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Welcome to the GÉANT2 Website

GÉANT2 is the high-bandwidth, academic Internet serving Europe’s 
research and education community. Connecting over 30 million 
researchers with a multi-domain topology, spanning 34 European countries 
and links to a number of other world regions, 

GÉANT2 is at the heart of global research networkin g.

Czy to prawda, czy marketing ?
Jak zdobyliśmy tę pozycję ?
Jak tę przewagę utrzymać ?
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40 lat Internetu 40 lat Internetu 

1961 – pierwszy artykuł o sieciach pakietowych (L. Kleinrock/MIT)

1962 – początek projektu DARPA

1969 – ARPAnet (BBN – Bolt, Beranek, Newman)

1970 – NCP (Network Control Protocol – S. Crocket)
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1972 - TCP1972 - TCP

• Each distinct network would have to stand on its own and no internal 
changes could be required to any such network to connect it to the 
Internet.

• Communications would be on a best effort basis. If a packet didn't make 
it to the final destination, it would shortly be retransmitted from the 
source.

• Black boxes would be used to connect the networks; these would later be 
called gateways and routers. 

• There would be no information retained by the gateways about the 
individual flows of packets passing through them, thereby keeping them 
simple and avoiding complicated adaptation and recovery from various 
failure modes.

• There would be no global control at the operations level.
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TCP challengesTCP challenges

• Algorithms to prevent lost packets from permanently disabling 
communications.

• Providing for host to host "pipelining" so that multiple packets could be 
enroute from source to destination at the discretion of the participating
hosts.

• Gateway functions to allow it to forward packets appropriately. 
• The need for end-end checksums, reassembly of packets from fragments 

and detection of duplicates, if any.
• The need for global addressing
• Techniques for host to host flow control.
• Interfacing with the various operating systems
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Europa się budzi Europa się budzi 

1980 – TCP � IP, TCP, UDP

1981 – BITNET 

1983 – ARPAnet: NCP � TCP/IP

1984 – JANET (GB)
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„Inteligentne” usługi internetowe „Inteligentne” usługi internetowe 

1984 – DNS (Paul Mockapetris)

1986 – NSFnet

1988 – Internet Worm � CERT, IRC

1989 – Archie (Peter Deutsch – indeksowanie serwerów FTP),

1990 – ARPAnet � NSFnet

1991 – WAIS, Gopher, PGP
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Europa przejmuje inicjatywę Europa przejmuje inicjatywę 

1991 – WWW (Tim Berners-Lee, Robert Cailliau, David Williams / CERN)1991 – WWW (Tim Berners-Lee, Robert Cailliau, David Williams / CERN)



GEANT3…GEANT3…

Amerykanie podejmują wyzwanie Amerykanie podejmują wyzwanie 

1993 – Mosaic (Marc Andeerssen/ NCSA)

1995 – vBNS 
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USA – w kierunku „otwartości”USA – w kierunku „otwartości”

Open UNIX-like operating system

1980 – Free Unix BSD (zbyt duŜo kodu AT&T)

1983 – GNU/GPL (Richard Stallman)

1987 – MINIX (Andrew S. Tanenbaum)
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1991 – Europa: Freax (Linus Torvalds)1991 – Europa: Freax (Linus Torvalds)

Hello everybody out there using minix -

I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and 
professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since 
april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people 
like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical 
layout of the file-system (due to practical reasons) among other things).

PS. Yes – it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is 
NOT portable (uses 386 task switching etc), and it probably never will 
support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-(.
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Epoka LinuxaEpoka Linuxa

1992 – Linux 0.99

1996 – Tux 

1993 – Slackware

1994 – Red Hat, SUSE

1995 – Linux � DEC alpha, 

Sun SPARC, SGI
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Internet2 Internet2 

1995 – komercjalizacja vBNS (NSF, MCI)

1996 – Internet2 Project

1999 – Abilene (Internet2, Quest) 2.5 Gb/s

2004 – Abilene 10 Gb/s, NLR 10GE (WDM, transcontinental)

2007 – fiasko negocjacji Internet 2 – NLR

2007 – Internet2 Network (Level3 Communications 10Gbps � 100Gbps)

1995 – komercjalizacja vBNS (NSF, MCI)

