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Sdružení CESNET

1996: Národní síť pro výzkum a vzdělávání (NREN)
• založení vysokými školami a AV ČR

• jedinečná národní infrastruktura (v každé zemi právě jedna)

• součást evropské komunikační infrastruktury GÉANT

2000: odprodej komerční sítě spol. Contactel

2010: Velká infrastruktura CESNET
• Vládou schválená e-infrastruktura pro VaVaI

• Zařazení do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro VaVaI

• Vládou schválený projekt na podporu provozu a rozvoje

• Součást obdobných zahraničních e-infrastruktur

2016: e-infrastruktura CESNET



Účastníci sdružení CESNET

Veřejné vysoké školy

Soukromé vysoké 

školy

Ústavy Akademie  věd

Výzkumné organizace

Velké infrastruktury

Základní školy

Střední školy

Vyšší odborné školy

Nemocnice

Polikliniky

Knihovny

Muzea

Galerie

Veřejné správa

Samospráva

26 českých veřejných vysokých škol, 57 ústavů AV ČR, a cca 280 dalších účastníků



Účastníci sdružení CESNET

04.04.201

6

„K Velké infrastruktuře CESNET se mohou připojit organizace zabývající se 
v České republice:

• vědou, výzkumem, vývojem včetně uplatnění jejich výsledků v praxi,

• experimentálním vývojem nebo inovacemi v průmyslu i jiných oborech,

• šířením vzdělanosti, kultury a prosperity.

Kromě výše uvedených organizací je možno poskytnout přístup i vybraným
organizacím veřejné správy. Ostatním organizacím je možné poskytnout
přístup pouze pro jejich vědecké, výzkumné a inovační projekty.

V takovém případě je organizace povinna zajistit, aby Velká infrastruktura
CESNET byla využita pouze v souvislosti s touto činností.“

Zásady pro přístup do Velké infrastruktury CESNET (Access Policy, AP)

http://www.cesnet.cz/doc/podminky.html



Presence CESNET



Architektura



Architektura

Warden, Mentat Virtualizace

Forenzní laboratoř Antispam GW



Komunikační infrastruktura

Fyzická infrastruktura

(temná vlákna)

Optická přenosová

infrastruktura

IP/MPLS páteřní

infrastruktura

Komunikační

infrastruktura

Podpůrná infrastruktura:

DNS, Mail Relay, Anti Spam,

Monitoring Infrastruktury a IP provozu

 Pronajatá fyzická infrastruktura

 Temná vlákna

 Vyšší vrstvy ve vlastní správě

 Flexibilita (pro všechny další 

aplikační služby)

 Výkon - nízké latance, minimální 

agregace a omezení

 Efektivita a optimalizace využití 

zdrojů

 Řešení konkrétních 

(specifických) potřeb uživatelů

 Redundance → Spolehlivost

 Dohled a monitoring

 Bezpečnost



Komunikační infrastruktura

Fyzická

infrastruktura

(temná vlákna)

Optická

přenosová

infrastruktura

IP/MPLS páteřní

infrastruktura

Společná komunikační

infrastruktura

Podpůrná infrastruktura:

DNS, Mail Relay,

Anti Spam,

Monitoring

Infrastruktury

a IP provozu

Fyzická infrastruktura

 Pronajatá optická (temná) vlákna

 Robustní páteřní infrastruktura

~ 6000km vláknových tras

Eliminace fyzický souběhů vláken

 Páteřní uzly

 Dualita páteřních uzlů

 Duální optické připojení uzlů

 Zálohované napájení

 Dohled a monitoring 24/7

• Přístupové sítě (poslední míle)
 symetrické připojení

 přístupové rychlosti až nx 10 Gbps



Komunikační infrastruktura

Fyzická

infrastruktura

(temná vlákna)

Optická

přenosová

infrastruktura

IP/MPLS páteřní

infrastruktura

Společná komunikační

infrastruktura

Podpůrná infrastruktura:

DNS, Mail Relay,

Anti Spam,

Monitoring

Infrastruktury

a IP provozu

Vysoká redundance



Komunikační infrastruktura

Fyzická

infrastruktura

(temná vlákna)

Optická

přenosová

infrastruktura

IP/MPLS páteřní

infrastruktura

Společná komunikační

infrastruktura

Podpůrná infrastruktura:

DNS, Mail Relay,

Anti Spam,

Monitoring

Infrastruktury

a IP provozu

Optická přenosová infrastruktura
 Technologie vlnového multiplexu (WDM), 

1 – 100 Gbps

 2 systémy - komplementární (vzájemně se zálohují)

