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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η χρήση πόρων που παρέχονται σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα έκανε 

επιτακτική την ανάγκη για ανάπτυξη εργαλείων που θα περιγράφουν και θα  

εξασφαλίζουν το απαιτούµενο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών κατά την ανάθεση  και 

δέσµευση των πόρων που αυτές παρέχουν. Το επίπεδο ποιότητας µιας υπηρεσίας 

µπορεί να περιγραφεί µε την χρήση Συµφωνιών Ποιότητας Υπηρεσιών (Service Level 

Agreements SLAs). Σκοπός της διπλωµατικής είναι η αναζήτηση πόρων και 

υπηρεσιών σε ένα κατανεµηµένο περιβάλλον µε βάση  το επίπεδο της ποιότητας των 

υπηρεσιών που προσφέρουν και το οποίο θα εκφράζεται µέσω ενός SLA που 

συµφωνείται µεταξύ του παροχέα και του πελάτη. Για την υλοποίηση 

χρησιµοποιείται  η πλατφόρµα GRIA και συγκεκριµένα τα εργαλεία που παρέχει για 

την δηµιουργία GRIA  υπηρεσιών καθώς και οι υπηρεσίες που προσφέρει για τη 

δηµιουργία SLAs. 

 

 

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Grid, distributed environment, Service Level Agreement (SLA), Contextualised 

Registry, GRIA, Web Service, resource, concept, Registry Domain Model (RDM), 

ooXmlQL query, service discovery 
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ABSTRACT  

 

 
The use of the resources provided in distributed environments has made it an urgent 
need to develop tools that will describe and ensure the required quality of service 
during the commitment  and managing of the resources they provide. The level of 
quality service can be described by the use  Service Level Agreements (Service Level 
Agreements SLAs).  
   The purpose of this thesis is the discovery of resources and services in a distributed 
environment based on the level of quality of services they offer and which will be 
expressed through an SLA which has already be negotiated between the service 
provider and the client. Platform GRIA has been used for the implementation  and 
particularly the tools provided for the development of GRIA services and the services 
it offered for creation and management of SLAs. 
 
 
 
KEYWORDS 
 

Grid, distributed environment, Service Level Agreement (SLA), Contextualised 

Registry, GRIA, Web Service, resource, concept, Registry Domain Model (RDM), 

ooXmlQL query, service discovery 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι η αναζήτηση πόρων σε δίκτυο 

πλέγµατος διαφόρων υπολογιστών σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο επίπεδο ποιότητας 

υπηρεσιών που ζητείται από τον χρήστη. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης θα είναι  

οι υπηρεσίες που µπορούν να παρέχουν τους ζητούµενους πόρους, τα SLA Templates 

που θα ικανοποιούν τα ζητούµενα κριτήρια ποιότητας της υπηρεσίας και ο πάροχος 

(υπολογιστής) που παρέχει τα παραπάνω. Ο χρήστης µπορεί στη συνέχεια να 

συµφωνήσει το SLA για την συγκεκριµένη υπηρεσία. Για την δηµιουργία και παροχή 

των παραπάνω πόρων χρησιµοποιήθηκε η πλατφόρµα GRIA. 

  Στα επόµενα κεφάλαια, αναλύεται η δηµιουργία των απαιτούµενων πόρων 

στο περιβάλλον του GRIA, η δηµιουργία του χώρου όπου καταχωρούνται, η 

υλοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης και ο τρόπος χρήσης των αποτελεσµάτων. 

Πιο συγκεκριµένα,  στο πρώτο κεφάλαιο  αναλύεται η έννοια του Πλέγµατος, η 

έννοια του SLA  και πώς χρησιµοποιείται ένα SLA για την εύρεση υπηρεσιών σε ένα 

Πλέγµα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση της πλατφόρµας GRIA και των βασικών  

υπηρεσιών της που θα χρησιµοποιηθούν στην υλοποίηση. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται  λεπτοµερώς  η υλοποίηση των υπηρεσιών του 

GRIA  και ο τρόπος χρησιµοποίησης τους, καθώς και η δηµιουργία µίας καινούριας 

GRIA υπηρεσίας.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος και η 

υλοποίηση του η οποία περιλαµβάνει την δηµιουργία ενός  registry, την  καταχώρηση 

των  πόρων σε αυτό  καθώς και την αναζήτηση τους στην συνέχεια από τον χρήστη. 

Τέλος στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σενάρια που υλοποιήθηκαν και τα 

αποτελέσµατα τους. Στα σενάρια αυτά ο χρήστης υποβάλλει ερωτήµατα στο registry 

στα οποία εκφράζει τους περιορισµούς που θέλει να ικανοποιούν οι ζητούµενες 

υπηρεσίες. Στην συνέχεια ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα για 

να συµφωνήσει ένα SLA.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

1. Η Ποιότητα των Υπηρεσιών σε κατανεµηµένα  
     περιβάλλοντα 

 
1.1. Τι είναι  Πλέγµα (Grid) 

 
Πλέγµα (Grid) είναι η συνεργατική, κοινή χρήση πόρων (resources) και επίλυση 
προβληµάτων σε εικονικούς οργανισµούς που αποτελούνται από πολλούς επιµέρους 
οργανισµούς. Σύµφωνα µε το [1] η λειτουργία ενός Πλέγµατος συνοψίζεται στις 
παρακάτω τρεις λειτουργίες: 
 

1)     Ένα πλέγµα συγκεντρώνει και συνδυάζει πόρους και χρήστες  που δεν υποβάλλονται 
σε κάποιον κεντρικό έλεγχο αλλά ανήκουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα ελέγχου και 
διαχείρισης όπως για παράδειγµα ένας υπολογιστής γραφείου του χρήστη έναντι ενός 
κεντρικού υπολογιστή που πραγµατοποιεί τον έλεγχο. Σε ένα Πλέγµα µπορεί να 
υπάρχουν διαφορετικές µονάδες διαχείρισης της ίδιας επιχείρησης  ή διαφορετικών 
επιχειρήσεων όπου γίνεται ο χειρισµός διαφόρων σηµαντικών θεµάτων όπως είναι η 
ασφάλεια, οι αρχές πρόσβασης, οι πληρωµές, δηµιουργία  οµαδοποιήσεων για 
βελτίωση της διαχείρισης. 

 
2)       Ένα Πλέγµα χρησιµοποιεί πρωτόκολλα τα οποία είναι πρότυπα, ανοιχτά και γενικού  
          σκοπού και διεπαφές για την επικοινωνία µε τον χρήστη. ∆οµείται από πρωτόκολλα 
          για πολλαπλές χρήσεις  και διεπαφές µέσω των οποίων γίνεται ο χειρισµός βασικών 
          θεµάτων όπως η πιστοποίηση και η εξουσιοδότηση, η ανακάλυψη πόρων και η 
          πρόσβαση στους παρεχόµενους πόρους. Τα πρωτόκολλα αυτά πρέπει να είναι 
          πρότυπα και ανοιχτά.  

 
3)     Σκοπός του είναι να συνδυάζει τους πόρους που παρέχει έτσι ώστε να προσφέρονται 

στους χρήστες διαφορετικά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών. Τα επίπεδα αυτά 
ποιότητας υπηρεσιών µπορεί να έχουν σχέση για παράδειγµα µε τον χρόνο 
απόκρισης, µε τον ρυθµό µετάδοσης των δεδοµένων , µε την ασφάλεια και την 
ταυτόχρονη ανάθεση πολλών και διαφορετικών τύπων πόρων ώστε να ικανοποιούν 
ακόµα και τις πιο σύνθετες απαιτήσεις των χρηστών. Έτσι η χρησιµότητα του 
συνδυασµένου συστήµατος καταλήγει να είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από το 
άθροισµα των επιµέρους τµηµάτων της. Με αυτό τον τρόπο η χρησιµότητα και η 
ευελιξία αυτού του συνδυασµένου συστήµατος καταλήγει να είναι µεγαλύτερη από το 
απλό άθροισµα των επιµέρους  τµηµάτων του συστήµατος. 
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1.2. ∆ιαχείριση της ποιότητας υπηρεσιών στο Grid  
           Computing 

 
   To Πλέγµα εµφανίστηκε ως ένα πρότυπο παράδειγµα  διαµοιραζόµενων µέσων  µε 
σκοπό την καλύτερη συνεργασία µεταξύ των διαφορετικών συστηµάτων παροχής 
υπηρεσιών και άλλων πόρων  αλλά και την βελτιστοποίηση  της ανάθεσης και 
χρησιµοποίησης πόρων. Ένα Πλέγµα αποτελείται από ένα σύνολο κόµβων. Κάθε 
κόµβος µπορεί να είναι ένα  σύστηµα που διαχειρίζεται ένα σύνολο από πόρους. 
Κάθε κόµβος µπορεί να είναι ένα µοναδικό σύστηµα ή µία οµάδα συστηµάτων           
(cluster). Οι πόροι, τους οποίους διαχειρίζονται οι κόµβοι,  µπορεί να είναι ένα 
δίκτυο, ένα σύστηµα, κάποια εφαρµογή, ένα αποθηκευτικό µέσο, CPU ή γενικά 
κάποιο άλλο είδος εξοπλισµού.  
    To Grid ξεκίνησε να εφαρµόζεται σε ακαδηµαϊκά περιβάλλοντα και για 
ακαδηµαϊκούς σκοπούς για αυτό η βασική αρχή για την λειτουργία του ήταν αυτή της   
“βέλτιστης προσπάθειας” (“best effort”). Στην συνέχεια όµως άρχισε να 
χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για εµπορικούς σκοπούς.  Εµφανίστηκε έτσι η 
ανάγκη για παροχή πολύ αυστηρότερων εγγυήσεων στους χρήστες από ότι µπορούσε 
να παρέχει η αρχή της «βέλτιστης προσπάθειας» για τους πόρους που θα τους 
παρείχε.  
  Οι εγγυήσεις και δεσµεύσεις που απαιτούνται προς τους χρήστες των πόρων  µπορεί 
να γίνει µε την χρήση Συµφωνιών Ποιότητας Υπηρεσιών (Service Level Agreements  
SLAs).  
 

1.3. Τι είναι ένα SLA, γιατί και πώς πρέπει να 
            χρησιµοποιηθεί σε κατανεµηµένο περιβάλλον 

 
Ένα SLA είναι µία επίσηµα ορισµένη συµφωνία µεταξύ δύο µερών που έχει 
προκύψει µετά από διαπραγµάτευση. Αποτελεί συµβόλαιο ανάµεσα σε καταναλωτές 
και στους παρόχους υπηρεσιών (service providers) που παρέχουν στους καταναλωτές 
τις υπηρεσίες τους ή ανάµεσα σε πάροχους υπηρεσιών [2]. Σε γενικές γραµµές στο 
SLA καθορίζεται το γενικό πλαίσιο για την παροχή των υπηρεσιών, οι 
προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την 
ανάθεση των πόρων, ο καταµερισµός των ευθυνών σε καταναλωτές και παρόχους, οι 
εγγυήσεις που παρέχονται στους καταναλωτές για την χρησιµοποίηση των πόρων από 
τους παρόχους και οτιδήποτε άλλο προσδιορίζει το επίπεδο της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να καθορίζει τα επίπεδα 
διαθεσιµότητας ενός πόρου, το επίπεδο εξυπηρετικότητας, η απόδοση, η 
λειτουργικότητα, η παρεχόµενη ασφάλεια, τα επίπεδα ανεκτής καθυστέρησης. Σε ένα 
SLA µπορεί ακόµα να καθορίζεται η χρέωση για την χρήση των πόρων που παρέχει η 
υπηρεσία καθώς επίσης και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση 
παραβίασης των όρων που έχουν συµφωνηθεί στο SLA από οποιοδήποτε από τα δύο 
µέρη. 
 
Σύντοµη ιστορική αναδροµή 
 
Τα SLAs χρησιµοποιούνται από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 από 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ως µέρος των συµβολαίων τους µε τους πελάτες τους. 
Στην συνέχεια τµήµατα του Information Technology (IT) σε µεγαλύτερες 
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επιχειρήσεις υιοθέτησαν την ιδέα να χρησιµοποιήσουν SLAs µε τους πελάτες τους – 
χρήστες σε άλλα τµήµατα µέσα στην ίδια εταιρεία ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να 
γίνεται σύγκριση της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχεται µε αυτήν που έχουν 
δεσµευθεί να παρέχουν και έτσι να θεωρήσουν και την εναλλακτική να παρέχουν IT 
υπηρεσίες σε κάποια εξωτερική εταιρεία. 
 
∆οµή SLA 
 
Υπάρχουν αρκετές προτεινόµενες δοµές αλλά όλες έχουν ένα κοινό βασικό τµήµα το 
οποίο και περιγράφεται παρακάτω. 
 
Ένα SLA Template αποτελείται από ένα σύνολο τεχνικών και µη τεχνικών 
παραµέτρων και παρέχεται από µία διαχειριστική περιοχή (domain). Ο ορισµός του 
SLA έχει ένα βασικό µέρος το SLS (Service Level Specification) που αποτελείται 
από το σύνολο των τεχνικών παραµέτρων µε τις αντίστοιχες τιµές τους. Το SLS 
υλοποιείται στο τµήµα SLO (Service Level Object) [3] και καθορίζονται οι στόχοι οι 
οποίοι πρέπει να επιτευχθούν από το SLS [2]. Στην υλοποίηση της εργασίας 
χρησιµοποιήθηκε η µορφή των SLA Templates που παρέχεται από την πλατφόρµα 
GRIA και η οποία εξηγείται αναλυτικά  παρακάτω. 
 
Γιατί µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα SLAs στα GRID 
 
Η τεχνολογία Πλέγµατος κινείται όλο και περισσότερο προς την  τεχνολογία των 
διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services) (Open Grid Services Architecture) και αφού 
τα SLAs ήδη χρησιµοποιούνται ευρέως µε τις υπηρεσίες διαδικτύου, εφαρµόζονται 
µε επιτυχία και για την διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών και πόρων προς τους 
πελάτες [4]. 
Στο [5] αναφέρεται ότι στην περίπτωση του Grid το SLA θα είναι η συµφωνία που θα 
ορίζει τι πόροι θα παρέχονται στον πελάτη και πόσο θα χρεώνεται για την χρήση των 
πόρων της υπηρεσίας. Για παράδειγµα ένα SLA µπορεί να ορίζει ότι θα επιτρέπεται 
να φορτωθούν µέχρι 1 Τb δεδοµένων ανά µήνα σε κάποιο αποθηκευτικό χώρο, ότι ο 
χρήστης θα χρεώνεται µε 1 ευρώ ανά Gb και ότι µπορούν να τρέχουν µέχρι 30 
εφαρµογές ταυτόχρονα µε χρέωση ένα ευρώ ανά CPU ανά ώρα. 
 
 
Πώς χρησιµοποιούνται τα SLAs σε Grid περιβάλλοντα 
 
   Για να µπορεί ένα Πλέγµα να παρέχει αυτές τις εγγυήσεις µέσω SLAs  θα έπρεπε να  
αναπτυχθούν εργαλεία που θα έδιναν την δυνατότητα να συλλέγονται δεδοµένα και 
πληροφορίες για τον βαθµό και το είδος της χρησιµοποίησης των πόρων από τους 
χρήστες και να γίνονται µετρήσεις πάνω σε αυτά τα δεδοµένα. Θα έπρεπε να 
παρέχουν επιπλέον την δυνατότητα, µέσω των αποτελεσµάτων τους να 
παρακολουθείται  η χρησιµοποίηση και η διαθεσιµότητα των πόρων και  να γίνεται 
διαχείριση της απόδοσης και της λειτουργίας τους. Επιπλέον τα αποτελέσµατα από 
την επεξεργασία των παραπάνω δεδοµένων θα πρέπει να αξιολογούνται και να 
συγκρίνονται µε τις δεσµεύσεις προς τους καταναλωτές που έχουν προηγηθεί. Η 
αυτοµατοποίηση της παραπάνω διαδικασίας είναι πολύ σηµαντική εξαιτίας της 
µεγάλης της πολυπλοκότητας. 
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   Έχουν γίνει διάφορες µελέτες και εργασίες πάνω σε αυτά τα θέµατα που αφορούν 
την χρήση και  διαχείριση των SLAs σε Grid περιβάλλοντα και για την επίλυση 
διαφόρων συναφών προβληµάτων. Παρακάτω δίνονται κάποιες από αυτές. 
 
   Ένα σηµαντικό θέµα είναι ο ορισµός των SLAs και η διαχείριση τους σε 
περιβάλλοντα πλέγµατος. Ένα πρόβληµα που υπάρχει στον τοµέα αυτό είναι ότι στα  
εµπορικά περιβάλλοντα Πλέγµατος µπορεί να υπάρχουν πολλές οµάδες συστηµάτων 
(clusters) που σχηµατίζουν το Πλέγµα µιας επιχείρησης  ή ακόµα και πολλά 
συνεργαζόµενα Πλέγµατα διαφορετικών επιχειρήσεων που παρέχουν όµως µία κοινή 
διεπαφή για την παροχή πόρων στους πελάτες καθώς επίσης και πολλοί πελάτες. 
Αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχουν πολλά SLAs µε πολλά και διαφορετικά metrics 
(µονάδες µέτρησης για κάθε πόρο) το καθένα, ακόµα και για την ίδια εφαρµογή  για 
τα οποία όµως οι µετρήσεις γίνονται τοπικά όπου ορίζονται. Εποµένως θα πρέπει να 
υπάρχει ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης SLA  που θα συγκεντρώνει τα διανεµηµένα SLΑs 
και θα τα συναθροίζει σε ένα γενικότερο SLA. Στο  [4] παρουσιάζεται η 
αρχιτεκτονική ενός τέτοιου συστήµατος διαχείρισης SLA για ορισµό και έλεγχο 
SLAs  ώστε να αντιµετωπίζεται το παραπάνω πρόβληµα. Η αρχιτεκτονική αυτή 
βασίζεται σε ένα δίκτυο από  πληρεξούσιους (proxies) που µπορούν να επικοινωνούν 
µεταξύ τους. Καθένας από αυτούς διατηρεί SLAs  τα οποία πρέπει να τηρούνται  
µέσα στο διαχειριστικό περιβάλλον (administrative domain) που διαχειρίζεται ο 
proxy. Τα SLAs είτε έχουν συµφωνηθεί  µεταξύ των διαχειριστικών proxies ή 
ορίζονται σε αυτούς µεταξύ των πελατών. Οι διαχειριστικοί πληρεξούσιοι 
(management proxies) είναι υπεύθυνοι  για τον αυτόµατο χειρισµό και έλεγχο  των 
δεδοµένων, για την αξιολόγηση και εκτίµηση των καταχωρηµένων SLAs. Επίσης στο 
[4] παρουσιάζεται µία σαφής και ευέλικτη γλώσσα για την δηµιουργία και τον ορισµό 
των SLAs ώστε να είναι κατανοητά σε όλους τους διαφορετικούς παρόχους 
υπηρεσιών αλλά και για να µπορεί το σύστηµα διαχείρισης να τα καταλαβαίνει 
πλήρως, να τα ελέγχει και να τα βελτιώνει. Ο management  proxy επιτρέπει την 
αιτιολόγηση για την γενική κατάσταση των SLAs που σχετίζεται µε το γενικό 
πλαίσιο κάποιας εφαρµογής σε πολλαπλά διαχειριστικά περιβάλλοντα, 
επικοινωνώντας και ρωτώντας τους αντίστοιχους management proxies, αποκτώντας 
πληροφορίες από µετρήσεις από πολλούς proxies αν χρειάζεται και 
πραγµατοποιώντας µία εµπεριστατωµένη εκτίµηση του SLA. Η διαδικασία συλλογής 
µετρήσεων και εκτίµησης του SLA αυτοµατοποιείται και βασίζεται στην τεχνολογία 
των διαδικτυακών εφαρµογών (Web Services) αφού όπως ειπώθηκε η τεχνολογία 
πλέγµατος κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. (Το σενάριο θεωρεί το HP Utility 
Data Center ως ένα τυπικό Εµπορικό Grid περιβάλλον ανάπτυξης.) 
 
   Ένα άλλο βασικό θέµα είναι ότι οι εφαρµογές για τα Grid νέας γενιάς (Next 
Generation Grid) απαιτούν την ύπαρξη ενός   Grid middleware δηλαδή ενός 
λογισµικού που θα µεσολαβεί µεταξύ των διεπαφών προς τους χρήστες και του 
συστήµατος ανάθεσης πόρων  που θα παρέχει έναν ευέλικτο µηχανισµό 
διαπραγµάτευσης που θα υποστηρίζει διάφορους τρόπους εγγυήσεως της ποιότητας 
των υπηρεσιών (Quality of Service – QoS). H εγγυήσεις για το QoS πρέπει να 
καλύπτει ταυτόχρονες αναθέσεις και κατανοµές διαφόρων πόρων όπως ταχύτητα 
επεξεργαστή, χωρητικότητα αποθήκευσης, ή εύρος ζώνης δικτύου τα οποία θα 
καθορίζονται κατά την συµφωνία του SLA. 
Έως τώρα υπάρχει ένα κενό µεταξύ των δυνατοτήτων του υπάρχοντος Grid 
middleware και των συστηµάτων διαχείρισης πόρων τα οποία βρίσκονται κάτω από 
αυτό, όσο αναφορά την υποστήριξη τους για QoS και διαπραγµάτευση SLΑ. Στα [6], 
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[7] παρουσιάζεται µία προσέγγιση η οποία κλείνει αυτό το κενό. Εισάγεται η 
αρχιτεκτονική του Virtual Resource Manager (Εικονικός ∆ιαχειριστής Πόρων), και  
δίνεται έµφαση στα βασικά του χαρακτηριστικά για διαχείριση του  QoS όπως run-
time responsibility, ταυτόχρονη ανάθεση πόρων και ανεκτικότητα σε σφάλµατα, 
προσοµοίωση πόρων, απόκρυψη πληροφοριών, αυτόνοµη παροχή  και ελαφρά 
οµαδοποίηση (intergration) των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων συστηµάτων 
διαχείρισης πόρων.  
Στο [8] παρουσιάζεται  µια άλλη αρχιτεκτονική στα πλαίσια του project HPC4U που 
επίσης  ασχολείται µε το παραπάνω θέµα  και παρουσιάζει επιπλέον µηχανισµούς για 
την αντιµετώπιση παραβιάσεων του SLA και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για 
την εξασφάλιση πόρων µε άλλο τρόπο όπως είναι η µετακίνηση από τον κόµβο 
εξυπηρέτησης σε άλλο κόµβο µέσα σε συστήµατα που αποτελούνται από οµάδες 
συστηµάτων (cluster) και για επεξεργασίες που γίνονται σε έναν κόµβο.  Πολλές 
ερευνητικές εργασίες εστιάζουν στην κατανόηση των απαιτούµενων µηχανισµών στο 
επίπεδο του Grid middleware. Μόνο αυτό όµως δεν αρκεί. Τα συστήµατα διαχείρισης 
πόρων που υπόκεινται σε αυτό το Grid middleware πρέπει να παρέχουν ένα 
αυξανόµενο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών (QoS) από τη στιγµή που παρέχουν τους 
πόρους τους σε περιβάλλοντα Πλέγµατος.  