1996 – Internet2 Project

1999 – Abilene (Internet2, Quest) 2.5 Gb/s

2004 – Abilene 10 Gb/s, NLR 10GE (WDM, transcontinental)

2007 – fiasko negocjacji Internet 2 – NLR

2007 – Internet2 Network (Level3 Communications 10Gbps � 100Gbps)



GEANT3…GEANT3…

Trudne początki w Europie Trudne początki w Europie 

1980 – pierwsze bilateralne połączenia wąskopasmowe przez granice

1986 - RARE (Réseaux Associés pour la Recherche Européenne )

1989 – Projekt Eureka/COSINE, COSINE Project Managem ent Unit (CPMU)

1990 - IXI (International X.25 Infrastructure)

- 64 kb/s, 9 krajów,18 punktów dostępu, wyjście do publicznej X.25

- pierwsza próba organizacji paneuropejskiej badawczej sieci komputerowej
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Trudna droga usłana standardamiTrudna droga usłana standardami

1991 - European Engineering Planning Group + CPMU

1992 - EuropaNET

- 2 Mb/s, dostęp 64 kb/s

- X.25, X.75, tunelowane IP, CLNS

- X.400, X.500, CONCISE

- grupy dyskusyjne 

- zasady bezpieczeństwa
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TCP/IP takŜe w EuropieTCP/IP takŜe w Europie

1992 - Ebone92: 

- pierwsza europejska sieć TCP/IP 

- Szwajcaria, kraje skandynawskie

1993 - Ebone93: 

- sieć szkieletowa IP

- niezaleŜne połączenia operatorskie

- połączenia transkontynentalne
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DANTEDANTE

1992 – propozycja Green Book: operator non profit

1993 – kwiecie ń: Operational Unit Ltd.

1993 – lipiec: DANTE Ltd. Jako operator sieci EuroNE T

Delivery of Advanced Network Technology to Europe

Ltd.
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Zadania DANTEZadania DANTE

- operowanie siecią EuropaNET z dostępme do sieci operatorów

- gateway IP-IP  z EGP, BGP3, BGP4

- gateway CLNP-CLNP z IDRP

- bramki X.25/X.75, IP-X.25/X.75, IP-CLNP, CLNP-X.25/X.75

- zarządzanie klasami adresowymi X.25/X.75, IP, CLNP

- europejska poczta elektroniczna

- X.500 dla środowiska badawczego

- CERT, IP NCC

- EARN LISTSERV, EARN NJE
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Europa podąŜa przetartą ścieŜkąEuropa podąŜa przetartą ścieŜką

1994 – październik: komercjalizacja EuropaNET na wzór NSFnet 

1994 – grudzie ń: 4. Program Ramowy KE

1995 – wniosek DANTE na sie ć ATM 34 Mb/s na wzór vBNS

1996 – sieć paneuropejska TEN-34

Trans-European Network Interconnect at 34 Mb/s 
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Sieci szerokopasmowe ATMSieci szerokopasmowe ATM

1998 – TEN-155

- 16 krajów, NordUnet, DANTE

- ATM 155 Mb/s na SDH

- Quality of Service, IP over ATM

- operator KPM Quest Telecom

1999 – polska sie ć naukowa POL-34 doł ączona do TEN-155

1999 – POL-34 pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia TERENA

Transeuropean Education and Research Network Associati on
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Europa rozpoczyna ofensywęEuropa rozpoczyna ofensywę

•Europejski Obszar Badawczy (ERA)
• infrastruktura badawcza i techniczna
• infrastruktura informatyczna nauki,

•Projekt GEANT
• Optyczna sieć szkieletowa WDM
• Operatorzy: British Telcom, Deutsche Telecom, Telia,…
• Europejski węzeł wymiany ruchu światowego
• Uczestnicy: 30 krajów Europy i basenu Morza Śródziemnego
• Platforma dla projektów CERN, ESA, Euroatom
• Po raz pierwszy w ęzeł w Polsce: 2.5 Gb/s do Sztokholmu i Pragi
• Koszt 2001-2005: 240 mln EURO
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GEANT 2001 - 05 GEANT 2001 - 05 

- lambda, multilambda

- IPv4, IPv6 best effort (unicast)

