
RESERAPPORT – SUNET - INKUBATOR 
 

 

1. Resenärsinformation 

 

Deltagare: David Heed 

Myndighet: Örebro universitet 

 

Andra Svenska deltagare på konferensen:  

Roland Hedberg, UMU 

Leif Johansson, SUNET 

Maria Häll, SUNET 

Valter Nordh, SUNET 

 

Bonus: 

Anders Nilsson och Nordunet-teamet ordnade med Eduroam under konferensen 

 

2. Destination och syfte 

 

Syfte: Samverkan mellan organisationer, flertal parallella seminarier innefattande nya teknologier 

och anpassningar inom olika projekt hos andra organisationer. Samla erfarenheter och utbyta 

erfarnheter med andra NRENs och anslutna organisationer 

Arrangör: Terena 

Konferensplats: MEEC konferenscenter i Maastricht 

Datum för konferens: 20130602-20130606 

 

3. Researrangemang 

Resa hanterades och bokades via eget lärosäte. Resa och boende finansierades av 

SUNET/INKUBATOR. 

 

4. Innehåll 

 

Fullständigt program och presenationsmaterial finns publicerat på webplatsen: 

https://tnc2013.terena.org/core/schedule/list/day/all 

 

 

Egna summeringar av intressanta ämnen innefattade: 

Utmaningar för datacenter och NRENs: 

Hur ser framtiden ut? 

 

Internet of everything: 

Antal objekt som finns på internet 

ipv6 nödvändighet 

säkerhet inom enheterna 

 



Netflow för säkerhetsövervakning och uppföljning: 

Hur ser ett normalt trafikflöde ut. Forskning inom trafikmängder. 

 

Big data: 

Vad är big data? Varifrån kommer all information? 

 

Cloud och lagring: 

Nuvarande och framtida arkitektur? 

Virtualiseringstrender 

Routing resilience 

 

5. Personlig utvärdering och synpunkter 

 

Bra: 

+ Bredd av ämnen inom hela sektorn och inte bara nät(Tref) eller it-säk(SUSEC) som SUNET-

veckan historiskt varit. 

+ Internationellt perspektiv med representanter från olika delar av världen.  

+ Väldigt bra keynotes under konferensdagarna. 

+ Möjlighet att träffa och prata med olika personer man bara interagerat med på mailinglistor 

+ Återseende av personer man träffat på tidigare tillställningar 

 

 

Dåligt: 

- Restiderna samt under sveriges nationaldag vilket gjorde att två helgdagar blev resedagar men 

det får man räkna med tycker jag. Utgår man ifrån Stockholm är detta problem givetvis mindre. 

- Vissa seminarier höll ojämn kvalitet både kring innehåll och presentation. Dock med 

användargenererat innehåll så överväger guldkornen detta genom att "säljsnack" undviks. 

 

Generellt så höll allt bra klass och allt fungerade, det var inga direkta luckor i tiderna. 

 

6. Framtida TNC2014 

 

Nästa konferens är i Dublin, Irland där TNC2014 hålls. Information om denna sprids säkerligen 

under projektmöten eller SUNET-veckan. 


