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Zarys prezentacjiZarys prezentacji

� Wirtualne Organizacje w PL-Grid

� Cele prowadzonych prac

� Zagadnienia badawcze

� Architektura systemu

� Komponenty systemu

� Wykorzystywane technologie

� Przykładowe zastosowania
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Wirtualne Organizacje w PLWirtualne Organizacje w PL--GridGrid
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Cele prowadzonych pracCele prowadzonych prac

� UmoŜliwienie uŜytkownikom końcowym określenie na wysokim 
poziomie abstrakcji celu oraz wymagań tworzonej Wirtualnej 
Organizacji

� Automatyczna (lub semi-automatyczną) konfiguracja podsystemów 
PL-Grid odpowiadających za zarządzanie VO (np. VOMS)

� Optymalizacja dostępu do danych poprzez monitorowanie 
systemów przechowywania danych pod kątem określonych 
wymagań VO
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Zagadnienia badawczeZagadnienia badawcze

� Adaptacja, dostosowanie i rozszerzenie, zgodnie z potrzebami 
uŜytkowników PL-Gridu, narzędzi do zarządzania VO

� UmoŜliwienie semantycznej anotacji/opisu zasobów w środowisku 
PL-Grid w celu wsparcia procesu tworzenia VO

� Wsparcie procesu tworzenia VO na podstawie funkcjonalnych 
wymagań (celu VO) grupy uŜytkowników opisanych w sposób 
semantyczny oraz określenie zbioru zasobów wg potrzeb 
uŜytkowników

� Konfiguracja systemów bezpieczeństwa, monitorowania, rozliczania 
itp. w celu automatycznego uruchomienia nowej VO
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Zagadnienia badawczeZagadnienia badawcze

� Automatyzacja adaptacji zastanego opisu zasobów (RDBMS, LDAP, 
XML) do postaci semantycznej

� Monitorowanie efektywności dostępu do danych poprzez 
udostępnienie moŜliwości doboru monitorów i estymatorów kosztu 
dostępu do danych z wykorzystaniem semantyki

� Rozszerzenie funkcjonalności wybranych systemów monitorowania 
o moŜliwość monitorowania systemów przechowywania danych
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Architektura systemuArchitektura systemu
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Komponenty systemuKomponenty systemu

� Interfejs u Ŝytkownika – umoŜliwia definiowanie wymagań dla nowo tworzonej 
Wirtualnej Organizacji, określanie celu działania VO oraz kryteriów i warunków jej 
działania

� X2R – jest systemem umoŜliwiającym pół-automatyczne tłumaczenie zastanego 
opisu zasobów (sprzętowych, programowych oraz domenowych) do zunifikowanej 
postaci semantycznej

� Konfigurator bezpiecze ństwa – ten komponent odpowiada za analizę wymagań 
uŜytkowników pod kątem bezpieczeństwa i automatyczną konfigurację odpowiednich 
komponentów związanych z autentykacją i autoryzacją w ramach danej VO

� Konfigurator monitorowania – ten komponent odpowiada za konfigurację warstwy 
monitorowania tak, aby zapewnić śledzenie wymaganych przez uŜytkowników 
parametrów QoS

� Estymatory czasu dost ępu – komponenty zintegrowane z istniejącymi w 
środowisku PLGrid systemami zarządzania danymi w celu szacowania w czasie 
rzeczywistym czasu dostępu do danych w celu optymalizacji wyboru replik

� Zarządca replik – komponent jest odpowiedzialny za wybór optymalnych replik 
plików oraz za zarządzanie strategiami replikacji plików odpowiadających konkretnej 
Wirtualnej Organizacji
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Wykorzystywane technologieWykorzystywane technologie

� Interfejs uŜytkownika

� Vine Toolkit

� Warstwa bezpieczeństwa
� PERMIS
� VOMS
� UUDB

� Warstwa monitorowania
� GEMINI
� JIMS

� Inne: 
� Jena
� OWL
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Przykłady zastosowaniaPrzykłady zastosowania
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Przykłady zastosowaniaPrzykłady zastosowania
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PodsumowaniePodsumowanie
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