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Spolupracujeme

CESNET 2016
Uplynulo již dvacet let
od 6. března 1996, kdy
zástupci všech vysokých
škol a Akademie věd
České republiky podepsali
zakladatelskou smlouvu
sdružení CESNET.
Po celou dobu se snažíme
nezůstávat na místě
a posouvat vpřed kvalitu
infrastruktury, kterou
provozujeme, a jejích
služeb.
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V roce 1996 jsme začínali se sítí,
jejíž nejrychlejší trasy měly
přenosovou rychlost 2 Mb/s.

Dnes je jádro sítě
stogigabitové, většina uzlů
je připojena několika trasami
s rychlostí 10 Gb/s a pouze
ty opravdu nejmenší si musí
vystačit „jen“ se 100 Mb/s.
Valná většina páteřní sítě
používá technologii DWDM
(Dense Wavelength-Division
Multiplexing), která umožňuje
po jednom optickém vlákně
přenášet desítky nezávislých
signálů. Díky tomu dokážeme
náročným aplikacím
nabídnout jejich vlastní
infrastrukturu, oddělenou
od běžného provozu.
Především jsme ale
nezůstali jen u sítí, přestože
výkonná komunikační
infrastruktura je základem
našich aktivit i dnes. Doplnili
jsme ji o gridové a cloudové
prostředí pro náročné
výpočty, velkokapacitní
datová úložiště, nástroje pro
spolupráci distribuovaných
týmů, podpořili mobilitu
uživatelů i jejich snadný
přístup k síťovým službám.
S tím vším je samozřejmě
spjata řada mechanismů
ukrytých „pod kapotou“, které
se starají o hladký chod celé
infrastruktury a umožňují
uživatelům její využívání. Sem
patří například monitoring
systémů a jejich komponent,
činnost bezpečnostního týmu
nebo různé autentizační
infrastruktury.

Naše činnost se samozřejmě
neobejde bez samostatného
výzkumu. Pohybujeme
se na hraně současných
technologických možností
a snažíme se ji aktivně
posouvat dál. Od vývoje
softwaru jsme pokročili
k vývoji vlastního hardwaru.
Jsme držiteli devíti českých,
dvou evropských a pěti
amerických patentů, získali
jsme na domácí i zahraniční
scéně několik ocenění.
Námi vyvinuté komponenty
a technologie využívá
ve svých produktech několik
výrobců.
Když se ohlédneme
za dvaceti lety své historie,
jsme přesvědčeni, že máme
být na co hrdí. A hodláme
pokračovat. V roce 2016
stojíme na začátku dalšího
velkého projektu, který
má dále rozšířit a zlepšit
parametry a služby naší
e-infrastruktury, zařazené
do Cestovní mapy ČR
velkých infrastruktur pro
výzkum, experimentální
vývoj a inovace pro léta
2016 až 2022. Doufáme,
že v nadcházejících letech
budeme stejně pokrokoví
a pro své uživatele přínosní
jako dosud.

NÁRODNÍ
E-INFRASTRUKTURA
CESNET

Poskytuje komplex moderních
informačních a komunikačních
služeb organizacím z oblasti
výzkumu, vývoje a vzdělávání
v celé České republice.
Je založena na špičkových
technologiích a jejich
inovativních kombinacích.
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Služby naší e-infrastruktury využívá
94% vědecké a výzkumné komunity
v České republice.

Je připojeno všech 54
ústavů Akademie věd České
republiky, všech 28 veřejných
a státních vysokých škol,
osm soukromých vysokých
škol a dalších téměř
300 organizací. Celkově
má přístup k našim službám
450 tisíc individuálních
uživatelů.

Národní gridová infrastruktura

SLUŽBY
Síťové
» Připojení internetovým
protokolem (IPv4 i IPv6)
» Vyhrazené okruhy a podsítě
(VPN, lambda okruhy,
fotonické okruhy)
» Podpora síťových aplikací
(záložní poštovní a DNS
servery, antispam gateway)
Výpočetní a vývojová
prostředí
» Prostředí pro náročné
výpočty (MetaCentrum)
» Cloudové služby
(MetaCloud, VMware)
» Prostředí pro vývoj
a testování (PlanetLab)
Ukládání a zálohování dat
» Datová úložiště
» Uživatelské služby
(FileSender, ownCloud)
Podpora spolupráce
a multimédia
» Videokonference
a webkonference
» IP telefonie
» Speciální obrazové přenosy
» Streaming a archivace
multimédií

Mapa aktuálního stavu infrastruktury
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Bezpečnostní
» Řešení bezpečnostních
incidentů
» Monitoring bezpečnostních
rizik
» Forenzní laboratoř
Správa identit
» Federativní řešení přístupu
ke službám (eduID.cz)
» Infrastruktura pro roaming
uživatelů (eduroam)
» Certiﬁkáty pro uživatele
a servery
» Systém pro správu uživatelů
a jejich práv (Perun)
Monitoring a měření
» Sledování provozu
a kvalitativních parametrů
sítě
» Časové služby
Konzultace a školení
» Odborné semináře
» Bezpečnostní školení
» CESNET Days
» Technické konzultace
» Cisco akademie
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KOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURA
Vybudování a rozvoj špičkové
páteřní sítě byly důvodem vzniku
sdružení a jsou jádrem jeho
aktivit dodnes. Soustavně se
snažíme držet krok s vývojem
komunikačních technologií
a nabízet připojeným organizacím
komunikační infrastrukturu
s parametry, které nejsou
na trhu běžně dostupné.
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Během dvacetileté historie došlo
samozřejmě k podstatnému vývoji
technologií.

Přenosové rychlosti vzrostly
o několik řádů a možnosti
páteřní sítě jsou dnes úplně
jinde. Druhá polovina
devadesátých let byla
ve znamení ATM, páteřní trasy
nabízely 34 a 155 Mb/s.
S příchodem nového století
začala éra gigabitových
přenosových rychlostí.
Technologie Packet over
SONET a především různé
varianty Ethernetu zcela
ovládly lokální i rozlehlé
sítě. Jádro naší současné
komunikační infrastruktury
pracuje s přenosovou
rychlostí 100 Gb/s, většina
ostatních tras nabízí 10 Gb/s.
Pouze ty uzly sítě, kde
připojení účastníci mají jen
skromné nároky na objemy
přenášených dat, jsou
připojeny nižšími rychlostmi.

Zásadní technologický
průlom představovala
technologie Dense Wave
Division Multiplexing (DWDM),
kterou jsme začali nasazovat
v roce 2004 a v současnosti
ji najdete na valné většině
našich páteřních linek.
Přenosem několika
nezávislých signálů po jednom
optickém vlákně umožňuje
v podstatě zmnohonásobit
optickou infrastrukturu. Díky
tomu jsme schopni oddělit
experimentální datové
přenosy od rutinního provozu
a zvýšit spolehlivost celé sítě.
Zejména ale umíme nabídnout
vyhrazené přenosové trasy
a celé sítě pro speciální
aplikace s mimořádnými
přenosovými požadavky.

Jan Radil,
Josef Vojtěch
(oba CESNET)
a Miroslav Karásek
(ÚFE AV ČR) převzali
26. listopadu 2007
cenu ministra školství
za výzkum.

Také naše externí
konektivita je
na odpovídající úrovni.
Vedle připojení k běžnému
Internetu (6 Gb/s)
a do peeringového centra
NIX.CZ (2×20 Gb/s) jsme
především připojeni
k evropské páteřní
akademické síti GÉANT
(100 Gb/s), k akademickým

sítím na Slovensku, v Polsku,
Rakousku (po 10 Gb/s)
a také k experimentální
optické infrastruktuře
GLIF (10 Gb/s). Vzhledem
k tomu, že naše napojení
na síť GÉANT je rovněž
realizováno pomocí DWDM,
lze vyhrazené trasy a sítě
vytvářet i v mezinárodním
měřítku.