 
    Το Grid Computing όπως είπαµε και παραπάνω θεωρείται το µελλοντικό 
παράδειγµα εφαρµογής του Grid για επιχειρηµατικές εφαρµογές.  Μια επιχειρηµατική 
εφαρµογή που τρέχει σε ένα Πλέγµα χωρίζεται σε ένα σύνολο υποεφαρµογών που 
περιορίζονται από SLAs και απαιτούν διαφορετικά είδη υπηρεσιών και πόρων όπως 
επεξεργαστές, αποθήκευση δεδοµένων, πάροχοι υπηρεσιών (service providers), και 
δικτυακές συνδέσεις. Στο [9] θεωρείται µια γενική περίπτωση στην οποία οι 
εφαρµογές διασπώνται σε επιµέρους υποεφαρµογές και δείχνουν τις σχέσεις 
προτεραιότητας µεταξύ τους. Το πρόβληµα έγκειται στην εύρεση της βέλτιστης 
ανάθεσης πόρων που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος  ενώ παράλληλα τηρούνται 
τα Service Level Agreements κατά τον χρόνο εκτέλεσης. Παρέχει ένα πλαίσιο 
εργασίας για την δηµιουργία ευριστικών λύσεων για αυτό το NP-hard πρόβληµα και 
παρουσιάζει ένα παράδειγµα µίας τέτοιας ευριστικής λύσης.  
 
    Ο διαµοιρασµός των πόρων στα συµµετέχοντα µέρη µέσα σε συνεργασίες 
Πλέγµατος συνήθως γίνεται µε βάση  καθορισµένους µηχανισµούς. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις προκύπτουν σηµαντικά θέµατα ανταγωνιστικής πολιτικής, που οδηγούν 
πολλές φορές σε ενοποίηση των συµµετεχόντων και των πόρων µέσω της φυσικής 
συνένωσης διαφορετικών οργανισµών. Έτσι οι κάτοχοι των πόρων µπορεί να θέλουν 
να εξουσιοδοτήσουν σε έναν ή περισσότερους εικονικούς οργανισµούς (VOs) το 
δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν συγκεκριµένους πόρους που υπόκεινται σε τοπικές 
πολιτικές χρήσης και SLAs και κάθε εικονικός οργανισµός (VO) µπορεί να θέλει να 
χρησιµοποιήσει εκείνους τους πόρους που υπόκεινται στις δικές του πολιτικές 
χρήσης. Στο [11] περιγράφεται το GRUBER το οποίο είναι ένα µεσολαβητικό σχήµα,  
µία αρχιτεκτονική και συλλογή εργαλείων για ορισµό SLAs, για χρήση διαφόρων 
πόρων και επιβολή τους σε ένα περιβάλλον πλέγµατος που επιτρέπει στους πόρους 
που βρίσκονται σε ανεξάρτητες τοποθεσίες να µπορούν να διαµοιράζονται µεταξύ 
πολλών κοινοτήτων χρηστών.  
  
       Στο [12] παρουσιάζεται µία επέκταση του Gruber, ο DI-Gruber που αναπτύχθηκε 
ως ένας κατανεµηµένος διαµεσολαβητής (broker) Πλέγµατος για πόρους  
βασιζόµενος σε USLAs (SLAs για την χρησιµοποίηση των πόρων) και επιτρέπει να 
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συνυπάρχουν και να συνεργάζονται πολλά σηµεία απόφασης σε πραγµατικό χρόνο. O 
DI-Gruber αντιµετωπίζει θέµατα όπως, ο τρόπος µε τον οποίο τα USLAs µπορούν να 
αποθηκευτούν, να ανακτηθούν από εκεί που είναι αποθηκευµένα και να διανεµηθούν 
αποδοτικά σε ένα µεγάλο κατανεµηµένο περιβάλλον. 
 
   Ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι η ανάθεση των πόρων να γίνεται µε βάση τις 
ανάγκες των χρηστών και των όρων του SLA. Να γίνεται δηλαδή εξέταση του SLA 
ώστε να διαπιστωθεί αν έχει την δυνατότητα µια οµάδα συστηµάτων (cluster) να 
δεχτεί την διεκπαιρέωση µιας εργασίας ή εφαρµογής  (job) ώστε να την 
πραγµατοποιήσει σύµφωνα µε το SLA που έχει συµφωνηθεί για αυτήν. 
 
     Οι εργασίες (jobs) που υποβάλλονται  σε ένα cluster έχουν διαφορετικές 
απαιτήσεις µεταξύ τους που εξαρτώνται από τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 
χρηστών. Εποµένως στην υπολογιστικότητα οµάδων συστηµάτων (cluster computing) 
που βασίζεται στην ωφελιµότητα, τα συστήµατα διαχείρισης πόρων για cluster 
(RMSs) πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις απαιτήσεις ώστε να αναθέσουν τους πόρους 
όσο πιο αποδοτικά γίνεται. Τα SLAs µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
διαφοροποιήσουν την αξία των διαφόρων εργασιών (jobs) που υποβάλλονται στο 
cluster αφού  καθορίζουν τις συνθήκες και τα επίπεδα υπηρεσίας που το RMS του 
cluster συµφωνεί να προσφέρει για κάθε διαφορετική εργασία. Άρα το SLA 
λειτουργεί ως συµβόλαιο µεταξύ ενός χρήστη και του cluster µέσω του οποίου ο 
χρήστης µπορεί να διεκδικήσει αποζηµίωση σε περίπτωση που το σύστηµα 
διαχείρισης πόρων  RMS του cluster δεν δύναται να διαθέσει την ζητούµενη 
υπηρεσία. Στο [13] παρουσιάζεται µία τεχνική διάθεσης πόρων µε αναλογικό 
µοίρασµα που λέγεται LibraSLA και η οποία λαµβάνει υπ’όψιν της το πόσο ωφέλιµο 
είναι να γίνουν αποδεκτές νέες εργασίες (jobs) µέσα στο cluster, µε βάση τα όσα 
έχουν οριστεί στο SLA τους. Οι απαιτήσεις των SLAs που λαµβάνει υπ’όψιν του το 
LibraSLA µπορεί να είναι: 

1) το είδος του χρονικού περιθωρίου (deadline) για την εκτέλεση του job, αν 
δηλαδή µπορεί να καθυστερήσει η εκτέλεση του job. 

2) Το τελικό χρονικό όριο για το πότε το job πρέπει να τελειώσει 
3) το χρηµατικό ποσό που θα ξοδευτεί για να τελειώσει το job 
4) το ποσοστό κυρώσεων για αποζηµίωση στον χρήστη σε περίπτωση αποτυχίας 

ικανοποίησης του χρονικού περιθωρίου. 
 
     Για την πραγµατοποίηση των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των δύο µερών για την 
δηµιουργία ενός SLA είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός πρωτοκόλλου. Την λειτουργία 
αυτή επιτελεί το πρωτόκολλο SNAP. Ένα βασικό πρόβληµα στην κατανεµηµένη 
υπολογιστικότητα (distributed computing),  είναι να αντιστοιχήσουµε δραστηριότητες 
όπως είναι ο υπολογισµός του ρυθµού µεταφοράς των δεδοµένων σε πόρους που 
ικανοποιούν συγκεκριµένες απαιτήσεις απόδοσης όπως κόστος, ασφάλεια ή άλλες 
µονάδες µετρήσεις (metrics) της ποιότητας υπηρεσιών (QoS). Η δηµιουργία τέτοιων 
αντιστοιχίσεων απαιτεί την διαπραγµάτευση µεταξύ της εφαρµογής και των πόρων, 
ώστε να ανακαλύψει, να δεσµεύσει, να αποκτήσει, να διαµορφώσει και να ελέγξει 
τους πόρους που θέλουν. Οι ως τώρα προσεγγίσεις για διαχείριση πόρων τείνουν να 
ειδικεύονται σε συγκεκριµένες τάξεις πόρων και προχωρούν σε συντονισµό µεταξύ 
πόρων µόνο σε περιορισµένες περιπτώσεις. Παρουσιάζεται στο [14]  ένα µοντέλο 
διαχείρισης πόρων που ξεχωρίζει τρία είδη SLAs ανεξάρτητα από τους πόρους: 
διανοµή διαθεσιµότητας, εκτέλεση δραστηριοτήτων και σύνδεση των 
δραστηριοτήτων σε διαθεσιµότητες αντίστοιχα. Καθορίζεται επίσης το πρωτόκολλο  
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Negotiation and Acquisition Protocol (SNAP)  που υποστηρίζει αξιόπιστη διαχείριση 
αποµακρυσµένων SLAs. Εξηγείται επίσης πώς το SNAP µπορεί να οριστεί στο 
πλαίσιο του Globus Toolkit. 
 

1.4.  Αναζήτηση πόρων µε βάση την Ποιότητα  
            Υπηρεσιών που προσφέρουν 

 
     Ένα άλλο βασικό ζήτηµα, το οποίο αποτελεί και το κύριο θέµα αυτής της 
εργασίας,  είναι η αναζήτηση και ανακάλυψη διαδικτυακών υπηρεσιών (Web 
Services) και κυρίως διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχονται σε περιβάλλοντα 
πλέγµατος. Η αναζήτηση επιθυµείται να γίνεται µε βάση το επίπεδο της ποιότητας 
των υπηρεσιών (QoS) που παρέχουν στους πόρους τους και το οποίο έχει οριστεί στο 
SLA,  που έχει συµφωνηθεί µεταξύ του παρόχου της υπηρεσίας µε τον πελάτη που θα 
την χρησιµοποιήσει. 
 
      Η ανακάλυψη ∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών (Web services) χρησιµοποιώντας 
τεχνικές που στηρίζονται σε λέξεις κλειδιά , οι οποίες προσφέρονται από τα 
υπάρχοντα UDDI APIs (όπως π.χ Inquiry API), µπορεί να µην παρέχουν 
αποτελέσµατα ακριβώς σύµφωνα µε τις ανάγκες των πελατών (clients). Οι πελάτες 
όταν ψάχνουν για  ∆ιαδικτυακές υπηρεσίες, ψάχνουν για αυτές που ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις τους κυρίως για την ολική λειτουργικότητα και την παρεχόµενη ποιότητα 
υπηρεσίας (QoS). Πρότυπα όπως το UDDi, WSDL, SOAP έχουν επεκταθεί ώστε να 
µπορούν να παρέχουν αναζήτηση διαδικτυακών υπηρεσιών µε βάση την ποιότητα 
των υπηρεσιών.  Να µπορεί ο πελάτης να ελέγχει και να διαχειρίζεται την ανακάλυψη 
διαδικτυακών υπηρεσιών σε προσβάσιµα µητρώα υπηρεσιών (service registries). Τα 
ήδη υπάρχοντα µητρώα υπηρεσιών όπως το UDDI δεν υποστηρίζουν αναζήτηση 
διαδικτυακών υπηρεσιών µε κριτήρια ποιότητας υπηρεσιών αλλά κυρίως µε βάση 
λέξεις κλειδιά που έχουν να κάνουν µε το είδος και την λειτουργικότητα των 
υπηρεσιών. Έτσι δεν είναι δυνατή η αναζήτηση διαδικτυακών υπηρεσιών που έχουν 
παρόµοια λειτουργικότητα αλλά σε διαφορετικό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών. Αλλά 
ακόµα και σε επεκτάσεις των µητρώων ώστε να υποστηρίζουν και αναζήτηση µε 
βάση την ποιότητα των υπηρεσιών, υπάρχει το πρόβληµα ότι τα κριτήρια ποιότητας 
υπηρεσιών δίνονται και εξασφαλίζονται από τους παρόχους των υπηρεσιών µε 
αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλές φορές αµφιβολίες ως προς την αξιοπιστία τους και 
την ανανέωση τους όταν υπάρξουν αλλαγές. Στο [15] προτείνεται µία λύση σε αυτό 
το πρόβληµα που εισάγει την Συνάρτηση Σχετικότητας ∆ιαδικτυακής υπηρεσίας 
(Web Service Relevancy Function - WsRF) που χρησιµοποιείται για την µέτρηση της 
κατάταξης της συνάφειας ή της σχετικότητας µιας συγκεκριµένης διαδικτυακής 
υπηρεσίας (web service) µε βάση τις προτιµήσεις του πελάτη (client) και των 
µονάδων µέτρησης της ποιότητας υπηρεσίας (QoS metrics) τα οποία υπολογίζονται 
αυτόνοµα και ανεξάρτητα από τον πάροχο της υπηρεσίας.  
 
     Στο [16] γίνεται µια επέκταση  στην Αρχιτεκτονική Ανοιχτών Υπηρεσιών 
Πλέγµατος  (Open Grid Services) για χαρακτηριστικά ποιότητας υπηρεσιών. Η 
ικανοποίηση του απαιτούµενου QoS συχνά απαιτεί µηχανισµούς όπως προηγµένη 
δέσµευση πόρων ή δέσµευση πόρων την στιγµή που ζητούνται (on-demand) που 
διαφοροποιούνται σε είδος και υλοποίηση και πρέπει να ελέγχονται και να γίνεται η 
διαχείριση τους  (monitor) ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Προτείνεται η 
αρχιτεκτονική GARA. Η GARA βιβλιοθήκη παρέχει ένα περιορισµένο σχήµα 
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αναπαράστασης για κωδικοποίηση των ιδιοτήτων των πόρων και του σχετικού 
ελέγχου των SLAs. ∆ίνεται έµφαση στο επίπεδο/στρώµα εφαρµογών όπου µια 
δεδοµένη υπηρεσία µπορεί να δείχνει ποια χαρακτηριστικά Ποιότητας υπηρεσιών  
QoS µπορεί να προσφέρει  ή όπου µια υπηρεσία µπορεί να ψάξει για άλλες υπηρεσίες 
µε βάση συγκεκριµένες ιδιότητες QoS. Αυτό που ουσιαστικά γίνεται είναι επέκταση 
της wsdl περιγραφής της υπηρεσίας. Τα χαρακτηριστικά ποιότητας υπηρεσιών που 
µπορεί να υποστηρίξει µία υπηρεσία καθώς και τα ελάχιστα απαιτούµενα όρια στα 
επίπεδα της ποιότητας υπηρεσιών ενσωµατώνονται στην περιγραφή της διεπαφής της 
υπηρεσίας (wsdl description) και στην συνέχεια η υπηρεσία δηµοσιοποιείται στο 
UDDI (Universal Description, Discovery and Integration). Στην συνέχεια γίνεται 
επέκταση και στο UDDI, προσθέτοντας µια νέα κατηγορία κριτηρίων αναζήτησης µε 
βάση το επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών στα ήδη υπάρχοντα κριτήρια του UDD, οπότε 
για την αναζήτηση χρησιµοποιούνται οι ήδη υπάρχοντες µηχανισµοί του UDDI. 
Επίσης όπως αναφέρεται και στο [17] δεν υποστηρίζεται η δυναµική καταχώρηση και 
ανακάλυψη πόρων µε βάση το διαχειριστικό περιεχόµενο τους. 
 
Στην εργασία αυτή υλοποιείται η ανακάλυψη υπηρεσιών και πόρων σε κατανεµηµένο 
περιβάλλον µε βάση το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών, µέσω της υλοποίησης 
ενός registry το οποίο θα επιτρέπει την δυναµική καταχώρηση οντοτήτων και 
αντικειµένων που θα αντιπροσωπεύουν τους πόρους και µέσω κατάλληλων 
ερωτηµάτων θα µπορούν να ανακτούνται. Τα ερωτήµατα αυτά θα αναφέρονται σε 
κριτήρια ποιότητας που επιθυµεί ο χρήστης να ικανοποιούν οι πόροι τους οποίους 
αναζητά.  Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται η υλοποίηση αυτή. 
 
Στην συνέχεια γίνεται µία ανάλυση της αρχιτεκτονικής του GRIA, το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε για την δηµιουργία των πόρων που χρησιµοποιήθηκαν για την 
υλοποίηση της αναζήτησης των υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
  
2. Πλατφόρµα GRIA 
 

2.1.  Εισαγωγή 
 
 
 Το GRIA µεσισµικό Πλέγµατος (Grid middleware) βασίζεται σε διαδικτυακές 
υπηρεσίες (Web Services) και σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της 
βιοµηχανίας για ασφάλεια και για υπηρεσίες που παρέχονται από µία επιχείρηση προς 
µία άλλη επιχείρηση ( business-to-business B2B υπηρεσίες) για προµήθεια και 
διάφορες άλλες επιχειρησιακές λειτουργίες, διαµέσου οργανισµών µε έναν ασφαλή, 
διαδραστικό και ευέλικτο τρόπο. Παρέχει καλά ορισµένα Β2Β µοντέλα για 
συµφωνίες λογαριασµών και ποιότητας υπηρεσίας (QoS) και αντιπροσωπεία χωρίς 
πληρεξούσιους (proxy-free) για την υποστήριξη της διαχείρισης των λογαριασµών 
και των οµοσπονδιών υπηρεσιών.  
Το GRIAv3 λογισµικό χρησιµοποιείται ήδη στις επιχειρήσεις.  
 
 
 
 
 

2.2.  Αρχιτεκτονική GRIA  
 
Η 3η έκδοση του Gria συστήµατος  βασίζεται στην τεχνολογία του Apache Axis [19] 
και χρησιµοποιεί µόνο στοιχεία των διαδικτυακών υπηρεσιών που επιτρέπονται στο 
WS-Ι Basic Security ( link-ref) Profile 1.0. Το µεσισµικό έχει τις παρακάτω πέντε 
βασικές λειτουργίες: 
 
1) πάροχοι υπηρεσιών και καταναλωτές-χρήστες υπηρεσιών 
2) ασφάλεια 
3) διαχείριση  πόρων  
4) επεξεργασία δεδοµένων 
5) API για την πλευρά του client 
 
 
1) Το GRIA διαχωρίζει τον πάροχο από τον χρήστη. Ένας πάροχος υπηρεσιών είναι 
µία νόµιµη οντότητα ( για παράδειγµα µία επιχείρηση ) που παρέχει ένα σύνολο 
υπηρεσιών για πρόσβαση σε αποθηκευµένα δεδοµένα και δυνατότητες επεξεργασίας 
αυτών. Ο χρήστης υπηρεσιών είναι µία νόµιµη οντότητα που χρησιµοποιεί αυτές τις 
δυνατότητες και λειτουργεί µέσω ενός πελάτη (client) υπηρεσιών που ελέγχεται από 
έναν αντιπρόσωπο (agent).  
Η αλληλεπίδραση µεταξύ χρήστη και παρόχου αποτελεί µέρος µιας καλά 
καθορισµένης επιχειρησιακής διαδικασίας η οποία καθορίζει τα ανεξάρτητα βήµατα 
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τα οποία απαιτούνται για να συµµορφωθεί ο χρήστης µε µία καθορισµένη 
επιχειρησιακή ροή εργασίας.  
   
 
2) To GRIA υποστηρίζει τα παρακάτω στοιχεία ασφάλειας: 
 
Ασφαλής µεταφορά: Το GRIA χρησιµοποιεί HTTPS ως πρωτόκολλο µεταφοράς για 
να παρέχει αξιοπιστία στα µηνύµατα µε ενεργοποίηση πιστοποίησης τόσο του πελάτη 
όσο και της υπηρεσίας. 
Υπογραφές/Πιστοποιήσεις µηνυµάτων παρέχονται από WS-Security επικεφαλίδες 
επιτρέποντας έτσι να  γίνεται έλεγχος στα µηνύµατα για την ακεραιότητα τους και για 
το κατά πόσο αξιόπιστοι είναι οι αποστολείς τους ανεξάρτητα από το πρωτόκολλο 
µεταφοράς. 
Πιστοποίηση: Το GRIA παρέχει ένα υποσύστηµα ελέγχου πρόσβασης σε µια 
διαδικασία που ονοµάζεται PBAC (Process Based Access Control)  στο οποίο οι 
υπηρεσίες µπορούν να έχουν πρόσβαση για να ελέγξουν αν η ζητούµενη ενέργεια 
επιτρέπεται στην καθορισµένη διαδικασία από τον καλούντα χρήστη ή να 
ανανεώσουν την πολιτική για µεµονοµένες ενέργειες και χρήστες  . Κάθε προσπάθεια 
από µη πιστοποιηµένο client να έχει πρόσβαση σε µία GRIA Service θα πέσει στην 
χειραψία στο στρώµα SSL η οποία µειώνει τις επιπτώσεις οποιασδήποτε άρνησης 
υπηρεσίας επίθεσης σε κάθε assigned context. Η απαίτηση για υπογραφή κάθε 
µηνύµατος παρέχει ασφάλεια σε επίπεδο µηνύµατος. Παρέχονται δύο τύποι ελέγχου,  
οι πιστοποιήσεις και οι περιορισµοί. Οι πιστοποιήσεις καθορίζουν τι απαιτείται  και 
από ποιον ενώ οι περιορισµοί καθορίζουν ενέργειες που δεν επιτρέπονται και σε 
ποιον δεν επιτρέπονται.    
3)  Υπηρεσίες για την δηµιουργία λογαριασµών και για την διαχείριση των πόρων. 
Αυτές οι υπηρεσίες υλοποιούν την υποστήριξη για τις εµπορικές και επιχειρησιακές 
διαδικασίες.   
4)  Υπηρεσίες που παρέχουν αποθήκευση δεδοµένων και επεξεργασία δεδοµένων. 
 Αυτές οι υπηρεσίες υποστηρίζουν τις διαδικασίες στο επίπεδο των εφαρµογών του 
GRIA. 
5)  Αντικειµενοστραφές Java API για την υλοποίηση της πλευράς του πελάτη. 
6) Το GRIA εισάγει νέα τεχνική για την διαχείριση εικονικών οργανισµών (VOs) 
αλλά δεν θα γίνει περαιτέρω ανάλυση καθώς δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας 
εργασίας. 
 
 
 
 
 
To µεσισµικό πλέγµατος GRIA όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα αποτελείται 
από τέσσερα (4) αυτόνοµα πακέτα λογισµικού τα οποία υλοποιούν τις λειτουργίες 
που περιγράφηκαν παραπάνω. 
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Εικόνα 1: Τα βασικά πακέτα υπηρεσιών του GRIA 

 
 
 

• Πακέτο Υπηρεσιών Βασικών Εφαρµογών (Basic Application Services 
package )επιτρέπει σε οργανισµούς που έχουν υποδοµές οµάδων 
υπολογιστικών συστηµάτων να παρέχουν  αποθήκευση και επεξεργασία 
δεδοµένων.  

 
 

• Πακέτο ∆ιαχείρισης Παρόχου Υπηρεσιών (Service Provider Management 
package) παρέχει υποστήριξη για διαχείριση και χρέωση  υπηρεσιών µε χρήση 
SLAs και βασίζεται σε ένα απλό πρωτόκολλο διαχείρισης για GRIA και 
υπηρεσίες εφαρµογών 3ης οντότητας. 

 
• Πακέτο Πελάτη-Χρήστη (Client package) επιτρέπει την πρόσβαση των 

χρηστών σε υπηρεσίες διαχείρισης και εφαρµογών µέσω εφαρµογών 
υπολογιστή  και περιλαµβάνει  ένα client API toolkit για αναβάθµιση των 
εφαρµογών πελάτη. 

• Πακέτο ∆ιαχείρισης Πελάτη (Client Management package) παρέχει 
υποστήριξη για  διαχείριση χρηστών υπηρεσιών  σε επίπεδο ενός οργανισµού 
µε κεντρικό έλεγχο και διαχείριση της παροχής και της µεταχείρισης των 
υπηρεσιών. 

 
Παρέχεται επίσης το πακέτο Service Developers Toolkit το οποίο επιτρέπει την 
ενσωµάτωση των δικών µας υπηρεσιών εφαρµογών µε τις δυνατότητες ασφάλειας 
και διαχείρισης του GRIA. 
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Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται στο GRIA και οι 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους.  
 