- IPv4 multicast

- Premium IP

- L2VPN (P2P EoMPLS)
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- 10 Gb/s Ethernet

- operatorzy: Level3, Telia,

- 32 kraje europejskie, Cypr, Izrael

- połączenia międzykontynentalne

- największa sieć naukowa na świecie

GEANT2 2006 - 09
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GEANT2 - juŜ się ścigamy…GEANT2 - juŜ się ścigamy…

USA: Abilene - 1-lambda, 10 Gb/s
Kanada: CA*net4 - multi-lambda, 10 Gb/s
Europa: GEANT - 1-lambda, 10 Gb/s
Holandia: SURFnet - własna infrastr., multi-lambda, 10 Gb/s
Szwajcaria: SWITCH - własna infrastr., multi-lambda, 10 Gb/s
Niemcy: DFN/G-WiN - 1-lambda, 10 Gb/s
Czechy: CESnet - multi-lambda, 10 Gb/s
Polska: PIONIER – własna infrastr., multi-lambda, 10 Gb/s
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PIONIER 

„podział  cyfrowy” 
zlikwidowany
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GEANT2 dzisiaj GEANT2 dzisiaj 

- 25 PoPs, 1600 km traktów światłowodowych

- 50+ własnych 10 Gbps lambda-traktów

- 9 dzierŜawionych 10 Gbps lambda-traktów

- 8 dzierŜawionych 2.5 Gbps lambda traktów

- 10 Gbps dostęp dla NREN’ów

- 4 x 10Gbps do USA i Kanady, POP w NY
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GÉANT2 - the heart of global research networkingGÉANT2 - the heart of global research networking

- Ameryka Północna: Abilene, ESnet, NASA, CA*net4 

- Ameryka Łacińska: ALICE

- Indie: TENET

- Japonia: SINET 

- Meksyk: RedCLARA

- Morze Śródziemne: EUMEDCONNECT

- Azja-Pacyfik: TEIN2
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Tekst slajduTekst slajdu
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GEANT2 - Organizacja GEANT2 - Organizacja 

DANTE Ltd
Delivery of Advanced Network Technology to Europe

TERENA 
Trans-European Research and Education Network Association
(pracujemy w grupach roboczych, pracowaliśmy w zarządzie)

NREN-PC 
National Research and Education Network Policy Committee

(pracujemy w grupach roboczych)

ENPG 
European Network Policy Group

(przedstawiciel MNiSW)
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PIONIER is one of 
the ten European 
NRENs whose 
backbone is 
almost entirely 
based on “dark 
fibre”

PIONIER is one of 
the ten European 
NRENs whose 
backbone is 
almost entirely 
based on “dark 
fibre”

Prof. Dorte Olesen (prezydent TERENA) 
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GEAN2 – udział PIONIERa: CBDF GEAN2 – udział PIONIERa: CBDF 
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GEANT2 – udział PIONIERa: Porta OpticaGEANT2 – udział PIONIERa: Porta Optica
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GEANT3 na wzór PIONIERa ?GEANT3 na wzór PIONIERa ?

- sieć szkieletowa oparta o ciemne światłowody ?

- multi-lambda 100 Gb/s ?

- światłowody NREN’ów w sieci szkieletowej ?

- połączenia międzynarodowe oparte o CBDF ?

- usługi sieciowe świadczone przz NREN’y ?

- federacyjna struktura organizacyjna ?

- NREN’y w GEANT3 = MANy w PIONIERze ?
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GEANT3 - załoŜenia  GEANT3 - załoŜenia  

• 7. generacja pan-Europejskiej sieci naukowej
• 36 krajów, 32 NREN’y
• ponad 3,500 kampusów naukowych i/lub edukacyjnych
• ponad 30 milionów uŜytkowników
• bezpośrednie połączenia międzykontynentalne
• koszt całkowity : 40 M€/rocznie (50% EC & 50% NRENy) 
• federacyjny model własno ści infrastruktury 
• zarządzanie NREN PC, Exec
• koordynacja projektu DANTE poprzez PMT (Project Management Team)  

wspierane przez TERENA i ponad 400 osób z NREN’ów
• transformacja DANTE do formuły przedsiębiorstwa non-for-profit

(Company Ltd by Guarantee ) będącej własnością NREN’ów
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GEANT3 - technologia GEANT3 - technologia 

• 40 Gbps:  w sieci szkieletowej i w punktach dostępu do NREN’ów, jako 

etap przejściowy do 100Gbps

• 100Gbps: optymistyczne załoŜenie, Ŝe technologie zgodne ze 

standardem będą dostępne w 2010

• dla zapewnienia usługi GEANT Plus, oprócz technologii NG-SDH będą 

wzięte pod uwagę takŜe Carrier Ethernet and EoMPLS.