 Jádro sítě: Cisco DWDM ONS 15454 

( až 80 kanálů )

 Zakruhování: OpenDWDM

( jedno a dvouvláknové trasy )



Komunikační infrastruktura

Fyzická

infrastruktura

(temná vlákna)

Optická

přenosová

infrastruktura

IP/MPLS páteřní

infrastruktura

Společná komunikační

infrastruktura

Podpůrná infrastruktura:

DNS, Mail Relay,

Anti Spam,

Monitoring

Infrastruktury

a IP provozu

IP/MPLS páteřní infrastruktura

 Připojení IP protokolem 
 100 Gbps jádro sítě 

 Externí konektivita 200 Gbps

 Uzly Nx10 Gbps, 40-100 Gbps

 IPv4, IPv6, ucast, mcast

 Dedikované propoje
 Vyhrazené okruhy

 Lambda služby

 Možnost i mezinárodně (operativně a rychle)

 Řesení „na míru“
 distribuovaná pracoviště

 unikátní zařízení 

 speciální projekty (např. nemocnice, knihovny)

 efektivita – plán vs. aktuální potřeby



Komunikační infrastruktura

Fyzická

infrastruktura

(temná vlákna)

Optická

přenosová

infrastruktura

IP/MPLS páteřní

infrastruktura

Společná komunikační

infrastruktura

Podpůrná infrastruktura:

DNS, Mail Relay,

Anti Spam,

Monitoring

Infrastruktury

a IP provozu

Primární IP síť



Komunikační infrastruktura

Fyzická

infrastruktura

(temná vlákna)

Optická

přenosová

infrastruktura

IP/MPLS páteřní

infrastruktura

Společná komunikační

infrastruktura

Podpůrná infrastruktura:

DNS, Mail Relay,

Anti Spam,

Monitoring

Infrastruktury

a IP provozu

 Dedikované okruhy a/nebo sítě
 Příklad VPLS ~ „rozsáhlá“ LAN

VPLS



Komunikační infrastruktura

Fyzická

infrastruktura

(temná vlákna)

Optická

přenosová

infrastruktura

IP/MPLS páteřní

infrastruktura

Společná komunikační

infrastruktura

Podpůrná infrastruktura:

DNS, Mail Relay,

Anti Spam,

Monitoring

Infrastruktury

a IP provozu

 Dedikované okruhy a/nebo sítě
 Příklad EoMPLS



Externí konektivta

 100 Gbps GÉANT

 100 Gbps IX, partneři
 40 Gbps NIX.CZ

 10 Gbps ACONET (VIX)

 10 Gbps SANET (SIX)

 10 Gbps PIONIER

 10 Gbps AMS-IX

 10 Gbps Google

 10 Gbps Tier-1

 E2E
 3x10 Gbps GÉANT

 Nx10 CBF 

 ACONET (AU)

 SANET (SK)

 PIONIER (PL)

 10 Gbps GLIF

Komunikační infrastruktura

Fyzická

infrastruktura

(temná vlákna)

Optická

přenosová

infrastruktura

IP/MPLS páteřní

infrastruktura

Společná komunikační

infrastruktura

Podpůrná infrastruktura:

DNS, Mail Relay,

Anti Spam,

Monitoring

Infrastruktury

a IP provozu



Infrastrukturní a podpůrné služby

Fyzická

infrastruktura

(temná vlákna)

Optická

přenosová

infrastruktura

IP/MPLS páteřní

infrastruktura

Společná komunikační

infrastruktura

Podpůrná infrastruktura:

DNS, Mail Relay,

Anti Spam,

Monitoring

Infrastruktury

a IP provozu

 Přidělování a správa adresových zdrojů
 Přidělení potřebného rozsahu IPv4, IPv6

 Kontaktní údaje v RIPE DB

 Sponzoring LIR

 Asistence při zřizování LIR

 Podpůrná infrastruktura a další služby

 DNS (primární, sekundární, záložní, DNSSEC)

 Záložní mail relay

 AntiSpam Gateway

 Monitoring sítě

- Statistiky připojení (systém G3)

- UI interface, mail reporting

- Sledování flow dat (systém FTAS)

- 24/7 Helpdesk

- 24/7 Technická podpora (NOC)



Komunikační infrastruktura

Vysoká redundance, spolehlivost, flexibilita

• Robustní páteřní infrastruktura (n x 100 Gb/s)

