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A közelmúltban
olyan fontos mér-
földkõhöz érkez-
tünk a hazai Grid
kultúra megterem-
tésében, hogy né-
hány, az NIIF kö-
zösség számára
kulcsfontosságú

gondolatot érdemes a nagyobb nyilvános-
ság számára is megfogalmazni.
A Grid technológia révén néhány éven be-
lül a nagy számításigényû feladatok célja-
ira az informatikai erõforrások hasonló mó-
don lesznek elérhetõek az interneten, mint
ma a webes szolgáltatások. Az NIIF Prog-
ram számára különösen életbevágó, hogy
ne maradjunk le a hazai Grid infrastruktú-
ra kialakításában. A Grid technológia
ugyanis a gigabites kutatói hálózat révén
az ország bármely pontjáról elérhetõ ha-
talmas számítási kapacitásokat biztosít a
különbözõ tudományágak kutatóinak. Rá-
adásul magának a Grid rendszernek a
hazai kialakítása, a hozzá kapcsolódó el-
osztott számítástechnikai környezetek kifej-
lesztése is nemzetközi szintû kitörési lehe-
tõséget jelentõ kutatási terület.
2001-2002 során elkészült az egyetemi
klasztereket összekötõ KlaszterGrid rend-
szer prototípusa, és elkezdõdött annak a
SzuperGrid rendszernek a kidolgozása,
amely bevonja a rendszerbe a hazai szu-
perszámítógépeket is. A következõ három
esztendõben ezen infrastruktúra folyama-
tos fejlesztése mellett nagy hangsúlyt kell
fordítani az általános Grid szolgáltatások
megteremtésére és azok használatbavétel-
ének támogatására, különös tekintettel
szakmaspecifikus Grid rendszerek létreho-
zására.
A Grid azonban nem csupán új infrastruk-
túrát jelent, hanem újfajta tudományos gon-
dolkodást és munkastílust is. Nem véletlen,
hogy több európai országban hoztak és
hoznak létre regionális és országos Grid
kompetenciaközpontokat, amelyek együtt-
mûködését az EU 6. Keretprogramja is ki-
emelten támogatja. Ezeket a trendeket is-
merték fel a hazai kutatói és felsõoktatási
szféra meghatározó szereplõi, amikor lét-
rehozták a Magyar GRID Kompetencia
Központot. A konzorciumi szerzõdés már-
cius 14-i ünnepélyes aláírásán az alapító
BME, ELTE, SZTAKI és NIIFI képviselõi mel-
lett jelen volt Siegler András, az OM kuta-
tás-fejlesztési helyettes államtitkára és Kroó
Norbert, az MTA fõtitkára is. Amint elhang-
zott, a konzorciumi tagok a Grid technoló-
gia hazai elterjesztésében számítanak a
minisztériumok és az MTA támogatására,
az EU-forrásokból elnyerhetõ támogatások-
ra, sõt, törekedni fognak a vállalkozói szfé-
ra megnyerésére is.

Nagy Miklós
Az NIIF Iroda igazgatója

Megalakult a Magyar
GRID Kompetencia

Központ

A tudományban már megvalósult
az információs társadalom

Az NIIF Program múltjában és jelenében
meghatározó szereppel rendelkezõ vezetõket
megszólaltató sorozatunkban ezúttal Vámos
Tibor akadémikussal, a program egyik elin-
dítójával beszélgetünk.

Mikor és milyen küldetéssel indult el az
NIIF program?

 V.T.: Sebestyén Jánossal, az OMFB akkori
vezetõjével fogalmaztuk meg elõször a 80-as
évek közepén, hogy szükség volna egy orszá-
gos kommunikációs infrastruktúrára. Ez ma
már persze trivialitásnak hat, de akkoriban
még csak nagyon kevesen értették meg, hogy
egy ország belsõ együttmûködési képessége
szempontjából az infrastruktúra szerepe roha-
mosan nõ. Ugyanis számos tevékenység ala-
kul át infrastrukturális szolgáltatássá.

Pontosan mit kellett akkor „infrastruktúrán”
érteni alatt, hálózatot vagy számítógépeket?

V.T.: Mindkettõt, sõt, ezeknél sokkal töb-
bet: rendszertechnikai, közigazgatási, politi-
kai-szociológiai és persze hálózati-számítás-
technikai infrastruktúrát. Amikor ugyanis azt
mondtuk, hogy a társadalom átstrukturálódá-
sával a tevékenységek jelentõs része infra-
strukturális szolgáltatássá alakul, akkor egy
ma is megfigyelhetõ jelenségre hívtuk fel a
figyelmet. Hadd mondjak két példát. Ma már
a közoktatás komoly része hálózati szolgálta-
tásokon keresztül valósul meg, ami korábban
egyszerûen elképzelhetetlen volt. A számító-
gépes tervezés és gyártás révén pedig az ipari
termelés bizonyos szegmenseiben is megha-
tározóvá lett a hálózati együttmûködés, ami
sok tekintetben egyfajta hálózati szolgáltatás.

Hogyan sikerült átültetni a hazai infrast-
ruktúra kialakításának ötletét a gyakorlatba?

V.T.: A hatvanas években már lehetett ta-
lálni jó nemzetközi példákat – mindenek elõtt
az amerikai ARPANET hálózatot -, amelyek
alapján úgy gondoltuk, hogy egy országos in-

formatikai kultúra megteremtésében a kezde-
ményezõ szerepet a kutatói-felsõoktatási, úgy-
nevezett „akadémiai” szférának kell felvállal-
ni. Ennek értelmében lett a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és annak Számítástechnikai
és Automatizálási Kutató Intézete, valamint
az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság
ennek a programnak a motorja. Itt volt meg
ugyanis az a számítástechnikai és szellemi
kapacitás, amely az akkori embargós viszo-
nyok közepette is lehetõvé tette a szükséges
hardver és szoftver eszközháttér megteremté-
sét. Hogy néhány nevet is mondjak: a Bako-
nyi Péter-Csaba László párosnak volt elévül-
hetetlen érdeme az elsõ, nagyszámítógép ala-
pú országos levelezõrendszer kifejlesztésében,
Uzsoki Miklós csapata fejlesztette ki az elsõ
hazai modemeket, Hatvany Józsefnek pedig
az egész szolgáltatási modell kidolgozásában
volt oroszlánrésze. De persze még sok más
kiváló szakembert említhetnék, például ko-
moly segítséget jelentettek a KFKI fizikusai-
nak szerteágazó nemzetközi kapcsolatai.

 Milyen széles kör kapcsolódott be felhasználó-
ként a programba ebben a kezdeti szakaszban?

