
1

ΕΔΕΤΕΔΕΤ33//GRNET3GRNET3
Κορυφαίας Ποιότητας Κορυφαίας Ποιότητας Internet Internet 

για την Έρευναγια την Έρευνα και την Εκπαίδευσηκαι την Εκπαίδευση

Το πρώτο πραγματικά ευρυζωνικό δίκτυο της χώρας
ΧρυσόστομοςΧρυσόστομος ΤζιουβάραςΤζιουβάρας

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Υπεύθυνος Ανάπτυξης ΕυρυζωνικώνΕυρυζωνικών ΥποδομώνΥποδομών
ΕΔΕΤ ΑΕΕΔΕΤ ΑΕ
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ΤιΤι είναι τα Εθνικά Ερευνητικά & είναι τα Εθνικά Ερευνητικά & 
Εκπαιδευτικά Δίκτυα (ΝΕκπαιδευτικά Δίκτυα (ΝRENsRENs));;

““Υψηλής ταχύτητας δίκτυα επικοινωνιών ευρείας Υψηλής ταχύτητας δίκτυα επικοινωνιών ευρείας 
κλίμακας που παρέχουν επικοινωνίες και υπολογιστικές κλίμακας που παρέχουν επικοινωνίες και υπολογιστικές 
υπηρεσίες άριστης ποιότητας, σε εθνικό επίπεδο, προς υπηρεσίες άριστης ποιότητας, σε εθνικό επίπεδο, προς 

την Ερευνητική και Εκπαιδευτική κοινότητατην Ερευνητική και Εκπαιδευτική κοινότητα””

Το Ελληνικό Το Ελληνικό NREN NREN είναι η ΕΔΕΤ ΑΕ, η οποία είναι ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία του Υπουργείναι η ΕΔΕΤ ΑΕ, η οποία είναι ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης είου Ανάπτυξης 
(Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας).(Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας).
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ΚύριεςΚύριες Δραστηριότητες Δραστηριότητες NRENsNRENs (1/2)(1/2)

nn ΛειτουργίαΛειτουργία, διαχείριση και αξιολόγηση της επίδοσης του Εθνικού Δικτύου , διαχείριση και αξιολόγηση της επίδοσης του Εθνικού Δικτύου 
Κορμού των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και Κορμού των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και 
σχεδίαση και αναβάθμισή του για να ανταποκρίνεται στις διαρκώς σχεδίαση και αναβάθμισή του για να ανταποκρίνεται στις διαρκώς 
αυξανόμενες απαιτήσεις για χωρητικότητα και ταχύτητα μετάδοσης.αυξανόμενες απαιτήσεις για χωρητικότητα και ταχύτητα μετάδοσης.

nn Παροχή υπηρεσιών όπως: Παροχή υπηρεσιών όπως: email, news, email, news, ασφάλεια (ασφάλεια (authN/authZauthN/authZ), multicast ), multicast 
IP, IP, τηλετηλε//εικονοδιάσκεψηεικονοδιάσκεψη, , υπηρεσίες καταλόγου, κλπυπηρεσίες καταλόγου, κλπ. . 

nn Έρευνα & Ανάπτυξη σε δικτυακές τεχνολογίες ώστε να είναι δυνατή Έρευνα & Ανάπτυξη σε δικτυακές τεχνολογίες ώστε να είναι δυνατή η η 
άμεση ανταπόκριση σε νέες επιστημονικές και τεχνολογικές τάσεις άμεση ανταπόκριση σε νέες επιστημονικές και τεχνολογικές τάσεις π.χ. π.χ. 
Grids, QoS, IPv6, optical switching,Grids, QoS, IPv6, optical switching, κλπκλπ..
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ΚύριεςΚύριες Δραστηριότητες Δραστηριότητες NRENsNRENs (2/2)(2/2)

nn ΠαροχήΠαροχή τηλεπικοινωνιακής υποδομής που έχει σχεδιαστεί ώστε να τηλεπικοινωνιακής υποδομής που έχει σχεδιαστεί ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις της έρευνας και της εκπαίανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις της έρευνας και της εκπαίδευσης δευσης 
π.χ., υψηλές χωρητικότητες μεταξύ φορέων, ποιότητα υπηρεσίας γιαπ.χ., υψηλές χωρητικότητες μεταξύ φορέων, ποιότητα υπηρεσίας για
απαιτητικές εφαρμογέςαπαιτητικές εφαρμογές

nn Διάδοση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών στην ερευνητική και Διάδοση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών στην ερευνητική και 
εκπαιδευτική κοινότητα και συχνά στο ευρύ κοινόεκπαιδευτική κοινότητα και συχνά στο ευρύ κοινό. . Σε πολλές περιπτώσεις τα Σε πολλές περιπτώσεις τα 
τα τα NRENs NRENs ήταν τα πρώτα που εισήγαγαν το ήταν τα πρώτα που εισήγαγαν το Internet, Internet, τα πρώτα που τα πρώτα που 
διαχειρίστηκαν ένα διαχειρίστηκαν ένα Internet Exchange IXInternet Exchange IX, κλπ, κλπ..