 

Εικόνα 2: Οι υπηρεσίες του GRIA και οι διασυνδέσεις µεταξύ τους 

 
Παρατηρούµε στο παραπάνω σχήµα ότι η υπηρεσία διαχείρισης SLA διαχειρίζεται τις 
υπηρεσίες δεδοµένων και επεξεργασίας µέσω των αναφορών χρησιµοποιήσης που 
της στέλνουν οι υπηρεσίες αυτές. Ο πελάτης µέσω του πακέτου Πελάτη του GRIA 
µπορεί να χρησιµοποιεί αυτές τις υπηρεσίες αλλά και να δηµιουργεί λογαριασµούς 
και να συµφωνεί SLAs 
 

2.3. Πακέτο διαχείρισης παρόχου υπηρεσιών 
                 (Service Provider Management Package)      

              
 
Το πακέτο ∆ιαχείρισης Παρόχου Υπηρεσιών επιτρέπει σε έναν πάροχο υπηρεσιών να 
απαιτεί SLAs  ή ακόµα και να χρεώνει για την χρήση των υπηρεσιών  του,  µέσω ενός 
απλού πρωτοκόλλου διαχείρισης. Το πρωτόκολλο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 
τις βασικές εφαρµογές του GRIA  αλλά και µε άλλες (NON-GRIA) υπηρεσίες που 
δεν παρέχονται από το GRIA αν αυτό απαιτηθεί. Στην συνέχεια αναλύονται οι 
υπηρεσίες από τις οποίες αποτελείται. 
 

2.3.1. Υπηρεσία Λογαριασµών (Trade Account Service) 
 
Αυτή η υπηρεσία υποστηρίζει την δηµιουργία και την διαχείριση λογαριασµών-για 
εµπορικές συναλλαγές. Ο λογαριασµός αντιπροσωπεύει µια φερέγγυα σχέση µεταξύ 
του παροχου της υπηρεσίας και του πελάτη. Ο πελάτης είναι και ο κάτοχος  του 
ποσού που αντιστοιχεί  στον λογαριασµό και είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση στον 
λογαριασµό του από τις υπηρεσίες που απαιτούν την χρήση λογαριασµού. Ο κάτοχος 
του λογαριασµού µπορεί να επιτρέψει και σε άλλους να έχουν πρόσβαση σε 
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υπηρεσίες µέσω του δικού του  λογαριασµό και να χρεώνουν αυτόν ενώ µπορεί και 
να ελέγχει την χρησιµοποίηση του λογαριασµού του και τις χρεώσεις προς αυτόν  
ώστε να ελέγχει αν είναι λογικές και νόµιµες. Ο πάροχος της υπηρεσίας εµπιστεύεται 
τον κάτοχο του λογαριασµού ότι θα κάνει σωστή και υπεύθυνη διαχείριση 
πρόσβασης όποιος και να είναι ο ρόλος του  είτε είναι δηλαδή ο εργαζόµενος που 
ηγήται σε ένα έργο σύµπραξης είτε είναι ένας εξωτερικός χρήστης που απλά 
πληρώνει για τις υπηρεσίες που του παρέχονται. Ο λογαριασµός αποτελεί εποµένως 
την βάση εµπιστοσύνης  µεταξύ του παρόχου και των αποµακρυσµένων χρηστών. 
 
O πάροχος αναθέτει ένα όριο πίστωσης (credit limit) σε κάθε καινούριο λογαριασµό 
που ανοίγει  και καταγράφει τις χρεώσεις και τις πληρωµές που έχουν γίνει σε αυτόν. 
Η υπηρεσία λογαριασµών κρατάει στοιχεία για τις υποχρεώσεις του κάτοχου του 
λογαριασµού, όπως είναι οι εκρεµµότητες πληρωµών  και παρέχει έναν µηχανισµό 
για τον έλεγχο της πίστωσης. Για παράδειγµα, καθορίζει αν είναι απαραίτητο  να 
καλυφθεί κάποια χρέωση µε ποσό που υπερβαίνει το όριο πίστωσης. Σε περίπτωση 
που το ποσό που χρεώνεται ξεπερνά το όριο πίστωσης, η χρέωση θα συνεχίσει να 
υφίσταται και έτσι ο λογαριασµός συνεχίζει να καταγράφει το ποσό που οφείλεται 
στον πάροχο. Η βασική ιδέα είναι ότι µια άλλη υπηρεσία θα πρέπει να ελέγχει την 
πίστωση πριν γίνει η παροχή µιας υπηρεσίας σε έναν χρήστη και αν ο έλεγχος δείξει 
ότι το όριο πίστωσης είναι εντάξει µπορεί µετά να κάνει τις χρεώσεις για τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες.  Η υπηρεσία αυτή είναι η υπηρεσία διαχείρισης SLA η οποία 
αναλύεται παρακάτω. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπηρεσία λογαριασµών δεν αντικαθιστά την τραπεζική 
συναλλαγή. Απλά γίνεται µια καταγραφή των χρεώσεων για την χρήση των 
υπηρεσιών και των χρηµάτων που οφείλει ο πελάτης στον πάροχο της υπηρεσίας που 
έχει χρησιµοποιήσει και των πληρωµών που έχει κάνει ο χρήστης. ∆εν µπορεί να 
παρέχει πλήρης  εγγύηση ότι έχουν γίνει αυτές οι πληρωµές, ούτε να  διαχειριστεί τα 
χρήµατα του πελάτη. 
 
 
 
Στο παρακάτω διάγραµµα ροής παρουσιάζονται οι καταστάσεις ενός λογαριασµού 
καθώς και οι µεταβάσεις µεταξύ τους.  
 



 25 

 

Εικόνα 3: Οι δυνατές καταστάσεις ενός λογαριασµού και οι µεταβάσεις µεταξύ τους 

 
 

• Pending-credit-checks: Όταν ένας χρήστης ζητήσει την δηµιουργία ενός 
λογαριασµού, δίνει τα απαιτούµενα στοιχεία του. Ο λογαριασµός  
δηµιουργείται αυτόµατα αλλά παραµένει σε αυτήν την κατάσταση και ο 
πελάτης δεν µπορεί να τον χρησιµοποιήσει δηλαδή δεν µπορούν να 
καταγραφούν ακόµα  χρεώσεις. Στην σελίδα της υπηρεσίας λογαριασµών,  
ο λογαριασµός βρίσκεται στην ενότητα “Accounts awaiting credit 
checks”. O διαχειριστής της υπηρεσίας λογαριασµών θα αποφασίσει αν θα 
επιτρέψει ή όχι την δηµιουργία του λογαριασµού, ανάλογα µε τους 
ελέγχους για την αξιοπιστία του χρήστη. Αν τον απορρίψει, ο 
λογαριασµός περνάει στην κατάσταση denied. Αν τον δεχτεί πρέπει να 
ορίσει και το όριο πίστωσης ανάλογα µε τον βαθµό εµπιστοσύνης που 
θέλει να ορίσει στην σχέση του µε τον χρήστη και τότε ο λογαριασµός 
περνάει στην κατάσταση open. 

• Denied: Απορρίπτεται η αίτηση του χρήστη για άνοιγµα νέου 
λογαριασµού. Ο λογαριασµός µπορεί να σβηστεί από την σελίδα της 
υπηρεσίας λογαριασµών από τον διαχειριστή (destroy). 

• Open: H κατάσταση στην οποία η αίτηση για άνοιγµα νέου λογαριασµού 
έχει γίνει αποδεκτή και ο λογαριασµός µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί. 
Μπορούν να καταγραφούν χρεώσεις και πληρωµές. Από αυτήν την 
κατάσταση ο λογαριασµός µπορεί να κάνει µετάβαση στην κατάσταση 
suspended αν ο διαχειριστής θελήσει να παγώσει για κάποιο διάστηµα τον 
λογαριασµό ή στην κατάσταση closed αν ο διαχειριστής ή ο κάτοχός του 
θελήσουν να τον κλείσουν. 
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• Suspended: Σε αυτήν την κατάσταση ο λογαριασµός δεν µπορεί να 
χρεωθεί. O διαχειριστής µπορεί να τον να τον ανοίξει πάλι ή να τον 
κλείσει. Μπορεί να τον κλείσει και ο κάτοχος του. 

• Account –usage –finished: Σε αυτήν την κατάσταση µπορούν ακόµα να 
καταγράφονται χρεώσεις και πληρωµές στον λογαριασµό. Ο διαχειριστής 
θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχουν καταγραφεί όλες οι χρεώσεις από την 
χρήση άλλων υπηρεσιών και να στείλει µία τελική χρέωση στον χρήστη. 
Όταν λάβει και την τελική  πληρωµή θα πρέπει να την καταγράψει στον 
λογαριασµό και το υπόλοιπό του λογαριασµού να µηδενιστεί. Μετά 
µπορεί να τον κλείσει. 

• Closed: Σε αυτήν την κατάσταση δεν µπορούν να καταγραφούν χρεώσεις 
και πληρωµές. Τα δεδοµένα του λογαριασµού παραµένουν στο σύστηµα 
µέχρι ο διαχειριστής να τον καταστρέψει οπότε και όλες οι καταχωρήσεις 
για τον λογαριασµό σβήνονται από το σύστηµα. 

 
Μόνο κάποιος µε τον ρόλο ‘account-service-admin’ µπορεί να κάνει 
καταγραφές των πληρωµών και αυτό καθορίζεται µόνο από τον διαχειριστή 
οποίος µπορεί να αναθέσει σε κάποιον άλλο τον ρόλο αυτόν αν τον 
εµπιστεύεται, δηλαδή αν εµπιστεύεται το πιστοποιητικό του. 

  
 

2.3.2. Υπηρεσία ∆ιαχείρισης SLA (SLA Management Service) 
 

Εισαγωγή στην υπηρεσία SLA 
 

Η υπηρεσία αυτή παρέχει στον πάροχο µιας υπηρεσίας την δυνατότητα να 
προσδιορίσει τους διαθέσιµους πόρους του, να αναθέσει µέρη των πόρων του σε 
πελάτες µέσω της χρήσης Service Level Agreements (SLAs) και να χρεώσει για την 
χρησιµοποίηση αυτών των πόρων ανάλογα µε τους όρους χρέωσης που στα 
αντίστοιχα SLAs. 
 
Η αλληλεπίδραση της SLA υπηρεσίας µε τις άλλες υπηρεσίες φαίνεται στο παρακάτω 
διάγραµµα: 
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Εικόνα 4: Χρήση της υπηρεσίας SLA 

 
 
 
Επεξήγηση σχήµατος: 
 
Ο πελάτης, ο οποίος µπορεί να είναι είτε απλός εργαζόµενος  είτε ο διαχειριστής ενός  
έργου (project manager) στον οργανισµό  

• αποκτά έναν λογαριασµό 
• συµφωνεί ένα SLA 
• χρησιµοποιεί µία υπηρεσία την οποία διαχειρίζεται το SLA της υπηρεσίας 

SLA, η οποία µε τη σειρά της θα χρεώσει τον λογαριασµό του πελάτη για 
κάθε χρησιµοποίηση της υπηρεσίας. 

 
Η SLA υπηρεσία διαχειρίζεται λειτουργίες, όπως για παράδειγµα αποθήκευση 
δεδοµένων, εργασίες, βάσεις δεδοµένων, λειτουργικές υπηρεσίες  και σε κάποιο 
µικρότερο βαθµό η υπηρεσία λογαριασµών διαχειρίζεται την υπηρεσία SLA. 
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Χρησιµοποιείται ο όρος λειτουργική υπηρεσία για να χαρακτηρίσει την υπηρεσία 
που επιτελεί κάποια λειτουργία και είναι αυτή την οποία µπορεί να διαχειριστεί η 
υπηρεσία SLA. 
 
Ο διαχειριστής της SLA Service γράφει και δηµοσιεύει τα “SLA templates”. Tα 
SLA templates περιέχουν όποιους πόρους προσφέρει ο πάροχος της λειτουργικής 
υπηρεσίας. Χρησιµοποιώντας τα SLA templates ο πάροχος µπορεί να προσφέρει 
διάφορα επίπεδα υπηρεσιών σε διαφορετικές τιµές. Υπάρχουν για παράδειγµα τα  
πακέτα ‘gold’, ‘silver’ και ‘bronze’. Το Σύστηµα ελέγχου πρόσβασης του GRIA 
(GRIA access control system) µπορεί να ελέγξει ποιοι πελάτες έχουν πρόσβαση 
σε κάθε SLA template. Έτσι µπορούν να προσφερθούν ειδικά επίπεδα υπηρεσιών 
σε συγκεκριµένους πελάτες όπως για παράδειγµα ένα SLA template που 
προσφέρει ένα συγκεκριµένο επίπεδο υπηρεσιών αλλά σε ειδικά χαµηλότερες 
τιµές και είναι ορατό σε συγκεκριµένη κατηγορία πελατών. 
 
 

∆ιαδικασία συµφωνίας SLA 
 
Για να χρησιµοποιήσει ένας πελάτης µια υπηρεσία η οποία είναι διαχειριζόµενη 
από την SLA υπηρεσία, πρέπει να συµφωνήσει ένα SLA µε την αντίστοιχη SLA 
υπηρεσία.  

     Ο πελάτης βλέπει  τα SLA  templates που προσφέρονται από τους παρόχους µέσω 
      της  υπηρεσίας SLA. 

∆ιαλέγει το SLA template που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του  και το προτείνει 
στον πάροχο της λειτουργικής υπηρεσίας. Αν ο πάροχος συµφωνήσει µε την 
πρόταση και έχει αρκετούς πόρους για να ικανοποιήσει την συµφωνία τότε η 
συµφωνία πραγµατοποιείται και το SLA δηµιουργείται. 
Η απόφαση για την πραγµατοποίηση της συµφωνίας γίνεται αυτόµατα από την 
υπηρεσία  SLA  ανάλογα µε την διαθεσιµότητα των πόρων και λαµβάνοντας 
υπόψιν και τις απαιτήσεις των άλλων  SLA που έχουν ήδη συµφωνηθεί. 
Το SLA µεταξύ του πελάτη και του παρόχου περιγράφει τις χρεώσεις για την 
χρήση των πόρων που παρέχει η λειτουργική υπηρεσία και οι περιορισµοί στους 
οποίους υπόκειται ο χρήστης για την δηµιουργία νέων πόρων. 
Όταν ο πελάτης χρησιµοποιεί την λειτουργική υπηρεσία παραθέτει το µοναδικό 
αναγνωριστικό (ID) του SLA που έχει συµφωνήσει στην αίτηση του για την 
υπηρεσία αυτή. Μέσω αυτού του SLA ID η υπηρεσία SLA  µπορεί να 
διαχειριστεί την λειτουργική υπηρεσία και την χρησιµοποίηση των πόρων της.  
 
Πώς διαχειρίζεται η SLA Service την λειτουργική υπηρεσία:  
 

� Η υπηρεσία ρωτά την SLA service πότε µπορεί να αρχίσει να εκτελεί 
κάποια ενέργεια η οποία µπορεί να απαιτεί µεγάλη χρησιµοποίηση πόρων. 

� Ειδοποιεί την SLA Service για την χρησιµοποίηση πόρων έγκαιρα. 
� Υπακούει στις οδηγίες της SLA Service για καταστροφή λειτουργιών. 

 
      Παράδειγµα: 

Όταν ένας πελάτης ζητήσει έναν νέο πόρο από την υπηρεσία, η υπηρεσία ζητά 
από την υπηρεσία SLA  να ελέγξει αν ο πελάτης δικαιούται και άλλο πόρο 
σύµφωνα µε το SLA που έχει συµφωνήσει. Αν η SLA Service αποφασίσει ότι ο 
πελάτης δεν δικαιούται άλλο πόρο τότε η υπηρεσία πρέπει να µην συνεχίσει στην 
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παροχή και άλλου πόρου στον πελάτη.  Όταν ο πελάτης χρησιµοποιήσει τον πόρο 
που του έχει διατεθεί, η υπηρεσία στην οποία ανήκει ο πόρος ειδοποιεί την SLA 
Service για την χρησιµοποίηση του πόρου. Αν η λειτουργική υπηρεσία είναι 
υπηρεσία δεδοµένων για διαχείριση δεδοµένων, ο πόρος που παρέχεται από την 
υπηρεσία  είναι ένα data stager δηλαδή ένας χώρος για αποθήκευση ενός µόνο 
αρχείου , και αν  ο πελάτης αποθηκεύσει ένα αρχείο στον χώρο αυτό η υπηρεσία 
δεδοµένων θα ειδοποιήσει την SLA Service, από την οποία διαχειρίζεται, για τον 
χώρο στο αποθηκευτικό µέσο που θα δεσµεύσει το αρχείο και για τον ρυθµό 
µεταφοράς του αρχείου. Αν η SLA Service διαπιστώσει ότι ο πελάτης έχει 
υπερβεί κάποιον περιορισµό που είχε οριστεί στο SLA που είχε συµφωνήσει τότε 
πραγµατοποιεί  ενέργειες για να επαναφέρει την χρησιµοποίηση των πόρων στα 
πλαίσια που ορίζουν οι περιορισµοί του, δίνοντας οδηγία στην λειτουργική 
υπηρεσία  να  σταµατήσει κάποιο αριθµό λειτουργιών του χρήστη, όπως για 
παράδειγµα να σταµατήσει την δηµιουργία νέων πόρων.  
 
Οι υπηρεσίες καταγράφουν την χρησιµοποίηση των πόρων  που κάνει ο πελάτης  
στους πόρους τους και την δηλώνουν  στην SLA Service χρησιµοποιώντας 
µονάδες µέτρησης που ονοµάζονται µετρικές (metrics). Οι µετρικές  
υποδεικνύουν  στην SLA Service τις ποσότητες που πρέπει να µετρήσει.  
Μετρικές είναι για παράδειγµα ο χώρος σε κάποιο αποθηκευτικό µέσο,  η 
ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων, ο ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων, η  CPU, 
εργασίες σε κάποια βάση δεδοµένων κτλ. Κάθε µετρική  περιγράφεται  από ένα 
µοναδικό URI. Η SLA Service δεν καταλαβαίνει τι σηµαίνει και τι 
αντιπροσωπεύει κάθε µετρική , απλά καταγράφει την χρησιµοποίηση του και την 
συγκρίνει µε τους περιορισµούς που έχουν οριστεί στο SLA για την χρήση των 
συγκεκριµένων πόρων. Με αυτόν τον τρόπο η SLA Service µπορεί να  
διαχειρίζεται νέες υπηρεσίες που µπορεί να χρησιµοποιούν καινούριες µετρικές  
οι οποίες να περιγράφουν συγκεκριµένα κάποια λειτουργία ή  κάποιο πόρο, χωρίς 
να αλλάζει κάτι στην λειτουργία της. 
 Παρακάτω εξηγούνται µε λεπτοµέρεια οι µετρικές καθώς και ο τρόπος που 
ορίζονται στην SLA Service του GRIA. 
 
 
∆ιαχείρηση της SLA υπηρεσίας από την υπηρεσία λογαριασµών. 
 
1) Οταν ο πελάτης προτείνει ένα νέο SLA η SLA Service µαζί µε την υπηρεσία 

λογαριασµών ελέγχει αν η πίστωση του λογαριασµού του είναι ‘καλή’ άρα αν 
υπάρχει καλή σχέση εµπιστοσύνης µε τον πελάτη. 

2) Στο τέλος κάθε περιόδου χρέωσης η SLA Service καταθέτει ένα συνολικό 
ποσό χρέωσης για όλη την περίοδο χρήσης του πόρου στον λογαριασµό του 
πελάτη. 

3) Αν κατά την χρέωση του λογαριασµού διαπιστώσει η SLA Service ότι ο 
λογαριασµός έχει διακοπεί προσωρινά (κατάσταση suspended) ή έχει κλείσει 
(κατάσταση closed) τότε διακόπτεται και το ίδιο το SLA. 

 
• Ο διαχειριστής (service manager) ρυθµίζει την SLA Service ώστε να 

εµπιστεύεται µία ή περισσότερες υπηρεσίες λογαριασµών. 
• O διαχειριστής καθορίζει την χωριτικότητα και τις ικανότητες των 

πόρων, µέσα στην SLA Service. 
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• Ο διαχειριστής δηµιουργεί ένα ή περισσότερα SLA templates ανάλογα 
µε το τι θέλει να προσφέρει η λειτουργική υπηρεσία στους πελάτες. 

• O διαχειριστής ορίζει ποιοι πελάτες µπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
κάθε SLA template. 

• Ο διαχειριστής δηµοσιεύει αυτά τα SLA templates 
•  Ο πελάτης αφού έχει δηµιουργήσει έναν λογαριασµό σε κάποια από 

τις υπηρεσίες λογαριασµών τις οποίες εµπιστεύεται η υπηρεσία SLA, 
βλέπει την λίστα µε όλα τα διαθέσιµα SLA templates. 

• Ο πελάτης εξετάζει τα SLA templates και αν θέλει κάποιο το προτείνει 
στην SLA Service. 

• Η SLA Service εξετάζει την πρόταση και ελέγχει τον λογαριασµό του 
πελάτη. Αν ο λογαριασµός έχει αρκετό υπόλοιπο για την δηµιουργία 
νέων πόρων, τότε η πρόταση γίνεται αποδεκτή και δηµιουργείται το 
SLA µεταξύ του παρόχου και του πελάτη. 

• Ο πελάτης χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες που του επιτρέπει το SLA του. 
Η χρησιµοποίηση των πόρων της υπηρεσίας ελέγχονται, περιορίζονται 
και χρεώνονται από την SLA Service. 

• O διαχειριστής ελέγχει την χρησιµοποίηση των πόρων.  
• Ο διαχειριστής µπορεί να διευθύνει την λειτουργική υπηρεσία.  

 
 
Τι είναι οι µετρικές και πώς χρησιµοποιούνται: 
 
 H υπηρεσία διαχείρισης SLA του GRIA έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι πολύ 
ευέλικτη. Χρησιµοποίει πληροφορίες για χρησιµοποίηση από τις λειτουργικές 
υπηρεσίες όπως π.χ. υπηρεσίες εργασιών (job services) καταγράφει , περιορίζει  ή/και 
χρεώνει την χρησιµοποίηση αυτών. 
 
Οι µετρικές όπως αναφέρθηκε είναι µετρήσιµες ποσότητες που δείχνουν την 
χρησιµοποίηση ενός πόρου. Μέσω των µετρικών δηλώνεται η χρησιµοποίηση των 
πόρων στην SLA Service από τις λειτουργικές υπηρεσίες που τους παρέχουν, όπως 
για παράδειγµα η χρησιµοποίηση της CPU. Οι µετρικές παριστάνονται µε URIs τα 
οποία είναι µοναδικά. Η SLA Service όπως αναφέραµε και παραπάνω δεν 
αντιλαµβάνεται την σηµασία αυτών των URI  και απλά δηλώνει την χρησιµοποίηση 
τους και ενεργεί ανάλογα µε τους όρους του  SLA που έχει συµφωνηθεί. Οι µετρικές 
χρησιµοποιούνται µέσα στο XML κείµενο του SLA στα στοιχεία  <constraint>  ώστε 
να προσδιορίζεται σε ποια µετρική δηλαδή σε ποιο πόρο αναφέρεται ο περιορισµός 
που θέλουµε να ισχύει και στο <pricing term> ώστε να προσδιορίζεται ο πόρος για 
την χρήση του οποίου θα γίνει η αντίστοιχη χρέωση. Η µετρική  χρησιµοποιείται 
επίσης και στο αρχείο xml που προσδιορίζει την χωρητικότητα και τις δυνατότητες σε 
πόρους που παρέχει µία υπηρεσία.  
Η µέτρηση της χρήσης των µετρικών γίνεται µε δύο τρόπους:  

•  Στιγµιαίες µετρήσεις των µετρικών (instantaneous measurements). 
Μετρήσεις της χρήσης του πόρου µία συγκεκριµένη στιγµή. Μετράει τον 
ρυθµό χρησιµοποίησης.  