V.T.: Ahogy a mûszaki lehetõségek megte-
remtõdtek, rohamosan kezdett bõvülni a fel-

Vámos Tibor
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Feltöltés alatt az NIIF Névtár

Március végén zárult le az NIIF Név-
tár projektjének második szakasza, és
ezzel a budapesti központ mellett im-
máron tizenegy regionális központban
telepítették az LDAP névtár szervereket.
A kétszintû – központi és regionális szin-
tû – névtár rendszer kialakítását a ter-
helhetõségi, üzembiztonsági és admi-
nisztrációs elvárások indokolták. Az
LDAP Proxy szerveren keresztül elérhe-
tõ központi és az intézményi adatbá-
zisok egymás multi master replikái, így
bármilyen üzemzavar esetén a közpon-
ti szerver át tudja venni a regionális szer-

verek feladatait. Teljes kiépítésben mintegy másfél millió bejegyzést kezelõ orszá-
gos rendszer magja két SUN 280R-en futó LDAP Proxy szerverbõl, illetve két SUN
Fire880 alapú Directory szerverbõl álló konfiguráció, egy linux alapú
terheléselosztóva. A tizenegy régióban Sun Netra T1, illetve Sun 280R szerverek
mûködnek proxy, illetve Directory szerverként. A továbbiakban telepítendõ kisebb
névtár szerverek linux alapú PC konfigurációk lesznek. A szoftverplatform körülte-
kintõ elemzés és értékelés után a Sun ONE (korábbi nevén iPlanet) Directory és
Proxy szerver lett.

A projekt teljes lezárására az év második felében kerül sor. Az idei, harmadik
szakaszban egyrészt további huszonöt vidéki intézményt kötnek be, másrészt folyta-
tódik az alkalmazások integrációja és az adatbázisok feltöltése. Az NIIF központi
szolgáltatásainak egy része már ma is a címtárra épül. A jelenleg mintegy 1300
egyéni felhasználó és 300 intézmény számára elérhetõ behívó- és ADSL-szolgálta-
tás autentikációs és autorizációs infrastruktúráját egy, a központi névtárszerverrel
együttmûködõ, tartalékolt RADIUS szerver (CISCO Access Registrar) biztosítja. Az
IHM pályázaton internet szolgáltatást nyert mintegy 10000  közalkalmazott elekt-
ronikus postafiók- és webtárhely-hozzáférési jogosultságellenõrzése már 2002. no-
vembere óta az NIIF központi névtárából történik, és hamarosan a Helka elektroni-
kus postafiók- és webtárhely-szolgáltatásai is így vehetõk igénybe. Ugyanez mond-
ható el néhány olyan kísérleti NIIF projektben, mint pl. a VoIP. A következõ hónapok
során a hangsúly a regionális levelezõ és dial-in szolgáltatások és más helyi alkal-
mazások integrálásán lesz. A nagy hallgatói rendszerek esetében az integrációt
lassítja, hogy további fejlesztésekre van szükségaz alkalmazói oldalon. Mivel a
Windows alapú intézményi alkalmazások egy része Active Directoryban tárolja a
felhasználói adatokat, felmerült egy meta-directory kialakításának terve is. Ezzel
folyamatosan szinkronizálni lehetne a felhasználók személyi adatait és jogosultsá-
gait az Active Directory adatbázisok és az NIIF központi LDAP címtára között, sok
felesleges adminisztrációtól mentesítve ezzel a helyi rendszergazdákat és adatbá-
zis-adminisztrátorokat.

MAGYAR ZSUZSA

használói kör, sorra jelentek meg a terminálok
az akadémiai intézetekben és az egyetemeken.
Ezzel alakult ki végülis a mai NIIF Program
szervezeti struktúrája. A kezdeti szakaszban a
finanszírozást elsõsorban az OMFB vállalta
magára. Persze hangsúlyozni kell, hogy ekkor
még szó sem lehetett online internetes hozzá-
férésrõl, csak egy országos hálózatról, belsõ
levelezési és file-transzfer szolgáltatásokkal.

Ugorjunk kicsit az idõben: milyen fonto-
sabb mérföldköveken át jutott el az NIIF a
mai állapotába?

V.T.: A hõskorszak nagyjából a 90-es évek
elején zárult azzal, hogy a rendszerváltást kö-
vetõen megszûnt az embargó, és Magyarország
fokozatosan megkapta a csatlakozási jogot
mind az európai kutatói hálózatokhoz, mind az
USA internetes gerinchálózatához. A követke-
zõ jelentõs mérföldkõ az volt, amikor egy 1999-
es kormányrendelettel az NIIF program köz-
vetlen költségvetési támogatással bíró célprog-
rammá vált, és éves költségvetési keretét ettõl
kezdve nevesítették lett az Oktatási Miniszté-
rium költségvetési fejezetében. Ennek a pénz-
ügyi stabilizációnak köszönhetõen az elmúlt
években sikerült lépést tartani az európai kuta-
tói hálózatok igen erõltetett fejlesztési ütemé-
vel, és ma valóban Európa élvonalába tartozó
kutatói hálózati infrastruktúrával rendelkezünk.
Idõközben persze a hazai hálózati tevékenység
súlypontja fokozatosan áttevõdött az akadémi-
ai szférából az üzleti szférába, ugyanakkor a
kutatói hálózat megtartott egyfajta „próbapá-
lya” szerepet. Mind rendszertechnikai, mind há-
lózattechnológiai szempontból a kutatói hálózat
mindig is elõtte kell járjon akár az üzleti szféra,
akár például a közoktatás internetes igényeinek.

Beszéljünk a jövõrõl is! Milyen alkalmazá-
si területeken hozhat alapvetõ változásokat a
minõségileg megújuló hálózati infrastruktúra?

V.T.: Mindenekelõtt az elektronikus kor-
mányzást emelném ki, ahol a hálózat elvei és
eszközei a demokrácia új szintjét hozhatják
létre. Az állampolgárok és az államigazgatás
közötti közvetlen kapcsolat lehetõsége telje-
sen új gondolkodási módot tesz lehetõvé. Egy
másik hasonlóan stratégiai területnek tartom
a pedagógia segítését, amiben a számítástech-
nika hangsúlyozottan nem cél, hanem eszköz.

Nagyon érdekes, amit mond, mert a nagy-
sebességû hálózati infrastruktúra kihasználá-
sa kapcsán inkább olyasmire szoktunk gondol-
ni, mint a videokonferencia, multimédia, vagy
mondjuk a GRID technológia alkalmazása.