Rozvoj sítě podporujeme vlastním
výzkumem a vývojem. Vytváříme
vlastní řadu optických prvků
CzechLight, které jsou nasazeny
na mnoha páteřních trasách.
Vyvíjíme také softwarové
i hardwarové prostředky
pro monitorování a analýzu
síťového provozu.
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METACENTRUM
Naše prostředí pro
náročné výpočty nese
název MetaCentrum.
Jeho historie sahá až
do poloviny devadesátých
let k projektu vytvoření pěti
samostatných a vzájemně
propojených univerzitních
výpočetních center.

metacentrum.cz
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Do vínku mu byla dána
koncepce propojování zdrojů
různých vlastníků za účelem
vzniku jednotného prostředí
pro celou akademickou obec.
Do péče sdružení CESNET
přešlo v roce 1998 a od roku
2009 je oﬁciálně uznáno jako
Národní Gridová Infrastruktura
(NGI) České republiky,
kterou zastupuje v evropské
infrastruktuře EGI.
Základní koncepcí
MetaCentra je propojovat
potřeby s existujícími
kapacitami. Propojené
zdroje představují široké
spektrum technologií
od velkých strojů se sdílenou
pamětí až po množství
stejných, relativně běžně
dimenzovaných uzlů (tzv.
clustery). Pro každého
uživatele a jeho úlohu se
vždy hledá optimální soubor
prostředků mezi všemi

dostupnými. Dohromady je
propojena kapacita čítající více
než 12 000 výpočetních jader
a 2 PB diskových prostor.
MetaCentrum v sobě
integruje různorodé výpočetní
prostředky několika organizací
a vytváří pro ně zastřešující
prostředí. CESNET garantuje
a koncepčně rozvíjí služby
a technologie společného
prostředí a vlastní zhruba
polovinu výpočetních kapacit.
Zbytek dodávají zapojené
instituce, se kterými úzce
spolupracujeme. Velký podíl
na zdrojích MetaCentra má
velká infrastruktura CERIT- SC,
další výpočetní kapacity
vkládají FZÚ, CEITEC, ZČU,
JČU a další.

GRAF VÝVOJE POČTU VÝPOČETNÍCH JADER
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MetaCentrum nabízí pro přístup
ke zdrojům několik metod,
od klasického spouštění úloh,
přes cloudové služby umožňující
vytvářet virtuální prostředí
na míru, až po specializovaná
a experimentální prostředí.

Jejich příkladem jsou výpočty
na graﬁckých kartách GP-GPU
či využití modelu MapReduce
v prostředí Hadoop.
Vedle technických
prostředků je důležitou
složkou programové vybavení.
To pokrývá širokou škálu
vědních oborů a výpočetních
metod. Kromě využívání
hotových aplikací mají
uživatelé samozřejmě
k dispozici nástroje pro vývoj
a optimalizaci vlastních.
To platí i pro zadávání a řízení
běhu výpočtů, kde standardní
příkazový řádek a webové
rozhraní doplňuje integrované
a modulární prostředí pro
realizaci vědeckého workﬂow,
tzv. portál (Galaxy).
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SOFTWARE
Uživatelé mají k dispozici
přes 250 programů.
Zde uvádíme vybrané
příklady:
Bioinformatika
» CS-Rosetta
» Galaxy
» Chipster
» MrBayes
» PhyloBayes
» PhyML
Sekvenování
a analýza DNA
» Blast
» Bowtie
» BWA
» CLCbio Genomics
Workbench
» Cufflinks
» Geneious
» RepeatExplorer
» RepeatMasker
» SAMtools
» SOAPdenovo
» Stacks
» TopHat
» Trinity
» Velvet

Výpočetní chemie
» Amber
» Gaussian/GaussView
» Gromacs
» MolPro
» Turbomole
Matematika
» Grid-Mathematica
» Maple
» Mathematica
» MATLAB
» Octave
» R
Technické
a materiálové simulace
» Ansys (Fluent + CFX +
Mechanical + HPC)
» OpenFOAM
Vývojové nástroje
» Allinea DDT
» Intel CDK
» Numpy
» PGI CDK
» Scipy
» TotalView

DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ
Ukládání dat jako samostatná
služba představuje v naší
nabídce nejnovější položku
– první velkokapacitní datové
úložiště jsme uvedli do provozu
v roce 2012. Obliba a využití
úložišť však roste velmi rychle.

filesender.cesnet.cz
owncloud.cesnet.cz
du.cesnet.cz
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V současnosti provozujeme tři
datová úložiště – v Plzni, Jihlavě
a Brně – s celkovou fyzickou
kapacitou přesahující 21 PB.

Všechna jsou založena
na konceptu hierarchické
správy ukládání (Hierarchical
Storage Management, HSM),
podle nějž má každé úložiště
několik datových vrstev
s rostoucí kapacitou a klesající
rychlostí i energetickou
náročností, od rychlých
diskových polí po páskové
knihovny. Systém pro správu
úložiště automaticky odsouvá
dlouho nepoužívaná data
do pomalejších vrstev,
zatímco v rychlejších
vrstvách udržuje data,

s nimiž se aktuálně pracuje.
To umožňuje vybudovat
dostatečně rychlé a velké
úložiště s výrazně nižšími
provozními náklady, než
pokud by všechna data měla
být na klasických diskových
polích.

Základní využití
spočívá v zálohování
a archivaci.

Zajímavé jsou možnosti,
které se otevírají pro týmovou
spolupráci – prostřednictvím
úložišť si mohou uživatelé
předávat velké objemy
dat nebo svá data přímo
sdílet s ostatními a umožnit
členům týmu podílet se
na jejich zpracování. Pro
tyto účely je k dispozici řada
komunikačních protokolů,
jimiž lze k uloženým datům
přistupovat: NFSv4, rsync,
SCP, FTP, systém Globus
a další. Úložiště jsou také
přímo přístupná z prostředí
MetaCentra.
Nabízíme i speciální služby
jako například FileSender pro
předávání velkých objemů dat,
který pomocí jednoduchého
webového rozhraní
umožňuje nahrát soubor
do úložiště a poslat adresátovi
elektronickou poštou výzvu
k jeho vyzvednutí.
Značnou popularitu
získala služba ownCloud
pro synchronizaci
a sdílení dat. K dispozici
je specializovaný klientský
program, který umožní
uživateli synchronizovat data
na serveru a na lokálním
počítači nebo mobilním
zařízení. Druhou možností
pro práci s daty je webové
rozhraní. Data lze jednoduše
sdílet s dalšími uživateli nebo
je řízeně zveřejňovat.
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Počet souborů

POČET SOUBORŮ ULOŽENÝCH V OWNCLOUD
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PROSTŘEDÍ
PRO SPOLUPRÁCI

Tým, který budoval a rozvíjel páteřní
síť, byl od začátku rozptýlen po celé
republice. Proto jsme věnovali
značnou pozornost prostředkům
umožňujícím vzdálenou spolupráci.
Tyto své zkušenosti jsme následně
mohli nabídnout i široké škále
uživatelů.
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Od počátečních pokusů
s přenosem hlasu a videa
počítačovou sítí jsme se přes
budování specializovaných
videokonferenčních místností
a vlastní výzkum příslušných
nástrojů propracovali až
k současné rozvětvené
infrastruktuře nabízející
řadu možností.
Její páteří byla původně IP
telefonní infrastruktura, ale
postupně získaly na větším
významu videokonferenční
a webkonferenční nástroje.
Videokonference se opírají
o specializované programy
nebo technické prostředky,
jejichž prostřednictvím
spolu uživatelé komunikují.
Díky našim vícebodovým
jednotkám je taková
komunikace možná i mezi
větší skupinou uživatelů,
a to včetně případného
záznamu. Vše dohromady
ušetří připojeným účastníkům
nemalé množství času
i prostředků.

