hegységek.

2001 elején olvastunk a magyarorszá-
gi NIIF szuperszámítógépes program in-
dulásáról.  Ekkor kezdtük el a tomográ-
fiás vizsgálatokat,  de a rendelkezésre
álló szûkös számítási  kapacitás miatt
csak kis területeket vizsgálhattunk . Ezért
nem sokkal a program indulása után el-
kezdtük igénybe venni az NIIF Szuper-

számítógép Központ által  nyújtott  szol-
gá l ta tásokat .

Az eddigi munka során elkészült több a
Pannon medencén áthaladó vonal menti spe-
ciális 2D feldolgozás. A 2. ábrán látható a
CEL1 vonal mentén kapott végeredmény
Magyarország déli határától Szlovákián át
Lengyelország északi részéig.

3D feldolgozás is készült Magyarország
észak-keleti részére.  Ennek egyik érdekes
eredménye volt, hogy nem csak a mélyben
található szerkezetekrõl kaptunk informá-
ciót, hanem a felszín közelében (néhány ki-
lométer) lévõkrõl is.  A 3. ábrán  látható 3
km mélyen jelentkezõ nagy sebességû ano-
mália jól egyezik egy a Mátra hegységben
található jól ismert kalderával, így valószí-
nûleg e régi vulkán mélybeli nyomát talál-
tuk meg.

Kovács Attila Csaba, ELGI
kacs@elgi.hu q
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nak élettartamát modellezõ alkalmazás fogja
demonstrálni. Ebben a projektben nemzetkö-
zileg is kiemelkedõ eredményt fog jelenteni a
magas szintû Grid fejlesztõ és futtató  rend-
szer  (P-GRADE)  kidolgozása, melynek se-
gítségével a nem-informatikus végfelhaszná-
lók is kényelmesen fejleszthetnek és konstru-
álhatnak Grid alkalmazásokat.

A Veszprémi Egyetemen Juhász Zoltán
vezetésével folyik egy Jini alapú Grid rend-
szer kutatása. A kutatócsoport kiterjesztette a
Jinit egy távolsági hálózaton is alkalmazható
Grid bróker rendszerrel. Az így létrejött rend-
szert tesztelték a Veszprémi Egyetem és a
SZTAKI gépeibõl kialakított JiniGrid rendsze-
ren. Az eddigi eredmények alapján a Veszp-
rémi Egyetem, a SZTAKI, az ELTE és a Sun
Microsystems Magyarország Kft. egy közös
IKTA-5 projektet kezdett 2003 januárjában,
melynek célja a JiniGrid rendszer részletes
kimunkálása és a Web Services technológiá-
val való együttmûködésének vizsgálata. A
JiniGrid rendszer szintén jelentõs nemzetkö-
zi eredményekkel kecsegtet, mivel ezt a tech-
nológiát ilyen átfogóan Grid rendszerré fej-
leszteni világszerte egyedülálló kísérlet.

A fenti Grid infrastruktúra fejlesztésére irá-
nyuló projektek csak akkor kapnak értelmet,
ha valóban vannak olyan alkalmazások, ame-

lyek ezt az infrastruktúrát igénylik. Ebben az
irányban tett fontos projekteknek tekinthetõk
a DemoGrid és KémikusGrid projektek. A
DemoGrid projektben a fõ hangsúly a Grid
használatának demonstrálásán volt négy olyan
alkalmazási területen keresztül (agykutatás,
asztrofizika, aerodinamika, részecskefizika),
amelyek egyrészt a Grid széleskörû alkalmaz-
hatóságát bizonyítják, másrészt azt demonst-
rálják, hogy különbözõ jellegû algoritmusosz-
tályok esetén milyen módon alkalmazható ez
a technológia.

A fenti három Grid rendszer kidolgozásá-
nál nyilvánvaló cél, hogy ezek ne elszigetel-
ten mûködjenek, hanem hosszú távon egy or-
szágos, nyílt rendszer részeivé váljanak. Eh-
hez ki kell dolgozni ezen Grid rendszerek
együttmûködésének mûszaki feltételeit. Erre
ad lehetõséget a legújabb Grid szabvány, az
Open Grid System xArchitecture, melynek át-
vétele és alkalmazása kiemelt feladat lesz a
jövõben. Ennek segítségével a három eddigi
magyar Grid rendszer jó eséllyel egyesíthetõ
lesz, és egy olyan átfogó Grid infrastruktúrát
fog biztosítani a magyar kutató/fejlesztõ kö-
zösség számára, amely az informatikai infra-
struktúra tekintetében is versenyképessé teszi
a magyar kutatókat.

Kacsuk Péter, MTA SZTAKI q

A hazai kutatási-felsõoktatási-közgyûjteményi közösség NIIF Program-
jában meghatározó szerepet játszó nemzetközi (szervezeti és háló-
zati) kapcsolatok legfontosabb elemeit mutatja be felsorolásszerûen
az alábbi összeállítás.