• koniecznie private networks i wirtualizacja

• zespoły robocze GN3: SA1, SA2, JRA1 and JRA2

• CBDF o ile to moŜliwe
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GEANT3 – usługi sieciowe GEANT3 – usługi sieciowe 

• usługi IP i usługi oparte o dedykowane połączenia wirtualne będą 
niezbędne przez cały czas Ŝycia GN3, a takŜe później

• usługa dostępu IP 40Gbps and 100Gbps IP services będzie realizowana 
przez cały okres Ŝycia GN3, przy załoŜeniu wzrostu zapotzrebowania na 
poziomie 50% rocznie
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dynamic circuits)
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GEANT3 - koszty GEANT3 - koszty 

• przetargi w układzie rocznym

• CBF o ile moŜliwe i kosztowo efektywne

• pokonywanie przeszkód administracyjno finansowych przy pozyskiwaniu 

CBF, szczególnie naleŜących do NREN’ów

• dostęp do powszechnego, publicznego Internetu
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GEANT3 – zarządzanie siecią GEANT3 – zarządzanie siecią 

• wykorzystać rozproszone zasoby NREN’ów

• operowanie „multidomain e2e circuits” jest skomplikowane, ale

doświadczenia NREN’ów wskazują, Ŝe nawet organizacyjne trudności 

są do pokonania

• współdzielenie rozproszonych zasobów jest realne, jak wskazuje na to 

przykład Skandynawii
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GEANT3 – cyfrowy podział Europy GEANT3 – cyfrowy podział Europy 

• UoM, CYNET, ULAKNET, IUCC wskazują na istnienie podziału

• potrzeba uwzględnienia podziału cyfrowego w modelu współdzielenia 

kosztów

• wybór lokalizacji PoP’ów ma wpływ na podział cyfrowy

• dodatkowe PoP’y (np. Catania) moŜe niwelować róŜnice

• zasoby NREN’u mogą ułatwić dostęp do GEANTa

• naleŜy rozwaŜyć rozwiązania typu cluster NREN’ów z punktu widzenia 

korzyści, start i wpływu na koszty
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GEANT3 - globalny zasięg GEANT3 - globalny zasięg 

• utrzymać połączenia międzykontynentalne nawet w sytuacji braku 

finansowania ze strony Komisji Europejskiej

• Korzystać z zasobów NREN’ów: niektóre mają połączenia 

międzykontynentalne i mogą je udostępnić sieci GEANT

• architektura GEANT’a powinna uwzględniać zasoby NREN’ów

• naleŜy koordynować inicjatywy NREN’ów i GEANT’a
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GEANT3 - organizacja GEANT3 - organizacja 

1. Konsorcjum  + NREN Policy Committee + Exec/Board (jak w PIONIER’ze)

2. „one-stop shopping” dla inicjatyw e-science initiatives

3. federacja regionalnych klastrów: EGEE , NORDUnet

4. Model członkostwa

• fedederacje NREN’ów (rola regionów – punkty dowiązań ???)

• rola przemysłu: obserwatorzy, partnerzy strategiczni ?

5. Kłopoty z wieloma NREN’ami: USA, Rosja, Chiny…
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Prof. Dorte Olesen (prezydent TERENA) Prof. Dorte Olesen (prezydent TERENA) 

PIONIER offered by far
the most manpower 

to the new GN3 project

PIONIER offered by far
the most manpower 

to the new GN3 project
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Jak się mówi w Poznaniu ? Jak się mówi w Poznaniu ? 

Potencjał to połowa sukcesu, reszta to know-how.

W PIONIERZE mamy jedno i drugie,

zatem sukces GEANT3 zaleŜy takŜe od nas

Warto było czekać na te piękne czasy…
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