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ARCHITEKTURA SÍTĚ 

 Jaký typ sítě potřebuje e-infrastruktura CESNET? 

 

 Proč je nová architektura revoluční a co nám přinese? 

 

 Budeme první kdo tuto architekturu implementuje? 

 

 Jaké jsou přínosy virtualizace pro uživatele? 
 
 



Architektura rozlehlých sítí 

ARCHITEKTURA SÍTĚ 



Monolitické sítě 

ARCHITEKTURA SÍTĚ 

 Optimalizované na velké „telko“ operátory 

 Jednotná síťová technologie 

 Kompatibilní s vybranými technologiemi 

 Produktová podpora 
IP 

OTN 
DWDM 

ACCESS 
 Výzkumné sítě potřebují 

 Flexibilitu 

 Inovace 

 Ekonomická řešení 



Otevřené sítě 

ARCHITEKTURA SÍTĚ 

 Otevřená rozhraní 

 Podpora cizích signálů 

 Neblokují nové technologie 

 Dosud řešeno technologií CzechLight 

 Ekonomické připojování vzdálených účastníků 

 Nasazování nových technologií a aplikací 

 Revoluce datových center 

 Bílé boxy a holé železo (white box and bare metal) 

 Propojení datových center (Data Centre Interconnect) 

 Nástup revoluční disagregace na optické vrstvě 



Co je disagregace v sítích? 

DISAGREGACE SÍTÍ  

Disaggregation and breaking up of 
monolithic systems are supposed 
to bring flexibility, deliver access to 
inexpensive products and prevent 

vendor lock-in. 

Achieve faster innovation with the ability to 
upgrade hardware and software functional 
blocks based on their own renewal cycle, 
minimize CapEx with reduced vendor lock 
in, and avoid large upfront investments in 

the chassis, fabrics, and controllers. 

Today’s open, distributed 
architecture disaggregates 

hardware and software 
platforms for agility, fast 
service provisioning, and 

lower capital costs. 

Logické oddělení jednotlivých bloků přenosového systému, při zachování jeho funkčnosti 
jako celku, tak abychom umožnili obnovu nebo výměnu jednotlivých bloků bez závislosti na 
plánech výrobců. To umožnuje využít nejvhodnější technologie dostupné na trhu v daný 
okamžik a podle našich potřeb.  



Jaký je rozsah disagregace? 

DISAGREGACE SÍTÍ  

• Monolitický systém: Celá síť od jednoho výrobce 

• Plně disagregovaný: Každý síťový element je oddělitelný 

• Částečně disagregovaný: Transpondéry odděleny od zbytku sítě 

Překonaný přístup 

Dlouhodobý cíl, ale 
otevřené standardy a 
management jsou stále 
ve vývoji. 

Optimální řešení 
ověřené dalšími 
výzkumnými sítěmi. 



Co nabízí částečná disagregace? 

DISAGREGACE SÍTÍ  

 Odstraňuje závislost na plánech 
jednoho výrobce 

 Volně obnovovat komponenty s 
různými životními cykly 

 Zvyšuje flexibilitu sítě 

 Rychlejší inovaci sítě 

 Snížení nákladů 
 

Otevřený Přenosový System 

ILA ROADM ROADM ILA 
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Management A 

Management B 

Co disagregace vyžaduje? 

DISAGREGACE SÍTÍ  

 Přijmout změnu a udělat krok z komfortní zóny 

 Open source orchestrátor 

 SW Integrátora (Apstra, Big Switch,Canonical, Cumulus, SnapRoute) 

Přepínače a routery 

Transpondéry 

Otevřený přenosový systém 

NOC a dohled 
 

Orchestrátor 

Budeme  první ? 



Kdo disagregaci už využívá? 

DISAGREGACE SÍTÍ  

 Google 

 Facebook 

 Amazon 

 

 SUNET 

 Windstream 

 AT&T 

 

 GEANT 

 Surfnet 
 



Disagregace v GEANTu 

DISAGREGACE SÍTÍ  

 Nasazení DCI technologie k 
stávajíc monolitické síti 

 Ztrojnásobení kapacity 

 Ušetření 90% nákladů 

 Nové procedury pro NOC 

 Postupná migrace 
monolotického systému na 
otevřený DWDM systém 



Disagregace v SurfNETu 

DISAGREGACE SÍTÍ  

 Podpora cizích signálů a speciálních aplikací 

 Automatická optimalizace kapacity sítě podle 
aktuálního zatížení 

 Dynamické sestavování okruhů 

 100G rozhraní pro uživatele 

 Sdílení sítě i kapacit s uživateli 
 
 

ECI Apollo DWDM 

Juniper segment routing 

CISCO integrovaný management 

DCI přenosové technologie 

Jeden funkční celek 



Přínos disagregace CESNETu? 