• Μέτρηση της χρήσης της µετρικής καθ’όλη την διάρκεια χρήσης της 
υπηρεσίας (cumulative usage): Είναι η άθροιση των στιγµιαίων µετρήσεων 
σε όλο το διάστηµα που έχει χρησιµοποιηθεί η υπηρεσία έως εκείνη τη 
στιγµή. Αποτελεί την συνολική χρησιµοποίηση του πόρου.  
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Για κάποιες µετρικές  όπως για παράδειγµα η µεταφορά δεδοµένων, η στιγµιαία 
µέτρηση είναι ο ρυθµός µεταφοράς και µετριέται σε bytes/sec ενώ  η συνολική 
χρησιµοποίηση µετριέται σε bytes χωρίς διάσταση χρόνου. Για άλλες µετρικές όπως 
η CPU η σtιγµιαία µέτρηση είναι ο αριθµός των CPU που χρησιµοποιούνται αυτήν 
την στιγµή  π.χ. 3 CPUs και η συνολική χρήση έχει την διάσταση του χρόνου αριθµός 
CPU*συνολικός χρόνος χρήσης τους = CPU.seconds π.χ. 180 CPU.seconds. H SLA 
Service µπορεί να µετατρέπει τον έναν τρόπο µέτρησης στον άλλον. 
 
Παράδειγµα: 
 
Αν ένα µία εφαρµογή (job) τρέχει σε µία CPU για 5 δευτερόλεπτα τότε η υπηρεσία 
SLA θα ενηµερωθεί ότι η στιγµιαία µέτρηση της CPU χρήσης πήγε στο 1 στην αρχή 
και πέντε λεπτά αργότερα πήγε στο 0. Η SLA Service µπορεί να αναφέρει ότι έχουν 
χρησιµοποιηθεί 1 CPU*5 min*60 sec/min = 300 CPU.seconds. 
Αν µία υπηρεσία αναφέρει ότι έχει χρησιµοποιήσει 120 µονάδες ενός πόρου σε 
χρονική περίοδο 1 λεπτού η SLA Service µπορεί να αναφέρει ότι η µέση στιγµιαία 
µέτρηση (ρυθµός χρήσης) ήταν 120 µονάδες/60 sec = 2 units/sec.  
 
 
 
Ορισµός  των metrics στην SLA υπηρεσία: 
 
Στην GRIA SLA Service υπάρχει ένας επιµελητής µετρικών (metric editor) όπου 
µπορούµε να ορίσουµε µία νέα µετρική για έναν πόρο που µας ενδιαφέρει ή να 
τροποποιήσουµε κάποια από τις ήδη υπάρχουσες που έχει ανακαλύψει η υπηρεσία 
SLA. Στον επιµελητή µπορούµε να καθορίσουµε τι µέτρηση θέλουµε να γίνεται 
δηλαδή στιγµιαία ή αθροιστική, τον τύπο της µετρικής αν θα είναι πόρος, δηλαδή θα 
χρησιµοποιείται για την µέτρηση ενός πραγµατικού πόρου όπως CPU ή 
δραστηριότητα, δηλαδή θα χρησιµοποιείται για να δείχνει την χρησιµοποίηση 
κάποιας λειτουργίας όπως για παράδειγµα η δηµιουργία ενός data-stager, ο τύπος της 
µονάδας µέτρησης αν θα είναι ∆εκαδικός ή ∆υαδικός που δείχνει αν θα πρέπει να 
διαιρέσουµε µε το 1000 ή µε το 1024 για να γίνει µετάβαση σε µεγαλύτερη µονάδα 
µέτρηση όταν έχουµε φτάσει σε µεγάλη ποσότητα χρησιµοποίησης. 
Η SLA υπηρεσία µπορεί να δει τις καινούργιες µετρικές  κατά τον ορισµό της 
χωρητικότητας (capacity) ή όταν φορτώνονται καινούρια SLA templates τα οποία 
περιέχουν µη ορισµένες µετρικές ή από τις αναφορές χρησιµοποίησης που λαµβάνει 
από τις λειτουργικές υπηρεσίες. 
 
 
∆ιαχείρηση της χωρητικότητας (Capacity Management)  
 
Ο πάροχος  µπορεί να καθορίσει την χωρητικότητα  δηλαδή το µέγεθος  ή την 
ποσότητα  των πόρων που θα παρέχει έτσι ώστε να µπορεί να την κατανείµει στους 
πελάτες έτσι ώστε να τηρούνται οι δεσµεύσεις για τους πόρους που ορίστηκαν στο 
SLA. Όταν όλη η διαθέσιµη χωρητικότητα έχει ανατεθεί, πρέπει να συµφωνηθούν  
νέα SLAs. Αυτό έχει κυρίως επίδραση σε µετρικές όπως χώρος σε αποθηκευτικό 
µέσο (disc space) όπου ο πάροχος έχει περιορισµένη ποσότητα πόρων και πρέπει να 
εγγυηθεί στους χρήστες για την ποσότητα των πόρων  που µπορεί να τους αναθέσει. 



 32 

Αν δεν οριστεί η χωρητικότητα  θα µπορούν να ανατεθούν άπειρα SLAs και ο 
πάροχος δεν θα µπορεί να ικανοποιήσει τις δεσµεύσεις του για ανάθεση πόρων. 
 
Υπάρχουν δύο τρόποι για να οριστεί η χωρητικότητα: 
 

1) Φόρτωση ενός XML αρχείου που θα καθορίζει την χωρητικότητα. 
2) Μέσω του αντίστοιχου επιµελητή στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας SLA. 

 
 
SLA Templates 
 
To SLA template ελέγχει ποιες υπηρεσίες µπορεί να χρησιµοποιήσει ο πελάτης, την 
ποσότητα των πόρων που θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν σε αυτήν την υπηρεσία, 
πόσο θα χρεώνονται για αυτήν την χρήση και πόσο συχνά. 
 
Υπάρχουν δύο τρόποι για να οριστεί ένα SLA template: 

1)  Φορτώνοντας ένα xml αρχείο 
2) Με τον editor που υπάρχει στην ιστοσελίδα της SLA Service. 
Παραδείγµατα από SLAs φαίνονται στα τελευταία κεφάλαια όπου περιγράφεται η 
υλοποίηση. 
 

 
Έλεγχος λειτουργίας ενός SLA (Monitoring)  

 
Η υπηρεσία διαχείρισης SLA συλλέγει πληροφορίες για την χρησιµοποίηση των 
πόρων από τις λειτουργικές υπηρεσίες µέσω των µετρικών. Σε συγκεκριµένα 
χρονικά διαστήµατα η υπηρεσία SLA συγκεντρώνει πληροφορίες από κάθε 
υπηρεσία για τους πόρους που  έχουν χρησιµοποιηθεί. Καταχωρεί την 
χρησιµοποίηση για την αντίστοιχη ενέργεια,  σε αντιδιαστολή µε το SLA στο οποίο 
ανήκει η ενέργεια αυτή και σε σχέση µε την υπηρεσία ως σύνολο. (Μπορούν να 
εµφανιστούν δεδοµένα για την χρησιµοποίηση για όλα τα metrics για 
δραστηριότητες, SLAs και την υπηρεσία.). 
 
∆ιαχείρηση ενός SLA (Managing) 
       
      Ένα SLA έχει τέσσερις καταστάσεις:  
o Ενεργό (active) : Είναι η κανονική κατάσταση που έχει το SLA όταν 
δηµιουργείται. Σε αυτήν την κατάσταση µπορεί να έλθει ένα SLA αφότου έχει 
διακοπεί από τον διαχειριστή. Όταν το SLA είναι ενεργό η υπηρεσία SLA µπορεί να  
επεξεργάζεται αιτήσεις από λειτουργικές υπηρεσίες ώστε να ξεκινήσει καινούριες 
ενέργειες  σύµφωνα µε τους περιοριστικούς όρους του SLA για την χρησιµοποίηση. 
o Ανασταλµένο (suspended): Ένα SLA έρχεται σε αυτήν την κατάσταση αν η 
υπηρεσία SLA διαπιστώσει ότι δεν είναι εφικτή η χρέωση στην υπηρεσία 
λογαριασµών για το SLA. Αυτό θα µπορούσε να συµβεί στο τέλος µιας περιόδου 
χρέωσης αν ο λογαριασµός του SLA είναι στην κατάσταση αναστελµένο ή κλειστό ή 
όταν ο διαχειριστής επιλέξει να το διακόψει (πατώντας το κουµπί Suspend της web 
page της SLA service). Όταν το SLA έχει διακοπεί δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν πόροι. 
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o Έτοιµο να κλείσει (c): Κάποιο SLA έρχεται σε αυτήν την κατάσταση όταν είτε 
ο πελάτης επιλέξει να κλείσει το SLA του   ή όταν ο διαχειριστής πατήσει το κουµπί 
“Close” από την διαδικτυακή εφαρµογή. Σε αυτήν την κατάσταση όλες οι 
δραστηριότητες που τρέχουν εκείνη τη στιγµή θα καταστραφούν και τα δεδοµένα θα 
χαθούν. Το SLA παραµένει σε αυτήν την κατάσταση µέχρι να τελειώσουν όλες οι 
ενέργειες και να έχει σταλεί και ο τελικός λογαριασµός. ∆εν µπορούν πλέον να 
ξεκινήσουν νέες δραστηριότητες. 
o Κλειστό (closed): Σε αυτήν την κατάσταση έχει σταλεί επιτυχώς ο τελικός 
λογαριασµός στην υπηρεσία λογαριασµών και δεν υπάρχουν άλλες τρέχουσες 
δραστηριότητες στο SLA. ∆εν µπορούν να ξεκινήσουν νέες δραστηριότητες σε 
αυτήν την φάση. 
 

 
 
 

2.4.  Πακέτο Βασικών Εφαρµογών (Basic Application  
                   Services  Package) 
 
Το πακέτο αυτό παρέχει τις βασικές υπηρεσίες για την διαχείριση εργασιών (job) και 
δεδοµένων (data). Αποτελείται από δύο επιµέρους υπηρεσίες. 
 

2.4.1. Υπηρεσία ∆εδοµένων (Data Service)  
 
   Οι πόροι τους οποίους διαχειρίζεται η υπηρεσία δεδοµένων ονοµάζονται “data 
stagers”. Ένα data stager είναι ένας αποθηκευτικός χώρος  που µπορεί να περιέχει ένα 
µόνο αρχείο. Έχει ένα µοναδικό χαρακτηριστικό (identifier) και ένα σύστηµα ελέγχου 
πρόσβασης ώστε να καθορίζεται ποιος µπορεί να διαβάσει ή να γράψει δεδοµένα.  
Επιτρέπει σε αποµακρυσµένους χρήστες να δηµιουργούν νέα data stagers, να 
φορτώνουν (upload) και να κατεβάζουν (download)  αρχεία δεδοµένων προς και από 
τον πάροχο της υπηρεσίας αλλά και να µεταφέρουν δεδοµένα µεταξύ data stagers 
αλλά και µεταξύ Υπηρεσιών ∆εδοµένων που παρέχονται από διαφορετικούς 
παρόχους. Υποστηρίζει επίσης την διαχείριση δικαιωµάτων και κανόνων πρόσβασης 
για ανάγνωση  και γράψιµο  που θα ισχύουν για άλλους χρήστες και παρόχους 
υπηρεσιών.  
 

2.4.2. Υπηρεσία  Επεξεργασίας (Job Service) 
 
H υπηρεσία αυτή επιτρέπει σε αποµακρυσµένους χρήστες να αρχίσουν , να    
ελέγξουν  και να σταµατήσουν  εργασίες επεξεργασίας,  που εκτελούνται από τον 
πάροχο της υπηρεσίας. Η υπηρεσία επεξεργασίας θα φέρει τα δεδοµένα εισόδου  από 
κάποια τοπική υπηρεσία δεδοµένων και θα αποθηκεύσει τα δεδοµένα εξόδου πάλι σε 
κάποια τοπική υπηρεσία δεδοµένων. Μπορεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε να υποστηρίζει 
πολλαπλές εφαρµογές οι οποίες επιλέγονται από τον πάροχο της υπηρεσίας.  
 Οι πόροι που διαχειρίζεται η υπηρεσία αποτελούν εργασίες (jobs) δηλαδή 
συγκεκριµένες εφαρµογές. Οι χρήστες της υπηρεσίας µπορούν να δηµιουργήσουν 
καινούριες εργασίες, να φορτώσουν κάποια δεδοµένα εισόδου,  να αρχίσουν µία 
εργασία, να ελέγξουν την εξέλιξη του  και να κατεβάσουν τα αποτελέσµατα . Κάθε 
είσοδος και έξοδος µιας εργασίας είναι ουσιαστικά ένα data stager το οποίο το 
διαχειρίζεται η τοπική υπηρεσία δεδοµένων. Με τον χαρακτηρισµό τοπική εννοούµε 
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ότι παρέχεται από τον ίδιο πάροχο.  Οι χρήστες µπορούν επίσης να εκτελέσουν 
εργασίες οι οποίες παίρνουν δεδοµένα ή αποθηκεύουν τα δεδοµένα τους σε data 
stagers που διαχειρίζονται από Υπηρεσίες ∆εδοµένων που παρέχονται από άλλους 
αποµακρυσµένους παρόχους. 
 
Οι υπηρεσίες µπορούν να ρυθµιστούν έτσι ώστε να απαιτούν την ύπαρξη κάποιου 
λογαριασµού από τον χρήστη και την συµφωνία κάποιου SLA από το οποίο θα 
διαχειρίζονται ή να είναι ελεύθερες προς χρήση . Στην εργασία αυτή έχει υλοποιηθεί 
η πρώτη επιλογή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
3. Υλοποίηση 
 

3.1. Εγκατάσταση των πακέτων του GRIA 
 
Οι υπηρεσίες του GRIA παρέχονται σε war (Web ARchive) αρχεία. Η διαδικασία που 
ακολουθείται για την εγκατάσταση, σύνδεση και διαµόρφωση τους  είναι ίδια για 
όλες τις υπηρεσίες που χρησιµοποιήθηκαν. Εδώ θα περιγραφεί η παραπάνω 
διαδικασία για την εγκατάσταση του πακέτου  διαχείρισης παρόχου υπηρεσιών στον 
υπολογιστή argugrid-server.netmode.ntua.gr. 
 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Η υλοποίηση πραγµατοποιήθηκε σε δίκτυο τριών υπολογιστών: 
 
dimitra.netmode.ntua.gr 
niobe.netmode.ntua.gr 
argugrid-server.netmode.ntua.gr 
 
Η εγκατάσταση του GRIA και των υπηρεσιών του  πραγµατοποιήθηκε µε τον ίδιο 
τρόπο και για τους τρεις υπολογισττές. 
 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 
Java 1.5.0_12 
Tomcat 5.5_25 
Ελευθερώνουµε τις παρακάτω θύρες από τα firewalls: 

• Tomcat, 8080 and και πρωτόκολλο µεταφοράς ορίζεται το TCP  
• Tomcat (secure), 8443 και πρωτόκολλο µεταφοράς ορίζεται το TCP  

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Αρχικά ανοίγουµε τον Tomcat και εισάγουµε το  war αρχείο της υπηρεσίας. Στη 
συνέχεια πρέπει να ορίσουµε έναν έγκυρο χρήστη µε ρόλο διαχειριστή για πρόσβαση 
στην υπηρεσία, το οποίο και πραγµατοποιείται στο  αρχείο  tomcat-users.xml το 
οποίο βρίσκεται στο directory /home/gria/Programs/apache-tomcat-
5.5.23/conf/tomcat-users.xml  
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Έπειτα επανεκκινούµε τον tomcat και  ακολουθούµε τα βήµατα που µας 
υποδεικνύονται για την πραγµατοποίηση της ρύθµισης  
Ορίζουµε την τοποθεσία του configuration file της υπηρεσίας. Στην συγκεκριµένη 
περίπτωση είναι το /home/gria/Programs/service-provider-mgt 
 

 
 
 
Ένα σηµαντικό βήµα στην όλη διαδικασία είναι η δηµιουργία έγκυρου κλειδιού και       
πιστοποιητικού για πρόσβαση στην υπηρεσία. To GRIA παρέχει ένα εύχρηστο 
γραφικό περιβάλλον για την δηµιουργία αρχικά ενός χώρου αποθήκευσης των 
κλειδιών (keystore) αλλά και για την δηµιουργία κλειδιών και την υπογραφή τους 
από Έγκυρη Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority). Όπως φαίνεται και στο 
παρακάτω σχήµα αρχικά δηµιουργείται ο χώρος αποθήκευσης στο συγκεκριµένο 
υπολογιστή. Στη συνέχεια µε την εφαρµογή  Key Tool Gui δηµιουργείται το 
αντίστοιχο δηµόσιο κλειδί και στέλνεται στην Αρχή Πιστοποίησης για υπογραφή 
(argugrid-request.csr) 
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Με την βοήθεια του προγράµµατος  xca δηµιουργήθηκε  η Έγκυρη Υπηρεσία 
Πιστοποίησης  µε το όνοµα “NTUA” η οποία θα υπογράφει τα πιστοποιητικά που της 
στέλνονται. 
 
Η αίτηση argugrid-request.csr στέλνεται στην Υπηρεσία Πιστοποίησης και 
αποθηκεύεται µε το όνοµα του υπολογιστή argugrid-server.netmode.ntua.gr που το 
δηµιούργησε. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η αίτηση που περιµένει να υπογραφεί 
από την Υπηρεσία Πιστοποίησης.   
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Η Αρχή Πιστοποίησης υπογράφει το αρχείο .csr οπότε το πιστοποιητικό είναι πλέον 
έγκυρο.  
 
 
Η Αρχή Πιστοποίησης στέλνει στον υπολογιστή argugrid-server.netmode.ntua.gr από 
όπου έγινε η αίτηση τα δύο πιστοποιητικά: το NTUA.crt που είναι το πιστοποιητικό 
της ίδιας της Αρχής Πιστοποίησης  και το  argugrid-server.netmode.ece.ntua.gr.crt 
που είναι το νέο πιστοποιητικό που υπέγραψε. 
Στον υπολογιστή argugrid-server.netmode.ntua.gr, στο keystore εισάγεται η 
NTUA.crt ως έγκυρη Αρχή Πιστοποίησης  και στη συνέχεια  
εισάγεται το πιστοποιητικό που υπογράφηκε από την Αρχή Πιστοποίησης. 
  
Τώρα το keystore είναι έτοιµο για χρήση στην υπηρεσία ∆ιαχείρισης Παρόχου 
Υπηρεσιών. 
 
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που θα διαµορφωθούν στον 
υπολογιστή αυτό, δεν θα χρειαστεί η παραπάνω διαδικασία. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ο ίδιος χώρος αποθήκευσης κλειδιών σε όλες τις υπηρεσίες ώστε να 
υπάρχει πλήρης συµβατότητα µεταξύ των πιστοποιητικών τους και έτσι να µπορεί να 
έχει πρόσβαση η µία υπηρεσία στην άλλη. Χρειάζεται να επαναληφθεί µόνο το 
τελευταίο βήµα. Για να έχει πρόσβαση µια υπηρεσία σε υπηρεσία άλλου υπολογιστή  
θα πρέπει να στείλει το πιστοποιητικό της για υπογραφή και έγκριση από την Αρχή 
Πιστοποίησης του άλλου υπολογιστή δηλαδή να γίνει όλη η παραπάνω διαδικασία 
ώστε να θεωρείται ‘έµπιστη’ . Αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται πριν την χρήση της  
υπηρεσίας SLA ώστε να έχει το δικαίωµα να διαχειρίζεται και να ελέγχει υπηρεσίες 
που ανήκουν σε άλλον υπολογιστή. 
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Ένα επιπλέον βήµα που απαιτείται για την διαµόρφωση της υπηρεσίας είναι η 
ενεργοποίηση των ασφαλών συνδέσεων (HTTPS Connections) ενεργοποιώντας το 
SSL στον Tomcat. Αυτό γίνεται διότι  όλα τα SOAP messages υπογράφονται ώστε να 
αποφευχθεί η αλλοίωσή τους αλλά δεν κρυπτογραφούνται. Αντιθέτως η ίδια η 
σύνδεση θα πρέπει να είναι πάνω από µια κρυπτογραφηµένη HTTPS σύνδεση 
εµποδίζοντας µε τον τρόπο αυτόν τους επιτιθέµενους να  δουν τα περιεχόµενα των 
µηνυµάτων. 
 
Επίσης το σύστηµα απαιτεί πρόσβαση σε κάποια βάση δεδοµένων για µόνιµη 
αποθήκευση.  

Για καλύτερη απόδοση και αξιοπιστία πρέπει να χρησιµοποιηθεί µία ανεξάρτητη 
βάση δεδοµένων. Στην δική µας υλοποίηση χρησιµοποιείται η Hypersonic. Μπορούν 
να χρησιµοποιηθούν και άλλες βάσεις δεδοµένων αλλάζοντας το αρχείο 
hibernate.properties . 

Τέλος χρειάζεται να οριστεί η endpoint address για την υπηρεσία µας δηλαδή το url 
µε το οποίο η υπηρεσία θα είναι προσβάσιµη από τον φυλλοµετρητή. Για την 
συγκεκριµένη υπηρεσία θα είναι το https://argugrid-server.netmode.ntua.gr:8443/gria-
service-provider-mgt/services. 
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Η ρύθµιση της υπηρεσίας έχει ολοκληρωθεί και η υπηρεσία µπορεί  να 
χρησιµοποιηθεί. Για πρώτη φορά η ιστοσελίδα της υπηρεσίας θα είναι: 
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3.2. Χρήση της υπηρεσίας SLA και της υπηρεσίας   
                  Λογαριασµών  ως διαχειριστής (manager) 

 
   Η ρύθµιση (configuration) που κάνει ο διαχειριστής της υπηρεσίας  

 
Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται η διαδικασία διαµόρφωσης και ρύθµισης των 
υπηρεσιών του πακέτου ∆ιαχείρισης Παρόχου Υπηρεσιών., SLA Service και 
TradeAccount Service  Οι εικόνες που παρουσιάζονται είναι από τον υπολογιστή 
dimitra.netmode.ntua.gr. Ωστόσο η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες και των άλλων υπολογιστών του δικτύου.  
Ρυθµίζουµε το νόµισµα για τις χρεώσεις σε EUR για ευρώ και την ακρίβεια σε 6 
δεκαδικά ψηφία. Οποιαδήποτε συναλλαγή πραγµατοποιείται πρέπει να χρησιµοποιεί 
αυτές τις ρυθµίσεις καθώς δεν γίνεται αυτόµατη µετατροπή σε άλλα νοµίσµατα, 
οπότε και απορρίπτονται.  
 