V.T.: Természetesen kellenek, és vannak is
ilyen technológiai produktumok, de azt azért látni
kell, hogy ezekben mi nemzetközi mércével
mérve nem lehetünk úttörõk. Fontos, hogy eze-
ken a területeken is tartsuk a lépést, és segítsük
ezen technológiai eredmények széleskörû alkal-
mazását az NIIF infrastruktúráján. Ugyanakkor

a program stratégiai szerepét ma leginkább ab-
ban látom, hogy segíti  Magyarországon egy kor-
szerû oktatási rendszer és egy korszerû demok-
ratikus rendszer kialakítását. Bíztatónak tartom,
hogy a tudományban az utóbbi öt évben tulaj-
donképpen megvalósult ez a fajta „információs
társadalom”. Megteremtõdött ugyanis az infor-
matikai és hálózati infrastruktúra használatának
a kultúrája az olyan, számítástechnikától távo-
labb álló tudományágakban is, mint például a
társadalomtudományok. Létrejöttek a nagysza-
bású tudásbázisok, beépült az informatika a kon-
ferenciák és publikációk világába is. Hadd mond-
jak néhány példát is a tudomány ilyen értelmû
társadalmasítására. A klasszikafilológusok szá-
mára ma majdnem minden olyan szöveg köz-
vetlenül elérhetõ a hálózaton, ami az ókorból ránk

maradt. De ugyancsak rendelkezésre állnak nyil-
vános adatbázisokban növények, állatok, sõt
részben az ember genetikai kódjai, és ezek to-
vábbi kutatások alapjait képezhetik. Nyilvánva-
ló, hogy ezek az adatbázisok alapjaiban hatnak
a tudományos munka jellegére, és az ebbõl adó-
dó változások az utóbbi években végbe is men-
tek. Teljesen átalakult a csoportmunka, a kuta-
tók közti együttmûködés jellege is. Számos pél-
dát lehetne mondani olyan dokumentált mate-
matikai eredményekre, amelyekben nyomon kö-
vethetõ, hogyan osztották meg egymással gon-
dolataikat a világ távoli pontján dolgozó mate-
matikusok, hogyan valósult meg az a szinte „va-
lós idejû” közös gondolkodás, amirõl korábban
álmodni sem mertünk volna.

Hutter Ottó q
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Végsõ fázisba érkezett a Magyar Elektroni-
kus Könyvtár 2.0-ás verziójának a fejleszté-
se: a szolgáltatások csaknem teljeskörûen
igénybe vehetõk, az ünnepélyes megnyitóig
lényegében már csak a végleges arculat ki-
alakítása van hátra.

A munka még 2000. elején kezdõdött, amikor
nyilvánvalóvá vált, hogy az 1994 óta a
helka.iif.hu gépen épített MEK-et abban a struk-
túrában már nem érdemes továbbfejleszteni. Az
idõközben jelentõsen megnövekedett gyûjte-

Megszületett a MEK 2.0

2000, valamint a különbözõ e-book formátu-
mok és a GIF képformátum. A letöltésre szánt
állományokat ZIP tömörítéssel csomagoljuk.
Lehetõség szerint mindenhol az ISO 8859-2
kódtáblát használjuk a magyar ékezetekhez,
egyéb nyelvek speciális karaktereit a Unicode
szabvány szerint kódoljuk. Ezt a MEK által
kidolgozott HTML ajánlást szeretnénk egyéb-
ként minél szélesebb körben elterjeszteni a
magyar WEB-es dokumentumok körében,
ugyanis ennek használata nem túl bonyolult,
ugyanakkor elég intelligens a sokféle karak-
terigény kielégítésére.

Minden dokumentumról egy bibliográfiai
leírás készül. Ezek a metaadatok bekerülnek
egy relációs adatbázisba, de megjeleníthetõ-
ek a könyvtári szabványok (HUNMARC,
USMARC) és az Internet kvázi szabványai
(Dublin Core, XML) szerint is.

A http://mek.oszk.hu címen látható felületet
idõvel egy másik, profibb kivitelû kezelõfelület
váltja fel, de a funkciók lényegében ugyanezek
lesznek. Készül egyszerûsített angol változat is
és egy szöveges felület a vakok számára (ennek
a terve a http://mek.oszk.hu/vmek oldalon néz-
hetõ meg). Számos egyszerûbb és összetettebb
keresõ és böngészõ funkció is támogatja a hasz-
nálatot. További hasznos plusz szolgáltatás egy
ún. Könyvkeresés, amelynek segítségével nagy
könyvtári katalógusok és online könyváruházak
számára tovább tudjuk adni a keresõkérdésein-
ket, segítve, hogy az olvasók releváns válaszo-
kat kapjanak a kérdéseikre.

A MEK-ben levõ dokumentumokról teljes
listák is kérhetõk, azonosítószám (MEK ID),
vagy szerzõ/cím, vagy felkerülési dátum, il-
letve a borítólapok elõzõ havi letöltései alap-
ján rendezve. A MEK ID szerinti listából cso-
magolt, letölthetõ verziók is lesznek HTML
(címkés), XML, HUMARC és MARC formá-
tumokban, amelyek valamennyi fontos
metaadatot tartalmazzák, így alkalmasak arra,
hogy más rendszerekbe importálják azokat. A
metaadatok és a dokumentum borítólapjának
URL-je mellett ezek URN azonosítókat is fog-
nak tartalmazni, amelyek biztonságos, stabil
linkelést tesznek lehetõvé a MEK-ben levõ do-
kumentumokra. A gyûjtemény összetételérõl
és használatáról, a letöltések számáról több-
fajta részletes statisztika készül. A felhaszná-
lókkal való kapcsolattartást egy vendégkönyv
és egy információs oldal segíti, ahonnan pl.
fel lehet iratkozni a MEK levelezõ listájára, a
havi hírlevélre és a könyvtárnak felajánlott do-
kumentumokat is fel lehet tölteni egy ideigle-
nes területre.

Elismerõ méltatás az EU
informatikai fõbiztosa

részérõl

Az Európai Bizottság Információs Tár-
sadalomért felelõs fõbiztosa a Neu-
mann-év február 24-én tartott ünnepé-
lyes budapesti megnyitásakor külön
kitért a magyarországi kutatási és fel-
sõoktatási közösség aktivitásának mél-
tatására, az információs társadalom
technológiáinak összeurópai program-
jában való aktív részvételének elisme-
résére. Ez annál is fontosabb, mert az
NIIF Program fejlesztése sok szálon
kapcsolódik az EU IST programjához.
Az EU informatikai fejlesztéseit megha-
tározó „eEurope Iniciatíva” 2000 jú-
niusában elfogadott akciótervének
egyik legfontosabb területe éppen a
„Gyors Internet a kutatás és az okta-
tás számára” címet viseli. Büszkén
mondhatjuk, hogy az elmúlt években
a hazai kutatási és felsõoktatási közös-
ség az információs infrastruktúra fejlett-
sége terén felzárkózott Európa és a
világ élvonalához. Nemzetközi háló-
zati kapcsolataink terén egyenértékû-
ek vagyunk a világ legfejlettebb orszá-
gaival, belföldi gigabites hálózati inf-
rastruktúránk pedig megteremti annak
lehetõségét, hogy ezt a sávszélességet
ki is tudjuk használni. A beföldi giga-
bites hálózati infrastruktúránk és nem-
zetközi hálózati kapcsolataink terén a
világ legfejlettebb országai közé tar-
tozunk. Úgy gondoljuk, Liikanen fõbiz-
tos méltató szavai is megerõsítik azt a
kormányzati szándékot, hogy az NIIF
Program továbbra is töretlenül fejlõd-
jön.