nn Με την προώθηση των πιο απαιτητικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών Με την προώθηση των πιο απαιτητικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών ((π.χ.π.χ.
GbitGbit, owned , owned fiberfiber networks) networks) τονώνουν τον υγιή ανταγωνισμό.τονώνουν τον υγιή ανταγωνισμό.
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ΧρήστεςΧρήστες πανευρωπαϊκάπανευρωπαϊκά

nn ΑΕΙΑΕΙ (98% συνδεδεμένα)(98% συνδεδεμένα)

nn Ερευνητικά Ινστιτούτα / Κέντρα Τεχνολογίας (75% συνδεδεμένα)Ερευνητικά Ινστιτούτα / Κέντρα Τεχνολογίας (75% συνδεδεμένα)

nn ΤΕΙ (66% συνδεδεμένα)ΤΕΙ (66% συνδεδεμένα)

nn Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε αρκετές χώρες)Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε αρκετές χώρες)

nn Δημόσιες Βιβλιοθήκες (μόνο ένα μικρό ποσοστό)Δημόσιες Βιβλιοθήκες (μόνο ένα μικρό ποσοστό)

nn Φορείς Δημόσιας Διοίκησης (μόνο ένα μικρό ποσοστό)Φορείς Δημόσιας Διοίκησης (μόνο ένα μικρό ποσοστό)
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Λόγοι ύπαρξης Λόγοι ύπαρξης NRENsNRENs
nn ΣυντονισμόςΣυντονισμός δράσεωνδράσεων καικαι οικονομίαοικονομία κλίμακαςκλίμακας στηνστην παροχήπαροχή

υπηρεσιώνυπηρεσιών προςπρος τηντην ΑκαδημαϊκήΑκαδημαϊκή καικαι ΕρευνητικήΕρευνητική κοινότητακοινότητα
nn ΠαροχήΠαροχή υποδομώνυποδομών επικοινωνιώνεπικοινωνιών γιαγια τηντην εξυπηρέτησηεξυπηρέτηση τωντων αναγκώναναγκών

στηνστην έρευναέρευνα καικαι στηνστην εκπαίδευσηεκπαίδευση
nn ΥψηλήςΥψηλής χωρητικότηταςχωρητικότητας συνδέσειςσυνδέσεις μεταξύμεταξύ ινστιτούτωνινστιτούτων
nn ΥψηλήςΥψηλής ποιότηταςποιότητας υπηρεσίεςυπηρεσίες γιαγια εφαρμογέςεφαρμογές πραγματικούπραγματικού χρόνουχρόνου

nn ΠιλοτικέςΠιλοτικές δοκιμέςδοκιμές καικαι ανάπτυξηανάπτυξη νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών & & εφαρμογώνεφαρμογών σεσε
κατανεμημένακατανεμημένα περιβάλλονταπεριβάλλοντα μάθησηςμάθησης, , διδασκαλίαςδιδασκαλίας καικαι έρευναςέρευνας

nn ΣυνεισφέρουνΣυνεισφέρουν στονστον υγιήυγιή ανταγωνισμόανταγωνισμό καικαι ανάπτυξηανάπτυξη τωντων παρόχωνπαρόχων
υποδομήςυποδομής επικοινωνιώνεπικοινωνιών

nn ΑποτελούνΑποτελούν βασικόβασικό φορέαφορέα τουτου οράματοςοράματος τουτου ΕυρωπαϊκούΕυρωπαϊκού ΧώρουΧώρου
ΈρευναςΈρευνας ((ΕΧΕΕΧΕ) ) στοστο οποίοοποίο ερευνητέςερευνητές απόαπό οποιαδήποτεοποιαδήποτε τοποθεσίατοποθεσία θαθα
μπορούνμπορούν νανα προσφέρουνπροσφέρουν ισοδύναμαισοδύναμα στηνστην εκτέλεσηεκτέλεση κοινώνκοινών
πανευρωπαϊκώνπανευρωπαϊκών ερευνητικώνερευνητικών δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων
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n Πανευρωπαϊκή κάλυψη (34 χώρες
μέσω 30 NRENs)

n Σύνδεση περισσοτέρων από 3900 
Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών
Ιδρυμάτων

n Δίκτυο κορμού με οπτικές ίνες
μεταξύ 15 χωρών.