Prostředí laboratoří
dává vzniknout novým
aplikacím, umožní
nám zapojit se do
výuky a získávat nové
spolupracovníky.
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Webkonference nabízejí
sice nižší kvalitu přenášeného
videosignálu, ovšem vystačí
si s běžným webovým
prohlížečem a obvykle zahrnují
i další možnosti spolupráce,
jako je výměna dokumentů,
společné „tabule“ a další.
Celé prostředí je doplněno
rezervačním systémem
usnadňujícím vzájemnou
koordinaci uživatelů.
Naší specialitou jsou přenosy
vysoce kvalitního videa –
rozlišení HD, 4K a vyšší,
stereoskopické přenosy,
přenosy s minimálním
zpožděním, a to i mezi
několika místy navzájem.
Pro tyto účely vyvíjíme vlastní
softwarové řešení (UltraGrid
umožňující kompresi videa
na graﬁckých kartách)
i hardwarový systém MVTP
(Modular Video Transmission
Platform) dosahující
mimořádně nízkého zpoždění.
UltraGrid získal mezinárodní
ocenění a MVTP je patentově
chráněn, každý z nich dal
vzniknout spin-off společnosti
(Comprimato a Inﬁvision).
Zajímavé uplatnění jsme
našli v medicíně (např. živé
přenosy operací pro lékařské
konference), ﬁlmovém
průmyslu, kultuře i sportovních
přenosech. Špičkové
parametry umožňují například
uspořádat společný koncert
hudebníků nacházejících se
v několika státech.
Pro rozvoj oblasti speciálních
přenosů a vizualizace
na dělených stěnách s velmi
vysokým rozlišením jsou
klíčové laboratoře SAGElab
a Sitola, které vznikly
ve spolupráci s univerzitami.

BEZPEČNOST

csirt.cesnet.cz
warden.cesnet.cz
mentat.cesnet.cz
flab.cesnet.cz
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Velký důraz klademe
na zabezpečení
infrastruktury
a jejích služeb.
Speciﬁckou vlastností
bezpečnostní problematiky
je, že se prakticky nedá řešit
individuálně. Zdroj a cíl útoku
často pocházejí z různých
organizací, mnohdy
i z rozličných států
a kontinentů. Prevence
i reakce na útoky vyžadují
rozvětvenou spolupráci
na řadě úrovní.

Svůj bezpečnostní tým
CESNET-CERTS jsme
oﬁciálně založili počátkem
roku 2004, kdy jej jako
tým typu CSIRT uznala
světová bezpečnostní
infrastruktura a objevil se
v globálních adresářích
světových bezpečnostních
týmů. Jádrem jeho činnosti
je detekce bezpečnostních
incidentů a reakce na ně,
obvykle v součinnosti
s bezpečnostními týmy
a správci sítí připojených
organizací. Důležitou složkou
jeho činnosti je spolupráce
s analogickými týmy doma
i v zahraničí.

CESNET-CERTS získal
v roce 2008 jako první
tým v České republice
mezinárodní akreditaci
v rámci aktivity Trusted
Introducer sdružení TERENA
(dnes GÉANT). Zúčastnili
jsme se řady mezinárodních
cvičení ověřujících
vzájemnou spolupráci
a schopnost reagovat
na rozsáhlé incidenty.

Své zkušenosti se založením a provozem
bezpečnostního CSIRT týmu jsme využili
v projektu Kybernetické hrozby z hlediska
bezpečnostních zájmů České republiky,
v jehož rámci vznikl národní bezpečnostní
tým České republiky CSIRT.CZ.

CSIRT.CZ jsme vytvořili
s využitím nástrojů a postupů
týmu CESNET-CERTS a do roku
2010 vykonávali jeho úkoly.
Od roku 2011 pak jeho provoz
převzalo sdružení CZ.NIC.
Kromě reakcí na vzniklé
incidenty je v počítačové
bezpečnosti velmi důležitá
i prevence. Provozujeme
a postupně rozvíjíme několik
systémů zjišťujících slabá
místa v zabezpečení prvků
infrastruktury a služeb
a zasílajících upozornění jejich
správcům. Od roku 2013
pak provozujeme forenzní
laboratoř FLAB nabízející
rozsáhlejší bezpečnostní
testy (penetrační a zátěžové
testy sítě a služeb) a analýzy
bezpečnostních událostí.
Pro úspěšný chod a rozvoj
e-infrastrury CESNET
potřebujeme dostatečně
podrobné informace o jejím
chování, stavu a využívání
a především komplexní
prostředí pro podporu
bezpečnostních týmů.
V průběhu let jsme proto
vyvinuli a provozujeme
řadu technologií a nástrojů,
které automaticky
monitorují stav sítě, odhalují
anomálie a poskytují
správcům informace nutné
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k nalezení zdroje problému
a jeho eliminaci.
CESNET má dlouholeté
zkušenosti s analýzou provozu
sítě na paketové úrovni.
Prvním krokem je měření
síťových toků, ke kterému
jsme vyvinuli hardwarové
akcelerátory COMBO. Ukládání
a zpracování výsledků zajišťuje
systém FTAS určený pro
plošné souvislé sledování IP
provozu rozsáhlých síťových
infrastruktur. Jeho funkce
je založena na vyspělém
zpracování informací o IP
tocích (NetFlow). Pro sledování
stavu a chování rozsáhlých
výkonných infrastruktur na bázi
SNMP jsme vyvinuli systém G3.
Mnoho zkušeností
a praktických výstupů
v oblasti monitoringu
rozsáhlých sítí bylo převedeno
do společnosti Invea-Tech,
dnes Flowmon Networks,
spin-off ﬁrmy Masarykovy
univerzity a Vysokého učení
technického v Brně.
Velké úsilí věnujeme výzkumu
a vývoji v bezpečnostní oblasti.
Podíleli jsme se na řadě
projektů zaměřených na nové
metody v oblasti detekce,
obrany a sdílení informací.
Klíčovou roli zde hrají námi

vyvíjené systémy Warden
a Mentat. Máme ambice
vytvořit ze systému Mentat
výkonný SIEM nástroj.
Z dalších aktivit pro zvýšení
bezpečnosti páteřní sítě
je třeba jmenovat i naše
zapojení do projektu FENIX,
organizovaného sdružením
NIX.CZ. Vznikl v roce 2014
jako reakce na rozsáhlé DDoS
útoky proti významným
českým serverům a umožňuje
svým členům uzavřít se před
provozem zvenčí při zachování
vzájemné komunikace.
CESNET patří mezi zakládající
členy projektu.
Významnou složkou obrany
je informovanost, spolupráce
a výměna zkušeností.
Pořádáme proto řadu seminářů
a školení s bezpečnostní
tematikou, zaměřených jak
na správce sítí, počítačů
a služeb, tak na koncové
uživatele. Kromě těchto akcí
jsme členy několika pracovních
skupin – mezinárodní
pracovní skupiny TF-CSIRT
při organizaci GÉANT,
pracovní skupiny CSIRT.CZ
organizované Národním CSIRT
ČR, pracovní skupiny E-CRIME
při Kraji Vysočina v Jihlavě atd.,
kde často prezentujeme své
zkušenosti.