BÁLINT LAJOS

Reméljük, hogy a projekt indulásakor ki-
tûzött célok 2003 közepére megvalósulnak,
és nekiláthatunk az idõközben megfogalma-
zott további tervek valóra váltásának. Per-
sze jó ideig tart még a régi gyûjtemény átvá-
logatása, ellenõrzése és áttöltése az új rend-
szerbe. A MEK  „hivatalos” megnyitása után
a régi szerveren a bõvítéseket már leállítjuk,
de a szerver továbbra is használható marad.

Drótos László q

mény és felhasználói kör, az új igények, a sta-
bilizálódni látszó nemzetközi szabványok, va-
lamint az Országos Széchényi Könyvtár támo-
gatása mind arra ösztönöztek, hogy egy alap-
vetõen új rendszert hozzunk létre. Az egyszerû
file-archívumoknál magasabb szintû szolgálta-
tás kialakítása mellett az a cél is lebegett a ter-
vezõk szeme elõtt, hogy - lehetõleg nyílt és in-
gyenes szoftverekbõl építkezve - mintával vagy
akár átvehetõ eszközökkel szolgáljon mások-
nak is digitális gyûjtemények építéséhez.

A MEK 2.0 verzió az OSZK-ban egy sa-
ját, Compaq Proliant típusú szerveren épül
(600 Mhz-es Pentium III processzor, 256
Mbyte RAM és 36 Gigabyte winchester),
Debian Linux operációs rendszeren, Apache
webszerveren. A fejlesztés MySQL adatbázis-
kezelõvel és PHP nyelven folyik. A teljes szö-
vegû keresést a Swish++, az XML-alapú
strukturált keresést és Z39.50-es elérést a Zeb-
ra nevû szoftver fogja támogatni. A csoport-
munkát egy Mailman listakezelõ segíti. A do-
kumentumok formázásához, konvertálásához
kipróbálás alatt van egy Galateia nevû, Linux
alatt futó rendszer, amely DocBook és/vagy
TEI formátumból (SGML/XML) állítja majd
elõ a többi támogatott formátumot.

A legkülönbözõbb forrásokból és formá-
tumokban érkezõ dokumentumok alapos szö-
vegellenõrzésen és formai egységesítésen fog-
nak átmenni, majd mennél több formátumban
tároljuk, hogy különbözõ felhasználói igé-
nyeknek is megfeleljenek. A támogatott for-
mátumok: HTML, XML, PDF, RTF,
PostScript, TeX DVI, JPEG, PNG. Megtûrt
típusok: MicrosoftWord 6.0, Word 97 és Word
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NIIF regionális központokat bemutató soro-
zatunkat a Debreceni Egyetemmel folytatjuk,
amely a korábbi Agrártudományi Egyetem,
Orvosi Egyetem és Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem összevonásával jött létre 2001-ben.
Beszélgetõpartnerünk Gál Zoltán, a rektor-
nak közvetlenül alárendelt Informatikai Szol-
gáltató Központ (DISZK) igazgatója.

Mekkora felhasználói kört szolgál ki pon-
tosan az Ön által vezetett integrált informa-
tikai szolgáltató egység?

G.Z.: Az egyetemen összesen háromezer
oktató dolgozik, az összevont hallgatói lét-
szám pedig 25 ezer fõ. Ez informatikai szem-
pontból kb. 6000 gépet jelent, öt, a város kü-
lönbözõ részein található campust, az ezeket
összekötõ üvegszálas városi (MAN) hálóza-
tot, kb. 120 LAN szegmenst. A HBONE ge-
rinchálózathoz 2002 eleje óta 2,5 Gigabit/s-
os sávszélességgel kapcsolódunk.

Mekkora az üzemeltetõ szervezet?
G.Z.: A teljes informatikai és kommuniká-

ciótechnikai infrastruktúrához kapcsolódó
szolgáltatási és fejlesztési feladatokat végzõ
informatikai központnak az adminisztrátorok-
kal együtt 22 alkalmazottja van, közülük 15
rendszergazda, akik három campus helyi igé-
nyeit elégítik ki, valamint üzemeltetik a köz-
ponti szolgáltatásokat. A HBONE regionális

központhoz nem tartoznak dedikált emberek,
hanem mindenki a saját területén végez ezzel
kapcsolatban valamennyi többletfeladatot. A
mostani informatikus létszám egyébként ke-
vesebb mint fele az integráció elõttinek.

Mivel sikerült elérni ezt a létszámcsökken-
tést? Sikerült végrehajtani egy nagyszabású
szerver-konszolidációs projektet?

G.Z: Ez érdekes kérdés, ugyanis tulajdon-
képpen igazi intézményi szintû konszolidáció
nem történt, legalábbis a szerverek és szol-
gáltatások szintjén. Az egyes campusokon
belül ugyan történt konszolidáció, és a helyi
számítóközpontokba vonták össze a szerver-
gépeket, azonban ezek ott is maradtak, ugyanis
az egyetemi integráció mai állapotában még
a felhasználók igénylik a helyi szolgáltatáso-
kat. Inkább ezeket meghagyva, plusz opció-
ként indítottunk el központi mail-, web- és
egyéb szolgáltatásokat, amelyeket mindenki-
nek jogában áll igénybe venni, de aki akarja,
az használhatja továbbra is a helyi szervere-
ket. A létszámcsökkentés inkább abból adó-
dott, hogy míg korábban a rendszerüzemelte-
tõk egyúttal komoly oktatómunkát is vállal-
tak, az integráció során szétválasztottuk az
oktatást és a szolgáltatást. Ennek eredménye-
képpen egy kisebb, de professzionálisabb és
fókuszáltabb üzemeltetõ csapat alakult ki,
amelynek tagjai legfeljebb az esti órákban,
munkaidõn kívül vállalhatnak oktatást.

Mennyire tudja kihasználni az egyetem
belsõ hálózati infrastruktúrája a 2,5 gigabi-
tes HBONE sávszélesség által biztosított le-
hetõségeket?

G.Z.: A HBONE gerinchálózat hihetetlenül
dinamikus fejlesztési programja következtében
a hazai Internet történetében elõször alakult ki
az az érdekes helyzet, hogy a vidéki nagy egye-
temeket Budapesttel összekapcsoló vonalak
átvitele nagyobb, mint a helyi hálózatoké. A
HBONE csatlakozás legutóbbi lépcsõben vég-
rehajtott 16-szoros sebességnövelése nálunk is
szívó hatásként jelenik meg az integrált háló-
zaton, megnõ a 10/100 Mbps-os végpontok ter-
heltsége, és az épületek, illetve a campusok
közötti 100 Mbps-os kapcsolatok torlódnak.
Annak érdekében, hogy a Budapest és Debre-
cen közötti HBONE vonal elõnyeit kihasznál-
hassuk, egy kétlépcsõs migrációs stratégiát fo-

galmaztunk meg: egyrészt a campusok közti
kapcsolatokat, másrészt a campusokon belüli
helyi hálózatok gerincét Gigabit Ethernet tech-
nológiára cseréljük. Ezzel egyidõben a hálóza-
ti hozzáférést egységesen strukturált rendszer-
re módosítjuk. Természetesen a hálózatfejlesz-
tés ütemét korlátozzák az egyetem anyagi le-
hetõségei, hiszen az épületeken belül sok he-
lyen teljesen le kell cserélni a kábelezést is,
amely gyakran még koax alapú. Ráadásul sok
esetben nem kerülhetõ el az épületeken belüli
LAN kapcsolók lecserélése sem annak érdeké-
ben, hogy a végfelhasználói számítógépek job-
ban meg tudják majd hajtani az épületek kö-
zötti üvegszálas összeköttetéseket. A korábbi
évek nagyszabású PC-fejlesztési kampányai
során ugyanis gyakran nem volt pénz a helyi
hálózatok párhuzamos fejlesztésére, és létez-
nek olyan szigetek, ahol 200 gép használ egyet-
len osztott 100 Mbit/s-os sávszélességet.

