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A HBONE kutatói hálózatot fej-
leszt! és m"ködtet! Nemzeti
Információs Infrastruktúra 

Fejlesztési (NIIF) Program országos 
szint", integrált számítógép-hálózati
infrastruktúrát, valamint erre épül!,
együttm"ködést segít! kommunikáci-
ós és információs szolgáltatásokat, fej-
lett alkalmazási és tartalomkezel! kör-
nyezetet biztosít az akadémiai szféra 
szerepl!inek. Ez az infrastruktúra
félezer tagintézmény mintegy 
700 ezer felhasználójának ad 10 
gigabit/s-os sávszélesség! hozzá-
férést az ország határain belül, il-
letve a nemzetközi projektek ke-
retében elérhet" er"forrásokhoz.

A központi költségvetésb!l fi nan-
szírozott NIIF fejlesztéssel és üzemel-
tetéssel összefügg! feladatait a NIIF
Intézet (NIIFI) koordinálja a Prog-
ram Tanács irányítása és a M"szaki
Tanács szakmai közrem"ködése
mellett, szorosan együttm"ködve
a felhasználói közösséget tömörít! 
Hungarnet Egyesülettel.

A több mint másfél évtizede üzemel!
HBONE m"szaki lehet!ségei azon-
ban mára kimerültek, a hálózatot al-
kotó eszközök a technológiát illet!en 
elévültek, mivel ezen a téren legutóbb 
2003–2004-ben került sor jelent!s fej-
lesztésre. A nemzetközi tapasztalatok 
ugyanakkor azt mutatják, hogy az eu-
rópai országokban a kutatók mintegy 
kétharmada már 1 terafl opsnál
nagyobb számítási teljesítményt adó 
szuperszámítógépes (high performance

computing, HPC) er!forrásokhoz is 
hozzáfér (1 terafl ops feldolgozási
teljesítmény másodpercenként 1012 le-
beg!pontos számítási m"velet vég-
rehajtását jelenti). Ez a körülmény 
egyrészt jelent!sen növeli Európa 
kutatási-fejlesztési potenciálját és ver-
senyképességét, másrészt magasra he-
lyezi a mércét az ilyen irányú nemze-
ti, közöttük a magyarországi fejleszté-
sek számára. 

Ennek tükrében napjainkra elen-
gedhetetlenné vált a HBONE há-
lózat és az általa elérhet! szolgálta-
tások jelent!s továbbfejlesztése és
európai élvonalba emelése. Ezt hiva-
tott megvalósítani a HBONE+ pro-
jekt, amelyet idén júliusban Baja Ferenc
infokommunikációért felel!s kor-
mánybiztos, a Miniszterelnöki Hivatal 
államtitkára, Manherz Károly, az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium szakál-
lamtitkára, valamint Nagy Miklós,
a NIIF intézeti igazgatója indított
útjára. A HBONE+ a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program és 
a Közép-magyarországi Operatív
Program kiemelt projektjeit (TIOP–
1.3.2-08/1–2009–0001 és KMOP–
4.2.1/A_2–2009–0001) öleli fel, ame-
lyeket a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség – az Európai Unió társfi nan-
szírozásában – mintegy 4,2 milliárd 
forinttal támogat az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv részeként.

– A HBONE+ projekt során a tu-
dományos kutatás, az innovatív fej-
lesztés, valamint a fels!oktatás számá-

ra Magyarországon is olyan informa-
tikai alap-infrastruktúrát építünk ki, 
amely technológiai színvonalát tekint-
ve hasonló lesz az Európai Unió leg-
fejlettebb tagállamaiban rendelkezés-
re álló, akadémiai IT-környezethez – 
mondta Mohácsi János, a NIIF Intézet 
projektkoordinációs és hálózattervezé-
si igazgatóhelyettese, a HBONE+ pro-
jekt vezet!je. 

A HBONE+ projekt 
keretében megvalósuló 
fejlesztések négy terület-
re terjednek ki. Ezek egyi-
ke az adathálózati infra-
struktúra továbbfejleszté-
se és integrálása az euró-
pai fels!oktatási és kutatói 
adathálózatba. Korszer" 
kollaborációs szolgálta-
tások (pl. videokonferen-
cia, VoIP) bevezetésével 
sor kerül a kutatás-fejlesz-
tés hatékonyságát növel!, 
virtuális kutatói környe-
zet kialakítására. A fejlesz-
tések következ! területét 
egy felhasználóazonosító 
és jogosultságkezel! köz-
tes infrastruktúra kiala-
kítása és implementálása képezi. Nem 
utolsósorban a projekt jelent"s mér-
tékben hozzájárul egy elosztott, 
nagy feldolgozási teljesítményt 
adó és nagy sebesség! adatátvi-
telt biztosító számítási és adat-
tárolási infrastruktúra kiépítésé-
hez is.

– A TIOP 1.3.2 és a KMOP 4.2.1A_2
projekt fi nanszírozására jóváhagyott 
4,2 milliárd forintos keretb!l mint-
egy 1,2 milliárd forintot fordíthatunk 
szuperszámítógépes fejlesztésekre – 
mondta Mohácsi János. – Ennek kö-
szönhet!en a TIOP 1.3.2 projekt kere-
tében három egyetemi központban fo-
gunk HPC-projektet megvalósítani:
a Szegedi Tudományegyetemmel, 

a Debreceni Egyetem-
mel és a Pécsi Tudomány-
egyetemmel közösen egy-
egy európai színvonalú 
szuperszámítógép-köz-
pontot építünk. A jöv! év 
tavaszára megvalósuló fej-
lesztések eredményeként 
legalább 9 terafl ops fel-
dolgozási teljesítményt és 
minimum 250 terabájt ka-
pacitású adattárolási inf-
rastruktúrát tervezünk 
kiépíteni, ami már bizto-
sítani fogja a magyar ku-
tatók versenyképességét. 

A HBONE+ projekt
részeként megvalósuló
szuperszámítógépes fej-
lesztések eredményeként 

Magyarország az európai szuperszámító-
gépeket és számítóhálózatokat (grideket) 
integráló konzorciumoknak (DEISA, 
EGEE, PRACE) is teljes jogú tagjává
válhat, így a hazai kutatók az Európai 
Unió keretében elérhet! kapacitásokhoz 
is az eddigieknél jóval egyszer"bben fér-
hetnek majd hozzá 2010-t!l.

Az alapkutatás ma már a tudomány szinte valamennyi területén olyan nagy számítógépes feldolgozási teljesítményt igényel, 
amely sok esetben csak a kutatóintézetek országos vagy nemzetközi szint! összefogásával biztosítható. Az ilyen együttm!ködés 
kialakítására számos projekt indult az Európai Unióban, és a nyolcvanas évekt"l kezd"d"en ezt célozza hazánkban is az Információs 
Infrastruktúra Fejlesztési Program. Ennek egyik eredménye a HBONE, a hazai akadémiai közösség gerinchálózata, amelynek jelenleg 
zajló továbbfejlesztésével a jöv" évt"l minden eddiginél nagyobb szuper-számítógépes kapacitás is szolgálja majd a magyarországi 
kutatói, fels"oktatási és közgy!jteményi közösséget. [Összeállította: Kis Endre]
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