Mezinárodní
bezpečnostní
cvičení
Zúčastnili jsme se
mezinárodních
bezpečnostních
cvičení pořádaných
organizací ENISA
(Evropská agentura
pro síťovou
a informační
bezpečnost):
» Cyber Europe 2010
» Cyber Atlantic 2011
» Cyber Europe 2012
» Cyber Europe 2014

PODPORA
KOMUNIT
Jedním z klíčových požadavků na
e-infrastrukturu, kterou provozujeme,
je schopnost zvládnout i mimořádné
požadavky. Podívejme se na vybrané
případy, kdy jsme podpořili vědecké
komunity vybudováním prostředí
„na míru“ jejich potřebám.
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ČÁSTICOVÁ FYZIKA
Částicová fyzika neboli fyzika
vysokých energií má za sebou
dlouhou historii generování
velkých objemů dat a tlaku
na posouvání schopností
výpočetní techniky. Do zcela
nových dimenzí se tato její
vlastnost dostala vybudováním
urychlovače Large Hadron
Collider (LHC) ve výzkumném
centru CERN. Jeho uvedení
do provozu mělo přinést
navýšení objemu dat o několik
řádů a bylo zřejmé, že stávající
model centrálního zpracování
ve výpočetním centru CERN
nebude stačit.
Od roku 2000 proto začala
vznikat distribuovaná
infrastruktura pro zpracování
těchto dat. Kombinovala
v sobě tři základní složky:
úložné kapacity, výpočetní
prostředky a propojující síť.
Všechny musely nabídnout
špičkové parametry, aby
bylo možné zvládnout
předpokládaný objem dat.

1

V Evropě položil základ
budování této infrastruktury
projekt DataGrid, na který
později navázaly další.
CESNET se do těchto projektů
zapojil svým gridovým
prostředím MetaCentrum
a spolupracoval na vzniku
evropského gridu pro
částicovou fyziku.
Pro extrémní datové
přenosy jsme vybudovali síť
vyhrazených tras propojujících
jednotlivá centra v národním
i mezinárodním měřítku.
To umožnilo plnohodnotné
zapojení naší komunity
částicových fyziků
do experimentů s LHC.
Jedním z ocenění kvality
naší infrastruktury byla
i významná konference
CHEP 2009 (Computing
in High Energy and Nuclear
Physics) v Praze, na jejíž
organizaci se CESNET
podílel.

BIOINFORMATIKA
Novějším příkladem
naší podpory vědecké
komunitě je v roce 2013
zahájený projekt ELIXIR.
Jeho cílem je vybudovat
efektivní a ekonomický
systém pro ukládání,
vyhledávání a zpracování dat
z molekulárně-biologických
výzkumů.
Na rozdíl od částicové
fyziky je zdejší prostředí více
heterogenní. Data nebudou
pocházet z jednoho zdroje,
ale bude se jednat o výsledky
řady různých laboratoří.
Jedním z důležitých úkolů
proto bude vyřešit integraci
a interoperabilitu dat
z jednotlivých zdrojů.

Vytvářený systém má
hierarchickou strukturu
s centrem v britském
Hinxtonu, kde sídlí
Evropský bioinformatický
institut (EBI), koordinující
celý projekt. Na něj
ve 13 účastnických zemích
navazují národní uzly
s jednotnou architekturou.
Technické prostředky
se podobají předchozí
infrastruktuře – úložné
kapacity, výpočetní
výkon a komunikační
infrastruktura. Nad
nimi vzniká unikátní
softwarové vybavení,
které bioinformatické
komunitě poskytne
potřebné nástroje.

CESNET patří mezi
12 účastníků projektu
ELIXIR z České republiky.
Má na starosti technickou
stránku provozu a rozvoje
národního uzlu – poskytli
jsme hardwarové vybavení
pro jeho spuštění a podílíme
se na vývoji programového
vybavení.

2

Popisky k fotograﬁím
1 Zpracování dat z CERN (zdroj CERN)
2 Národní uzel projektu ELIXIR
(zdroj ÚOCHB AV ČR)
3 Urychlovač částic v CERN (zdroj CERN)
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3

CESTOVNÍ
MAPA ČR VELKÝCH
INFRASTRUKTUR
PRO VÝZKUM,
EXPERIMENTÁLNÍ
VÝVOJ A INOVACE
PRO LÉTA 2016
AŽ 2022
Jedná se o strategický dokument
vypracovaný Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
který deﬁnuje model podpory
velkých infrastruktur sloužících
pro potřeby vědy, výzkumu,
vývoje a inovací.
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Navazuje na ESFRI Roadmap, popisující
výzkumné infrastruktury na evropské
úrovni. Vláda České republiky materiál
vzala na vědomí 30. září 2015.
Jedná se o druhou generaci
tohoto strategického
dokumentu. Jeho předchůdce
byl schválen usnesením
vlády 15. března 2010
a zajistil podporu uvedeným
velkým infrastrukturám
v období let 2011 až 2015.
Velká infrastruktura CESNET
byla zařazena již do první
generace Cestovní mapy ČR
a díky výborným výsledkům
byla převzata i do současné
generace.
Cestovní mapa ČR
pokrývá řadu přírodních,
ale i humanitárních věd.
Celkem obsahuje 58 velkých
infrastruktur, z nichž 22

spadá do oblasti fyzikálních
věd, osm do energetiky,
sedm do environmentálních
věd, deset do biomedicíny,
osm do společenských
a humanitních věd
a tři do informačních
a komunikačních technologií.
CESNET byl samozřejmě
zařazen do poslední
z uvedených oblastí, společně
s národním superpočítačovým
centrem IT4Innovations
a infrastrukturou CERIT
Scientiﬁc Cloud. S oběma
uvedenými velkými
infrastrukturami těsně
spolupracujeme a využíváme
navzájem poskytované služby.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1996

LEGENDA

› Obecné
› Komunikační infrastruktura
› MetaCentrum
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› Datová úložiště
› Prostředí pro spolupráci
› Bezpečnost a autentizace

› Výzkum a vývoj
› Další služby

Propojení sítí CESNET, ACOnet (Rakousko) a SANET (Slovensko) temnými vlákny.

Jádro sítě povýšeno na DWDM s kanály 10 Gb/s | Zprovozněna první jednotka pro vícebodové videokonference (MCU) |
Mezikontinentální vícebodový přenos nekomprimovaného Full HD videa | Zapojili jsme se do vývoje programu UltraGrid

DWDM s kanály 10 Gb/s na trase Praha–Brno | Zahájen eduroam | Bezpečnostní tým CESNET-CERTS akceptován světovou infrastrukturou
a úřadem Trusted Introducer | Vyvinuta jedna z prvních karet pro desetigigabitový Ethernet | První produkční verze monitorovacího systému FTAS

Produkční nasazení IPv6 | Certifikační autorita CESNET zahájila činnost | Založena experimentální síť CzechLight |
První jednovláknové přenosy | Otevřena laboratoř Sitola (společně s MU)

Redundantní páteřní síť | Dokončen přechod páteře na optická vlákna | Zahájen streaming vysílání Českého rozhlasu |
Zahájen vývoj zařízení CzechLight | Zahájen vývoj karet COMBO

Páteřní síť 2,5 Gb/s | IP telefonie v rutinním provozu | Zahájen vývoj analyzátoru NetFlow | Vytvořen centrální autentizační
a autorizační systém | Instalovány první systémy pro detekci průniků | Instalovány NTP servery

Praha–Brno 2,5 Gb/s | Pilotní projekt IP telefonie

Experimentální IPv6 páteř

Praha–Brno 155 Mb/s | Akademické sítě převedeny do TEN-34 CZ | MetaCentrum přešlo pod CESNET, vznik národního gridu

Páteřní síť 34 Mb/s

Založeno sdružení CESNET | Vzniká MetaCentrum (jako samostatný projekt)