Milyen elõrelépést jelent a megnövekedett
sávszélesség az egyetemi informatikai szol-
gáltatásokban?

G.Z.: Az egyetemen az alapvetõ hálózati
szolgáltatásokon túl a következõ tradicioná-
lis informatikai rendszerek üzemelnek: a
könyvtári rendszer (Alpeh), a gazdasági rend-
szer (EcoMed), a Klinikai rendszerek
(MedSol), az intézményi WWW rendszer,
mindez az intézményi számítógéphálózati
rendszer (UDNet) felett. Az integráció és a
hálózatfejlesztés eredményeképpen beindul-
hatott az elektronikus hallgatói tanulmányi
rendszer. Ehhez a felhasználók a központi
gerincrészre illesztett terminálszerverek segít-
ségével férnek hozzá. Az öt csomópontos
NEPTUN szerverfarm Gigabit Ethernet tech-
nikával kapcsolódik az egyetemi gerincháló-
zatra. Az integráció során az intézeti könyv-

NIIF Regionális Központok: DEBRECEN

Hálózatcentrikus szolgáltatási modell
a Debreceni Egyetemen

DISZK épület, 2003. január 15.

Gál Zoltán
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tárak közötti képi és szöveges elektronikus
kapcsolat is felgyorsult. Az elektronikus gaz-
dálkodási rendszer naprakész költségvetési
kimutatásaihoz való hozzáférés is lehetõvé vált
az integrált intézmény különbözõ campusai-
ban elhelyezkedõ gazdasági hivatalok közötti
optikai gerinchálózat révén.

Milyen megoldásokat alkalmaznak az in-
formatikai biztonság fokozására?

G.Z.: A megnövekedett sávszélesség, az
utóbbi idõben tapasztalt vírustámadások és a
betörési próbálkozások szükségessé tették egy
olyan tûzfal rendszer felállítását, amely az
egész egyetemi hálózat számára védelmet
nyújt. A belsõ címtartomány kibõvítése pri-
vát IP-címekkel NAT technika útján történik,
és megoldja az egyetem számára egyre szû-
kebbé váló IP-címtartomány problémáját is.
A Neptun szervergépeket ezen túlmenõen egy
további PC-s tûzfallal védjük, mivel az egye-
temi belsõ hálózaton is tapasztalhatók vírus-
és féregprogramok fertõzési kísérletei.

Milyen konkrét tûzfalmegoldást választot-
tak?

G.Z.: A központi tûzfalgép egy RS/6000
szerver konfiguráció, azonban annak érdeké-
ben, hogy csökkentsük ennek terhelését és biz-
tosítsuk a regionális HBONE router 1 Gbps
sebességû elérését, a szûrési listák egy részét
kihelyeztük a campusokba. Ezt az tette lehetõ-
vé, hogy a gigabites belsõ hálózatban több mint
egy tucat Cisco Catalyst 3550 kapcsoló talál-
ható, és ezek terheltsége a megnõtt forgalom
ellenére is alacsony. Ugyanakkor az eszközök
operációs rendszere lehetõséget biztosít az IP
csomagok forrás- és célcíme, illetve a szállítá-
si rétegben alkalmazott port- és egyéb opciók
szerinti szûrésre. Ez az elosztott tûzfalrendszer
egyébként a campusok számára is nagyobb biz-
tonságot nyújt, mivel nemcsak az Internet felõl
biztosít számukra védelmet, hanem a többi
campus irányából esetlegesen kezdeményezett
támadásokat is kiszûri.

Mennyire tudnak részt venni a különbö-
zõ NIIF projektekben?

G.Z.: Kezdettõl részt veszünk az NIIF VoIP
projektjében, a többi hasonló hozzáféréssel ren-
delkezõ NIIF intézménnyel a belsõ telefonbe-
szélgetéseket már most is ennek a költségkí-
mélõ technológiának a segítségével bonyolít-
juk le. Frontvonalban vagyunk a videokonfe-
rencia-alkalmazások tesztelésében is. Jó példa
erre, hogy részt vettünk abban a közelmúltbeli
nagyszabású kísérletben, amely hat távoli hely-
színt is bekapcsolt a Neumann év ünnepélyes
megnyitójába élõ videokonferencia formájában.
Folyamatban van az intézményen belül egy
Tandberg videokonferencia-rendszer telepíté-

se is. Megemlíteném
még a Grid projektek-
ben való részvételün-
ket: nemcsak az új hall-
gatói laboratóriumain-
kat kapcsoljuk be az
NIIF által koordinált or-
szágos Grid rendszer-
be, hanem speciális fej-

lesztésekben is részt veszünk. Az Atommag-
kutató Intézet és más partnerek közremûködé-
sével dolgozunk egy IKTA projekten, amely-
nek orvosi képfeldolgozás a témája.

Legaktívabb közremûködõk azonban talán
az NIIF címtárprojektjében vagyunk. Annál
is inkább, mert már ennek indulását megelõ-
zõen is részt vettünk a szegedi, gödöllõi és a
debreceni egyetemek közös LDAP pilot pro-
jektjében, ahol mi dolgoztuk ki a DNS struk-
túra kezelõ modult. Egész informatikai stra-
tégiánk egyik alappillére a hálózatcentrikus

szolgáltatási modell, vagyis annak a biztosí-
tása, hogy a felhasználó mennél egyszerûb-
ben használhassa a különféle szervereken ta-
lálható informatikai alkalmazásokat. Kidol-
goztunk egy olyan intelligens LDAP alapú
címtár rendszert, amely egyetlen univerzális
hálózati azonosítót rendel minden felhaszná-
lóhoz. Aki bejelentkezik ebbe az LDAP cím-
tárba, az ettõl kezdve további autentikáció
nélkül férhet hozzá a központi egyetemi szol-
gáltatásokhoz. A címtár ugyanis tárolja azo-
kat a helyi felhasználói neveket és jelszava-
kat, amelyekkel az adott felhasználó igénybe
vehet olyan szolgáltatásokat, mint a levelezés,
honlapszerkesztés, az országos GRID rend-
szerbe való belépés, a programfejlesztõ kör-
nyezet, vagy éppen a központi Oracle adatbá-
zis-kezelõ rendszer használata. Ez a helyi
LDAP szerverünk áll kapcsolatban az NIIF
országos címtár rendszerével is.

