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PLATON-U4 Plan prezentacji

� PLATON-U4:

� Cel, założenia, 

� Docelowe zastosowania i potencjalni użytkownicy

� Usługa PLATON-U4/Usługa Powszechnej Archiwizacji:

� Architektura

� Składniki, Mechanizmy

� Skalowalność

� Wybrane cechy

� PLATON-U4: Praktyczna realizacja usługi

� Składowanie danych sieciowych



PLATON-U4

Usługa Powszechnej Archiwizacji

PARTNERZY
• Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)

• Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH

• Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci 
Komputerowej

• Politechnika Białostocka (BIAMAN)

• Politechnika Częstochowska (PCz)

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, LubMAN UMCS (LUBMAN)

• Politechnika Łódzka, Centrum Komputerowe, (LODMAN)

• Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe (WCSS)

• Uniwersytet Warszawski, ICM

• Politechnika Świętokrzyska



� Cel:
� „Usługa powszechnej archiwizacji”

� Pomóc użytkownikom i instytucjom 
ZABEZPIECZYĆ ich dane

� Potencjalni użytkownicy
� Uczelnie, pracownicy uczelni, naukowcy

� Instytuty PAN i ich pracownicy

� Centra KDM

� Szpitale kliniczne

� Wirtualne laboratoria i biblioteki cyfrowe

� Operatorzy sieci miejskich MAN w ramach 

konsorcjum PIONIER

Cel, załoŜenia, zastosowania, uŜytkownicy



Cel, załoŜenia, zastosowania, uŜytkownicy (2)

� Dane są bardzo wartościowe: 

� Społeczeństwo Informacyjne....

� Wyniki badań i eksperymentów naukowych

� Materiały edukacyjne... 

=



� Docelowe zastosowanie
� Długoterminowa archiwizacja danych

� Kopie zapasowe
� Przechowywanie 2-go poziomu!! 

(ang. Secondary Storage)
� Zakładamy, że użytkownicy mają

lokalne systemy przechowywania

LOKALNY
SYSTEM

PRZECHOWYWANIA
(1-go poziomu)

UŜytkownik Sieć
PIONIER Usługa PLATON-U4 

KOPIA ARCHIWALNA/ZAPASOWA
(2-go poziomu)

Cel, załoŜenia, zastosowania, uŜytkownicy (3)



PLATON-U4: Implementacja

� Wdrożenie wyników projektu badawczego „Krajowy Magazyn 
Danych”:
� wrzesień 2009 – dostępny prototyp serwisu

(ostatni miesiąc projektu KMD)

� PLATON-U4 uzyskał licencje na oprogramowanie KMD 
od konsorcjum KMD

� Przygotowanie produkcyjnej wersji oprogramowania:
� Adaptacja i dostosowanie funkcjonalności KMD 

do potrzeb PLATON-U4 (U4-6)

� Opracowanie produkcyjnych metod i procedur zarządzania usługą (U4-7)

� Praca nad konfiguracją i zakupami infrastruktury (U4-8)

� Uruchomienie usługi w środowisku/infrastrukturze PIONIER



PLATON-U4: Architektura usługi (1)

• Użytkownik kontaktuje się z Węzłem Dostępowym

• Węzeł Dostępowy (AN):
– Oferuje różne Metody Dostępu do Danych: SSH, HTTP and GridFTP

– Żądania użytkowników są przechwytywane przez Metody Dostępu do Danych i 
tłumaczone na operacje Wirtualnego Systemu Plików

– Demon dla Danych:

» Implementuje operacje I/O Wirtualnego Systemu Plików np.:
create, open, read, write, getattr etc. 

» Wykonuje operacje na replikach np.:
tworzenie, usuwanie, odczytywanie/zapisywanie replik przechowywanych w 
Węzłach Przechowywania



Architektura usługi (2)

• Logiczne a fizyczne dane – Meta-Catalog

– MC zarządza logiczną strukturą systemu plików

– Utrzymuje informacje o replikach

• Profile Użytkowników – przechowywane w Bazie Użytkowników, zawierają m.in.:

– Profil/parametry usługi: poziom replikacji (liczba replik) i tryb (sychr./asynchr.)