Založena spin-off společnost INVEA-TECH, a. s., která převádí výsledky našeho Výzkumu a vývoje do praxe |
Páteř sítě povýšena na DWDM s kanály 10 Gb/s | První přenosy videa v rozlišení 4K (UHD)

MetaCentrum nabízí virtuální prostředí | Zprovozněna první HD MCU | Zprovozněn webkonferenční systém Adobe Connect |
Vytvořena federace identit eduID.cz | CESNET-CERTS mezinárodně akreditován | Zahájen provoz týmu CSIRT.CZ | Spuštěna autorita časových razítek

MetaCentrum oﬁciálně zastupuje ČR jako Národní gridová infrastruktura | Vytvořena platforma MVTP

Schválena Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální Vývoj a inovace |
Tým CSIRT.CZ prohlášen za Národní CSIRT ČR

Přestavba páteřního DWDM systému | MetaCentrum nabízí výpočetní grafické karty GP-GPU | Zakládající člen evropského cloudu FedCloud |
Zahájen vývoj systémů Warden a Mentat | CSIRT.CZ předán sdružení CZ.NIC | Optický přenos času Praha–Vídeň | Otevřena laboratoř IPv6 Lab (společně s ČVUT)

První trasy 100 Gb/s | MetaCloud – cloudový přístup do MetaCentra | Zprovozněno datové úložiště v Plzni | Spuštěn FileSender | Spuštěna první verze systému Warden |
Nasazen DNSSEC | Přenos videa v rozlišení 8K | UltraGrid získal ocenění ACM Multimedia 2012: The Best Open-Source Software Award | Zásadně rozšířena kapacita Adobe Connect

Zakládající člen ELIXIR CZ | Založena spin-off společnost Comprimato Systems | Jádro sítě 100 Gb/s | Zprovozněna datová úložiště v Brně a Jihlavě |
Otevřen FLAB | Rozšířena kapacita HD MCU | Zprovozněn rezervační portál pro videokonference | Založena laboratoř SAGElab (společně s ČVUT)

Založena spin-off společnost Inﬁvision | Spuštěn ownCloud | Zakládající člen FENIX |
Vyvinut COMBO-100G, první PCI-E adaptér stogigabitového Ethernetu na světě (spolupráce CESNET a INVEA-TECH)

Spuštěn cluster s platformou Hadoop pro zpracování velkých dat | Spuštěna první verze systému Mentat

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ČASOVÁ OSA

PŘED
SDRUŽENÍM
Počítačová síť pro vědu,
výzkum a vzdělávání
v České republice
je starší než sdružení
CESNET. První možnosti
přístupu k mezinárodním
komunikacím se otevřely
počátkem devadesátých
let 20. století.
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V roce 1990 byl sálový počítač IBM na pražském ČVUT
připojen k síti EARN (European Academic and Research
Network), evropské odnoži sítě BITNET. V roce 1991 získala
řada univerzit přístup k síti UUnet, která umožňovala
přenos elektronické pošty po komutovaných linkách.
Tyto pionýrské doby síťování
byly charakteristické velmi
omezenými možnostmi
a obrovským nadšením
zúčastněných. Intenzivně
se hledala cesta, jak zajistit
univerzitám, ústavům
Akademie věd a dalším
organizacím plnohodnotný
přístup k Internetu.
K rozhodujícímu obratu
došlo v roce 1992, kdy
byl v únoru oﬁciálně
zahájen provoz Internetu
v tehdejší Československé
republice. V tomtéž roce
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy podpořilo
projekt páteřní sítě FESNET
(Federal Education and
Scientiﬁc NETwork), která
měla propojit domácí
akademické instituce.

1

Vzhledem k rozdělení
republiky byla síť uvedena
do provozu až počátkem roku
1993 v poněkud omezenějším
rozsahu, s názvem
pozměněným na CESNET
(Czech Education and
Scientiﬁc NETwork). Propojila
osm měst přenosovou
rychlostí 19,2 kb/s, jen
nejvýznamnější trasa mezi
Prahou a Brnem pracovala
na 64 kb/s. Na realizaci se
podílela řada univerzit, správu
sítě zajišťovalo Oblastní
výpočetní centrum ČVUT.
O síť byl enormní zájem.
Kapacity přenosových tras
rychle rostly, přibývaly další
města a připojené organizace.
Jako vedlejší zdroj příjmů
začala síť poskytovat připojení
k Internetu i komerčním

2

zákazníkům. Notorickým
problémem byl ovšem
nedostatek přenosových
kapacit, jejichž povyšování
bylo velmi nákladné.
Zcela novou dimenzi pak
otevřel projekt TEN-34 CZ
a založení sdružení, které
vedlo k oddělení akademické
a komerční sítě.
Komerční síť CESNET pak
sdružení provozovalo až
do roku 2000, kdy došlo
k jejímu prodeji společnosti
Contactel. Od té doby se
sdružení CESNET soustředí
výlučně na e-infrastrukturu
pro vědu, výzkum a vzdělávání.

Popisky k fotograﬁím
1 Panel, ze kterého vedlo první připojení
ČR k Internetu
2 Počáteční topologie sítě CESNET

1996–1998

TEN-34 CZ
V řadě států Evropy přetrvávaly
v první polovině devadesátých
let 20. století telekomunikační
monopoly. Důsledkem byly
vysoké ceny telekomunikačních
služeb a zaostávání přenosových
rychlostí za USA. Ve snaze
zlepšit situaci pro vědeckou
a výzkumnou komunitu vznikl
projekt TEN-34 (Trans-European
Network at 34 Mbps), který měl
vybudovat páteř propojující
akademické sítě evropských zemí
vysokorychlostními linkami.
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Podmínkou pro zapojení do projektu
bylo vybudování analogické národní
infrastruktury.

Česká republika jako jediná
země bývalé východní Evropy
do TEN-34 vstoupila a vyhlásila
program TEN- 34 CZ.
Vysoké školy a Akademie
věd ČR dospěly k závěru,
že nejvhodnější organizační
formou zapojení do programu
bude vytvořit pro tento účel
samostatný specializovaný
subjekt. Výsledkem bylo
založení sdružení CESNET,
které se následně stalo
řešitelem projektu Realizace
sítě TEN-34 CZ.
Díky němu jsme vybudovali
páteřní síť se špičkovými

parametry – základní
přenosovou rychlostí bylo
34 Mb/s, trasa Praha–Brno
později dokonce povýšila
na 155 Mb/s. Vzhledem
k nedostatečné nabídce
přenosových služeb byly
některé trasy realizovány
radioreléovými spoji, což bylo
krajně neobvyklé technické
řešení. Vědecké, výzkumné
a akademické instituce během
projektu přešly z původní sítě
CESNET na nově vytvořenou
TEN-34 CZ, a došlo tak
k oddělení komerční sítě
a sítě akademické.

Hlavní výsledky
» Vybudování
páteřní sítě
s přenosovou
rychlostí 34
až 155 Mb/s
» Zahájení
mezinárodní
spolupráce
» Důsledné oddělení
akademického
a komerčního
provozu

Aktivity byly soustředěny
zejména na vybudování
a rozvoj páteřní sítě a činnosti
s tím bezprostředně související
(správa sítě, plánování jejího
rozvoje a podobně). Již v této
fázi jsme se ale věnovali
i některým aplikačním
oblastem. Sem patří například
naše první kroky v oblasti
videokonferencí a IP
telefonie nebo vybudování
soﬁstikované infrastruktury
vyrovnávacích pamětí pro
WWW, které měly snížit
zatížení sítě.