Hutter Ottó q

NIIF VoIP projekt: éles üzem április végétõl

Az NIIF VoIP projektje elsõ
fontos mérföldkövéhez ér-
kezik április végén. Az ed-
digi fejlesztések eredmé-
nyeként elõállt rendszer,
amely magába foglalja a
hálózati infrastruktúrát és a
mûködtetési környezetet, le-
hetõvé teszi, hogy a decem-
berben szándéknyilatkoza-
tot aláíró 35 intézmény hí-
vásainak jelentõs részét az
NIIF VoIP infrastruktúráján
keresztül bonyolítsa le. Az
elmúlt hónapban elindult,
és egyre nagyobb intenzi-
tással folyik azon csatlako-
zó intézmények bekötése,
amelyek befejezték alköz-
pontjuk NIIF által is támo-
gatott fejlesztését. Jelenleg
már több mint 10 egyetem
és fõiskola használja teszt-
üzemben a rendszert, és ezzel együtt a belsõ beszédforgalom mértéke is dinamiku-
san növekszik. Annak érdekében, hogy az intézmények további megtakarításokat
érjenek el a távbeszélõ szolgáltatás területén, a nyilvános távbeszélõ hálózatok felé
történõ kihívás is lehetõvé válik a hónap végétõl, amelyhez a szükséges közbeszer-
zési eljárást az NIIF Iroda lefolytatta. A távközlési piac szereplõinek megversenyez-
tetése jelentõs kedvezményeket eredményezett mind a belföldi, mind a nemzetközi
hívások díjaiban. A közbeszerzés eredményének hivatalos megjelenése után az NIIF
Iroda meg fogja keresni a csatlakozó intézményeket ajánlatával, és lehetõvé teszi
számukra az elért, a piaci áraknál kedvezõbb feltételek melletti távbeszélõ szolgál-
tatás elérést az NIIF VoIP hálózatán keresztül.

FEHÉR EDE
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A speciális tulajdonságú fémötvözetek nap-
jainkban egyre fontosabb szerepet töltenek
be a háztartási eszközöktõl kezdve az orvosi
mûszereken vagy jármû alkatrészeken át az
ûrkutatásig. Az MTA Szilárdtestfizikai és Op-
tikai Kutatóintézetében  korszerû, szuperszá-
mítógépes módszereket alkalmaznak az új öt-
vözetek kikísérletezésére.

A kvantummechanika alaptörvényeire tá-
maszkodó (ú.n. ab initio) számítógépes ötvö-
zettervezés a kondenzált anyagok fizikájának
egy teljesen új, korszerû területe. Korszerû-
sége elsõsorban a hagyományos, kísérleteken
és megfigyeléseken alapuló tervezésekkel járó
hatalmas (anyagi és idõbeli) költségek számot-
tevõ csökkenésében rejlik. Ugyanakkor a
modern számítógépes ötvözettervezés fontos
elõnye az a tény is, hogy az elméleti kutatá-

lyos struktúra. Ilyen rendszerek esetében az ab
initio modelezés elsõdleges célja, hogy meg-
bízható atomi szintû információt nyújtson az
adott anyagot alkotó egykristályok elektron-
szerkezetérõl, mechanikai és kémiai tulajdon-
ságairól, valamint a kristályban elõforduló
rácshibákról. Ezen atomi szintû információk
a késõbbiek során konzisztens bemenõ adat-
bázisként szolgálhatnak magasabb szintû
(mikro- és makroskálán történõ) empirikus
modelezésekhez.

A NIIF szuperszámítógép segítségével az
elmúlt év során számos ab initio tanulmányt
végeztünk az ausztenit acélötvözeteken. A
vizsgált Fe-Ni-Cr ötvözetek képezik a keres-
kedelmi rozsdamentes acél alapját. Ezek az
ötvözetek szobahõmérsékleten nem mágneses
lapcentrált köbös szerkezetben kristályosodó
fémek. Kiemelt korróziómentességüket és ru-
galmasságukat a minimálisan 12%-os Cr-tar-
talom biztosítja, míg a kiváló mechanikai tu-
lajdonságaik a 8 és 26% közti Ni-nek köszön-
hetõek. Az 1. ábrákon a rozsdamentes acél el-
méleti úton meghatározott keménységét és
rugalmasságát ábrázoltuk a kémiai összetétel
függvényében. Az ábrákon a piros tartomány
a magas, míg a kék tartomány az alacsony
keménységnek, illetve rugalmasságnak felel
meg. Látható, hogy az alacsony Ni- és Cr-tar-

NIIF szuperszámítógép
az ötvözettervezésben

talmú ötvözetek a legkeményebbek, egyben a
legtörékenyebbek is. Magas Cr-adalék min-
den esetben javít a rugalmasságon, de számot-
tevõen csökkenti az acél keménységét.

 A közelmúltban az acélon végzett kutatá-
sainkat kiterjesztettük négy komponensû öt-
vözetekre is. Meghatároztuk azon ötvözõ ele-
meket, amelyek pozitívan befolyásolják a Fe-
Cr-Ni háromkomponensû ötvözet mechanikai
és kémiai tulajdonságait. A 2. ábrán néhány
ötvözõ elem hatását szemléltetjük egy nagy
Ni-tartalmú Fe-Cr-Ni ötvözet esetében. Az
ábra tájékoztató jellegû: az ötvözés egyes tu-
lajdonságokon kifejtett hatását (a tiszta Fe-Cr-
Ni ötvözethez képest) tetszõleges egységek-
ben ábrázoltuk. Pozitív változások az adott
tulajdonság javulását jelentik. Azt találtuk,
hogy míg a kereskedelemben oly gyakran
használt Si, Nb, Mo adalékok csak részben
javítanak az alaptulajdonságokon, addig né-
hány nehéz átmeneti fém, mint például a Re,
az Os és az Ir, lényegesen növeli az acél el-
lenállását a lokalizált korrózióval szemben, és
javítja annak rugalmasságát, anélkül, hogy
számottevõen (vagy egyáltalán) csökkentené
a keménységét.

Vitos Levente
 MTA Szilárdtestfizikai

és Optikai Kutatóintézet q1. ábra

2. ábra

sok esetében a tanulmányo-
zott rendszerek, ötvözetek
széles skálájának pusztán a
kutató képzelõereje szab ha-
tárt. Más szóval, a számítógé-
pen alkalmazott kvantumel-
mélettel könnyûszerrel feltér-
képezhetõk azon területek is,
amelyek nehezen vagy egyál-
talán nem vizsgálhatók a ma
létezõ kísérleti módszerek se-
gítségével.