– Preferowane/dozwolone lokalizacje replik

– Preferowane typy mediów przechowywania 
(np.. tylko dysk, tylko media szyfrowane)



Architektura usługi (3)

• Węzły Przechowywania (SN):
– Przechowują fizyczne repliki danych użytkownika,

– Dane są przechowywane na różnego typu mediach:

» Systemy Dyskowe,

» Biblioteki Taśmowe,

– SN oferuje Metody Dostępu do Replik dla Węzłów Dostępowych

– Na SN działa oprogramowanie HSM, które:
» Zarządza macierzami dyskowymi, bibliotekami taśmowymi,

» Migruje dany między klasami mediów (taśma<->dysk) na podstawie zdefiniowanych polityk



PLATON-U4: Architektura usługi (4)

• Zalety architektury

– De-centralizacja, rozproszenie danych i usług:
» Wiele punktów świadczenia usługi (Węzły Dostępowe),

» Wiele punktów przechowyania danych (Węzły Przechowywania),

– Automatyczna replikcja danych (synchr. & asynchr.),

– Semi-synchroniczna replikacja meta-danych,

– Centralna baza użytkowników (funkcjonalność: Single Sign-On),

– Skalowalność w wielu wymiarach:
» Liczba użytkowników i instytucji klienckich

» Przestrzeń przechowywania, liczba obiektów danych

» Wielkość ruchu od klientów



Zalety replikacji (1)

UŜytkownik Usługa PLATON-U4Dane 
uŜytkownika

Centrum
Danych 1

Centrum
Danych 3

Centrum
Danych 2

Replika 1 Replika 2 Replika 3

R E P L I K A C J A



Zalety replikacji (2)

Usługa PLATON-U4

Centrum
Danych 1

Centrum
Danych 3

Centrum
Danych 2

Replika 1 Replika 2 Replika 3

O D T W A R Z A N I EDane dostępne!

UŜytkownik Dane 
uŜytkownika



Bezpieczeństwo danych

• Dane szyfrowane w drodze do systemu:
– SSH, 

– HTTPS...

• Dane szyfrowane wewnątrz systemu:
– Łącza zabezpieczone kryptograficznie

• Dane przechowywane na szyfrowanych
mediach:

– Sprzętowe szyfrowanie 
w technologii taśmowej LTO4

• Fizyczne bezpieczeństwo danych:
– Centra Danych z kontrolą dostępu

– Trwałość danych/mediów gwarantowana
przez warunki środowiskowe



PLATON-U4: Realizacja usługi 



Węzeł przechowywania danych



Węzeł dostępowy



Centra danych

Redundantna klimatyzacja
Wiele linii zasilania System wczesnego ostrzegania

Serwerownia 



Składowanie danych sieciowych



Przechowywanie danych przez operatorów 
telekomunikacyjnych

• Jeżeli rozpatrywać konieczne do przechowywania przez operatorów 
telekomunikacyjnych (w tym jednostki MAN) dane należy wziąć pod uwagę 
dwa aspekty. 
– Pierwszy związany jest z retencją danych oraz udostępnianiem wszelkich danych o 

abonentach sieci, 

– natomiast drugi z kontrolą operacyjną (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne)

• W przypadku tzw. retencji danych operatorzy telekomunikacyjni 
(przedsiębiorcy) mają obowiązek przechowywać i utrwalać informacje o 
połączeniach, próbach połączeń, danych abonentów oraz danych łącza. 
Dane te należy przechowywać przez okres 24 miesięcy Definiuje to artykuł 
180c ust. 1
– Należy przewidzieć dodatkową przestrzeń dyskową dla szczegółowych baz danych o 

użytkownikach sieci zawierające wszystkie dane o abonentach

– Niewielkie ilości danych



Przechowywanie danych przez operatorów 
telekomunikacyjnych

• Jeżeli chodzi o tzw. kontrolę operacyjną to jest ona związana z nałożonymi 
na przedsiębiorców obowiązkami na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego
– Przedsiębiorca powinien zapewnić warunki do przeprowadzania kontroli operacyjnej 

oraz przechowywania pozyskanych danych na swój koszt. Mówią o tym art. 179 oraz art. 
180d ustawy. 

– Brak aktów wykonawczych do wymienionych artykułów

– Obowiązuje akt wykonawczy do uchylonego art. 181. reguluje to Ustawa z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych 
ustaw w art. 14 ust. 1

– Szacowana wielkość danych składowanych: 

• Rocznie - 30 TB dla jednostki MAN

• Rocznie – 600 TB dla konsorcjum PIONIER



• Wdrożenie usługi powszechnej archiwizacji 
– Pierwsza połowa 2010 roku

• Rozwiązanie bazujące na licencji Krajowego 
Magazynu Danych (KMD)

• Usługa realizowana przez 10 partnerów – jednostki 
MAN

• Udostępnienie infrastruktury dla całego konsorcjum 
PIONIER
– Składowanie danych dla operatorów MAN

– Archiwizacja danych dla naukowca, instytutu/wydziału, uczelni

Podsumowanie



Dziękuję za uwagę

Pytania?

Usługa Powszechnej Archiwizacji