n Το πρώτο διεθνές υβριδικό
ερευνητικό δίκτυο παγκοσμίως.

n Διασυνδέεται με όλους τους
άλλους ερευνητικούς οργανισμούς
σε Βόρεια Αμερική, Ιαπωνία, 
Λατινική Αμερική, Μεσόγειο, 
Βαλκάνια, Μέση ανατολή και
Νότια Αφρική
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ΤΟ                 ΕΙΝΑΙΤΟ                 ΕΙΝΑΙ
nn ΔράσηΔράση τουτου FP6, FP6, ΕρευνητικέςΕρευνητικές ΥποδομέςΥποδομές ((ResearchResearch InfrastructuresInfrastructures) ) CallCall b.2: b.2: 
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ΕπικοινωνιακήςΕπικοινωνιακής ΔικτύωσηςΔικτύωσης –– GGééantant καικαι ξεκίνησεξεκίνησε αποαπο τοντον
ΣεπτέμβριοΣεπτέμβριο τουτου 2004 2004 καικαι συγχρηματοδοτείταισυγχρηματοδοτείται 50% 50% αποαπο ΕΕΕΕ
nn με στόχο τηνμε στόχο την ανάπτυξηανάπτυξη καικαι αναβάθμισηαναβάθμιση τουτου πανευρωπαϊκούπανευρωπαϊκού δικτύουδικτύου κορμούκορμού GGÉÉANTANT

στοστο διάστημαδιάστημα 20052005--20082008
nn 3322 εταίροιεταίροι

nn TTαα ευρωπαϊκάευρωπαϊκά NRENsNRENs, , έναένα εκεκ τωντων οποίωνοποίων είναιείναι τοτο ΕΔΕΤΕΔΕΤ
nn DANTEDANTE ((συντονιστήςσυντονιστής)), TERENA, TERENA

nn Κοινοτική Κοινοτική ΣυµµετοχήΣυµµετοχή: 93.000.000 €: 93.000.000 €
nn ΤοΤο έργοέργο GN2 GN2 θαθα δημιουργήσειδημιουργήσει έναένα βελτιωμένοβελτιωμένο κορμόκορμό υποδομήςυποδομής γιαγια τηντην σύνδεσησύνδεση

τωντων ΕυρωπαϊκώνΕυρωπαϊκών NRENsNRENs
nn ΑναβάθμισηΑναβάθμιση--επέκτασηεπέκταση τουτου δικτύουδικτύου GEANT (90% GEANT (90% του προϋπολογισμού)
nn ΕισαγωγήΕισαγωγή νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών--ερευνητικέςερευνητικές δράσειςδράσεις
nn ΕιδικήΕιδική έμφασηέμφαση στηνστην απόαπό άκροάκρο σεσε άκροάκρο παροχήπαροχή προηγμένωνπροηγμένων δικτυακώνδικτυακών υπηρεσιώνυπηρεσιών στουςστους τελικούςτελικούς

χρήστεςχρήστες
nn ΥποστήριξηΥποστήριξη τηςτης συμμετοχήςσυμμετοχής τωντων ευρωπαϊκώνευρωπαϊκών ερευνητικώνερευνητικών ομάδωνομάδων σεσε πολυεθνικέςπολυεθνικές συνεργασίεςσυνεργασίες μεμε

ιδιαίτερεςιδιαίτερες απαιτήσειςαπαιτήσεις δικτυακήςδικτυακής διασύνδεσηςδιασύνδεσης ((ππ..χχ. . υποστήριξηυποστήριξη GRID GRID υποδομώνυποδομών))
nn ΗΗ συμμετοχήσυμμετοχή τηςτης ΕΔΕΤΕΔΕΤ

nn ΧρηματοδότησηΧρηματοδότηση τηςτης γραμμήςγραμμής διεθνούςδιεθνούς διασύνδεσηςδιασύνδεσης τουτου δικτύουδικτύου ΕΔΕΤΕΔΕΤ μεμε τοτο δίκτυοδίκτυο GEANTGEANT
nn ΣυνεισφοράΣυνεισφορά στιςστις περιοχέςπεριοχές e2e QoS, e2e QoS, ασφάλειαασφάλεια, , νέεςνέες υπηρεσίεςυπηρεσίες..
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ΕθνικόΕθνικό Δίκτυο Δίκτυο 
ΚορμούΚορμού ΕΔΕΤΕΔΕΤ--22