Účastí v projektu TEN-34 také
začala dlouhá a dodnes pokračující
série mezinárodních projektů,
na jejichž řešení jsme se podíleli.
CESNET si díky nim vydobyl na
mezinárodní scéně postavení
respektovaného partnera.
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1999–2003

VYSOKORYCHLOSTNÍ
SÍŤ NÁRODNÍHO
VÝZKUMU A JEJÍ
NOVÉ APLIKACE
V roce 1999 změnilo MŠMT
strategii ﬁnancování výzkumu
a zahájilo éru velkých
výzkumných projektů,
ﬁnancovaných v podobě
výzkumných záměrů. V rámci
tohoto programu se nám podařilo
získat ﬁnancování výzkumného
záměru Vysokorychlostní síť
národního výzkumu a její nové
aplikace, jehož cílem byl další
rozvoj národní komunikační
infrastruktury pro vědu, výzkum
a vzdělávání. Měl poněkud
speciﬁcké postavení, protože
ve skutečnosti se jednalo
o aktivitu spíše infrastrukturního
charakteru, která měla především
podpořit výzkum připojených
organizací.
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Nicméně zařazení mezi výzkumné
záměry znamenalo, že jsme museli
posílit i vlastní výzkumné aktivity.
Z hlediska páteřní sítě přinesl
výzkumný záměr doslova
revoluční změny. Opustili jsme
technologii ATM využívanou
předchozími generacemi
páteřní sítě a přešli na PoS,
ale zejména na různé verze
Ethernetu. To s sebou přineslo
povýšení přenosových rychlostí
do řádu gigabitů – na trasu
Praha–Brno jsme nasadili
2,5 Gb/s v roce 2000, na další
klíčové trasy o rok později.
Pro meziměstské spoje jsme
přestali pronajímat přenosové
služby a přešli na pronájem
optických vláken osazených
vlastní technologií, což
nám poskytlo daleko širší
možnosti pro další rozvoj.
Tento koncept, označovaný
Customer Empowered Fibre
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Network (CEF), se nám velmi
osvědčil a zařadili jsme se
mezi jeho celosvětově první
propagátory. Významně jsme
také změnili topologii páteřní
sítě, která byla doposud
budována jako strom. Během
realizace výzkumného záměru
došlo k jejímu zakruhování,
díky němuž byly významné
uzly připojeny redundantně.
Výzkumná činnost se
soustředila zejména na síťové
technologie. Mimo jiné jsme
začali vyvíjet vlastní hardware
– nejprve s cílem vyvinout
hardwarově akcelerovaný
směrovač (Liberouter), později
následoval příklon spíše
k monitorovacím nástrojům
a optickým přenosovým
prvkům.

Výzkumný záměr také zahájil
rozšiřování našich služeb
nad rámec komunikační
infrastruktury, protože
zahrnoval i řadu aplikačních
oblastí. Největší význam
mělo gridové prostředí
MetaCentrum pro náročné
výpočty, které původně
vzniklo jako samostatný
projekt. Nabídli jsme
uživatelům IP telefonní
a videokonferenční služby,
vlastní certiﬁkační autoritu
a mnohé další.

Hlavní výsledky
» Gigabitová
páteřní síť
» Redundantní
připojení uzlů
» Přechod
na optická vlákna
a CEF přístup
» Vývoj vlastního
hardwaru

2004–2010

OPTICKÁ SÍŤ
NÁRODNÍHO
VÝZKUMU A JEJÍ
NOVÉ APLIKACE
Úspěšné řešení prvního
výzkumného záměru nám
umožnilo navázat na něj
záměrem druhým, který
představoval jádro našich
aktivit v letech 2004 až 2010.
Jeho název naznačuje posílení
role optických technologií
při rozvoji páteřní sítě.
Kromě nich se ovšem
rychle rozvíjely i další
složky našich aktivit.

Z pohledu komunikační infrastruktury
byl rozhodující změnou přechod páteřní
sítě na optickou technologii DWDM,
která umožňuje po jednom vlákně
přenášet několik nezávislých kanálů.

eduroam.cz
eduid.cz
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Současně s nasazením přenosové rychlosti 10 Gb/s
to znamenalo dramatický nárůst propustnosti páteře.
Kromě toho DWDM umožnilo paralelní a vzájemně se
neovlivňující přenos běžného provozu, experimentálních
signálů a komunikací vyhrazených pro speciální aplikace.
Výrazně jsme posílili vývoj
vlastního hardwaru. Vytvořili
jsme rodinu optických
přenosových prvků CzechLight,
několik karet a zařízení pro
monitoring a zpracování
síťového provozu (COMBO,
FlowMon, NIFIC, MTPP) či
specializovaná zařízení pro
přenosy videosignálu se
špičkovou kvalitou (MVTP).
Tyto výsledky se nám podařilo
uplatnit v mezinárodních
projektech a některé z nich jsou
i vyráběny a nabízeny na trhu.
Během druhého výzkumného
záměru došlo k virtualizaci
MetaCentra, které tak nabídlo
širší možnosti svým uživatelům.
Nedílnou součástí rozvoje bylo
i průběžné posilování jeho
výpočetních kapacit (na začátku
výzkumného záměru nabízelo
kolem 250 výpočetních jader,
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na konci bezmála dva tisíce,
samozřejmě výkonnějších)
a rozšiřování nabídky jeho
programového vybavení.
Hlavní přínosy pro uživatele
zahrnovaly vybudování prostředí
pro vzdálenou spolupráci
(video a webkonference)
a vznik projektů eduroam
a eduID.cz. Evropská
roamingová infrastruktura
eduroam podporuje mobilitu
akademických uživatelů, kteří se
díky ní mohou snadno připojit
k Internetu během své návštěvy
na půdě jiné organizace. Systém
eduID.cz pak usnadňuje přístup
k síťovým službám s jediným
přihlášením ve své domovské
organizaci.
Našemu bezpečnostnímu
týmu CESNET-CERTS se jako
prvnímu v republice podařilo

získat mezinárodní akreditaci.
Během výzkumného záměru
vybudoval několik systémů
pro bezpečnostní monitoring
a varování před potenciálními
riziky. Své zkušenosti
následně využil při spolupráci
na vytvoření národního
bezpečnostního pracoviště
CSIRT.CZ.
Postupně jsme rozvinuli
spolupráci s několika
uživatelskými komunitami
s nadstandardními
komunikačními požadavky.
Typickými příklady jsou fyzika
(zejména fyzika vysokých
energií a zpracování dat
získaných experimenty
ve středisku CERN) a medicína.
Námi vyvinuté softwarové
(UltraGrid) a hardwarové (MVTP)
prostředky posloužily při řadě
unikátních přenosů.

Hlavní výsledky
» Páteřní síť
s technologií DWDM
a přenosovou
rychlostí n × 10 Gb/s
» Vznik eduroam
a eduID.cz
» Vybudování video
a webkonferenčního
prostředí
» Virtualizace
MetaCentra
» Vyvinuta
řada zařízení
a komponent,
některé komerčně
vyráběny
» Akreditovaný
bezpečnostní
tým a spolupráce
na vzniku
CSIRT.CZ

2011–2015

VELKÁ
INFRASTRUKTURA
CESNET A eIGeR
Období let 2011 až 2015
bylo ve znamení dvou
velkých, vzájemně se
doplňujících projektů:
Velká infrastruktura CESNET
(2011–2015) a Rozšíření
národní informační
infrastruktury pro VaV
v regionech (eIGeR,
2011–2013).

50——51

Jejich společným cílem bylo rekonstruovat síť národního
výzkumu na velkou infrastrukturu zahrnující veškeré
informační a komunikační e-infrastruktury nezbytné
pro zapojení České republiky do Evropského
výzkumného prostoru a napojení na e-infrastruktury
popsané v ESFRI Roadmap.