• Dostatečné přístupové rychlosti (n x 10Gb/s)

• Symetrické připojení bez agregace a omezení

Důraz na bezpečnost

• Monitoring a bezpečnost sítě

• Uživatelská podpora a dohled 24/7/365

Specifické služby

• Dedikovaná propojení v ČR i do zahraničí

• Řešení na klíč potřebám uživatelů, konzultace



Antispam gateway

 Služba zajišťuje
 nepřijetí (odmítnutí) nevyžádané pošty

 antivirovou a antispamovou analýzu zpráv

 doručení ohodnocených zpráv na koncový poštovní server
 rozhodnutí spam/ham probíhá na koncovém serveru

 plní rovněž funkci záložního poštovního serveru (relay)
 zprávy v případě nedostupnosti primárního příjemce podrží 5 dní, dle domluvy 

déle

 Parametry
 AG je monitorována Pracovištěm Stálé Služby v režimu 24/7
 systematická kontrola provozu, uchovávání provozních informací 

(logování)
 možnost individuálních nastavení pro konkrétní doménu
 správce domény (organizace) má přístup logům

 Výhody
 Více domén -> více zkušeností -> větší účinnost
 Váš e-mail provoz je „v bezpečí“
 Odpadají náklady na údržbu vlastní antispam ochrany



DNS služby

 Robustní infrastruktura DNS serverů
 různorodost SW, HW a lokace

 2 autoritativní, 2 resolvery, anycast

 odolnost proti útokům -> vysoká dostupnost

 Služby
 resolving

 primární a sekundární delegace zón
 „shadow master“ u zákazníka a transfer na DNS servery CESNET

 Přínosy využití služby
 Odpadá nutnost provozovat vlastní DNS server

 Odpadá nutnost zabývat se bezpečnostní provozovaného DNS 

serveru 



Sponzoring LIR

 CESNET provozuje úřad LIR

 LIR (Local Internet Registry)
 Úřad, který drží a přiděluje internetové identifikátory (IP adresy)

 Obvykle na úrovni ISP nebo organizace

 LIR je členem příslušného RIR (Regional Internet Registry)

 Služba „Sponsoring LIR“
 CESNET se stává prostředníkem mezi organizací a RIPE NCC

 CESNET zajišťuje komunikaci a péči o přidělené prostředky

 Organizace nemusí zakládat (a platit) vlastní LIR, platí pouze za přidělené 

zdroje (IP adresy, AS)



Virtualizace

● Virtualizační platforma VMware vSphere 6.0

● OS: Debian 8 Jessie, CentOS 7, Red Hat 7, Windows Server 2012R2, nebo 

vlastní

Služba vCPU vRAM vHDD OS
Poplatek / 

měsíc 

VM-A 1x 2GB 15GB 
Linux/Windo

ws/vlastní 
342,-

VM-B 2x 4GB 30GB 
Linux/Windo

ws/vlastní 
687,-

VM-C 2x 8GB 60GB 
Linux/Windo

ws/vlastní 
1050,-

VM-D 4x 16GB 120GB 
Linux/Windo

ws/vlastní 
2100,-

VM-custom (parametry i cena dohodou) 



Virtualizace

● Oproštění se od správy a monitoringu HW

● Zvýšíte odolnost proti výpadkům (hardwaru, napájení či síťového připojení)

● Úspora (pořízení a provoz HW, energie, personální náklady, vlastní 

datacentrum)

● Škálování výkonu podle potřeb



 MetaCentrum zajišťuje a koordinuje provoz NGI (Národní 

Gridové Infrastruktury) – součást EGI (Evropské GI)

„Využití sdružených výpočetních a datových zdrojů pro řešení 

velmi náročných úloh, které jsou za hranicemi výpočetních 

možností (výkon, dostupný SW, ...) samostatného pracoviště“

 Aktuálně ~ 12k jader, 2PB storage (EGI 3.8PB)

Náročné výpočty - MetaCentrum



Shrnutí
 K dispozici výpočetní výkon obtížně dosažitelný vlastními silami

 Dostupnost sdružených prostředků i v případě nedostupnosti 

vlastních

 Dostupnost odkudkoli po síti

 Prostředí, které může být „ušito“ na míru

 Integrace do systému správy účtů v e-infrastruktuře

 http://www.cesnet.cz/sluzby/metacentrum/

Náročné výpočty - MetaCentrum



 Dlouhodobé ukládání dat (uchování na úrovni binárních dat)