κατάστασηκατάσταση σήμερασήμερα
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ΕξέλιξηΕξέλιξη ΕΔΕΤΕΔΕΤ
nn ΔίκτυοΔίκτυο κορμού ΕΔΕΤ:κορμού ΕΔΕΤ:

nn σήμερασήμερα: : ενοικίαση λενοικίαση λ
nn μετάβαση σε μοντέλο μετάβαση σε μοντέλο 
χρήσης μακροχρόνιων χρήσης μακροχρόνιων 
συμβάσεων συμβάσεων IRUsIRUs
(πρόσβασης σε υποδομή (πρόσβασης σε υποδομή 
υπεραστικών οπτικών υπεραστικών οπτικών 
ινών)ινών)

nn Στόχος:Στόχος: μοντέλο μοντέλο 
βιώσιμης ανάπτυξης με βιώσιμης ανάπτυξης με 
ελάττωση κόστους και ελάττωση κόστους και 
προβλεψιμότηταπροβλεψιμότητα

nn Οι φορείς ΕΔΕΤ επιλέξιμα Οι φορείς ΕΔΕΤ επιλέξιμα 
σημεία παρουσίας ΜΑΝσημεία παρουσίας ΜΑΝss

nn Γραμμές πρόσβασης Γραμμές πρόσβασης 
φορέων ΕΔΕΤ από φορέων ΕΔΕΤ από 
τμήματα ΜΑΝτμήματα ΜΑΝ Heraklio

Patras

Ioannina

Larisa

Thessaloniki

Xanthi

Athens
MAN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

ΠροοπτικήΠροοπτική

Heraklio

Patras

Ioannina

Larisa

Thessaloniki

Xanthi

Athens
MAN

ΠροσβάσειςΠροσβάσεις ΕΔΕΤΕΔΕΤ
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IRUsIRUs στο δίκτυο κορμούστο δίκτυο κορμού II

932 932 χλμ οπτικής ίναςχλμ οπτικής ίνας

nn 15ετές συμβόλαιο δικαιωμάτων χρήσης οπτικών 15ετές συμβόλαιο δικαιωμάτων χρήσης οπτικών 
ινώνινών ((Αύγουστος 2005)Αύγουστος 2005)
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IRUsIRUs στο δίκτυο κορμούστο δίκτυο κορμού IIΙΙ

nn ΠλήρηςΠλήρης κάλυψη του κάλυψη του 
υπάρχοντος δικτύου κορμού υπάρχοντος δικτύου κορμού 

nn 15ετές συμβόλαιο (Ιούλιος 15ετές συμβόλαιο (Ιούλιος 
2006) που αφορά μίσθωση 2006) που αφορά μίσθωση 
οπτικών ινών συνολικού οπτικών ινών συνολικού 
μήκους 2157χλμμήκους 2157χλμ

nn Οι οπτικές ίνες θα Οι οπτικές ίνες θα 
παραδοθούν προς χρήση τον παραδοθούν προς χρήση τον 
Ιανουάριο 2007Ιανουάριο 2007
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IRUsIRUs στο δίκτυο κορμούστο δίκτυο κορμού IIΙΙΙΙ

n Περαιτέρω επέκταση του 
δικτύου κορμού 

n Ο σχετικός διαγωνισμός 
για μίσθωση οπτικών ινών 
15ετούς διάρκειας 
βρίσκεται σε εξέλιξη
n Οι προσφορές θα 
κατατεθούν στα μέσα 
Οκτωβρίου
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ΜητροπολιτικάΜητροπολιτικά δίκτυα Αττικής και Θεσσαλονίκηςδίκτυα Αττικής και Θεσσαλονίκης

n Κάλυψη των προσβάσεων 
των φορέων σε Αττική και 
Θεσσαλονίκη

n Ο σχετικός διαγωνισμός 
για μίσθωση οπτικών ινών 
15ετούς διάρκειας 
βρίσκεται σε εξέλιξη
n Οι προσφορές θα 
κατατεθούν στα μέσα 
Οκτωβρίου
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ΕΔΕΤΕΔΕΤ3 3 -- Σημερινές Περιοχές Ε&ΑΣημερινές Περιοχές Ε&Α
nn ΔίκτυοΔίκτυο ΚορμούΚορμού