Projekty přinesly povýšení
komunikační infrastruktury
na novou kvalitativní úroveň.
Došlo ke kompletní inovaci
DWDM infrastruktury, která
nabídla vyšší počet kanálů
a větší přenosové rychlosti.
Na ni navázal přechod jádra
na přenosovou rychlost
100 Gb/s.
Neméně významné změny
se odehrály v ostatních
oblastech. Instalací několika
nových klastrů a rozvojem
programového vybavení jsme
rozšířili možnosti výpočetní

infrastruktury MetaCentrum,
což se odrazilo v nárůstu
jejího využití na více než
pětinásobek. Jako zcela novou
službu jsme uvedli do provozu
datová úložiště, z nichž
první bylo zprovozněno
počátkem roku 2012 v Plzni
a v roce 2013 následovala
další dvě – v Brně a Jihlavě.
Celkem jsme pro uživatele
připravili úložnou kapacitu
přesahující 21 PB. Také
prostředí pro spolupráci
zaznamenalo významný rozvoj
– zásadně povýšená kapacita
webkonferenčního systému

Čestné uznání v Ceně inovace a jeho předání 5. prosince 2014

a nové videokonferenční
jednotky dokáží zvládat
požadavky stále rostoucího
počtu uživatelů.
Při závěrečném posouzení
výsledků projektu Velká
infrastruktura CESNET
prováděném mezinárodní
komisí jsme získali nejvyšší
hodnocení A1. O kvalitě naší
práce svědčí i čestné uznání
v Ceně inovace, které nám
udělila Asociace inovačního
podnikání České republiky
v roce 2014.

Hlavní výsledky
» Povýšení jádra sítě
na 100 Gb/s
» Zvýšení počtu
kanálů DWDM
až na 80
» Navýšení počtu
jader MetaCentra
z 2000 na 10 000
» Vytvoření
datových úložišť
» Instalace
masivních
webkonferenčních
systémů
» Vznik několika
laboratoří
(SAGElab, FLAB)

MEZINÁRODNÍ
PROJEKTY

Mezinárodní spolupráce
hraje v naší činnosti
zásadní roli. Ostatně
zapojení České republiky
do evropského projektu
TEN-34 plnilo důležitou
úlohu při vzniku sdružení.
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Po celou dobu své existence jsme
se zapojovali do projektů zaměřených
na budování infrastruktur pro vědu,
výzkum a vzdělávání a na výzkum
nových technologií či jejich aplikací.
Doposud jsme se podíleli na řešení
následujících projektů:

» AARC (Authentication and
Authorization for Research
and Collaboration):
2015–2017
› Rozvoj federativního
poskytování identit pro
autentizaci a autorizaci
uživatelů ve vzdělávání
» BEBA (Behavioural-Based
Forwarding): 2015–2017
› Vývoj nových přístupů
pro softwarově
deﬁnované sítě
» COMPLETE
(Communication Platform
for Tenders of Novels
Transport Networks):
2015–2017
› Sdílení znalostí pro
optimalizaci využití
prostředků při budování
špičkových sítí
» DataGrid: 2001–2003
› Vytvoření rozsáhlé
výpočetní a datové
infrastruktury pro
vyhodnocování
experimentů
prováděných v CERN

» Digitální restaurování
českého ﬁlmového
dědictví: 2014–2016
› Digitalizace
a restaurování
českých archivních
ﬁlmů s využitím
nových síťových
technologií
» EGEE (Enabling Grids for
E-sciencE): 2004–2006
› EGEE II: 2006–2008
› EGEE III: 2008–2010
› Série navazujících
projektů, která
vybudovala a rozvíjela
grid evropských
rozměrů napojený
na analogické
mimoevropské
infrastruktury (USA,
Japonsko, Korea)
» EGI_DS (European Grid
Initiative – Design Study):
2007–2009
› Návrh a první
kroky pro realizaci
dlouhodobě udržitelné
celoevropské gridové
infrastruktury

» EGI-Engage: 2015–2017
› Rozvoj evropské páteřní
infrastruktury pro
zpracování a ukládání dat
a zapojení rozsáhlých
uživatelských komunit

network Architectures):
2008–2010
› Vytvoření evropské
virtuální infrastruktury
pro testování inovativních
komunikačních architektur

» EGI InSPIRE (Integrated
Sustainable Pan-European
Infrastructure for
Researchers in Europe):
2010–2014
› Rozvoj evropské gridové
infrastruktury vybudovaný
sérií projektů EGEE

» GÉANT: 2000–2004
› GN2: 2004–2009
› GN3: 2009–2013
› GN3plus: 2013–2015
› GÉANT 2020: 2015–2016
› Série navazujících
projektů, která vytvořila
a rozvíjela evropskou
páteřní gigabitovou
komunikační infrastrukturu
pro vědu, výzkum
a vzdělávání GÉANT.
V současnosti tuto síť
využívá přes 40 milionů
uživatelů ve 38 zemích.

» ELIXIR-EXCELERATE:
2015–2019
› Vytvoření evropské
bioinformatické
infrastruktury
s unikátními nástroji
pro bioinformatickou
vědeckou komunitu
» EMI (European Middleware
Iniative): 2010–2013
› Vývoj middlewarových
komponent pro EGI grid
a další distribuované
výpočetní infrastruktury
» EUAsiaGRID: 2008–2010
› Rozšíření middlewaru
gLite vyvinutého pro
EGEE grid do asijských
gridů
» EuroCareCF (European
Coordination Action
for Research in Cystic
Fibrosis): 2007
› Koordinace základního
a klinického výzkumu
v oblasti cystické ﬁbrózy
a příbuzných chorob
» FEDERICA (Federated
E-infrastructure Dedicated
to European Researchers
Innovating in Computing
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» CHAIN (Co-ordination
& Harmonisation of
Advanced e-INfrastructures):
2010–2012
› Propojení regionálních
gridových infrastruktur
v Asii, Latinské Americe
a Africe s EGI gridem
» CHAIN-REDS
(Co-ordination and
Harmonisation of Advanced
e-Infrastructures for
Research and Education
Data Sharing): 2012–2015
› Mezikontinentální
podpora technologické
a vědecké spolupráce
různých e-infrastruktur
» INDIGO-DataCloud
(INtegrating Distributed
data Infrastructures for
Global ExplOitation):
2015–2017
› Vývoj softwarových
komponent pro cloudové
a gridové infrastruktury

» Ithanet: 2007–2008
› Využití informačních
a komunikačních
technologií pro výzkum
talasemie a příbuzných
hemoglobinopatií
ve Středomoří
» LOBSTER: 2004–2007
› Vytvoření rozsáhlé
monitorovací
infrastruktury pomocí
nástrojů vyvinutých
projektem SCAMPI
» MAGIC (Middleware for
collaborative Applications
and Global virtual
Communities): 2015–2017
› Rozvoj middlewarových
nástrojů podporujících
spolupráci výzkumných
komunit
» NEAT-FT (Network for
European Accurate Time
and Frequency Transfer):
2012–2015
› Využití optických vláken
pro zvýšení přesnosti
a stability přenosu času
» ORIENT: 2006–2009
› Výstavba kvalitního
propojení mezi evropskými
a čínskými sítěmi pro
výzkum, vývoj a vzdělávání
» ORIENTplus: 2011–2014
› Navazující projekt
rozvíjející infrastrukturu
pro vědeckou spolupráci
mezi Evropou a Čínou
» OSIRIS (Towards an
Open and Sustainable ICT
Research Infrastructure
Strategy): 2010–2011
› Koordinace rozvoje
výzkumných infrastruktur
v oblasti informačních

