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DagslägetDagsläget

GigaSunetGigaSunet har nu varit i full drift i ett har nu varit i full drift i ett 
halvårhalvår
Under denna period har det förekommit Under denna period har det förekommit 
avbrott påavbrott på

Förbindelser
Backboneroutrar (GSR:er)
Accessroutrarna (Cisco 10720)

Trots dessa problem har det inte varit Trots dessa problem har det inte varit 
avbrott i tjänsten mot universitet och avbrott i tjänsten mot universitet och 
högskolorhögskolor
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SUNETSUNET--händelserhändelser

IPv6 i IPv6 i GigaSunetGigaSunet. Den som vill kan få en IPv6. Den som vill kan få en IPv6--
anslutning (100 Mbit/s)anslutning (100 Mbit/s)
Redundant förbindelse till Redundant förbindelse till FTPFTP--arkivetarkivet levereradlevererad
Projektet fProjektet föör att med str att med stööd frd fråån SUNET ansluta n SUNET ansluta 
folkbibliotek till Internet folkbibliotek till Internet äär i praktiken avslutatr i praktiken avslutat
ÄÄndring i betalningsmodellen fndring i betalningsmodellen föör SUNETr SUNET

Styrelsen tagit fram olika alternativ
SUHF föreslagit att 25 % av avgifterna 
skall bero på antal anställda och 
studenter
Regeringen vill inte ändra i reglerings-
brevet
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GridaktiviteterGridaktiviteter

Globus Condor

SwegridNordic GRID Centre

SNAC
STAC
SPAC

NorduGrid
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Samverkan med Samverkan med GridGrid--aktiviteteraktiviteter

SweGridSweGrid
HPC2N – Umeå univ
LUNARC – Lunds univ
NSC – Linköpings univ
PDC – KTH
UNICC – Chalmers
UPPMAX – Uppsala univ

Har behov av hHar behov av höög g nnäätkapacitettkapacitet ””endend--toto--
endend””
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Börje Josefsson teknisk kontaktperson
för STAC/SWEGRID
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På gångPå gång

Ändringar i SUNET:s policy för samtrafik med Ändringar i SUNET:s policy för samtrafik med 
andra operatörer för att möjliggöra många andra operatörer för att möjliggöra många 
lokala knutpunkterlokala knutpunkter
IPv6 workshop den 29 aprilIPv6 workshop den 29 april
KTHNOC kommer att flytta till nya lokalerKTHNOC kommer att flytta till nya lokaler
Utseende av arbetsgrupp för att ta fram krav Utseende av arbetsgrupp för att ta fram krav 
och önskemål på nästa generations SUNEToch önskemål på nästa generations SUNET
Studier av användningen av SUNET (krav Studier av användningen av SUNET (krav 
framförda vid SUNET Forum)framförda vid SUNET Forum)
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AnvändningsstudierAnvändningsstudier

1.1. Samordnad lokal trafikanalys vid frivilliga högskolor Samordnad lokal trafikanalys vid frivilliga högskolor 
((SampledSampled NetflowNetflow))

Vilken typ av datapaket?
Vart tar datapaketen vägen?
Det försök som gjorts visar att mindre än 
50 % av trafiken kan förklaras

2.2. Studie med beteendevetenskapliga metoderStudie med beteendevetenskapliga metoder
Enkät till 3000 anställda och studenter 
(med hjälp av SCB) i april/maj 2003
Kompletteras med intervjuer, gruppsamtal 
m.m.
Rapport klar till SUNET Forum i oktober 
2003



2 april 2003 - #9

NORDUnetNORDUnet
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NORDUnetNORDUnet 20022002

Trafikökningen fortsatteTrafikökningen fortsatte
Prissänkningarna fortsattePrissänkningarna fortsatte
Marknaden var kaotiskMarknaden var kaotisk