DISAGREGACE SÍTÍ  

Data Centre Interconnect 
technologie 

 Zvyšování kapacity sítě za minimální náklady 

 Využití know-how CESNETu 

 Snížení závislosti na velkých výrobcích 

 Další zapojení v otevřené komunitě 



Revoluční architektura optické vrstvy sítě  

DISAGREGACE SÍTÍ  

„..a vy se lidi dívejte, že to 
jde, a že to peče, a že 

máme pravdu my, a že se 
můžeme mít dobře…“ 

 Založena na otevřeném DWDM systému 

 Využívající nejnovější DCI technologie 

 Posílení Know-how NOC nebo SW integrátor 

 

 Podpora nových služeb a kapacitních kanálů 

 Nezávislost a flexibilita síťové architektury 

 Síť na špičkové úrovni podle nejnovějších trendů 

 

 Virtualizace síťových služeb 
 



VIRTUALIZACE SÍŤOVÝCH SLUŽEB 

 Automatické sestavování 
světelných okruhů 

 100G přípojky pro uživatele 

 Sestavování datových 
okruhů na vyžádání 

 1G-10G VPN okruhy 

 

Spektrum 

Kapacita L2-L3 

L0-L1 

Datové 
okruhy 
MD-VPN 

Světelné 
okruhy 
Cizí signály 

Síťová vrstva  Síťové zdroje Služby sítě 



SW INTEGRACE DISAGREGOVANÉ SÍTĚ 

 Zařízení v jednotlivých 
vrstvách a integrující SW 
(Management SW) mohou být 
od různých výrobců, ale také 
nemusí 

 Všechna zařízení je možné 
ovládat prostřednictvím 
definovaných rozhraní  

 Služby pro vyšší vrstvy sítě 
zajišťuje integrační SW 

(Flexi)WDM 

Transponder L0 
Management  

Software 
 

Integruje prvky 
L1 

 Management SW přistupuje k zařízením z jednotlivých vrstev: 
■ Přímo - ovládá každé jedno zařízení 
■ Prostřednictvím SW pro správu zařízení v dané vrstvě  
  

(Flexi)WDM 

Transponder 



INTEGRACE VYŠŠÍCH VRSTEV 

 Obdobně lze model rozšířit a 
přidat do něj i vyšší vrstvy 

 Opět je třeba, aby zařízení ve 
vyšších vrstvách umožnovala 
ovládání prostřednictvím 
definovaných rozhraní 

 SW poskytuje nástroje pro 
práci se všemi vrstvami a 
zároveň nástroje pro 
zajišťování potřebných služeb 

(Flexi)WDM 

Transponder 

L2/L3 
Management  

Software 
 

Integruje prvky 
L1/L0 

 Opět jsou možné různé přístupy: 
■ Jeden SW vládne všem - ovládá každé jedno zařízení v každé vrstvě (různé moduly v rámci jednoho robustního SW) 
■ Spolupráce více jednodušších SW nástrojů pro správu zařízení v dané vrstvě (případně SW integrující jen některé 

vrstvy)  
  

L2/L3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systém pro správu sítě a 
zajišťování služeb 

 
(virtualizace síťových 

služeb) 

SW INTEGRACE DISAGREGOVANÉ SÍTĚ 

 Zjednodušená ukázka 
úvahy o architektuře 
plně disagregované 
sítě  

 Podpora pro 
virtualizaci síťových 
služeb 
■ Služba je abstraktní objekt 
■ Zajištění její konkrétní 

instance v síti provádí SW 
■ Abstraktní reprezentace 

služby je nezávislá na 
konkrétním HW v síti 
(výrobce, technologie) 

■ HW musí zajistit danou 
funkcionalitu 
(tradiční sítový HW x 
programovatelný HW) 

  

(F)WDM 

Transponder 

L2/L3 

Komoditní IP 

VPN MEF 
služby 

ACL 

Monitoring 

Privátní 
datové 
okruhy 

T/F 

QKD 

Sen- 
zorika 

Virtuální  
e-infrastruktury 

API 

Senzorika 

Alien 
wavelength 

Aplikace třetích stran 



DISAGREGACE SÍTÍ  

 Jaký typ sítě potřebuje e-infrastruktura CESNET? 

 Otevřenou síť s možností inovace a nových aplikací 

 Proč je nová architektura revoluční a co nám přinese? 

 Ano, otevírá nové možnosti implementací sítě 

 Budeme první kdo tuto architekturu implementuje? 

 Ne, takovéto architektury již dnes vznikají. 

 Jaké jsou přínosy virtualizace pro uživatele? 

 Dostupné přípojky s vyšší kapacitou 

 Kapacitní kanály i do lokalit mimo ČR 

 Vytváření datových okruhů na přání 

If you want network services, 
don’t ask Lincoln,  

ask CESNET. 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
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