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Agenda 

• FEDERICA– załoŜenia, cele, uŜytkownicy

• Charakterystyka i działanie infrastruktury

• Infrastruktura fizyczna – rozmieszczenie węzłów

• Infrastruktura obliczeniowa i wirtualizacja zasobów

• Infrastruktura sieciowa



Projekt FEDERICA , finansowany w ramach w ramach Siódmego 
Programu Ramowego, tworzy wirtualne środowisko sieciowe 
przeznaczone do testowania i badania nowych protokołów oraz  
architektur sieciowych. 

http://www.fp7-federica.eu/



Cele projektu

• Stworzenie Europejskiej e-infrastruktury składającej się z zasobów sieciowych i 
obliczeniowych,  której celem jest tworzenie wirtualnych środowisk sieciowych (slice)

• Wsparcie dla badań nad Internetem Przyszłości zarówno dla środowiska akademickiego jak i 
komercyjnego

• Udostępnienie odizolowanego środowiska testowego, dla eksperymentów które mogą mieć 
negatywny wpływ na produkcyjne środowiska sieciowe

• Stworzenie mechanizmów pozwalających badaczom na kontrolowanie zasobów wewnątrz 
slice’ów

• Prowadzenie badań nad wirtualizacją zasobów sieciowych, w szczególności kontroli,  
monitoringu i zarządzania usługami wirtualizacji, zorientowanymi  na uŜytkowników w 
wielodomenowym środowisku federacyjnym.

• Wyznaczanie szlaków nowych badań oraz  zdobywanie doświadczenia w odniesieniu do 
Europejskich Sieci Naukowo-badawczych  następnych generacji



UŜytkownicy

Infrastruktura projektu FEDERICA dedykowana jest 
dla szerokiego środowiska naukowego zajmującego 
się rozwojem Internetu Przyszłości, w tym dla

– Naukowców

– Doktorantów

– Zespołów badawczych przy uniwersytetach i 
ośrodkach naukowych

– Producentów sprzętu i oprogramowania

– Projektów naukowych



Charakterystyka i ogólne działania infrastruktury (1)



Ogólna charakterystyka i działanie infrastruktury (2)



Slice wirtualne środowisko uŜytkownika

• KaŜdy eksperyment odbywa się w 
dedykowanym wirtualnym środowisku

• Wszystkie eksperymenty są odizolowane 
od siebie  i nie wpływają na siebie 
nawzajem

• MoŜliwość rezerwacji dowolnej liczby 
wirtualnych maszyn, logicznych 
routerów, w dowolnej definiowanej przez 
uŜytkownika topologii.  

• Eksperymenty mogą być powtarzane z 
zachowaniem tych samych warunków 
sieciowych

• Odizolowanie środowiska wirtualnego od 
sieci publicznej poprzez zastosowanie 
punktu dostępowego.



Infrastruktura  fizyczna –logiczne połączenia

• 14 połączonych 
węzłów

• Połączenia 1GbE w 
ramach sieci GÉANT

• 25 serwerów 
obliczeniowych

• 4 routery  40x1GbE

• 11 przełączników 
24x1GbE



Infrastruktura fizyczna –w ęzły podstawowe

• 4 węzły podstawowe
• Topologia połączeń kaŜdy z 

kaŜdym.
• Połączenia z dedykowanymi 

kanałami optycznymi  1GbE 
w ramach sieci GN+

• KaŜdy węzeł wyposaŜony w:
– Router Juniper MX480
– Co najmniej dwa serwery 

obliczeniowe
– Opcjonalnie serwery 

usługowe



Infrastruktura fizyczna- w ęzły dodatkowe

• 10 węzłów dodatkowych

• KaŜdy węzeł wyposaŜony w

– przełącznik  Juniper
EX3200

– co najmniej jeden serwer 
obliczeniowy

• W węźle RedIRIS dwa 
przełączniki Juniper EX4200 ze 
względu na duŜą ilość połączeń



Infrastruktura fizyczna –serwer dostępowy

• Obsługa uŜytkowników 
projektu

• Baza zleceń rezerwacji 
zasobów dla slice’ów

• Repozytorium obrazów 
wirtualnych maszyn

• Dedykowane serwery 
dostępowe dla wszystkich
slice’ów



Infrastruktura fizyczna - monitoring

• Dedykowany serwer dla 
monitoringu całej 
infrastruktury (fizycznej i 
wirtualnej)

• Dostęp dla 
uŜytkowników do 
statystyk monitoringu 
slice`a



Infrastruktura obliczeniowa

Sun Fire X2200 M2 configuration

Procesor

2x Quad Core AMD 
Opteron Processor 2356 

(2,3 GHz)

Pamieć
16GB (up to 64GB)
wspracie dla ECC

Interfejsy sieciowe

4 x 10/100/1000BaseT
2x PCI-Express Dual 

10/100/1000BaseT card

Serial port 1x DB-9 

Interfejs zarządzania
Procesor typu Embeded
Lights Out Management

Dyski twarde
2x 500GB SATAII 7200 

rpm

Obudowa 1U

Wysokość 43mm

Szerokość 425.5mm

Głębokość 633.7mm

Waga 11.60kg



Infrastruktura obliczeniowa-wirtualizacja zasobów

• Na serwerach obliczeniowych 
zainstalowany jest system 
operacyjny VMWARE ESXi

• Stabilna i darmowa 
implementacja środowiska 
wirtualizacji

• Elastyczne zarządzanie i 
monitoring wirtualnych 
zasobów

• Dostęp do wirtualnych maszyn 
poprzez GUI, oraz zdalny pulpit 
VNC

• Udokumentowane API dostępu 
do zarządzania systemem z 
poziomu technologii Web 
service i SSH



Infrastruktura sieciowa

• Przepustowość interfejsów 
1GbE lub 10 GbE
•MoŜliwość wirtualizacji 
połączeń poprzez technologię 
VLAN i MPLS
•MoŜliwość tworzenia 
logicznych routerów (MX480)i  
udostępnianie ich dla 
eksperymentów uŜytkowników
•Łatwa rozbudowa głównych
węzłów poprzez instalowanie 
dodatkowych modułów



Dziękuj ę za uwagę