Προσθέτουµε την Trade Account Service στις υπηρεσίες τις οποίες θα εµπιστεύεται η 
SLA Service ώστε να µπορεί η SLA Service να χρεώνει για την χρήση των 
υπηρεσιών που απαιτούν SLA, τους λογαριασµούς των χρηστών. Με την επιλογή 
“Make service free” οι χρήστες που θα έχουν SLAs δεν θα χρεώνονται για την χρήση 
των υπηρεσιών. Αυτά φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. 
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Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται πώς χρησιµοποιείται ο  επιµελητής µετρικών για την 
δηµιουργία µιας µετρικής που µετράει την χρησιµοποίηση του πόρου CPU: 
 
 

 
 
 
 
 
Στο επόµενο σχήµα φαίνεται πώς µπορούµε να ορίσουµε γραφικά την χωρητικότητα  
του συστήµατος σε πόρους που αφορούν µονάδες CPU. Στην συγκεκριµένη 
περίπτωση ορίζουµε ότι το σύστηµα µπορεί να διαθέσει συνολικά µέχρι και 20 
µονάδες CPU: 
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Στην συνέχεια φαίνεται πώς µπορούµε να ορίσουµε µε γραφικό τρόπο τα SLA 
Templates δηλάδή τα xml αρχεία τα οποία περιγράφουν τι είδους πόροι µπορούν να 
διατεθούν για την εκτέλεση κάποιας συγκεκριµένης υπηρεσίας, τι πόσότητα από 
αυτόυς τους πόρους µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας πελάτης σε ένα συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα που ορίζεται, τι περιορισµοί ισχύουν για την χρησιµοποίηση αυτών 
των πόρων, και την χρέωση που υφίσταται ο χρήστης για την χρησιµοποίηση που 
µπορεί να κάνει, αν είναι επιθυµητό να υπάρχει χρέωση. Στις παρακάτω τρεις εικόνες 
φαίνεται η µορφή του SLA template. 
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Το τελευταίο βήµα είναι να καθορίσουµε αν το SLA template µπορεί να είναι 
προσβάσιµο από όλους τους πελάτες ή αν θα υπάρχουν περιορισµοί και θα είναι 
ορατό σε πελάτες που ανήκουν σε συγκεκριµένες οµάδες. Αυτό σηµαίνει να είναι 
ορατό από σταθµούς (υπολογιστές) που διαθέτουν συγκεκριµένα πιστοποιητικά. . 
Στην συγκεκριµένη περίπτωση ορίσαµε ότι το SLA template θα είναι ορατό σε όλους 
τους πελάτες όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα. 
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Το SLA template είναι σε πρόχειρη κατάσταση (draft state) και δεν είναι ακόµα 
ορατό στους πελάτες. Αφού δηµοσιοποιηθεί  µπορεί να είναι ορατό στους χρήστες 
και πλέον δεν µπορεί να αλλάξει. 
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3.3.  ∆ηµιουργία της Hello Service 
 
∆ηµιουργήσαµε µία νέα διαδικτυακή υπηρεσία την Hello Service η οποία µπορεί να 
εκτελείται στο GRIA µεσισµικό πλέγµατος και είναι συµβατή µε τους κανόνες 
ασφαλείας και την διαχείριση στο GRIA. Για την δηµιουργία της χρησιµοποιήθηκε το 
GRIA API 5.1 το οποίο παρέχεται από το GRIA  και χρησιµοποιήθηκε και το  
Service Developer’s Toolkit.  Επίσης δηµιουργήθηκε και ένας νέος client, µέσω της 
κλάση CallHelloservice.java, µέσω της οποίας µπορεί να καλείται η υπηρεσία. 
Η Hello Service αποτελεί µια γενική υπηρεσία και παρέχει λειτουργίες για την 
δηµιουργία και καταστροφή πόρων. Οι πόροι στην συγκεκριµένοι υλοποίηση   δεν 
επιτελούν κάποια συγκεκριµένη λειτουργίαπαρά µόνο κάθε φορά που δηµιουργείται 
κάθε νέος πόρος τυπώνεται η φράση “Hello world!”.Μπορούµε να επεκτείνουµε την 
λειτουργικότητα της υπηρεσίας και ο πόρος που δηµιουργεί να είναι περισσότερο 
εξειδικευµένος ανάλογα µε το είδος των πόρων που πρέπει να διαχειρίζεται η 
υπηρεσία. Κάθε φορά που δηµιουργείται ένα πόρος µπορούµε να ορίσουµε µέσω 
κατάλληλων µεθόδων και επιπλέον λειτουργίες να εκτελούνται. 
 
 
 
Για την δηµιουργία της Hello Service χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω διεπαφές από 
την βιβλιοθήκη του GRIA: 
 
 

� StorableInStateRepository: αντικείµενο το οποίο µπορεί να προστεθεί στο 
repository του client. 

� Conversation : πληρεξούσιος σε έναν αποµακρυσµένο πόρο στην πλευρά του 
πελάτη. 

� RemoteService: πληρεξούσιος σε µία αποµακρυσµένη υπηρεσία στην πλευρά 
του πελάτη. 

� GridService: Λειτουργίες που επιστρέφουν τα πιστοποιητικά και τους πόρους 
τις υπηρεσίας. 

� ManagedGridService: Υπηρεσία που διαχειρίζεται από έναν λογαριασµό ή µία 
υπηρεσία SLA. 

� ReportAPI: Μια υπηρεσία η οποία µπορεί να στείλει αναφορές 
χρησιµοποίησης σε µία υπηρεσία SLA. 

� WebAdmin: Μία υπηρεσία την οποία µπορεί να χειριστεί ένας διαχειριστής 
χρησιµοποιώντας µία διαδικτυακή διεπαφή. 

� PolicyManagement: Ένας πόρος στον οποίο µπορούµε να διαχειριστούµε τους 
κανόνες ελέγχου πρόσβασης.  

� WSResourceLifetime: Ένας πόρος που µπορεί να καταστραφεί σύµφωνα µε 
τους όρους του WS-Resource Lifetime. 

� ResourceMetadata: Ένας πόρος µε ετικέτα που καθορίζεται από τον χρήστη 
και περιέχει µεταδεδοµένα. 
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Πακέτο hellogria.common 
Αποτελείται από δύο βασικές διεπαφές (java interfaces) : 
 
HelloService.java 
 
Περιλαµβάνει όλες τις SOAP λειτουργίες οι οποίες δεν παίρνουν κανένα περιεχόµενο 
(context), δηλαδή ενεργούν πάνω στην ίδια την υπηρεσία και όχι σε κάποιο 
συγκεκριµένο πόρο. Επεκτείνει την ManagedGridService οπότε ο διαχειριστής της 
υπηρεσίας (service administrator) µπορεί να προσθέτει, να αφαιρεί και να ρωτάει 
υπηρεσίες λογαριασµών που τις εµπιστεύεται η υπηρεσία. Αυτό σηµαίνει ότι όταν ο 
χρήστης της υπηρεσίας πρέπει να πληρώσει κάποιο ποσο για την χρήση της 
υπηρεσίας θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε λογαριασµό που ανήκει σε κάποια από 
αυτές τις υπηρεσίες. Επεκτείνει επίσης την ReportAPI οπότε επιτρέπει στην SLA 
υπηρεσία να λαµβάνει αναφορές για την χρησιµοποίηση των πόρων της υπηρεσίας 
από την ίδια την υπηρεσία. Επεκτείνει την GridService οπότε παρέχει µεθόδους για 
να λαµβάνει πιστοποιητικά για την ταυτότητα του χρήστη και για να ζητήται η 
δηµιουργία πόρων. Επεκτείνει τέλος και την WebAdmin. Καθορίζεται ότι µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί SLA. Ορίζεται ο τύπος της ίδιας της υπηρεσίας µέσου του µοναδικού 
URI:  
HELLO_RESOURCE_TYPE 
=http://HELLOGRIA/2007/HelloServiceResourceType.  
Η PBAC policy (πολιτική????) µε αυτό το όνοµα χρησιµοποιείται για να προστατεύει 
λειτουργίες πάνω στην υπηρεσία. 
Ορίζεται η µέθοδος createHelloResource η οποία δηµιουργεί τον νέο πόρο. Παίρνει 
ως παράµετρο ένα MatchPattern owner και όποιος ταιριάζει µε τον κανόνα owner 
µπορεί να έχει πρόσβαση στον πόρο ως είναι κάτοχός του. Τυπικά αυτός ο κανόνας 
απλά ταιριάζει στην ταυτότητα του ατόµου που δηµιούρησε τον πόρο  και επιστρέφει 
το epr του δηλαδή το endpoint reference του. Όταν καλείται αυτή η µέθοδος µπορεί 
να απαιτείται ένας λογαριασµός ή η συµφωνία ενός SLA και ο ορισµός τους στο 
SOAP header, ανάλογα µε το πώς έχει ρυθµιστεί η υπηρεσία. 
 
HelloResource.java 
Είναι η διεπαφή για την δηµιουργία των αντικειµένων που θα αποτελούν τον πόρο 
που δηµιουργήθηκε από την HelloService. 
Περιλαµβάνει όλες τις SOAP λειτουργίες της υπηρεσίας οι οποίες παίρνουν την 
HelloResource ως το περιεχόµενο τους δηλαδή ενεργούν πάνω στο αντικείµενο 
HelloResource. Είναι η διεπαφή για την δηµιουργία των αντικειµένων που θα 
αποτελούν τους πόρους. Κάθε µέθοδος που ορίζεται σε αυτό το interface είναι µία 
SOAP λειτουργία στην υπηρεσία HelloResource. Επίσης εδώ ορίζεται και η µέθοδος 
HelloWorld() η οποία καλείται κάθε φορά που δηµιουργείται ο νέος πόρος και 
επιστρέφει ένα string “Hello World!”. Η µέθοδος αυτή ορίζεται επίσης και στο αρχείο 
όπου ορίζεται η PBAC πολιτική για τους πόρους. Εδώ πρέπει να οριστούν και 
οποιεσδήποτε άλλες µέθοδοι χρησιµοποιούνται από το αντικείµενο που 
αντιπροσωπεύει το νέο πόρο.Ορίζεται o τύπος του πόρου που δηµιουργείται από την 
HelloService µέσω του µοναδικού uri:  
HELLO_RESOURCE_TYPE = http://HELLOGRIA/2007/HelloResourceType.  
Η PBAC πολιτική µε αυτό το όνοµα χρησιµοποιείται για να προστατέψει λειτουργίες 
πάνω στην HelloService οι οποίες επικαλούνται ένα context µε αυτόν τον τύπο. Όταν 
ανακαλύπτονται πόροι έχουν αυτόν τον τύπο στα µεταδεδοµένα τους.  
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HelloResourceBean.java 
 Είναι ένα Java bean που αντιπροσωπεύει έναν πόρο. Οι νέοι πόροι  δηµιουργούνται 
µε την µέθοδο createHelloResource που είναι µία SOAP λειτουργία. Αποθηκεύονται 
χρησιµοποιώντας την hibernate βάση δεδοµένων. 
Εδώ µπορούµε να ορίσουµε τις µεθόδους get και set για την υλοπoίηση κάποιας 
λειτουργίας πάνω σε κάποιον πόρο που δηµιουργείται. Τα αντικείµενα που 
επιστρέφονται από την µέθοδο get αποτελούν πεδία του αντικειµένου που 
αντιπροσωπεύει τον νέο πόρο και πρέπει να οριστούν επίσης στο αρχείο 
HelloResourceBean.hbm.xml ώστε η hibernate να τα αποθηκεύει στην βάση 
δεδοµένων. Στην συγκεκριµένη υλοποίηση δεν υλοποιείται κάτι  τέτοιο. Ορίζεται 
απλά η getResourceType η οποία επιστρέφει τον τύπο του νέου resource και ο οποίος 
έχει οριστεί στην διεπαφή HelloResource.  
 
Πακέτο hellogria.impl 
 
HelloServiceImpl.java 
Η κλάση αυτή υλοποιεί την διεπαφή HelloService. Στο αρχείο 
implementationfactory.properties ορίζεται η αντιστοίχιση της διεπαφής µε την κλάση: 
  
hellogria.HelloService = hellogria.impl.HelloServic eImpl 

 
Η κλάση κάνει extend το interface GridServiceLite. 
 
Ορίζεται ότι ο χρήστης θα χρεώνεται µε το ποσό των 12.50 ευρώ για την δηµιουργία 
κάθε νέου πόρου. Αν δεν πληρωθεί το ποσό ο πόρος δεν δηµιουργείται. 
 
Ορίζεται η µονάδα µέτρησης (metric) για την µέτρηση του αριθµού των πόρων µε το 
µοναδικό URI: 
 static final Metric METRIC_HELLO_RESOURCES = new 
Metric("http://SAMPLE/2006/metrics/sample-resource" ); 
 

Θα χρησιµοποιείται από την υπηρεσία SLA για τον περιορισµό του αριθµού των 
πόρων που θα µπορούν να δηµιουργούνται από έναν χρήστη. 
Οι αναφορές για την χρησιµοποίηση των πόρων αποθηκεύονται εδώ: 
 
ReportAPIHelper pullPoint = new ReportAPIHelper(); 

 
Ορίζεται η µέθοδος ensurePoliciesDeployed() η οποία καλείται από τον κώδικα του 
διαχειριστή όταν βλέπει την κεντρική σελίδα διαχείρησης. Εδώ ορίζονται οι PBAC 
policies και τα resources που χρειάζονται. Προστίθονται  η policy hello-service-
policy.xml για την προστασία των λειτουργιών στην διεπαφή της HelloService και η 
policy hello-policy.xml η οποία προστατεύει τις λειτουργίες που γίνονται πάνω στην 
διεπαφή HelloResource. Η ίδια η υπηρεσία προστίθεται ως πόρος. Ορίζεται η 
υλοποίηση της createHelloResource όπου γίνεται έλεγχος αν ο τρέχων χρήστης που 
καλεί την HelloService έχει δικαίωµα να δηµιουργήσει νέο resource και εποµένως αν 
θα έχει πρόσβαση σε αυτό, δηµιουργείται πληρεξούσιος (proxy) στον πόρο που θα 
διαχειρίζεται την υπηρεσία και ο οποίος µπορεί να είναι ένας λογαριασµός ή κάποιο 
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SLA που έχει συµφωνηθεί από τον πελάτη, ελέγχει αν η υπηρεσία εµπιστεύεται τις 
αντίστοιχες υπηρεσίες, δηµιουργείται το νέο αντικείµενο που αντιπροσωπεύει τον 
πόρο ( Java bean object)  
HelloResourceBean resource = new 
HelloResourceBean(managingConversation, label); 
 

Σώζεται µε το hibernate το οποίο δίνει ένα ID για το resource το οποίο 
χρησιµοποιείται από παρακάτω µεθόδους. 
 
addHibernateObject(resource); 
String resourceID = resource.getResourceID(); 

  
 
Κάνει έλεγχο αν ο χρήστης έχει αρκετά χρήµατα ή αν έχει περιθώριο από το SLA που 
έχει συµφωνήσει για την δηµιουργία καινούριου πόρου.  
 
checkCreationOK(resource, managingConversation); 

 
Καταγράφει την δηµιουργία του νέου πόρου και χρεώνει τον χρήστη για αυτή. 
 
recordCreation(resource, managingConversation, 
getCurrentUser().toID()); 

    
Σε αυτό το σηµείο έχει ελεγθεί η εγκυρότητα του λογαριασµού και του SLA του 
χρήστη και ο χρήστης έχει χρεωθεί για την δηµιουργία του καινούριου πόρου. Αν 
αποτύχει κάποια από τις παραπάνω λειτουργίες ως αυτό το σηµείο το resource που 
έχει δηµιουργηθεί καταστρέφεται και ενηµερώνεται το SLA µηδενίζοντας την 
χρησιµοποίηση του resource.  Ως αυτό το σηµείο το resource ήταν κλειδωµένο 
(«locked state») και οι οποιεσδήποτε αιτήσεις προς αυτό έµπαιναν σε ουρά αναµονής. 
Από εδώ και πέρα το resource είναι unlocked και µπορούν να εκτελεστούν διάφορες 
λειτουργίες πάνω σε αυτό. 
 
Μετά υλοποιείται η µέθοδος checkCreationOK η οποία, αν ο πόρος που διαχειρίζεται 
το νέο resource είναι λογαριασµός, ελέγχει αν υπάρχει το όριο πίστωσης που έχει 
δωθεί για τον χρήστη που την κάλεσε ενώ αν πρόκειται για SLA προσθέτει τον 
περιορισµό να επιτρέπει το SLA την δηµιουργία (µέχρι) ενός πόρου από τον χρήστη.                                                                                       
 Σε αυτό το σηµείο έχει δηµιουργηθεί ο καινούριος πόρος και ενηµερώνονται οι 
υπηρεσίες που διαχειρίζονται τους πόρους της HelloService. Συγκεκριµένα χρεώνεται 
ο λογαριασµός του χρήστη  
 
account.bill(user, createResourceCharge, "EUR", 
resource.getResourceID(), "Created sample resource" ); 

 
 
Ενηµερώνεται το SLA αν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία για χρησιµοποίηση. 
 
Επίσης ορίζονται ενδείξεις (notices) από την υπηρεσία ως Atom Feed και 
παρουσιάζονται στην κεντρική σελίδα διαχείρησης. Το feed??? Χρησιµοποιείται για 
να αναφέρει στον διαχειριστή τυχόν προβλήµατα κατά την ρύθµιση της υπηρεσίας 
(configuration). 
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public Document getAtomFeed(String atomFeed, String  serviceBase) { 
  Document doc = AtomUtils.getEmptyAtomFeed("Hello 
Service", "Hello Service",atomFeed, serviceBase); 

  
 
 
 
HelloResourceImpl.java 
 
Είναι η υλοποίηση της διεπαφής ΗelloResource και επεκτείνει την GridServiceLite. Η 
αντιστοίχηση µεταξύ της διεπαφής και της κλάσης υλοποίησης ορίζεται στο αρχείο 
implementationfactory.properties  
 

hellogria.HelloResource = hellogria.impl.HelloResou rceImpl 

 
 
Η µέθοδος getResource παίρνει ένα HelloResourceBean το οποίο έχει αποθηκευτεί 
χρησιµοποιώντας hibernate. 
 
Η µέθοδος getManagingConversation δηµιουργεί έναν πληρεξούσιο του πελάτη 
(client proxy)   στον διαχειριστικό πόρο ο οποίος όπως ειπώθηκε και προηγουµένως 
µπορεί να είναι ο λογαριασµός του χρήστη ή το SLA που έχει συµφωνήσει ο χρήστης 
για την χρήση της HelloService. 
 
Η µέθοδος destroy ψάχνει τον πόρο που είναι HelloResourceBean και το καταστρέφει 
όταν έχει τελειώσει η χρησιµοποίηση του από τον χρήστη. Επίσης στέλνεται 
ειδοποίηση στον SLA διαχειριστή ότι η χρησιµοποίηση των πόρων της Hello Service 
έχει µηδενιστεί µέσω του metric για τον πόρο. Ειδοποιείται επίσης το PBAC και 
διαγράφεται ο πόρος από το hibernate. Οµοίως µε πριν επιστρέφονται ειδοποιήσεις 
ως Atom Feed. 
 
Στο τέλος της κλάσης υλοποιούνται οι µέθοδοι που θα εφαρµόζονται πάνω στο νέο 
πόρο που έχει δηµιουργηθεί. Στην συγκεκριµένη υλοποίηση είναι η HelloWorld()  η 
οποία δίνεται παρακάτω: 
 
 
public String HelloWorld() throws RemoteException {  
  String conversationID = getConversationFromContex t(); 
  Session session = factory.openSession(); 
   
  try { 
    HelloResourceBean resource = getResource(sessio n,conversationID); 
 
// Εδώ χρεώνεται ο χρήστης για την κλήση της µεθόδου 
 
Conversation managingConversation = 
getManagingConversation(resource); 
if (managingConversation instanceof TradeAccountCon versation) 
    { 
      TradeAccountConversation account = (TradeAcco untConversation) 
managingConversation; 
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 // the arguments to bill are: name of the user, th e amount to 
charge, // a message, sample resource's id 
 
     account.bill(getCurrentUser().toID(), 
     new BigDecimal(1.0), "EUR", 
     conversationID, 
     "Invoked HelloWorld()"); 
  } 
   Transaction tx = session.beginTransaction(); 
   tx.commit(); 
 
    // Αποτέλεσµα της µεθόδου 
 
                  return "Hello World!"; 
  } finally {session.close();  
  
 

Αφού τελειώσει η υλοποίηση της υπηρεσίας, φτιάχνουµε τους φακέλους µε τις 
κλάσεις, προσθέτουµε και τα απαραίτητα αρχεία όπως το pom.xml, configuration 
files και κάνουµε τις απαραίτητες αλλαγές στα υπόλοιπα απαραίτητα 
αρχεία.Φτιάχνουµε το hellogria.war αρχείο µε την βοήθεια του πακέτου Apache 
Maven version 2.0.7 το οποίο κατεβάσαµε από το maven web-site [21] και το οποίο 
εγκαταστήσαµε στον φάκελο όπου είναι εγκατεστηµένος ο Tomcat. Με την εντολή 
mvn install από το command prompt στο φάκελο όπου βρίσκεται όλο το πακέτο για 
την Hello Service, δηµιουργούµε το war αρχείο το οποίο εισάγουµεy στον Tomcat.   
  Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η σελίδα της υπηρεσίας. Στο τµήµα ‘Resources’ 
φαίνονται οι πόροι της υπηρεσίας που έχουν δηµιουργηθεί από κάποιον χρήστη. 
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Πακέτο hellogria.client 
Οι παρακάτω κλάσεις χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση της πλευράς του χρήστη 
(client) για την υπηρεσία Hello service. 
 
HelloConversation.java 
Είναι διεπαφή (interface) για την υλοποίηση ενός πληρεξούσιου (proxy) σε πόρο που 
ανήκει σε αποµακρυσµένη Hello Service. Επεκτείνει το SOAP interface 
ΗelloResource οπότε χρησιµοποιούνται οι ίδιες µέθοδοι για αυτό το αντικείµενο αλλά 
για την πλευρά του client. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιες τοπικές διαχειριστικές 
µέθοδοι. 
 
RemoteHelloService.java 
Είναι interface και αποτελεί πληρεξούσιο (proxy) σε ένα instance (????) της  
υπηρεσίας.  Ορίζεται η µέθοδος createHelloResource η οποία όµως εδώ επιστρέφει 
ένα HelloConversation δηλαδή έναν πληρεξούσιο σε αποµακρυσµένο πόρο. Αποτελεί 
ουσιαστικά ένα “περιτύλιγµα” για την αντίστοιχη µέθοδο στην διεπαφή HelloService 
η οποία δηµιουργεί ένα policy κάνοντας τον χρήστη που την καλεί τον κάτοχο του 
νέου πόρου. Παίρνει ως παράµετρους µία επιγραφή που περιγράφει τοπικά το 
conversation (????δηλαδή τον proxy) και το epr δηλαδή το url της υπηρεσίας που 
διαχειρίζεται τον πόρο της αποµακρυσµένης υπηρεσίας. 
 
HelloserviceHelpers.java 
Η κλάση αυτή περιλαµβάνει µεθόδους για την RemoteHelloService οι οποίες δεν 
είναι απλές Web µέθοδοι????? Εδώ υλοποιείται η createHelloResource που ορίστηκε 
στην διεπαφή RemoteHelloService: 
 
public HelloConversation createHelloResource(String  description, 
EndpointReferenceType billingInfo) throws RemoteExc eption { 
 proxy.setBillingInfo(billingInfo); 
 HelloConversation helloconv = createHelloResource( description); 
 proxy.setBillingInfo(null); 
 return helloconv; 
   
 } 
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Υλοποίηση της κλάσης που υλοποιεί την πλευρά του πελάτη (client) για την κλήση 
και χρήση της υπηρεσίας HelloService 
 
Η υπηρεσία HelloService έχει οριστεί έτσι ώστε για την χρήση της να απαιτείται από 
τον χρήστη η ύπαρξη ενός λογαριασµού και η συµφωνία ενός SLA. Έχουµε ορίσει τις 
υπηρεσίες  SLA Service και Trade Account Service ως Trusted υπηρεσίες δηλαδή 
υπηρεσίες που τις εµπιστεύεται η Hello Service. Αυτό το κάναµε µε τον ρόλο του 
διαχειριστή της υπηρεσίας. Ο κώδικας της κλάσης αυτής παρέχεται στο παράρτηµα.  
 