 Zdroje pro přenos a uchování dat v administrativní doméně 

uživatelské komunity

 Základní typy služeb

 Zálohy

 primární data u uživatele, záložní data na úložišti pro 

případ havárie

 Archivace

 primární data v úložišti, méně časté využívání

 Sdílení dat

 Společná práce nad většími daty v rámci distribuovaného 

týmu

 Speciální aplikace ~ distribuce obsahu a další

Datová úložiště



 Infrastruktura

 Distibuovaná architektura HSM úložišť

 Plzeň, Jihlava, Brno → 21+PB fyzické kapacity

 Dedikovaná síťová infrastruktura pro vzájemné propojení

 Dedikovaná infrastruktura pro připojení do páteřní sítě

Datová úložiště



 Infrastruktura

 HSM úložiště
 Různé způsoby (typy médií) uložení v jednotlivých vrstvách

 Optimalizace poměru kapacity, přístupové doby, pořizovací ceny 

a nákladů na údržbu

Datová úložiště



 Přístup
 Souborově orientovaný přístup - NFSv4, FTP, rsync, SCP, …

 Speciální aplikace - Grid storage element, DCache

 FileSender

 ownCloud

 Blokový přístup pouze ve výjimečných speciálních případech

 Shrnutí
 Variabilita přístupu k datům

 Dostupnost odkudkoli po síti (omezení odvislá pouze od 

přístupových protokolů a parametrů připojené sítě)

 Geografická distribuce dat v rámci administrativní domény komunity

 Integrace do systému správy účtů v e-infrastruktuře

Datová úložiště



Datová úložiště - filesender

Krátkodobá úschova (a sdílení) velkých objemů dat (500 GB, 30 dnů)



Datová úložiště - owncloud

cloudové úložiště (100 GB)
automatická synchronizace

sdílení dat

záloha dat

Přístup: Windows, Linux, OS X, Android, iOS, webové rozhraní



 Webkonference – Adobe Connect

 Webové prostředí (Flash), základní kvalita obrazu

 Videokonference – H.323/SIP, MCU
 Limit Full HD, kvalitní zvuk, sdílení obsahu

 Začlenění vašich VC zařízení do VC infrastruktury

 ClearSea

 Rezervační portál meetings.cesnet.cz

Podpora spolupráce uživatelů



 IP telefonie

 Propojení IP-telefonních sítí v rámci e-infrastruktury 

a s partnery

 Streaming

 Distribuční platforma pro multimediální vysílání do Internetu 

(Windows Media, MPEG-4 Flash/HTML5)

 Videoarchiv

 Platforma pro uložení obsahu a jeho vystavení pomocí 

streamovacích serverů CESNETu (Windows Media, MPEG-4 

Flash/HTML5)

Podpora spolupráce uživatelů



 Speciální obrazové přenosy a vizualizace

 Vysoké rozlišení, nízká latence, lékařské zákroky, vědecké 

vizualizace (SAGE, CAVE), vzdálená spolupráce pří 

zpracování obrazových dat HD+ (2K, 4K, 8K) apod.

 Vlastní vyvíjené systémy (UltraGrid, 4K Gateway)

Podpora spolupráce uživatelů



 Konzultace a asistence

 Návrhy řešení, pořizování zařízení, laboratoře, mobilní SAGE 

apod.

Podpora spolupráce uživatelů



 Řešení bezpečnostních incidentů (CSIRT)

 Bezpečnostní tým CESNET-CERTS

 https://csirt.cesnet.cz/
 Platforma (technická, organizační) pro řešení a asistenci při řešení 

bezpečnostních incidentů v e-infrastruktuře CESNET a 

administrativní doméně komunity 

Bezpečnost



Bezpečnost

- HW akcelerované sondy

- plošný monitoring IP provozu na bázi toků (zdroje provozních informací)

- Honey Pots

- IDS a IPS systémy apod. - monitoring infrastruktury na bázi SNMP

 Infrastruktura a služby v oblasti bezpečnosti



 Přístup ke službě prostřednictvím eduID.cz

Federace eduID.cz

Příklad služby: elsevier,

web of science,FileSender..