NORDUnetsNORDUnets aktiviteter består av:aktiviteter består av:
Forskningsnät

Anslut de nordiska universitetsnäten till motsvarande 
nät i resten av världen

Nätutveckling
Testa och göra pilotimplementationer av ny nätteknik

Generell Internetanslutning
Gemensamma inköp
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NORDUnetNORDUnet
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GÉANTGÉANT

NORDUnetNORDUnet har bra anslutning till har bra anslutning till 
GÉANTGÉANT::

2,5 Gbit/s (+backup) i 
Stockholm
Stockholm anslutet till London 
och Frankfurt med 10 Gbit/s

GÉANTGÉANT--anslutningenanslutningen har hög har hög tillgängtillgäng--
lighetlighet
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GGÉANT trafficÉANT traffic
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USAUSA--anslutningenanslutningen

NORDUnetNORDUnet är anslutet till de amerikanska är anslutet till de amerikanska 
forskningsnäten via en 622 Mbit/s förbindelse forskningsnäten via en 622 Mbit/s förbindelse 
från Stockholm till New Yorkfrån Stockholm till New York
Levererades av Levererades av KPNQwestKPNQwest//QwestQwest
KPNQwestKPNQwest gick i konkurs i juli 2002 och gick i konkurs i juli 2002 och 
förbindelsen brötsförbindelsen bröts
TT--systems satte upp en ny förbindelse i augusti systems satte upp en ny förbindelse i augusti 
20022002
Under avbrottsperioden (juli) gick trafiken utan Under avbrottsperioden (juli) gick trafiken utan 
avbrott via avbrott via GÉANTGÉANT
Trafikökningen (medelbelastningen) har stagnerat Trafikökningen (medelbelastningen) har stagnerat 
under 2002under 2002
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USAUSA--trafikentrafiken 20022002
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Generell InternetanslutningGenerell Internetanslutning

1,9 Gbit/s i början av 2002 via 1,9 Gbit/s i början av 2002 via KPNQwestKPNQwest
KPNQwestKPNQwest gick i konkurs i juli (liksom flera andra gick i konkurs i juli (liksom flera andra 
operatörer)operatörer)
Sprint och Telia IC tog över utan trafikavbrott Sprint och Telia IC tog över utan trafikavbrott 
och utan att kostnaderna ökadeoch utan att kostnaderna ökade
Senare har upphandling skettSenare har upphandling skett

Sammanlagt 10 Gbit/s
Priset beror på användningen

Sprint International
Level3

Prisnivån har sjunkit med 20 Prisnivån har sjunkit med 20 % per år% per år från 2001 från 2001 
till 2003till 2003
Trafikvolymen fortsatte att fördubblasTrafikvolymen fortsatte att fördubblas
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General Internet trafficGeneral Internet traffic
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SUNET:s trafik till SUNET:s trafik till NORDUnetNORDUnet
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NORDUnetNORDUnet nätutvecklingnätutveckling

IPv6IPv6
6NET
Produktionstjänst

LambdaLambda networkingnetworking
Nordisk plattform
Internationell förbindelse

GRIDGRID--aktiviteteraktiviteter
AAA
Speciella projekt
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NORDUnetNORDUnet under 2003under 2003

Stegvis uppgradering till 10 Gbit/s till Stegvis uppgradering till 10 Gbit/s till 
de nordiska näten. SUNET i första de nordiska näten. SUNET i första 
steget.steget.
Direktanslutningen till de amerikanska Direktanslutningen till de amerikanska 
forskningsnäten via forskningsnäten via GÉANTGÉANT i stället för i stället för 
via egen förbindelsevia egen förbindelse
Uppgradering av Uppgradering av GÉANTGÉANT--anslutningenanslutningen
till 10 Gbit/still 10 Gbit/s
Den generella Internettrafiken Den generella Internettrafiken 
fortsätter att fördubblasfortsätter att fördubblas
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21st 21st NORDUnetNORDUnet NetworkingNetworking ConferenceConference
August 24 August 24 -- 27, 2003, 27, 2003, 