 
Περιγραφή του κώδικα: 
 
Σταθερές 
  Αρχικά ορίσαµε ως σταθερές τα epr της Hello Service και της SLA Service η οποία 
διαχειρίζεται  την Hello Service.  
 
Main 
Στην πλευρά του client δηµιουργείται ένα repository .To repository είναι ένας χώρος 
όπου αποθηκεύονται πόροι και υπηρεσίες που δηµιουργεί ή χρησιµοποιεί ο χρήστης. 
∆ηµιουργείται ως αντικείµενο της κλάσης MemoryStateRepository: 
 
StateRepository repository = new MemoryStateReposit ory(); 

 
Τα αντικείµενα στο repository αντιπροσωπεύονται από το epr τους το οποίο περιέχει 
όλες τις πληροφορίες για αυτά, όπως uri διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία 
δηµιουργήθηκαν και το χαρακτηριστικό ID τους που τους δόθηκε κατά την 
δηµιουργία τους. 
 ∆ηµιουργείται ένας πληρεξούσιος (proxy) στην Hello Service και προστίθεται στο 
repository. 
∆ηµιουργείται ένας πληρεξούσιος (proxy) στην Trade Account Service και 
προστίθεται στο repository. 
Αν ο χρήστης έχει ήδη έναν λογαριασµό σε αυτήν την υπηρεσία δίνει το 
χαρακτηριστικό του (ID) και αν όντως υπάρχει στην Trade Account Service 
προστίθεται ως πόρος στο repository. Αν δεν έχει λογαριασµό, δηµιουργεί έναν νέο 
λογαριασµό. ∆ίνει τα στοιχεία του και µε την µέθοδο openAccount ζητάει την 
δηµιουργία νέου λογαριασµού. Ο λογαριασµός είναι στην κατάσταση pending-for-
credit-checks και είναι ανενεργός. Στην πλευρά του παρόχου τώρα, αν ο χρήστης 
είναι έµπιστος και ανάλογα µε τον βαθµό εµπιστοσύνης, ο διαχειριστής της Trade 
Account Service αποδέχεται την αίτηση για τον νέο λογαριασµό και ορίζει ένα όριο 
πίστωσης για τον χρήστη αυτό. Ο λογαριασµός περνάει σε κατάσταση open και πλέον 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Στην πλευρά του client τώρα πάλι  ο νέος λογαριασµός 
προστίθεται όπως και πριν ως πόρος στο repository. 
∆ηµιουργείται ένας proxy στην SLA Service. Αν έχει ήδη συµφωνήσει SLA ο 
χρήστης για την Hello Service, δίνει το όνοµα του SLA και αν όντως βρεθεί στην 
SLA Service προστίθεται στο repository ως πόρος χρησιµοποιώντας το epr του. Αν 
δεν έχει συµφωνήσει SLA πρέπει να συµφωνήσει ένα. Έτσι γίνεται αναζήτηση και 
παρατίθενται όλα τα SLA Templates τα οποία παρέχονται από τον πάροχο της 
υπηρεσίας µέσω της SLA Service, τα οποία ο χρήστης µπορεί να δει αναλυτικά αν 
επισκεφθεί την σελίδα της SLA service. Ο χρήστης µπορεί τοτε να επιλέξει αυτό που 
επιθυµεί δίνοντας το όνοµα του ????αντι για το ονοµα να δίνει το epr????και το 
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προτείνει στην SLA service. Του δίνει και κάποιο όνοµα και µέσω της µεθόδου 
createSLA δηµιουργείται το νέο SLA. Να σηµειωθεί ότι η µέθοδος αυτή κάνει έλεγχο 
αν ο χρήστης δικαιούται την δηµιουργία SLA ελέγχοντας τον λογαριασµό του και το 
υπόλοιπό του. Οµοίως µε πριν το SLA που δηµιουργήθηκε αποθηκεύεται στο 
repository.    
Από αυτό το σηµείο ο χρήστης µπορεί να προχωρήσει στην χρήση της Hello Service 
και να δηµιουργήσει έναν καινούριο πόρο ανάλογα µε το τι του επιτρέπει το 
υπόλοιπο του λογαριασµού του και η συµφωνία που έχει κάνει στο  SLA. ∆ίνει ένα 
όνοµα για τον νέο πόρο και στην συνέχεια καλείται η  createHelloResource µε 
παραµέτρους το όνοµα που έδωσε οο χρήστης και το epr του SLA που έχει 
συµφωνήσει. Τέλος καλείται η µέθοδος που έχει οριστεί για αυτόν τον πόρο και 
τυπώνει στην οθόνη “Hello World!”. Να σηµειώσουµε ότι θα µπορούσαν να είχαν 
οριστεί περισσότερες µέθοδοι και ο χρήστης να µπορεί να επιλέγει ποια ή ποιες θα 
ήθελε να χρησιµοποιήσει, αλλά αυτό δεν ήταν απαραίτητο στην περίπτωσή µας. 
 
 
 

3.4.  Χρήση του GRIA στην υλοποίηση 
 
Οι υπηρεσίες που περιγράφηκαν παραπάνω θα αποτελέσουν τους πόρους που θα 
καταχωρηθούν στο registry και στην συνέχεια θα αναζητηθούν. Συγκεκριµένα:  
 

1) Χρησιµοποιήθηκε η υπηρεσία ∆ιαχείρισης SLA  για την δηµιουργία φορµών 
SLA (SLA templates). 

2) Χρησιµοποιήθηκε η Υπηρεσία Λογαριασµών για την δηµιουργία των 
λογαριασµών του χρήστη.  

3) Χρησιµοποιήθηκαν επίσης η υπηρεσία ∆εδοµένων και η Υπηρεσία 
Επεξεργασίας. 

4) ∆ηµιουργήθηκε και χρησιµοποιήθηκε η HelloService. Η υπηρεσία αυτή όπως 
είπαµε και παραπάνω δηµιουργεί έναν πόρο, το sample-resource, οποίος είναι 
γενικός και επιτελεί την  απλή λειτουργία να τυπώνει το µήνυµα “Hello 
World!”. Μπορεί βεβαίως να εξειδικευθεί αλλά στα πλαίσια της διπλωµατικής 
αυτής κάτι τετοιο δεν ήταν απαραίτητο. Η Hello Service απαιτεί την 
συµφωνία SLA πριν µπορέσει ο χρήστης να την χρησιµοποιήσει. 

5) ∆ηµιουργήθηκε επίσης ένας πελάτης µε χρήση του API του GRIA ο οποίος 
δηµιουργεί τον λογαριασµό, συµφωνεί το SLA και στη συνέχεια χρησιµοποιεί 
την υπηρεσία. Ο πελάτης διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στην υλοποιησή καθώς 
είναι αυτός που ορίζει τα κριτήρια για την εύρεση υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

4. ∆ηµιουργία της Contextualized B2B Registry 
 

4.1.  Εισαγωγή 
  
Θα χρησιµοποιήσουµε το Contextualised B2B στοιχείο  για την δηµιουργία της 
υπηρεσίας που θα παρέχει το  µητρώο για την καταχώρηση των πόρων και όπου θα 
γίνεται η αναζήτηση (Registry Service). Η υπηρεσία αυτή θα επιτρέπει την 
contextualized αναζήτηση και τον εντοπισµό  πόρων µε χρήση µεταδεδοµένων (xml 
αρχεία που προσδιορίζουν µε κάποιο τρόπο τους πόρους και εξηγούνται παρακάτω 
αναλυτικά). 
 
Η  πληροφορία περιεχοµένου ορίζεται µέσα στο Registry Domain Model (RDM) της 
Registry Service.  
 
Το Registry Component (RC) παρέχει κοινή λειτουργικότητα η οποία κληρονοµείται 
από όλα τα registries και την λειτουργία µετάφρασης ερωτηµάτων που υποστηρίζει 
την αντιστοίχηση ooXmlQL ερωτηµάτων  στα αντίστοιχα XQuery ερωτήµατα. 
 
ooXmlQL είναι γλώσσα ερωτηµάτων που σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει και join 
queries και sub queries  που θα βασίζονται στο υποκείµενο RDM όπως εξηγήται και 
παρακάτω. Η επιλογή και το φιλτράρισµα των statements (where πρόταση) είναι 
ανεξάρτητα από την γλώσσα που χρησιµοποιείται και µπορούν να οριστούν και µε 
Xpath ή ΧQuery. Για την εκτέλεση  τα ερωτήµατα σε ooXmlQL θα µεταφραστούν 
στην γλώσσα που υποστηρίζει το RDM. Στην συγκεκριµένη υλοποίηση το RDM 
υποστηρίζει την XQuery.  
 
 
 

4.2. Αρχιτεκτονική της Registry 
 

Η αρχιτεκτονική του φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: 
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Εικόνα 5: Αρχιτεκτονική της Registry 

 
Όπως φαίνεται και στο σχήµα το RC αποτελείται από τρία βασικά στρώµατα: 
 
� Registry Core Component (RCC) 
� Registry Management Facility (RMF) 
� Registry Database Connectivity (RDC) 
 
 

 

Εικόνα 6:  Τα βασικά στρώµατα του Registry 

 
 
To RDC παρέχει ένα σύνολο από διεπαφές για πρόσβαση και αποθήκευση XML 
δεδοµένων, για διαχείρηση των χρηστών και των κανόνων πρόσβασης στην 
υποκείµενη βάση δεδοµένων. 
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 Η τρέχουσα υλοποίηση στηρίζεται σε ένα  XML:DB API και η Registry Service 
συνδέεται µε την βάση δεδοµένων exist. 
 
Το RCC περιλαµβάνει διεπαφές για καταχώρηση και εύρεση XML αρχείων, ένα 
interface για το Registry Domain Model (RDM) καθώς και υλοποίηση αυτής της 
διεπαφής βασισµένη σε QWL και υλοποίηση της XML-based γλώσσας για 
δηµιουργία ερωτηµάτων  ooXmlQL. 
 
To RDM ορίζει όλες τις έννοιες καθώς και τις σχέσεις µεταξύ αυτών  που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από καποιο registry. Τα XML αρχεία που αποθηκεύονται στο 
registry,  µπορούν στη συνέχεια να ανακτηθούν µε βάση αυτές τις έννοιες. Οι σχέσεις 
καθορίζουν τις εξαρτήσεις µεταξύ αυτών των εννοιών  και µπορουν να 
χρησιµοποιηθούν στον σχηµατισµό συνδεδεµένων ερωτήσεων και ηµι-ερωτήσεων  
των βασικών ερωτήσεων  για τον εντοπισµό διαφόρων πόρων στο registry. Μια 
ειδική σχέση is-a-relationship εισάγεται για να οριστούν ιεραρχίες από έννοιες. Οι 
έννοιες που είναι χαµηλότερα στην ιεραρχία κληρονοµούν τις σχέσεις από τις έννοιες 
που είναι υψηλότερα στην ιεραρχία ως προς αυτά. Ως τώρα το RDM υποστηρίζει 
µόνο απλή κληρονοµικότητα αλλά στο µέλλον θα µπορούσε να υπάρξει και 
πολλαπλή κληρονοµικότητα και περιορισµοί στις σχέσεις που κληρονοµούνται. 
 
To RMF κάνει την διαµόρφωση ολόκληρου του registry. Το τµήµα αυτό παρέχει 
διεπαφές για διαµόρφωση και για την διαχείρηση των χρηστών. Η διαχείρηση των 
χρηστών περιλαµβάνει δηµιουργία και διαγραφή χρηστών και οµάδων στις οποίες 
µπορεί να ανήκουν οι χρήστες. Η διεπαφή της διαµόρφωσης επιτρέπει την αρχική 
ρύθµιση του RDM καθώς και την πρόσθεση νέων  οντοτήτων και σχέσεων στη 
συνέχεια µε δυναµικό τρόπο. Υποστηρίζει επίσης και την καταχώρηση 
προκαθορισµένων ερωτηµάτων που µπορούν να εκτελεστούν απλά καλώντας τα µε 
κάποιο όνοµα µέσα από τη διεπαφή του RCC για ανακάλυψη πόρων. Στην παρούσα 
φάση µόνο προκαθορισµένα ερωτήµατα σε γλώσσα XQuery µπορούν να 
αποθηκευτούν και να εκτελεστούν  Στο µέλλον θα υποστηρίζονται και ερωτήµατα και 
σε άλλες γλώσσες.  
 
Παρακάτω δίνουµε τις διεπαφές που χρησιµοποιήσαµε στην υλοποίηση: 
  RCC  
 
Registration 

• registerEntity(): εκχώρηση ενός αντικειµένου κάτω από µια συγκεκριµένη 
οντότητα. 

• deleteEntity(): διαγραφή ενός αντικειµένου από µια δοσµένη οντότητα. 
• deleteAllEnties: διαγράφει όλα τα αντικείµενα στα οποία έχει πρόσβαση ο 

χρήστης. 
• insertRelationship: δηµιουργεί µία σχέση µεταξύ δύο οντοτήτων. 

Προϋπόθεση: η σχέση αυτή να είναι ορισµένη µέσα στο RDM µεταξύ των 
δύο οντοτήτων στα οποία ανήκουν τα δύο αντικείµενα. Αν η σχέση έχει 
µία αντίστροφη σχέση  (owl:inverseOf) τότε θα προστεθεί αυτόµατα και η 
αντίστροφη σχέση. 

 
Discovery 

• getRegistryDomainModel: επιστρέφει το RDM του registry. 
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• lookup: αναζητα ένα αντικείµενο από την οντότητα στο οποίο ανήκει και 
από το αναγνωριστικό της. 

• lookupByConcept: αναζητά αντικείµενα µε βάση µια συγκεκριµένη 
οντότητα. 

• getIdentifier: επιτρέφει το αναγνωριστικό ενός αρχείου/οντότητας. 
• query: ρωτά το registry χρησιµοποιώντας κλάση της Java 

(XmlQuery.java) αντιπροσωπεύοντας ooXmlQL ερωτήµατα 
• queryBySpecificQL: ρωτά το registry χρησιµποιώντας µία καθορισµένη 

γλώσσα ερωτηµάτων. Αν η συγκεκριµένη γλώσσα δεν υποστηρίζεται από 
το συγκεκριµένο registry θα προκύψει εξαίρεση. 

• executePredefinedQuery: εκτελεί ένα προκαθορισµένο ερώτηµα το οποίο 
είναι αποθηκευµένο στο registry. 

 
RMF 
 
Configuration 

• setRegistryDomainModel: αρχικοποιεί το RDM του registry και ρυθµίζει 
το registry ανάλογα. 

• getRegistryDomainModel: επιστρέφει το RDM του registry. 
• createConcept: δηµιουργεί µια νέα οντότητα µέσα στο RDM και 

ενηµερώνει το registry. 
• insertBidirectionalRelationship: προσθέτει µία καινούρια σχέση ανάµεσα 

σε δύο οντότητες.(χρησιµοποιώντας owl:inverseOf). 
• insertRelationship: προσθέτει µία καινούρια σχέση ανάµεσα σε δύο 

οντότητες. 
• registerPredefinedQuery: καταχωρεί ένα καινούριο προκαθορισµένο 

ερώτηµα µε ένα συγκεκριµένο όνοµα. 
• setPredefinedQueries: καταχωρεί ένα σύνολο από προκαθορισµένα 

ερωτήµατα σε XML µορφή προκαθορισµένων ερωτηµάτων. 
 
User Management: 
 

• addUser: προσθέτει  έναν νέο χρήστη στον πίνακα µε τους χρήστες του 
registry. 

• removeUser: διαγράφει έναν χρήστη από τον πίνακα µε τους χρήστες του 
registry. 

• addGroupToUser: προσθέτει µία νέα οµάδα στον πίνακα µε τις οµάδες 
στις οποίες ανήκει ένας χρήστης. 

• removeGroupFromUser: διαγράφει µία οµάδα από τον πίνακα µε τις 
οµάδες στις οποίες ανήκει ένας χρήστης. 

• listUsers: βάζει σε έναν πίνακα όλους τους χρήστες του registry. 
• listGroups: βάζει σε έναν πίνακα όλες τις οµάδες του registry. 

 
 
∆ιεπαφές που παρέχουν σταθερές για την σύνδεση µε την βάση δεδοµένων: 
 

• PropertyConstants: γενικά αναγνωριστικά που χρησιµοποιούνται µέσα στο 
αρχείο registry.properties όπως για παράδειγµα ‘registry.conf.dir’ 
(package uk.ac.soton.itinnovation.registry.icomponent.util) 
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• QueryLanguageNS: namespaces των γλωσσών ερωτηµάτων (package 
uk.ac.soton.itinnovation.registry.icomponent.namespace). 

• XmlPropertyConstants: αναγνωριστικά που χρησιµοποιούνται µέσα στο 
αρχείο registry.properties και είναι ειδικά για µια υλοποίηση του registry 
βασισµένη σε XML (package 
uk.ac.soton.itinnovation.registry.component.xml.util) 

• XmlDatabaseConstants: σταθερές που χρησιµποιούνται εσωτερικά όπως 
queries.xml για προκαθορισµένα ερωτήµατα  
(uk.ac.soton.itinnovation.registry.component.xml.db). 

• XmlPropertyConstantsXmlDb: σταθερές που χρησιµοποιούνται µέσα στην 
υλοποίηση του XML:DB connector του registry (package 
uk.ac.soton.itinnovation.registry.component.xml.db.xmldb). 

 
 

 

4.3. Υλοποίηση της αναζήτησης 
 

Σκοπός της εργασίας µας είναι η αναζήτηση υπηρεσιών και SLA templates τα οποία 
παρέχουν το ζητούµενο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών και τα οποία µπορούν να 
προταθούν από τους πελάτες στον πάροχο. Η αναζήτηση θα γίνεται σε ένα δίκτυο 
τριών υπολογιστών. Η κλάση αναζήτησης θα κάνει αναζήτηση και στους τρεις 
υπολογιστές και θα έχει ως έξοδο τα SLA templates που προσφέρουν τα ζητούµενα 
επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών και τις υπηρεσίες που µπορούν να τα παρέχουν. 
Συγκεκριµένα για τις υπηρεσίες θα δίνεται στην έξοδο το Endpoint reference (epr) 
τους  και τον υπολογιστή στον οποίο ανήκουν, δηλαδή το (epr ) τους.   
 
Χρησιµοποιήθηκε το  δίκτυο των παρακάτω τριών υπολογιστών: 
dimitra.netmode.ntua.gr 
niobe.netmode.ntua.gr 
argugrid-server.netmode.ntua.gr 
  
Σε κάθε έναν από τους τρεις υπολογιστές έγινε εγκατάσταση ενός registry ενός χώρου 
δηλαδή όπου θα αποθηκεύονται οι πόροι . Αρχικά κάναµε εγκατάσταση του eXist 
στον Tomcat. Το eXist µας παρέχει µία βάση δεδοµένων όπου και θα αποθηκεύεται 
το registry [19]. 
 
Στην συνέχεια δηµιουργούµε ένα αρχείο registry.properties το οποίο περιέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για 

1) τα στοιχεία του διαχειριστή  της βάσης όπως το username του και το 
password,  

2) To namespace για το RegistryDomainModel (RDM) που χρησιµοποιείται στο 
registry, 

3) την θέση της eXist βάσης δεδοµένων δηλαδή το uri της,  
4)  το όνοµα της βάσης στην XML βάση δεδοµένων 
5) τους κανόνες πρόσβασης στις οντοτήτες και τα αντικείµενα που έχουν 

καταχωρηθεί στην βάση.  
 
Στο παράρτηµα δίνονται τα τρία αρχεία registry.properties τα οποία 
χρησιµοποιήθηκαν για το registry κάθε υπολογιστή. 
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Στη συνέχεια δηµιουργήθηκε το αρχείο implementationfactory.properties το οποίο 
δίνεται στο παράρτηµα και είναι ίδιο και για τους τρεις υπολογιστές. Στο αρχείο αυτό 
καθορίζεται η κλάση η οποία υλοποιεί την σύνδεση µε την βάση δεδοµένων όπου θα 
αποθηκευτεί το registry. Στην περίπτωση µας αυτό στηρίζεται στο XML:DB που 
είναι API για XML βάσεις δεδοµένων. 
 
Στην συνέχεια δηµιουργήθηκε ένας client οποίος πραγµατοποιεί την εγκατάσταση της 
βάσης δεδοµένων παίρνοντας το URI της βάσης µε την οποία θα συνδεθεί 
διαβάζοντας το αρχείο registry.properties. Η µορφή της βάσης θα είναι: 
 

 
 
Όπως βλέπουµε µέσα στο registry ορίζονται διάφορες συλλογές . Σε αυτήν την φάση 
οι συλλογές δεν περιέχουν τίποτα. Στην συλλογή data θα αποθηκευτούν οι oντότητες 
ενώ στην συλλογή internals θα αποθηκευτούν τα απαραίτητα αρχεία για την 
αρχικοποίηση και διαµόρφωση του registry. 
 
Στην συνέχεια δηµιουργείται ένας  client ο οποίος θα πραγµατοποιήσει τη 
διαµόρφωση και ρύθµιση του registry. Φορτώνεται στην βάση δεδοµένων το 
RegistrationDomainModel.owl στο οποίο περιγράφονται όλα τα concepts και οι 
σχέσεις µεταξύ τους. Έτσι εγκαθίστανται στην βάση δεδοµένων οι απαιτούµενες 
οντότητες και οι σχέσεις που τις συνδέουν.   
 
 
Τώρα πλέον στην βάση θα υπάρχουν στην συλλογή data οι οντότητες οι οποίες 
ορίζονται στο αρχείο RegistryDomainModel.owl  και το οποίο δίνεται στο 
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παράρτηµα. Για την περιγραφή του χρησιµοποιείται η γλώσσα OWL (Web Ontology 
Language). 
 
Σύντοµη περιγραφή: 
Στο στοιχείο owl:Class ορίζονται τα concepts που θα χρησιµοποιηθούν στο registry.  
 Στο στοιχείο rdfs:label ορίζεται το όνοµα του concept. 
Στο στοιχείο rdfs:subClassOf ορίζονται οι υπο-οντότητες τις οποία κληρονοµούν όλες 
τις σχέσεις της οντότητας-πατέρα. 
Στο στοιχείο owl:ObjectProperty ορίζεται µια σχέση µεταξύ δύο οντοτήτων. 
 Στο στοιχείο rdfs:label ορίζεται το όνοµα της σχέσης αυτής. 
Στο στοιχείο owl:inverseOf αναφέρεται η αντίστροφη σχέση αυτής που ορίστηκε η 
   οποία βέβαια θα καθοριστεί πάλι παρακάτω σε ένα στοιχείο owl:ObjectProperty. 
 Στο στοιχείο rdfs:range ορίζεται η οντότητα από το οποίο ξεκινάει η σχέση και  
Στο στοιχείο rdfs:domain η οντότητα στην οποία καταλήγει η σχέση. 
 