A közelmúltban egyrészt a
számítógép-kapacitás, más-
részt a rendezetlen ötvözete-
ket leíró pontos elméletek és
módszerek hiányosságai miatt
csak nagyon korlátolt lehetõ-
ségeink voltak a kvantum-öt-
vözettervezés területén. A
kvantumelmélet valódi rend-
szereken történõ alkalmazásá-
nak elsõdleges, mind a mai
napig létezõ akadálya az öt-
vözetekre jellemzõ bonyolult,
több komponensû, sok-kristá-
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Még szakmai körök-
ben sem túlságosan is-
mert, hogy milyen je-

lentõs szerepet játszik egy hazai szakember
a Linux kernel egyik, a tûzfal-alkalmazások
számára létfontosságú hálózatbiztonsági
moduljának a fejlesztésében. Kadlecsik Jó-
zsefet, a KFKI RMKI számítógéphálózati
központjának fõosztályvezetõ helyettesét két
évvel ezelõtt választották be az un. „Netfilter
projekt”  öttagú belsõ magjába.

Ez az a csapat, amelyhez befutnak a világ
különbözõ pontjain dolgozó számtalan ön-
kéntes linuxfejlesztõ által készített program-
modulok közül azok, amelyek a Netfilter
kernel modulokra vonatkoznak. Persze a core
team tagok maguk is folyamatosan fejlesz-
tenek, azonban a legfontosabb szerepük ta-
lán mégis egyfajta minõségbiztosítás: ellen-
õrzik a beküldött javítások hibamentességét,
és azt, hogy azok összhangban vannak-e a
rendszer általános tervezési elveivel. Kad-
lecsik József számára ez az elfoglaltság át-
lagosan heti egy napot vesz igénybe, munka
mellett ugyanis ennél több idõt sajnos nem
sikerül lecsípnie a hétvégékbõl és az éjsza-
kákból. A hazai szakember a Netfilter pro-
jekten belül a TCP kapcsolatok nyomköve-
tésének a szakmai felelõse.

A Netfilter projekt korántsem valamiféle
elvont tudományos kutatás, az annak eredmé-
nyeképpen megszületõ szoftvercsomagoknak
óriási gyakorlati jelentõsége van. Ugyanis bár-
mely Linux rendszer, amelynek a kerneljébe
belefordították ezeket a hálózati modulokat,
teljesértékû ingyenes tûzfalként használható.
Vannak egyébként erre a technológiára épülõ
kereskedelmi termékek is mind dobozos szoft-
ver, mind komplett hardver-szoftver konfigu-
ráció formájában, amikor a „gyártó” tulajdon-
képpen néhány kisebb funkcióval és valami
grafikus felhasználói felülettel egészíti ki a
linuxos alaprendszert. Kadlecsik József sze-
rint a Linux alapú tûzfalak mind a teljesítmény,
mind a védelmi szint tekintetében tökéletesen
versenyképesek még a routerekbõl kialakított
célrendszerekkel is. Architekturális szempont-
ból ugyanis a szûk keresztmetszetet az jelen-
ti, hogy a hálózati csomagoknak az egyik há-
lózati interfészbõl el kell jutniuk a feldolgo-
zást végzõ CPU regisztereibe, illetve a köz-
ponti memóriába, majd onnan vissza egy má-
sik hálózati interfészbe. Minõségi különbsé-
get az jelentene, ha a teljes tûzfal-logika a

hálózati interfészbe lenne beépítve, így a cso-
magoknak nem kellene kilépniük a rendszer-
buszra, azonban ez még a routerekbõl kiala-
kított középkategóriás tûzfalak esetében sem
jellemzõ. Valójában erre nem is feltétlenül van
szükség, mert a KFKI hálózati szakértõje sze-
rint egy jó minõségû alaplapot és rendszer-
buszt, Pentium III processzort kb. 512 MB
memóriát tartalmazó PC hardverbõl olyan ol-
csó tûzfal építhetõ, amely nem korlátozza a
100Mbit/s-os hálózaton elérhetõ sávszélessé-
get. Ehhez felhasználhatunk pl. egy akár CD-
s bootolást is támogató debian linux disztri-
búciót, a megfelelõen bekonfigurált Netfilter
modulokkal. Jelenleg indultak el a KFKI-ban
kísérletek ezen konfiguráció teljesítmény-
korlátainak feltérképezésére a gigabites háló-
zatokon.

A Linux alapú tûzfalak tömeges, pro-
fesszionális felhasználására az NIIF körben

elõször azon a tavalyi nyilvános pályázaton
került sor, amelyben az ország 28 felsõokta-
tási intézményébe kerültek új PC-laborok, 1
milliárd forint értékben. Ennek a projektnek
a keretében 28 csomagszûrõ Linux alapú tûz-
fal beszerzésére is sor kerülhetett, amelye-
ket a KFKI RMKI Számítógéphálózati Köz-
pont szakemberei a helyi biztonsági szabály-
zatoknak megfelelõen a helyszínen telepítet-
tek és konfiguráltak. A projekt keretében ki-
fejlesztettek néhány kernelen kívüli segéd-
programot és egy karakteres, de könnyen
kezelhetõ konfigurációs programot. Külön
érdekessége volt a projektnek egy speciális
biztonságnövelõ kernelbõvítés alkalmazása,
ami a hálózati adminisztrációt egy, még a
rootnál is magasabb jogosultsági szinthez
köti. Így ha egy hacker netán be is jutna
rootként a rendszerbe, lényegében akkor se
lenne semmihez hozzáférése.

Az NIIF a jövõben is szeretné támogatni
ennek a gazdaságos, ugyanakkor mûszaki-
lag magas színvonalú tûzfalmegoldásnak a
terjesztését az NIIF intézmények körében,
ugyanis a hálózati biztonság fokozása min-
denhol a fejlesztések egyik stratégiai irányát
jelenti. A támogatás pontos formáját a Mû-
szaki Tanács még nem határozta meg, de az
már bizonyos, hogy a Pásztor Miklós veze-
tésével futó IPSZILON projektben („Ingye-
nes Programok Szeminárium és LabOra-
tórium, NIIF”) is hangsúlyos szerepet kap a
Linux alapú tûzfal. A további lehetõségek
között szerepel a PC-laborokhoz kifejlesz-
tett speciális segédprogramok frissítésének
a támogatása, vagy akár a Netfilter projekt
intézményes támogatása oly módon, hogy
néhány nemzetközi szinten is jegyzett hazai
fejlesztõ ne csak szabadidõs tevékenységként
foglalkozhasson ezzel.