E kapcsolatok – melyekben az európai gyakorlatnak megfelelõen
közösen vesz részt az NIIF Programot képviselõ NIIF Iroda és az al-
kalmazói közösséget tömörítõ Hungarnet Egyesület – különösen fon-
tosak az információkhoz való hozzáférés, a fejlesztési és üzemeltetési
nemzetközi együttmûködés ill. tapasztalatcsere, és kapcsolatrendszer
bõvítése végett. De fontos szerepet játszanak ezek a szervezetek az
EU csatlakozás elõkészítésében is.

A kapcsolatok szempontjából legfontosabb nemzetközi szerveze-
tek:

TERENA Trans-European Research and Education Networking
Association: az európai kutatási-oktatási hálózatok érdekképviselete,
információcseréjük és technikai fejlesztéseik szervezése céljából létre-
hozott szövetség

DANTE Delivery of Advanced Networking Technology to Europe:
az össz-európai kutatói hálózati infrastruktúra és szolgáltatások fej-
lesztését és mûködtetését koordináló szervezet

NREN-PC National Research and Education Networks – Policy
Committee: a gigabites európai kutatási-oktatási gerinchálózat
GEANT projektjére szervezõdött konzorcium irányító testülete

ENPG European Networking Policy Group: a kutatói hálózatok
fejlesztése kapcsán az adminisztratív és finanszírozó szervezetek kon-
zultatív fóruma, az Európai Bizottság tanácsadó testülete

ISOC Internet Society: az Internet fejlesztésének és alkalmazásai-

Az NIIF Program nemzetközi számítógép-hálózati kapcsolatai

nak globális szervezete, az Internet szabványosítás és az .org legfel-
sõ szintû domain-karbantartás gazdája és szervezõje

RIPE-NCC Réseaux IP Européens – Network Coordination Centre:
az Internet cím- és névkiosztás ill. -karbantartás, valamint a kapcsoló-
dó adatbázis-szolgáltatás európai szervezete

CEENET Central and Eastern European Networking Association: a
TERENA közép- és kelet-európai komplemense, a régió kutatói háló-
zati szervezeteinek együttmûködési fóruma

NATO-CNP NATO Computer Networking Panel:  a NATO polgá-
ri kutatási programja keretében támogatott nemzetközi kutatói hálóza-
ti fejlesztések szakmai tanácsadó testülete.

A fenti szervezetek keretében folyó együttmûködés képezi a háló-
zati kapcsolatrendszer alapját. A nemzeti kutatói hálózatok (NREN-
ek) partnerkapcsolatainak keretében, esetenként konzorciumok szer-
vezésével folyik az európai hálózat, szolgáltatások és alkalmazások
fejlesztése és mûködtetése, beleértve az interkontinentális kapcsolato-
kat is. A nemzeti kutatói hálózatok közös munkával építik és mûködte-
tik a nemzetközi kutatói hálózatokat (korábban TEN-34, majd TEN-
155, legújabban GEANT). A DANTE koordinációja a harmonikus fej-
lesztést és a zavartalan mûködtetést segíti. A nagy távközlési szolgál-
tatók - mint a nemzeti kutatói hálózatok konzorciumai által megbízott
DANTE tenderfelhívásainak nyertesei – biztosítják a háttér-infrastruktú-
rát az európai kutatási-oktatási hálózat számára. Az EU Bizottsága
pedig  a Kutatási-Fejlesztési Keretprogramok (FP, Framework
Programmes) forrásai révén fontos szerepet játszik a közös európai
fejlesztések finanszírozásában.

BÁLINT LAJOS

Networkshop 2003

Az NIIF Program, a
H U N G A R N E T
Egyesület és a Ma-
gyar Internet Társa-
ság 2003-ban ti-

zenkettedik alkalommal rendezi meg
az országos Networkshop konferenci-
át, melynek ezúttal a pécsi regionális
központ lesz a házigazdája. A pon-
tos idõpont 2003. április 15-17 hely-
szín a Pécsi Tudományegyetem.

A konferencia témakörei: nagyse-
bességû hazai Internet, hálózati tech-
nológiák és fejlesztések, intézményi in-
formációs rendszerek, intranet szolgál-
tatások, könyvtárak, levéltárak, múze-
umok, tartalomszolgáltatók, hálózati
alkalmazások az oktatásban, eLearn-
ing, alkalmazásfejlesztési technológi-
ák, szuperszámítástechnika, GRID,
NIIF projektek, IKTA pályázatok az
NIIF közösség számára, hálózatbiz-
tonság, digitális aláírás, szponzorok
plenáris fóruma. Információk és jelent-
kezés: Mikusné Sárvári Klára
(mikus@iif.hu, 270-9640, 06-30-297-
6563).