Οι βασικές οντότητες από τις οποίες θα αποτελείται το registry είναι: 
Reference:  Καταχώρηση οντοτήτων που θα είναι xml αρχεία στα οποία θα 
καθορίζονται τα Endpoint References (epr) δηλαδή ουσιαστικά τα uri των διαφόρων 
υπηρεσιών που θα βρίσκονται στο registry. 
Referencable: Όλες οι υπηρεσίες και οι πόροι που έχουν κάποιο epr. 
 
Για να ορίσουµε δικές µας οντότητες καθώς και τις αντίστοιχες σχέσεις µεταξύ τους 
µπορούµε να κάνουµε δυναµική διαµόρφωση του RDM. Για αυτόν τον σκοπό 
δηµιουργήσαµε έναν client στον οποίο µε την βοήθεια της µεθόδου createConcept 
προσθέσαµε οντότητες και µε την µέθοδο createBidrectionalRelationships τις 
αντίστοιχες σχέσεις µεταξύ τους. 
 
Στην υλοποίηση µας θέλουµε να γίνεται αναζήτηση sla Templates µε βάση κάποια 
κριτήρια  που θα δίνει ο χρήστης και τα οποία αναλύονται περισσότερο παρακάτω 
καθώς και των υπηρεσιών που µπορούν να γίνουν διαχειριστούν από αυτά τα SLA 
templates. Για αυτόν τον σκοπό προστέθηκαν οι εξής έννοιες:  
 
Έννοιες: 
 

• SlaTemplate: εδώ θα είναι οι οντότητες που αποτελούν τα xml αρχεία που 
θα είναι sla templates 

• DataService: wsdl αρχεία για υπηρεσίες της πλατφόρµας GRIA που 
προσφέρουν την δηµιουργία πόρων τύπου data stagers δηλαδή 
αποθηκευτικών χώρων για την φόρτωση αρχείων ,εικόνων τα οποία 
µπορούν αργότερα να επεξεργαστούν από διάφορες εφαρµογές.  

 
 
       if (!configuration.getRegistryDomainModel().containsC oncept( 
  "DataService" )) { 
 // add concept as a sub concept of concept 'Referen ce' 
 configuration.createConcept( "DataService" , "ManagedResource" ); 
       } 

 
 

• JobService : wsdl αρχεία για υπηρεσίες της GRIA πλατφόρµας που 
παρέχουν πόρους (resources) jobs δηλαδή  εφαρµογές (applications) που 
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δέχονται ως είσοδο κάποια δεδοµένα τα επεξεργάζονται και δίνουν ως 
έξοδο κάποιο αποτέλεσµα. 

 
       if (!configuration.getRegistryDomainModel().containsC oncept( 
  "JobService" )) { 
        configuration.createConcept( "JobService" , "ManagedResource" ); 
         } 

 
• SlaManagedService: Cοncept  που αντιπροσωπεύει τις υπηρεσίες τις 

οποίες µπορεί να διαχειριστεί κάποιο SLA και δεν ανήκουν στην 
κατηγορία των υπηρεσιών δεδοµένων ή  επεξεργασίας. 

 
 
 
       if (!configuration.getRegistryDomainModel().containsC oncept( 
  "SlaManagedService" )) { 
   configuration.createConcept( "SlaManagedService" , 
        "ManagedResource" ); 
          } 

 
 

• Τα concepts RemoteJobService, RemoteDataService, RemoteHelloService 
Για την καταχώρηση xml αρχείων που περιγράφουν το epr των υπηρεσιών 
Job Service, Data Service, Hello Service. 
 

String[] billingConcepts = {  
"RemoteSLAService" , "RemoteDataService" , "RemoteJobService" , "RemoteHell
oService" }; 
 
for (String concept : billingConcepts) { 
 if 
(!configuration.getRegistryDomainModel().containsCo ncept(concept)) { 
// add concept as a sub concept of concept 'Referen ce' 
 configuration.createConcept(concept, "Reference" ); 
   } 
} 

 
Σχέσεις: 
 

• Canbeamanaged: µεταξύ του SlaManagedService, DataService, 
JobService και του SlaTemplate  

• Canmanage: αντίστροφη της παραπάνω σχέσης µεταξύ του  
       SlaTemplate και του DataService, JobService, SlaManagedServices.   

 
 
String nextfromConcept = "DataService" ; 
String nexttoConcept = "SlaTemplate" ; 
if (!configuration.getRegistryDomainModel().containsR elationship( 
nextfromConcept, "canbemanaged" , nexttoConcept)) { 
System. out.println( "add relationship..." ); 
configuration.insertBidirectionalRelationship(nextf romConcept, 
"canbemanaged" , "canmanage" , nexttoConcept); 
   } 
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String nextfromConcept1 = "JobService" ; 
String nexttoConcept1 = "SlaTemplate" ; 
 
if (!configuration.getRegistryDomainModel().containsR elationship( 
 nextfromConcept1, "canbemanaged" , nexttoConcept1)) { 
 System. out.println( "add relationship..." ); 
 configuration.insertBidirectionalRelationship(next fromConcept1, 
"canbemanaged" , "canmanage" , nexttoConcept1); 
   } 
 
String fromCon= "SlaManagedService" ; 
String toCon= "SlaTemplate" ; 
 
if (!configuration.getRegistryDomainModel().containsR elationship( 
 fromCon, "canbemanaged" , toCon)) { 
System. out.println( "add relationship..." ); 
  configuration.insertBidirectionalRelationship(fro mCon, 
"canbemanaged" , "canmanage" , toCon); 
   } 

  
• has: σχέση µεταξύ των οντοτήτων DataService,  JobService, 

SlaManagedService και  των RemoteDataService, RemoteJobservice, 
RemoteHelloService που είναι υποοντότητες της Reference και όπου 
καταχωρούνται όλα τα xml αρχεία που παριστάνουν τα epr των 
υπηρεσιών.  Η σχέση αυτή έχει οριστεί στην βασική ρύθµιση του RDM 
µοντέλου. 

 
Η εξοδος της κλάσης είναι το καινούριο RDM το οποίο και παρουσιάζεται στο 
παράρτηµα καθώς και ένα µήνυµα που ειδοποιεί ότι η ρύθµιση του RDM έγινε 
επιτυχώς. 
 
Καταχώρηση των αρχείων (Registration) 
 
Στην συνέχεια δηµιουργήσαµε τον client που υλοποιεί την καταχώρηση των πόρων 
ως αρχεία xml στο registry . ∆ηµιουργούµε ένα factory για το instantiate του registry. 
 
RegistryFactory factory = 
StartupRegistryFactory. createRegistryFactory(SupportedTechnology. XML)
;   

Χρησιµοποιώντας την µέθοδο createRegistrationFacility() δηµιουργείται  το 
αντικείµενο registration τύπου Registration του οποίου χρησιµοποιούµε τις µεθόδους 
για την καταχώρηση των αρχείων.  
 
Registration registration = factory.createRegistrat ionFacility(); 

 
Τα xml αρχεία ανήκουν σε κάποιο µονοπάτι (path) στον υπολογιστή στον οποίο 
ανήκουν. Ο client διαβάζει αυτό το µονοπάτι όπως για παράδειγµα: 
 
classLoader.getResource("resources/dimitra/cpu/slaT emplate.xml").toURI()   
classLoader.getResource("resources/dimitra/JobServi ce.wsdl").toURI() 
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και καταχωρεί τα αρχεία στο registry χρησιµοποιώντας την κλάση registerEntity 
όπως για παράδειγµα εδώ όπου καταχωρείται το προηγούµενο SLA template υπό την 
οντότητα SlaTemplate και το JobService.wsdl υπό την οντότητα JobService. 
 
String slaTemplate1 = registration.registerEntity(" SlaTemplate", 
uris[0], null); 
String jobService = registration.registerEntity("Jo bService", 
uris[2], "JobService.wsdl"); 
 

∆ηµιουργούνται οι απαιτούµενες σχέσεις µεταξύ των καταχωρηµένων πόρων, όπως 
ορίστηκαν στο RDM όπως για παράδειγµα η δηµιουργία της σχέσης canbemanaged  
µεταξύ του JobService.wsdl και του slaTemplate.xml που δόθηκε και παραπάνω: 
 
registration.insertRelationship(jobService,"canbema naged", 
slaTemplate1); 
 

Κάθε πόρος  που καταχωρείται στο registry αντιστοιχίζεται σε κάποιο µοναδικό 
αναγνωριστικό. Αυτό το αναγνωριστικό απαιτείται για να δηµιουργηθούν οι σχέσεις 
µεταξύ των πόρων. 
 
Για την υλοποίηση της αναζήτησης καταχωρήσαµε τους εξής πόρους στους 
υπολογιστές: 
 
Στον υπολογιστή dimitra.netmode.ntua.gr καταχωρήσαµε τις υπηρεσίες 
DataService.wsdl, JobService.wsdl και την HelloService.wsdl οι οποίες παρέχονται 
από αυτόν τον υπολογιστή , καθώς και τα xml αρχεία που περιγράφουν το epr τους 
δηλαδή το url τους και τα οποία είναι αντίστοιχα τα dataServiceEPR.xml,  
jobServiceEPR.xml, helloServiceEPR.xml.  Προστέθηκαν επίσης τα sla templates τα 
οποία παρέχονται από την SLA Service αυτού του υπολογιστή και είναι κατάλληλα 
για αυτές τις υπηρεσίες: 
 
Σε κάθε SLA template η περίοδος χρέωσης είναι µία ηµέρα. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
περιορισµοί αναφέρονται σε αυτό το χρονικό διάστηµα και ότι η χρέωση 
υπολογίζεται για αυτό το χρονικό διάστηµα. 
 
 
SLA templates: 
 

1) Επιτρέπει την δηµιουργία µέχρι πέντε job και η δηµιουργία κάθε job 
χρεώνεται µε 1.10 ευρώ 

2) Επιτρέπει την δηµιουργία µέχρι τρία job και η δηµιουργία κάθε job χρεώνεται 
µε 3 ευρώ. 

3) Επιτρέπει την χρήση µέχρι 1000 CPU seconds και χρεώνεται 0,01 ευρώ για 
κάθε δευτερόλεπτο. 

4) Επιτρέπει την χρήση µέχρι 1000 CPU seconds και χρεώνεται 0,05 ευρώ για 
κάθε δευτερόλεπτο. 

5) Επιτρέπει την χρήση µέχρι 2000 CPU seconds και χρεώνεται 0,03 ευρώ για 
κάθε δευτερόλεπτο. 

6) Επιτρέπει την δηµιουργία µέχρι δύο data stagers και η δηµιουργία κάθε νέου 
data stager χρεώνεται µε 10 ευρώ. 
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7) Επιτρέπει την δηµιουργία µέχρι 5 sample resources ανά ηµέρα και η 
δηµιουργία κάθε νεόυ resource χρεώνεται µε 0,05 ευρώ ανά ηµέρα. 

8) Επιτρέπει την δηµιουργία µέχρι 5 sample resources ανά ηµέρα και η 
δηµιουργία κάθε νεόυ resource χρεώνεται µε 0,01 ευρώ ανά ηµέρα. 

 
Η JobService.wsdl µπορεί να διαχειριστεί από τα sla templates 1-5 οπότε συνδέονται 
οι αντίστοιχοι πόροι  µε την σχέση canbemanaged ενω η DataService.wsdl µόνο µε το 
sla template 6. Η HelloService.wsdl µπορεί να διαχειριστεί µόνο από τα sla templates 
7 έως 8 και συνδέεται µόνο µε αυτά µε την σχέση canbemanaged. 
 
Στον υπολογιστή niobe.netmode.ntua.gr εγκαταστήσαµε τα wsdl αρχεία για την 
DataService η οποία παρέχεται από αυτόν τον υπολογιστή καθώς και το xml αρχείο 
που περιγράφει το epr της και έχει και κάποια µεταδεδοµένα για την κλάση που 
χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της υπηρεσίας στην πλευρά του client, υπό την 
οντότητα RemoteDataService. To αρχείο αυτό συνδέεται µε την DataService.wsdl µε 
την σχέση has. Θεωρούµε ότι η Hello Service δεν παρέχεται από τον niobe. 
Επίσης προσθέσαµε τα sla templates τα οποία περιγράφουν τα παρακάτω: 
 
SLA templates: 
 

1) Επιτρέπει την δηµιουργία µέχρι δύο data stagers και η δηµιουργία κάθε νέου 
data stager χρεώνεται µε 0,10 ευρώ. 

2) Επιτρέπει την δηµιουργία µέχρι ενός data stager και η δηµιουργία κάθε νέου 
data stager χρεώνεται µε 0,10 ευρώ. 

3) Επιτρέπει την δηµιουργία µέχρι δύο data stagers και η δηµιουργία κάθε νέου 
data stager χρεώνεται µε 0,20 ευρώ. 

4) Επιτρέπει την χρήση µέχρι 20971520 bytes από τον δίσκο κάθε µέρα. Η 
χρήση του δεν χρεώνεται. 
 

Όλα τα sla templates συνδέονται µε την DataService.wsdl µε την σχέση canmanage. 
 
Στον υπολογιστή argugrid-server.netmode.ntua.gr προσθέσαµε την DataService.wsdl 
και την JobService.wsdl και τα xml αρχεία τα οποία παρέχουν το epr τους και τα 
οποία είναι αντίστοιχα τα dataServiceEPR.xml, jobServiceEPR.xml. Προσθέσαµε 
επίσης τα Sla Templates τα οποία προσφέρουν τα εξής: 

1) Επιτρέπει την δηµιουργία µέχρι 3 job ανά ηµέρα και η χρέωση κάθε job ανά 
ηµέρα είναι 1.10 ευρώ. 

2) Επιτρέπει την χρήση µέχρι 1000 CPU δευτερολέπτων και κάθε δευτερόλεπτο 
που χρησιµοποιείται χρεώνεται µε 0.02 ευρώ. 

3) Επιτρέπει την χρήση µέχρι 5 data stagers ανά ηµέρα και η δηµιουργία κάθε 
νέου data stager χρεώνεται µε 0.30 ευρώ. 

 
Η JobService.wsdl συνδέεται µε την σχέση “canbemanaged”  µε τα sla templates (1) 
και (2) ενώ η DataService.wsdl µε το template (3). Θεωρούµε ότι η Hello Service δεν 
παρέχεται από τον argugrid-server. 
 
Τους παραπάνω clients µπορεί να τους τρέξει µόνο ο διαχειριστής του registry και της 
βάσης δεδοµένων. Ο περιορισµός αυτός γίνεται µέσω ενός κωδικού που πρέπει να 
δώσει o διαχειριστής.  
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Στην συνέχεια υλοποιήθηκε η  κλάση DiscoveryClient για την υλοποίηση της 
αναζήτησης. Όταν κάποιος χρήστης ή και ο διαχειριστής της βάσης θέλει να κάνει 
κάποια αναζήτηση σε αυτήν τρέχει αυτόν τον client. ∆ηµιουργούµε πάλι ένα factory 
για το instantiation της κλάσης Discovery και δηµιουργούµε το αντικείµενο discovery 
του οποίου οι µέθοδοι χρησιµποιούνται για την αναζήτηση στο registry. 
 
RegistryFactory<XMLResource> factory = (RegistryFac tory<XMLResource>) 
StartupRegistryFactory . createRegistryFactory(SupportedTechnology. XML)
; 
Discovery<XMLResource> discovery = 
factory.createRegistryDiscoveryFacility();   
 
Γενικά µπορούν να υλοποιηθούν τα παρακάτω είδη αναζήτησης: 
 
• Αναζήτηση µε βάση το αναγνωριστικό του πόρου.  
• Αναζήτηση µε βάση κάποιο προκαθορισµένο ερώτηµα το οποίο θα έχει εισαχθεί 

στην βάση κατά την διάρκεια της διαµόρφωσης της (configuration) . 
• Αναζήτηση µε χρήση των queries σε ooXmlQL.  

 
Στην συγκεκριµένη υλοποίηση χρησιµοποιήθηκαν µόνο ooXmlQL ερωτήµατα επειδή 
παρείχαν µεγαλύτερη ευελιξία στην υποβολή περιορισµών ανάλογα µε τα κριτήρια µε 
βάση τα οποία θέλει ο χρήστης να κάνει την αναζήτηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 
5. Παραδείγµατα και αποτελέσµατα 
 

5.1.   Ερωτήµατα  
 
Ο χρήστης µπορεί να δώσει σε µορφή αρχείου το ερώτηµα που θέλει να θέσει στην 
βάση δεδοµένων  και το αποτέλεσµα της αναζήτησης παρέχεται πάλι σε ένα αρχείο 
εξόδου. Οι τοποθεσίες και των δύο αρχείων καθορίζονται από τον χρήστη, όπως για 
παράδειγµα φαίνεται παρακάτω: 
 
Please give the path of the file with the query:  
C:\dimitra\query1.txt 
Please give the path of the output file:   
 
C:\dimitra\query1_out.txt 
... 

 
 

Ερώτηµα 1 
Αναζήτηση του template το οποίο επιτρέπει την δηµιουργία µέχρι τριών jobs ανά 
ηµέρα και  χρεώνει τον χρήστη για την δηµιουργία κάθε νέου job 3 ευρώ την ηµέρα, 
καθώς και το epr της Job Service η οποία µπορεί να διαχειριστεί από αυτό το 
template. 
 
Please give the path of the file with the query:  
C:\dimitra\query1.txt 
 
Please give the path of the output file:   
C:\dimitra\query1_out.txt 
 

Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης  και στους τρεις υπολογιστές θα είναι: 
 
The given query is: 
 
<query> 
  <select>$template $epr $refable</select> 

<declare name="ns1">http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid</declare> 
<declare 
name="addressing">http://www.w3.org/2005/08/address ing</declare>\
 <from as="$epr">  <class name="Reference"/> 
  <join on="holdBy" as="$refAble" class="JobService">  
      <join on="canbemanaged" as="$template" class= "SlaTemplate"/> 
  </join>  
 </from>\n  
   <where>  
 $template//constraints//constraint//metric//descrip tion="job  
   and $template//constraints//constraint//bound="L E" and  
   $template//constraints//constraint//limit="3" an d  
   $template//pricingTerms//pricingTerm//price="3.0 0" 
 </where> 

    </query> 
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Searching in xmldb:exist://dimitra.netmode.ntua.gr: 8080/exist/xmlrpc 
  
Outputs:  
 
0.ID: [bab961b8.xml] 
<EndpointReference xmlns="http://www.w3.org/2005/08 /addressing"> 
 <Address> https://dimitra:8443/gria-basic-app- 
     services/services/JobService 
  </Address> 
 <Metadata> 
   <ns2:type xmlns:ns2="http://it-          
    innovation.soton.ac.uk/2005/grid">uk.ac.soton.e cs.iam.grid.comms. 
    client.RemoteJobService 
   </ns2:type> 
   <ns3:default xmlns:ns3="http://it- 
     innovation.soton.ac.uk/2005/grid">https://dimi tra:8443/gria-  
     basic-app-services/services/JobService#13e68db 1-16afeee9-0116 
     -aff40458-0002 
    </ns3:default> 
   </Metadata> 
</EndpointReference> 
 
 1.ID: [6d5f163d.xml] 
 <slaTemplate> 
    <label>SLA template for Job Service</label> 
    <description>SLA for Job Service limited to 3 n ew jobs per day 
      and 3.00 EUR per job 
    </description> 
 
<!-- The billing period defines how often the aggre gated usage will     
be charged to the user's account  
--> 
    <billingPeriod> 
        <years>0</years> 
        <months>0</months> 
        <days>1</days> 
        <hours>0</hours> 
        <minutes>0</minutes> 
        <seconds>0</seconds> 
    </billingPeriod> 
 
<!-- The signing fee defines how much the user will  be charged   
     upfront on agreeing the SLA  
--> 
<!-- The subscription fee defines how much the user  will be charged 
     at the end of each billing period  
--> 
    <signingFee>10.00</signingFee> 
    <subscriptionFee>10.00</subscriptionFee> 
<!-- The currency applies to all the prices listed in the SLA  
     template  
  --> 
    <currency>EUR</currency> 
<!-- The startTime and endTime define the validity period of the SLA 
     template  
 --> 
    <startTime> 
        <year>2000</year> 
        <month>1</month> 
        <dayOfMonth>1</dayOfMonth> 
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    </startTime> 
    <endTime> 
        <year>2010</year> 
        <month>1</month> 
        <dayOfMonth>1</dayOfMonth> 
    </endTime> 
 
<!-- permittedServices is a list of which services the client may use 
     with this SLA. 
 --> 
  <permittedServices> 
     <permittedService> 
       <url>https://dimitra:8443/gria-basic-app-    
              services/services/JobService  
        </url> 
      </permittedService> 
    </permittedServices> 
 
<!-- constraints is a mandatory list of constraint elements.--> 
    <constraints> 
<!-- This constraint limits the user to using up to  3 jobs any one   
      time --> 
        <constraint type="INSTANTANEOUS"> 
            <metric type="ACTIVITY"> 
               <uri>http://www.gria.org/sla/metric/ activity/job</uri> 
                <description> 
                    <description>job</description> 
                </description> 
                <units type="DECIMAL"> 
                    <instantaneous>job</instantaneo us> 
                </units> 
            </metric> 
            <bound>LE</bound> 
            <private>false</private> 
            <limit> 3</limit> 
            <contention>1.0</contention> 
            <repeating>false</repeating> 
        </constraint> 
    </constraints> 
    <pricingTerms> 
 <!-- Every time a job starts, the instantaneous me asurement of 
  the number of jobs goes up by one (and then down by one when 
       it finishes). A pricingTerm of type INSTANTA NEOUS_INCREASE 
  calculates the increase of the instantaneous meas urement over 
  the billing period, ignoring decreases.  The inst antaneous 
  increase is then multiplied by the price accordin gly. --> 
 
        <pricingTerm type="INSTANTANEOUS_INCREASE">  
            <description>creation charge</descripti on> 
            <lowerBound>0</lowerBound> 
            <upperBound>-1</upperBound> 
            <price> 3.00</price> 
            <metric type="ACTIVITY"> 
               <uri>http://www.gria.org/sla/metric/ activity/job</uri> 
                <description> 
                    <description>job</description> 
                </description> 
                <units type="DECIMAL"> 
                    <instantaneous>job</instantaneo us> 
                </units> 
            </metric> 
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        </pricingTerm> 
    </pricingTerms> 
</slaTemplate> 
 
Results Found 
Number of results is: 2 
 
Searching in xmldb:exist://argugrid-
server.netmode.ntua.gr:8080/exist/xmlrpc 
 
Outputs:  
No results found! 
Number of results is: 0 
 
 Searching in xmldb:exist://niobe.netmode.ntua.gr:8 080/exist/xmlrpc 
                    
 
Outputs:  
No results found! 
Number of results is: 0 
 
 

 
Στην έξοδο αρχικά εµφανίζεται το id ου ζητούµενου πόρου. Το id χαρακτηρίζει τον 
πόρο στο registry όπου είναι αποθηκευµένο, είναι µοναδικό και αντιστοιχίζεται στον 
πόρο κατά την αποθήκευσή του στο registry. Στην συνέχεια εµφανίζεται το 
περιεχόµενό του.  Εµφανίζεται το epr της ζητούµενης υπηρεσίας, εδώ της ζητούµενης 
Job Service, και αποκάτω το ζητούµενο SLA template. Έχουν τονιστεί τα στοιχεία 
που ικανοποιούν τους περιορισµούς του ερωτήµατος. Στο ερώτηµα 1 παρατηρούµε 
ότι το ζητούµενο SLA template παρέχεται µόνο στον host dimitra.netmode.ntua.gr 
άρα ο χρήστης θα πρέπει να χρησιµοποιήσει την Job Service που παρέχεται από 
αυτόν τον πάροχο και να συµφωνήσει το συγκεκριµένο SLA template µε την SLA 
υπηρεσία αυτού του παρόχου. 
 