A Netfilter projektrõl további részletek a
www.netfilter.org címen találhatók. q

Linux alapú tûzfalak az NIIF
intézményekben

Szupersztrádán
a gödöllõi

Városi Könyvtár

Kadlecsik József

2003 márciusában került sor Gödöl-
lõn arra az ünnepélyes átadásra,
amelynek keretében a Gödöllõi Vá-
rosi Könyvtár Információs Központ
100 Mbps sebességû, üvegszálas
összeköttetéshez jutott. A NI IF ,  a
Vivendi és a Szent István Egyetem
közremûködésével megvalósított pro-
jektben az internetes gerinchálózati
kapcsolatot a gödöllõi NIIF regioná-
lis központ biztosította. A felhaszná-
lók ezentúl a könyvtár infohídján, és
az Európai Uniós csatlakozással kap-
csolatos kérdésekre felállított tájékoz-
tató pultoknál egyaránt élvezhetik a
nagy sávszélességû kapcsolat nyújtot-
ta elõnyöket. (www.gvkik.hu)
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A számítógépek és az ezeket összekapcsoló há-
lózatok komplexitása, valamint az adminiszt-
rációjukhoz kapcsolódó problémák nehézzé
teszik, hogy napjaink számítógép-hálózatának
biztonságát hatékonyan menedzseljük. Sajnos
a hálózati és rendszergazdák többségének nincs
elég energiája és biztonsági tapasztalata, hogy
védekezzen a támadások ellen, és csökkentse a
lehetséges károkat. Ezzel függnek össze a nem-
zetközi szinten is egyre növekvõ számú számí-
tógépes biztonsági problémák.

A hasonló nehézségekkel küzdõ Hungarnet-
felhasználók támogatására indult el a Hungarnet
CSIRT (Collaboration of Security Incident
Response Teams) projekt, hogy a valóban euró-
pai szintû hálózati szolgáltatásokkal szinkronban
legyen a hálózati biztonság is. A feladatok ponto-
sítása érdekében a decemberi HBONE ülésen rö-
viden vázoltuk a HUNGARNET CSIRT koncep-
cióját, és felmérést végeztünk a HBONE-mene-
dzserek között kialakítandó szolgáltatásokat ille-
tõen. Ebbõl az derült ki, hogy a hálózattal kapcso-
latos információk összegyûjtésén és terjesztésén
túl a legfontosabb feladatok az incidenskezelés és
-koordináció, a biztonsági bejelentések és az ok-
tatás. Elsõ lépésként az incidensekre adandó reak-
ciókkal foglalkoztunk. Mivel egy biztonsági prob-
léma felmerülése esetén gyorsan és hatékonyan kell
cselekedni, forgatókönyveket dolgoztunk ki a leg-
gyakoribb incidensfajtákra, és ezek kezelését integ-

HUNGARNET CSIRT projekt
Elindult a Magyar
Országos Közös

Katalógus

A közelmúltban zárult le a Magyar
Országos Közös Katalógus (MOK-
KA) projekt elsõ szakasza: elkészül-
tek a közös katalogizáláshoz szüksé-
ges elemek (keresés, rekordok le- és
feltöltése) és a több mint 2,5 millió bib-
liográfiai rekordból felépülõ közpon-
ti adatbázis. Ebben bárki szabadon
kereshet, sõt, a rekordokat egyesével
bármelyik magyar és külföldi könyv-
tár szabadon átemelheti a saját adat-

ráltuk a HBONE hibajegykezelõ rendszerébe is. Így
minden nyitott és kezelt problémáról valós idejû
áttekintésünk van.

A tapasztalatok szerint az incidensek több-
sége ún. „open relay” bejelentés. Ennél vala-
mivel kisebb a feltört és illegális anyagokat
tartalmazó szerverekkel kapcsolatos bejelen-
tések száma. Érdekes módon a legutóbbi
Slapper worm csak kis mértékben érintette a
HUNGARNET felhasználókat. Ez részben a
HBONE-menedzsment gyors reagálásának
köszönhetõ, részben pedig annak, hogy a Mic-
rosoft SQL szervert viszonylag kevés
HUNGARNET tagintézményben használják.

Az elõbb említett felmérésbõl az is kide-
rült, hogy igény van rövid magyar nyelvû biz-
tonsági bejelentésekre. Ennek megvalósítási
módján jelenleg dolgozunk.

A Networkshop 2003 konferencián újabb
felmérést kívánunk végezni annak érdekében,
hogy mennél hatékonyabban tudjunk együtt-
mûködni a biztonsági problémák elhárításában,
és a Hungarnet közösség aktív bevonásával
megfelelõ oktatási anyagokat tudjunk kidolgoz-
ni. Várjuk minden HUNGARNET-tag tevékeny
közremûködését, hogy biztonságosabb legyen
mindannyiunk közös hálózata.

A projektrõl további információk a http://
csirt.iif.hu web oldalon találhatóak.

Mohácsi János q

Az NIIF Hírek 1. számában már jelent
meg  híradás  a  SEEREN  Projektrõl
(www.seeren.org), amelynek célja, hogy
megteremtse a délkelet-európai kutatási
és felsõoktatási hálózatok stabil nemzet-
közi konnektivitását és GEANT-kapcso-

lódását. A legújabb fejlemény, hogy az intenzív elõkészítõ munkák után március
21-én az EU Official Journal-ban megjelent a SEEREN hálózati kapcsolataira vo-
natkozó tenderfelhívás. Elõzetesen tizenöten jelezték az ajánlattételi szándéku-
kat, köztük négy, a hazai piacon is vezetõ pozícióban lévõ távközlési szolgáltató
(a GTS, a PanTel, a VIVENDI, valamint a T-Systems mögött a MATÁV). A jelentke-
zõknek az albániai, bosznia-hercegovinai, bulgáriai, macedóniai és szerbia-mon-
tenegrói kutatói hálózatok GEANT-összeköttetéseire kell ajánlatot tenniük. A ter-
vek szerint az ajánlatok kiértékelését és az egyeztetõ tárgyalásokat követõen a
szerzõdések aláírására kedvezõ esetben akár már júniusban sor kerülhet.
Ez reményt ad arra, hogy szeptembertõl már éljenek is a kapcsolatok az öt délkelet-
európai kutatói hálózat felé.

B.L.

bázisába, katalógusába is. Elõzetes
engedély alapján pedig a tömeges
export/import is lehetséges. A MOK-
KA projektet a 15 legnagyobb magyar
könyvtár indította el 1996-ban. Lelke
az NIIF egyik központi szerverén üze-
meltetett központi katalógus, amely az
Országos Széchényi Könyvtár, a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár helyi
adatbázisai mellett három szakkönyv-
tár és a tíz legjelentõsebb felsõoktatá-
si könyvtár katalógusainak rekordjai-
ból építkezik. Tekintettel arra, hogy a
tagkönyvtárak katalógusai lefedik a
magyar könyvtári állomány döntõ ré-
szét, a MOKKA által kínált keresési
lehetõség már ebben a kezdeti sza-
kaszban is óriási segítséget nyújt az ol-
vasóknak egy-egy dokumentum meg-
találásában. A projekt második szaka-
szában pedig az Országos Dokumen-
tumellátó Rendszer alapját képezõ 54
könyvtár lelõhely adatbázisa is beke-
rül a rendszerbe. A projekt honlapja a
www.mokka.hu címen található.