a komunikačních
technologií
» PHOSPHORUS:
2006–2009
› Vytvoření architektury
pro využívání síťových
prostředků a služeb
v heterogenním prostředí
» Porta Optica Study:
2006–2007
› Rozvoj vysokorychlostních
optických sítí pro výzkum
a vzdělávání ve východní
Evropě, pobaltských státech
a v zemích jižního Kavkazu
» QUANTUM (QUAlity Network
Technology for User Oriented
Multi-Media): 1998–2000
› Vybudování páteřní
evropské sítě pro vědu,
výzkum a vzdělávání
TEN-155 s přenosovou
rychlostí 155 Mb/s
» SCAMPI (A Scaleable
Monitoring Platform for the
Internet): 2002–2005
› Vývoj adaptéru
pro monitoring sítí
do rychlosti 10 Gb/s
a navazujících nástrojů
pro monitorování útoků či
bezpečnostních incidentů
» SEEFIRE (South-East
Europe Fibre Infrastructure
for Research and
Education): 2005–2006
› Rozvoj sítí pro vědu,
výzkum a vzdělávání
v jihovýchodní Evropě
» TEN-34: 1996–1998
› Vytvoření páteřní sítě pro
evropskou vědu, výzkum
a vzdělávání s parametry
srovnatelnými
s americkou sítí NSFNET

» VINI (Virtual Network
Infrastructure):
2007–2009
› Vytvoření virtuální
infrastruktury pro
ověřování protokolů
a služeb v rozsáhlé síti
» XIFI (eXperimental
Infrastructures for
Future Internet):
2014–2015
› Vybudování evropské
platformy pro
testování výstupů
programu Future
Internet
» 6NET: 2002–2004
› Vytvoření rozsáhlé
mezinárodní sítě
využívající síťový
protokol IPv6
VE VEDENÍ PROJEKTŮ
Naši roli v mezinárodních
projektech ilustruje i zvolení
našich pracovníků do jejich
řídicích funkcí:
» Jan Gruntorád byl na tři
po sobě jdoucí volební
období (2004–2012) zvolen
do výkonného výboru
projektu GÉANT. V roce 2011
vykonával funkci předsedy
výkonného výboru.
» Luděk Matyska byl v roce
2005 zvolen členem řídicího
výboru projektu EGEE a roku
2006 se stal jeho předsedou.
V roce 2011 byl zvolen
předsedou řídicího výboru
projektu EGI-InSPIRE.
» Helmut Sverenyák byl
zvolen do výkonného
výboru organizace
TERENA (TERENA
Executive Committee)
jako viceprezident pro
konference (2012–2014).

ČASOVÁ OSA
PROJEKTŮ
SEEFIRE (2005–2006)

LOBSTER (2004–2007)
6NET (2002–2004)
SCAMPI (2002–2005)

DataGrid (2001–2003)

TEN-34 (1996–1998)

Realizace sítě TEN-34 CZ
(1996–1998)

QUANTUM
(1998–2000)

GÉANT (2000–2004)

Vysokorychlostní síť národního výzkumu
a její nové aplikace (1999–2003)

EGEE (2004–2006)

GN2 (2004–2009)

Optická síť národního výzkumu
a její nové aplikace (2004–2010)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1996
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VINI (2007–2009)

OSIRIS (2010–2011)

Ithanet (2007–2008)
EuroCareCF
(2007)

Porta Optica Study
(2006–2007)

Digitální restaurování českého
ﬁlmového dědictví (2014–2016)

CHAIN (2010–2012)

EUAsiaGRID (2008–2010)

CHAIN-REDS (2012–2015)

FEDERICA (2008–2010)

NEAT-FT (2012–2015)

EMI (2010–2013)

PHOSPHORUS (2006–2009)

XIFI (2014–2015)
AARC (2015–2017)
BEBA (2015–2017)

ORIENT (2006–2009)

ORIENTplus (2011–2014)

COMPLETE (2015–2017)
MAGIC (2015–2017)
INDIGO-DataCloud (2015–2017)
ELIXIR-EXCELERATE (2015–2019)

EGI_DS (2007–2009)
EGEEII (2006–2008)

EGI InSPIRE (2010–2014)

EGI-Engage (2015–2017)

EGEE III (2008–2010)

GN3 (2009–2013)

GN3plus (2013–2015)

GÉANT 2020 (2015–2016)

eIGeR (2011–2018)
Velká infrastruktura CESNET
(2011–2015)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

E-infrastruktura
CESNET (2016–2019)

2015

2016

SPOLUPRACUJEME
Zapojení
do mezinárodních
projektů posiluje naše
vazby na zahraniční
i domácí odborníky
a organizace působící
v oblasti informačních
a komunikačních
technologií.
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Výměna zkušeností s nimi
znamená velký přínos
pro naši práci – získáváme
inspiraci pro další rozvoj
i zpětnou vazbu.
Významnou příležitostí
pro výměnu informací
jsou konference,
semináře, workshopy
či pracovní setkání, během
dvacetileté existence
jsme jich organizovali
a spoluorganizovali celou
řadu. Na následující straně
uvádíme nejvýznamnější
(v abecedním pořadí).

1

2

3

4

Popisky k fotograﬁím
1 TERENA Networking Conference, 2011
2 Eurokomisařka Viviane Reding a rektor Vlastimil Růžička zahajují
konferenci Future of the Internet, 2009
3 Campus Network Monitoring Workshop, 2012
4 Vint Cerf a Jan Gruntorád, 2007
5 CEF Networks Workshop, 2012
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5

KONFERENCE

SEMINÁŘE

» Annual Global
LambdaGrid Workshop
› Konference členů
mezinárodního konsorcia
GLIF a odborníků
na optické sítě. Pořádali
jsme ročníky 2007 a 2015.

» CESNET Community Forum
› Setkáni uživatelů národní
e-infrastruktury a odborníků
ze sdružení CESNET, 2014,
2015

» Campus Network
Monitoring Workshop
› Seminář zaměřený
na monitorování provozu
v lokálních sítích, 2011,
2012 a 2014
» CEF Networks Workshop
› Námi iniciované pracovní
setkání specialistů
v oblasti optických sítí
provozovaných zákazníky.
Konalo se již osm ročníků:
2004, 2005, 2006, 2007,
2009, 2010, 2012 a 2014.
» CESNET Conference
› Konference orientovaná
na optické sítě, middleware,
virtualizaci a bezpečnost,
2006 a 2008

» CESNET Days
› Neformální setkání
odborníků ze sdružení
CESNET se zástupci
členských organizací, 2013,
2014, 2015, 2016
» Bezpečnost sítí a služeb
› Velký seminář o zajištění
bezpečnosti ICT infrastruktur,
2014, 2015, 2016

SETKÁNÍ
Proběhla také řada
individuálních jednání
s různými partnery.
Z těch nejvýznamnějších
jmenujme:

» EGI Technical Forum
› Konference o gridovém
počítání, 2012

» 9. června 2008
s námi jednali Eugene
Yeh a další zástupci
National Center for
Supercomputing
z Tchaj-wanu.

» Future of the Internet
› Konference o trendech
a vývoji Internetu, 2009

» 22. září 2008
CESNET navštívil
Vint Cerf.

» The Networking
Conference (TNC)
› Velká konference
o počítačových sítích,
2011 a 2016

» 28.–30. září 2008
byl ředitel sdružení
CESNET Jan Gruntorád
pozván na jednání
poradního fóra Bílého domu.

» 10. výročí zahájení
provozu Internetu v ČR
› Národní konference
s mezinárodními hosty,
2002

» 7. května 2015
CESNET navštívili
velvyslanec Japonska
Tetsuo Yamakawa a zástupci
Internet Initiative Japan.

DĚKUJEME
ZA VAŠI PŘÍZEŇ