nn GigaGigabitbit EthernetEthernet
nn DiffservDiffserv/QoS  /QoS  
nn MPLS MPLS ServiceService DeploymentDeployment
nn IP IP versionversion 66
nn MulticastMulticast

nn ΥπερυπολογιστικόΥπερυπολογιστικό πλέγμα πλέγμα 
nn EuropeanEuropean GridGrid ProjectsProjects
nn GridGrid ProductionProduction ServicesServices

nn Ενδιάμεσο λογισμικό Ενδιάμεσο λογισμικό 
nn InIn househouse PKI PKI deploymentdeployment
nn InIn househouse CertificationCertification AuthorityAuthority
nn DirectoryDirectory ServicesServices
nn CachingCaching//IndexIndexiingng//MirroringMirroring

nn ΑσφάλειαΑσφάλεια
nn CSIRT/CERT CSIRT/CERT servicesservices
nn CoordinationCoordination of of incidentincident handlinghandling

nn Εφαρμογές Εφαρμογές 
nn VideoVideo ConferencingConferencing
nn StreamingStreaming MediaMedia
nn VoIPVoIP

nn ΔιαχείρισηΔιαχείριση
nn TrafficTraffic MonitoringMonitoring
nn WebWeb Server Server contentcontent managementmanagement
nn WebWeb Server Server usageusage analysanalysisis
nn InformationInformation ContentContent indexingindexing
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ΕΔΕΤΕΔΕΤ: : πραγματικά πραγματικά ευρυζωνικόευρυζωνικό

nn ... από σχεδίαση... από σχεδίαση
nn αλλά µαλλά µερικάερικά χαρακτηριστικά:χαρακτηριστικά:

nn αρχικά προβλήματα από τους κατασκευαστέςαρχικά προβλήματα από τους κατασκευαστές
nn αρχικά προβλήματα υποστήριξης από πάροχο αρχικά προβλήματα υποστήριξης από πάροχο 

(βελτιώνεται, (βελτιώνεται, SLAsSLAs προστίθενται, τηρούνται)προστίθενται, τηρούνται)
nn μεγάλο κόστος λειτουργίας (...μειούμενο στο ΕΔΕΤ3)μεγάλο κόστος λειτουργίας (...μειούμενο στο ΕΔΕΤ3)

nn πρώτα αποτελέσματα από τη χρήσηπρώτα αποτελέσματα από τη χρήση::
nn σχετικάσχετικά υπουπο--χρησιμοποιούμενοιχρησιμοποιούμενοι πόροι λόγω:πόροι λόγω:

nn απαρχαιωμένα δίκτυα φορέων απαρχαιωμένα δίκτυα φορέων àà bottlenecksbottlenecks
nn απουσία ευρυζωνικών/απουσία ευρυζωνικών/διαδραστικώνδιαδραστικών εφαρμογώνεφαρμογών
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ΤιΤι μπορεί να γίνει/γίνεται:μπορεί να γίνει/γίνεται:

nn ΥλοποιείταιΥλοποιείται αναβάθμιση γραμμών πρόσβασης σε αναβάθμιση γραμμών πρόσβασης σε 
GbpsGbps

nn Ενημερώνεται για τις νέες δυνατότητες το σύνολο Ενημερώνεται για τις νέες δυνατότητες το σύνολο 
της ακαδημαϊκήςτης ακαδημαϊκής--ερευνητικής κοινότηταςερευνητικής κοινότητας

nn Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες 
ενθάρρυνσης ζήτησης (χρήσης)ενθάρρυνσης ζήτησης (χρήσης)
nn παραδείγματα: παραδείγματα: Grids, P2PGrids, P2P -- onon--line line εκπαιδευτικό υλικό εκπαιδευτικό υλικό 

videovideo--διαφάνειες κλπ.διαφάνειες κλπ.
nn ΣυνέργιεςΣυνέργιες με όλους τους εμπλεκόμενουςμε όλους τους εμπλεκόμενους
nn Οι φορείς να προχωρήσουν σε ανασχεδιασμό των Οι φορείς να προχωρήσουν σε ανασχεδιασμό των 
δικτύων πρόσβασης δικτύων πρόσβασης –– αναβάθμιση ΠΣΔ σε αναβάθμιση ΠΣΔ σε DSL DSL 
accessaccess
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!