ReykjavíkReykjavík, , IcelandIceland

"Networks for research "Networks for research -- research on research on networksnetworks””

http://http://www.nordu.netwww.nordu.net//
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GÉANTGÉANT
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GÉANTGÉANT

Täcker ”hela” Europa   (32 länder/NREN)
10 Gbit/s
Kopplar samman > 3000 universitet
Konnektivitet till:

USA (3x2,5 Gbit/s+ev 10 Gbit/s)
Japan (155 Mbit/s->2,5 Gbit/s)
Medelhavsregionen och Latinamerika
Ryssland (155 Mbit/s->622 Mbit/s)

Utvidgning till sydostasien, Syd-Afrika, Långt-
bortistan…
Har blivit världens forskningsnätcentrum!
EU:s 6:e ramprogram ”övertar” GÉANT
Börjar köra IPv6 native från 8 april
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SERENATESERENATE

SStudytudy intointo EEuropean uropean RResearch and esearch and EEducationducation
NNetworkingetworking aas s TTargetedargeted by by eeEuropeEurope
Tittar på de strategiska behoven om 5 till 10 årTittar på de strategiska behoven om 5 till 10 år
TERENATERENA--projektprojekt finansierat av EUfinansierat av EU
Analyserar lagstiftning, regelverk, infrastruktur, Analyserar lagstiftning, regelverk, infrastruktur, 
utrustning, användning av forskningsnät utanför utrustning, användning av forskningsnät utanför 
universiteten, användarbehovuniversiteten, användarbehov
Se Se http://http://www.serenate.orgwww.serenate.org//
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SERENATESERENATE ”resultat””resultat”

Tveksamt om > 10 Gbit/s (operatörerna, utrustning)Tveksamt om > 10 Gbit/s (operatörerna, utrustning)
Behov av tjänster inte enbart Behov av tjänster inte enbart konnektivitetkonnektivitet

autenticering, auktorisation, 
accesskontroll

Mer:Mer:
Svart fiber
Optiskt
Lambda/våglängder

Fortsatt strukturomvandling bland operatörernaFortsatt strukturomvandling bland operatörerna
Speciella nät för speciella behovSpeciella nät för speciella behov
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SERENATESERENATE ”resultat””resultat”

CampusnätenCampusnäten verkar vara den stora verkar vara den stora 
flaskhalsenflaskhalsen
Problem med många olika ansvarigaProblem med många olika ansvariga

Campus - nationellt forskningsnät –
GÉANT – nationellt forskningsnät –
campus 

Användarna vill ha Användarna vill ha PERTPERT (Performance (Performance 
EmergencyEmergency ResponseResponse Team) som kan Team) som kan 
fastställa att det är problem och lösa dem fastställa att det är problem och lösa dem 
över alla organisationsgränseröver alla organisationsgränser
Fortsatt starkt ökande behov av Fortsatt starkt ökande behov av 
nätkapacitetnätkapacitet
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EU:s 6:e ramprogram och EU:s 6:e ramprogram och 
forskningsnätforskningsnät

Problem med ”Problem med ”endend--toto--endend performance” löses genom att performance” löses genom att 
sätta upp direktförbindelser ”sätta upp direktförbindelser ”endend--toto--endend””

Kräver att de nationella näten tar ansvar för 
”end-to-end performance”

Vill ha IPv6 av produktionskvalitet globalt. Beslutat av Vill ha IPv6 av produktionskvalitet globalt. Beslutat av 
forskningsministrarna i Europa! forskningsministrarna i Europa! 

Ställer IPv6 krav på de nationella 
forskningsnäten.

LambdaLambda-- och och terabitnätverkterabitnätverk
IP direkt över optiska förbindelserIP direkt över optiska förbindelser
GridGrid, , gridgrid, , gridgrid….….
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Bengt Bengt GördénGördén

Statusrapport…Statusrapport…