 Certifikáty pro uživatele a servery

 Důvěryhodný server

 Důvěryhodná identita uživatele

 Certifikační autorita CESNET CA

 Certifikáty – Trusted Certificate Service (DIGICERT)

 Osobní

 platnost 1 rok

 Elektronická komunikace

 Autentizace

 Serverové

 Servery (SSL), síťové prvky

Certifikáty



 Důvěryhodný server

Serverové certifikáty



 Důvěryhodná identita uživatele

Osobní certifikáty



 Důvěryhodná identita uživatele – příklad využití

Osobní certifikáty



 eduroam - „služba na pomezí“: služba z oblasti ověření uživatelů, z 

pohledu koncového uživatele síťová služba

 Individuálně autentizovaný federovaný přístup k síti - roaming 

uživatelů v hostitelské síti

 Síťovou infrastrukturu zajišťuje hostitelská síť; síťová infrastruktura 

je opřena o autentizační infrastrukturu (technicky RADIUS server 

hostitelské organizace zapojený do národní hierarchie)

Eduroam – snadné připojení

69 zemí, 652 přípojných míst v ČR
(Hl. nádraží, Masarykovo nádraží, Pardubice)



 Jednotný systém správy účtů v e-Infrastruktuře

 Účet v e-Infrastruktuře technicky spravován systémem Perun

 Federace → výchozí AA platforma pro vytvoření a správu účtu

Správa zdrojů - PERUN



 Základní prvek strukturování uživatelů

 VO - „virtuální organizace“

 Skupiny v rámci VO = GROUP MANAGEMENT

 Mapování uživatelských identit na zdroje

 Správce zdrojů ↔ správce VO = RESOURCE MANAGEMENT

 Objem zdrojů

 Přístupová oprávnění

 Konfigurace služeb

Správa uživatelů a přístupu ke službám



 Jak získám účet v e-Infrastruktuře ?

 Při prvním přístupu ke službě, která tento účet vyžaduje 

budu proveden registračním procesem – podmínka 

úspěchu je schopnost ověřit se vůči federaci

 Při prvním přístupu k další službě, která vyžaduje tento 

účet mohu být vyzván o rozšiřující informace nutné pro 

chod služby

 Pokud zapomenu heslo k účtu v e-infrastruktuře, mohu 

ho přenastavit pomocí ověření se vůči federaci

Správa uživatelů a přístupu ke službám



 Co když nemám identitu v žádném IdP ve federaci ?

 Speciální IdP eduID.cz Hostel – http://hostel.eduid.cz/

 Samoregistrace pomocí adresy elektronické pošty →  základní 

(tzn. nízká míra důvěry)

 Pro přístup k některým službám, které potřebují vyšší míru 

jistoty (..v závislosti na službě)

 a) zvýšit míru důvěry identity v tomto IdP ověřením -

registrační úředník (Praha, Brno) nebo CzechPoint

 b) explicitně nastavit identitu pro přístup ke službě v rámci 

VO správcem (...profesor ze zahraničí, se kterým dlouhodobě 

spolupracujeme a máme jistotu, že e-mail adresa, kterou se prezentuje 

„patří“ k němu, jako k osobě)

eduID hostel



 Jednotný systém správy účtů v e-Infrastruktuře

 Možná schémata přístupu ke službám ?

eduID hostel



 Monitorování kvalitativních charakteristik sítě

 Propustnost, zpoždění, jitter, ztrátovost apod.

 Pro uživatele náročných aplikací, správce sítí apod.

 Časové služby

 Časová synchronizace (NTP servery – Stratum 1, rubidiové 

hodiny)

 Časová razítka (Time-Stamp Authority)

 Technické konzultace

 Ve všech odborných oblastech

 Cisco akademie

 Transfer technologií

 Poskytování licencí k námi vyvinutým zařízení, transfer know-

how, projektování (fotonické sítě na míru) a další..

Další služby



• Konzultace a technická podpora

• Péče o uživatele (sluzby@cesnet.cz)

• Helpdesk / NOC 24/7/365

• Pravidelné informace a novinky (newsletter, technické 

zprávy, datagram ...)

• Konference, semináře, workshopy, školení

• Postupy a návody

Uživatelská podpora a péče

mailto:sluzby@cesnet.cz


Web CESNET
www.cesnet.cz



Web CESNET
www.cesnet.cz/služby



Diskuse

-poštovní služby komplexně 
(antispam ochrana, mailhosting, 
webmail)
-hostované řešení pro správu 
elektronických identit (a napojení 
na eduID.cz a eduroam.cz)
-hostování knihovnických systémů
-hostování e-learning management 
systémů
-Monitoring
-Základní (připojení) – dostupný Helpdesk a NOC 24/7

-Automatizovaný (služby) – sledování dostupnosti služeb, notifikace SMS/e-mail

-Proaktivní (kritické služby) – proaktivní notifikace

-cloudové služby
-RTBH blackholing