 
Ερώτηµα 2 
 
Αναζήτηση του template το οποίο επιτρέπει την δηµιουργία µέχρι δύο data stagers 
την ηµέρα και χρεώνει 0.10 ευρώ για την δηµιουργία κάθε νέου data stager και του 
epr της Data Service την οποία µπορεί να διαχειριστεί αυτό το template. 
 

Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης είναι: 
 
The given query is: 
<query>   
 <select>$template $epr</select>   

<declare name="ns1">http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid</declare> 
<declare 
name="addressing">http://www.w3.org/2005/08/address ing</declare> 
<from as="$epr">  <class name="Reference"/> 
  <join on="holdBy" as="$refAble" class="DataServic e"> 
    <join on="canbemanaged" as="$template" class="S laTemplate"/> 
  </join> 
</from> 
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<where> 
$template//constraints//constraint//metric//descrip tion="data    
stager" and $template//constraints//constraint//bou nd="LE"   
and $template//constraints//constraint//limit="2" a nd  
  $template//pricingTerms//pricingTerm//price="0.10 " 
</where> 

</query>   
  
Searching in xmldb:exist://dimitra.netmode.ntua.gr: 8080/exist/xmlrpc 
  
Outputs:  
 
0.ID: [abfba779.xml] 
<EndpointReference xmlns="http://www.w3.org/2005/08 /addressing"> 
   <Address> https://dimitra:8443/gria-basic-app-  
        services/services/DataService 
   </Address> 
   <Metadata> 
     <ns2:type xmlns:ns2="http://it- 
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">uk.ac.soton.ecs.i am.grid.comms. 
client.RemoteDataService 
    </ns2:type> 
    <ns3:default xmlns:ns3="http://it-   
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">https://dimitra:8 443/gria-basic-  
app-services/services/DataService#13e68db1-16afeee9 -0116-aff40458- 
0003 
    </ns3:default> 
  </Metadata> 
</EndpointReference> 
 
 1.ID: [2181dce4.xml] 
 <slaTemplate> 
    <label>SLA Template for Data Service</label> 
    <description> 
      SLA Template for Data Service Limited to 2 da ta stagers and   
      0.10 EUR per data stager 
</description> 
<!-- The billing period is mandatory and defines ho w often the 
aggregated usage will be charged to the user's acco unt --> 
    <billingPeriod> 
        <years>0</years> 
        <months>0</months> 
        <days>1</days> 
        <hours>0</hours> 
        <minutes>0</minutes> 
        <seconds>0</seconds> 
    </billingPeriod> 
 
<!-- The signing fee is mandatory and defines how m uch the user will 
be charged upfront on agreeing the SLA --> 
<!-- The subscription fee is mandatory and defines how much the user 
will be charged at the end of each billing period - -> 
    <signingFee>20.00</signingFee> 
    <subscriptionFee>10.00</subscriptionFee> 
 <!-- The currency applies to all the prices listed  in the SLA  
        template --> 
    <currency>EUR</currency> 
 <!-- The startTime and endTime define the validity  period of the SLA  
       template --> 
    <startTime> 
        <year>2000</year> 
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        <month>1</month> 
        <dayOfMonth>1</dayOfMonth> 
    </startTime> 
    <endTime> 
        <year>2010</year> 
        <month>1</month> 
        <dayOfMonth>1</dayOfMonth> 
    </endTime> 
 
 <!-- permittedServices is a list of which services  the client 
       may use with this SLA. --> 
    <permittedServices> 
       <permittedService> 
         <url>https://dimitra:8443/gria-basic-app-  
             services/services/DataService 
          </url> 
        </permittedService> 
    </permittedServices> 
 
<!-- constraints is a mandatory list of constraint elements  --> 
    <constraints> 
  <!-- This constraint limits the user to using up to 2 
                 data-stagers any one time --> 
        <constraint type="INSTANTANEOUS"> 
            <metric type="RESOURCE"> 
              <uri>http://www.gria.org/sla/metric/a ctivity/data- 
                   stager 
              </uri> 
                <description> 
                    <description>data stager</descr iption> 
                    <instantaneous>data-stager</ins tantaneous> 
                </description> 
                <units type="DECIMAL"> 
                    <instantaneous>DATA-STAGER</ins tantaneous> 
                </units> 
            </metric> 
            <bound>LE</bound> 
            <private>false</private> 
            <limit> 2</limit> 
            <contention>1.0</contention> 
            <repeating>false</repeating> 
        </constraint> 
    </constraints> 
    <pricingTerms> 
<!-- This pricing term specifies that there is a ch arge of 0.10 EUR 
every time a data-stager is created --> 
        <pricingTerm type="INSTANTANEOUS_INCREASE">  
            <description>creation charge</descripti on> 
            <lowerBound>0</lowerBound> 
            <upperBound>-1</upperBound> 
            <price> 0.10</price> 
            <metric type="ACTIVITY"> 
                 <uri>http://www.gria.org/sla/metri c/activity/data- 
                  stager 
                 </uri> 
                   <description> 
                      <description>data stager</des cription> 
                    </description> 
                   <units type="DECIMAL"> 
                     <instantaneous>data-stager</in stantaneous> 
                   </units> 
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            </metric> 
        </pricingTerm> 
    </pricingTerms> 
</slaTemplate> 
 
Results Found 
Number of results is: 2 
 
Searching in xmldb:exist://argugrid-
server.netmode.ntua.gr:8080/exist/xmlrpc 
  
Outputs:  
No results found! 
Number of results is: 0 
 
Searching in xmldb:exist://niobe.netmode.ntua.gr:80 80/exist/xmlrpc 
  
Outputs:  
0.ID: [bdf029b.xml] 
<EndpointReference xmlns="http://www.w3.org/2005/08 /addressing"> 
   <Address> https://niobe:8443/gria-basic-app-  
      services/services/DataService</Address> 
    <Metadata> 
       <ns2:type xmlns:ns2="http://it- 
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">uk.ac.soton.ecs.i am.grid.comms.clie
nt.RemoteDataService</ns2:type> 
        <ns3:default xmlns:ns3="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">https://niobe:844 3/gria-basic-app-
services/services/DataService#13e68db1-16afeee9-011 6-aff40458-
0003</ns3:default> 
    </Metadata> 
</EndpointReference> 
 
  
 
1.ID: [ea345c28.xml]  
 <slaTemplate> 
    <label>SLA Template for Data Service</label> 
    <description>SLA Template for Data Service Limi ted to 2 data   
     stagers and 0.10 EUR per data stager.</descrip tion> 
 
 <!-- The billing period is mandatory and defines h ow often the  
       aggregated usage will be charged to the user 's account --> 
    <billingPeriod> 
        <years>0</years> 
        <months>0</months> 
        <days>1</days> 
        <hours>0</hours> 
        <minutes>0</minutes> 
        <seconds>0</seconds> 
    </billingPeriod> 
 
<!-- The signing fee is mandatory and defines how m uch the user will 
be charged upfront on agreeing the SLA --> 
<!-- The subscription fee is mandatory and defines how much the user 
will be charged at the end of each billing period - -> 
    <signingFee>20.00</signingFee> 
    <subscriptionFee>10.00</subscriptionFee> 
<!-- The currency applies to all the prices listed in the SLA 
template --> 
    <currency>EUR</currency> 
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<!-- The startTime and endTime define the validity period of the SLA 
template --> 
    <startTime> 
        <year>2000</year> 
        <month>1</month> 
        <dayOfMonth>1</dayOfMonth> 
    </startTime> 
    <endTime> 
        <year>2010</year> 
        <month>1</month> 
        <dayOfMonth>1</dayOfMonth> 
    </endTime> 
 
<!-- permittedServices is a list of which services the client may use 
with this SLA--> 
    <permittedServices> 
        <permittedService> 
           <url>https://niobe:8443/gria-basic-app-  
              services/services/DataService</url> 
        </permittedService> 
    </permittedServices> 
 
<!-- constraints is a mandatory list of constraint elements. --> 
    <constraints> 
 <!-- This constraint limits the user to using up t o 2  
           data-stagers any one time --> 
        <constraint type="INSTANTANEOUS"> 
          <metric type="RESOURCE"> 
            <uri>http://www.gria.org/sla/metric/act ivity/ 
                 data-stager 
            </uri> 
                <description> 
                    <description>data stager</descr iption> 
                    <instantaneous>data-stager</ins tantaneous> 
                </description> 
                <units type="DECIMAL"> 
                    <instantaneous>DATA-STAGER</ins tantaneous> 
                </units> 
            </metric> 
            <bound>LE</bound> 
            <private>false</private> 
            <limit> 2</limit> 
            <contention>1.0</contention> 
            <repeating>false</repeating> 
        </constraint> 
    </constraints> 
    <pricingTerms> 
<!-- This pricing term specifies that there is a ch arge of 0.10 EUR 
every time a data-stager is created --> 
        <pricingTerm type="INSTANTANEOUS_INCREASE">  
            <description>creation charge</descripti on> 
            <lowerBound>0</lowerBound> 
            <upperBound>-1</upperBound> 
            <price> 0.10</price> 
            <metric type="ACTIVITY"> 
              <uri>http://www.gria.org/sla/metric/a ctivity/ 
                   data-stager 
               </uri> 
                <description> 
                    <description>data stager</descr iption> 
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                </description> 
                <units type="DECIMAL"> 
                    <instantaneous>data-stager</ins tantaneous> 
                </units> 
            </metric> 
        </pricingTerm> 
    </pricingTerms> 
</slaTemplate> 
 
Results Found 
Number of results is: 2 
 

Στο ερώτηµα 2 παρατηρούµε ότι το ζητούµενο SLA template παρέχεται και από τον 
host dimitra.netmode.ntua.gr αλλά και από τον host niobe.netmode.ntua.gr οπότε ο 
χρήστης µπορεί να επιλέξει όποιον υπολογιστή επιθυµεί για να χρησιµοποιήσει την 
αντίστοιχη Data Service. 
 
   

 
Ερώτηµα 4 
 
Αναζήτηση του tempate το οποίο επιτρέπει την χρήση µέχρι 1000 CPU seconds ανά 
ηµέρα και χρεώνει 0.05 ευρώ το κάθε second, καθώς και το epr της Job Service την 
οποία µπορεί να διαχειριστεί αυτό το template. 
 
     

Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης είναι: 
 
The given query is:  
<query> 
<select>$template $epr</select> 
<declare name="ns1">http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid</declare> 
<declare 
name="addressing">http://www.w3.org/2005/08/address ing</declare> 
<from as="$epr"> 
 <class name="Reference"/>  
 <join on="holdBy" as="$refAble" class="JobService" >  
<join on="canbemanaged" as="$template" class="SlaTe mplate"/> 
</join>  
</from> 
<where> 
$template//constraints//constraint//metric//descrip tion="CPU" and  
$template//constraints//constraint//limit="1000.0" and 
$template//pricingTerms//pricingTerm//price="0.05" 
</where> 
</query> 
 

 
Searching in xmldb:exist://dimitra.netmode.ntua.gr: 8080/exist/xmlrpc 
 
Outputs: 
  
0.ID: [bab961b8.xml] 
<EndpointReference xmlns="http://www.w3.org/2005/08 /addressing"> 
    <Address> https://dimitra:8443/gria-basic-app-  
      services/services/JobService</Address> 
    <Metadata> 
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      <ns2:type xmlns:ns2="http://it- 
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">uk.ac.soton.ecs.i am.grid.comms.clie
nt.RemoteJobService</ns2:type> 
      <ns3:default xmlns:ns3="http://it- 
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">https://dimitra:8 443/gria-basic- 
app-services/services/JobService#13e68db1-16afeee9- 0116-aff40458- 
0002</ns3:default> 
    </Metadata> 
</EndpointReference> 
 
 1.ID: [ed6f7e1c.xml] 
<slaTemplate> 
    <label>Sla Template for Job Service</label> 
    <description>Limited to 1000 CPU.s/day and 0.05  EUR/CPU 
      second</description> 
      <!-- The billing period defines how often the  aggregated usage 
        will be charged to the user's account --> 
 <billingPeriod> 
        <years>0</years> 
        <months>0</months> 
        <days>1</days> 
        <hours>0</hours> 
        <minutes>0</minutes> 
        <seconds>0</seconds> 
    </billingPeriod> 
        <!-- The signing fee defines how much the u ser will be   
        charged upfront on agreeing the SLA --> 
 <!-- The subscription fee defines how much the use r will be 
        charged at the end of each billing period - -> 
    <signingFee>20.00</signingFee> 
    <subscriptionFee>10.00</subscriptionFee> 
 <!-- The currency applies to all the prices listed  in the SLA 
       template --> 
    <currency>EUR</currency> 
 
<!-- The startTime and endTime define the validity period of the SLA 
template --> 
    <startTime> 
        <year>2000</year> 
        <month>1</month> 
        <dayOfMonth>1</dayOfMonth> 
    </startTime> 
    <endTime> 
        <year>2010</year> 
        <month>1</month> 
        <dayOfMonth>1</dayOfMonth> 
    </endTime> 
 
<!-- permittedServices is a list of which services the client may use 
with this SLA.--> 
    <permittedServices> 
        <permittedService> 
         <url>https://dimitra:8443/gria-basic-app-
services/services/JobService</url> 
        </permittedService> 
    </permittedServices> 
 
 <!-- constraints is a mandatory list of constraint  elements.  
       It may be empty.  --> 
    <constraints> 
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<!-- This constraint limits the user to using at mo st 1000 
CPU.seconds each day --> 
        <constraint type="CUMULATIVE"> 
            <metric type="RESOURCE"> 
               <uri>http://www.gria.org/sla/metric/ resource/cpu</uri> 
                <description> 
                    <description>CPU</description> 
                </description> 
                <units type="DECIMAL"> 
                    <instantaneous>CPU</instantaneo us> 
                </units> 
            </metric> 
            <bound>LE</bound> 
            <private>false</private> 
            <limit> 1000.0</limit> 
            <contention>1.0</contention> 
  <!-- This constraint is repeating.  It constrains  the  
            usage over a period of time defined by the duration --> 
            <repeating>true</repeating> 
 <!-- The duration of a repeating constraint would normally be 
       the same as the billing period --> 
            <duration> 
                <years>0</years> 
                <months>0</months> 
                <days>1</days> 
                <hours>0</hours> 
                <minutes>0</minutes> 
                <seconds>0</seconds> 
            </duration> 
        </constraint> 
    </constraints> 
    <pricingTerms> 
<!-- A pricing term may be either of type CUMULATIV E or 
INSTANTANEOUS_INCREASE --> 
<!-- This pricing terms specifies that CPU usage is  charged at 0.05 
EUR per second --> 
        <pricingTerm type="CUMULATIVE"> 
            <description>standard rate</description > 
            <lowerBound>0</lowerBound> 
   <!-- An upperBound of -1 means +infinity --> 
            <upperBound>-1</upperBound> 
            <price> 0.05</price> 
            <metric type="RESOURCE"> 
               <uri>http://www.gria.org/sla/metric/ resource/cpu</uri> 
                <description> 
                    <description>CPU</description> 
                </description> 
                <units type="DECIMAL"> 
                    <instantaneous>CPU</instantaneo us> 
                </units> 
            </metric> 
        </pricingTerm> 
    </pricingTerms> 
</slaTemplate> 
 
Results Found 
Number of results is: 2 
 
Searching in xmldb:exist://argugrid-
server.netmode.ntua.gr:8080/exist/xmlrpc 
Outputs:  
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No results found! 
Number of results is: 0 
 
 Searching in xmldb:exist://niobe.netmode.ntua.gr:8 080/exist/xmlrpc 
 
Outputs:  
No results found! 
Number of results is: 0 
 

Παρατηρούµε ότι και σε αυτό το ερώτηµα όπως και στο πρώτο το ζητούµενο 
template το έχει µόνο ο host dimitra.netmode.ntua.gr. 
 
  

Ερώτηµα 5 
 

Αναζήτηση του tempate το οποίο επιτρέπει την χρήση µέχρι 1000 CPU seconds ανά 
ηµέρα και χρεώνει 0.02 ευρώ το κάθε second, καθώς και το epr της Job Service την 
οποία µπορεί να διαχειριστεί αυτό το template. 
 
The given query is:  
 <query> 
   <select>$template $epr</select> 
   <declare name="ns1">http://it-  
      innovation.soton.ac.uk/2005/grid</declare> 
   <declare> 
     name="addressing">http://www.w3.org/2005/08/ad dressing 
   </declare> 
   <from as="$epr"> 
    <class name="Reference"/>  
      <join on="holdBy" as="$refAble" class="JobSer vice"> 
          <join on="canbemanaged" as="$template" 
              class="SlaTemplate"/>  
     </join>  
  </from> 
  <where>  
   $template//constraints//constraint//metric//desc ription="CPU" and  
   $template//constraints//constraint//limit="1000. 0" and  
    $template//pricingTerms//pricingTerm//price="0. 02"  
  </where> 
</query> 
 
Searching in xmldb:exist://dimitra.netmode.ntua.gr: 8080/exist/xmlrpc 
 
Outputs:  
No results found! 
Number of results is: 0 
 
Searching in xmldb:exist://argugrid-
server.netmode.ntua.gr:8080/exist/xmlrpc 
  
Outputs:  
0.ID: [9494301b.xml] 
<EndpointReference xmlns="http://www.w3.org/2005/08 /addressing"> 
    <Address> https://argugrid-server.netmode.ece.ntua.gr:8443/gria-
basic-app-services/services/JobService</Address> 
    <Metadata> 
        <ns2:type xmlns:ns2="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">uk.ac.soton.ecs.i am.grid.comms.clie
nt.RemoteJobService</ns2:type> 
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        <ns3:default xmlns:ns3="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">https://argugrid-
server.netmode.ece.ntua.gr:8443/gria-basic-app-
services/services/JobService#13e68db1-16afeee9-0116 -aff40458-
0002</ns3:default> 
    </Metadata> 
</EndpointReference> 
 
 1.ID: [3e364084.xml] 
<slaTemplate> 
    <label>Sla Template for Job Service</label> 
    <description>Limited to  1000 CPU.s/day and 0.0 2 EUR per  
     job</description> 
<!-- The billing period is mandatory and defines ho w often the 
aggregated usage will be charged to the user's acco unt --> 
    <billingPeriod> 
        <years>0</years> 
        <months>0</months> 
        <days>1</days> 
        <hours>0</hours> 
        <minutes>0</minutes> 
        <seconds>0</seconds> 
    </billingPeriod> 
 
<!-- The signing fee is mandatory and defines how m uch the user will 
be charged upfront on agreeing the SLA --> 
<!-- The subscription fee is mandatory and defines how much the user 
will be charged at the end of each billing period - -> 
    <signingFee>20.00</signingFee> 
    <subscriptionFee>10.00</subscriptionFee> 
<!-- The currency applies to all the prices listed in the SLA 
template --> 
    <currency>EUR</currency> 
 
<!-- The startTime and endTime define the validity period of the SLA 
template --> 
    <startTime> 
        <year>2000</year> 
        <month>1</month> 
        <dayOfMonth>1</dayOfMonth> 
    </startTime> 
    <endTime> 
        <year>2010</year> 
        <month>1</month> 
        <dayOfMonth>1</dayOfMonth> 
    </endTime> 
 
<!-- permittedServices is a list of which services the client may use 
with this SLA.  If the list is empty then all servi ces are permitted 
--> 
    <permittedServices> 
        <permittedService> 
            <url>https://argugrid-server.netmode.nt ua.gr:8443/gria 
                 -basic-app-services/services/Hello Service</url> 
        </permittedService> 
    </permittedServices> 
 
<!-- constraints is a mandatory list of constraint elements. --> 
    <constraints> 
<!-- This constraint limits the user to using at mo st 1000 
CPU.seconds each day --> 
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        <constraint type="CUMULATIVE"> 
            <metric type="RESOURCE"> 
               <uri>http://www.gria.org/sla/metric/ resource/cpu</uri> 
                <description> 
                    <description>CPU</description> 
                </description> 
                <units type="DECIMAL"> 
                    <instantaneous>CPU</instantaneo us> 
                </units> 
            </metric> 
            <bound>LE</bound> 
            <private>false</private> 
            <limit> 1000.0</limit> 
            <contention>1.0</contention> 
<!-- This constraint is repeating.  It constrains t he usage over a 
period of time defined by the duration --> 
            <repeating>true</repeating> 
<!-- The duration of a repeating constraint would n ormally be the 
same as the billing period --> 
            <duration> 
                <years>0</years> 
                <months>0</months> 
                <days>1</days> 
                <hours>0</hours> 
                <minutes>0</minutes> 
                <seconds>0</seconds> 
            </duration> 
        </constraint> 
    </constraints> 
 
<!-- pricingTerms is a mandatory list of pricingTer m elements.  It 
may be empty.  --> 
    <pricingTerms> 
<!-- A pricing term may be either of type CUMULATIV E or 
INSTANTANEOUS_INCREASE --> 
<!-- This pricing terms specifies that CPU usage is  charged at 0.02 
EUR per second --> 
        <pricingTerm type="CUMULATIVE"> 
            <description>standard rate</description > 
            <lowerBound>0</lowerBound> 
   <!-- An upperBound of -1 means +infinity --> 
            <upperBound>-1</upperBound> 
            <price> 0.02</price> 
            <metric type="RESOURCE"> 
               <uri>http://www.gria.org/sla/metric/ resource/cpu</uri> 
                <description> 
                    <description>CPU</description> 
                </description> 
                <units type="DECIMAL"> 
                    <instantaneous>CPU</instantaneo us> 
                </units> 
            </metric> 
        </pricingTerm> 
    </pricingTerms> 
</slaTemplate> 
 
Results Found 
Number of results is: 2 
 
Searching in xmldb:exist://niobe.netmode.ntua.gr:80 80/exist/xmlrpc 
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Outputs:  
No results found! 
Number of results is: 0 
 
 

Στο ερώτηµα 5 το ζητούµενο SLA template παρέχεται µόνο από τον host argugrid-
server.netmode.ntua.gr. 
   

Ερώτηµα 6: 
 
Αναζητήται το SLA template εκείνο το οποίο επιτρέπει την χρήση µέχρι 2000 CPU 
δευτερολέπτων ανά ηµέρα  και χρεώνει την χρήση κάθε δευτερολέπτου CPU µε  0.01 
ευρώ και ζητήται η αντίστοιχη Job Service που µπορεί να διαχειριστεί από αυτό το 
SLA template. 
 
 
 
 The given query is:  
<query> 
  <select>$template $epr</select> 
    <declare name="ns1">http://it- 
    innovation.soton.ac.uk/2005/grid</declare> 
    <declare  
     name="addressing">http://www.w3.org/2005/08/ad dressing</declare> 
 <from as="$epr"> 
    <class name="Reference"/> 
      <join on="holdBy" as="$refAble" class="JobSer vice"> 
   <join on="canbemanaged" as="$template"  
                class="SlaTemplate"/> 
      </join>  
 </from> 
 <where>  
 $template//constraints//constraint//metric//descri ption="CPU"   
      and $template//constraints//constraint//limit ="2000.0" and 
      $template//pricingTerms//pricingTerm//price=" 0.01" 
 </where> 
</query> 
 
Searching in xmldb:exist://dimitra.netmode.ntua.gr: 8080/exist/xmlrpc 
 
Outputs:  
No results found! 
Number of results is: 0 
 
 Searching in xmldb:exist://argugrid-
server.netmode.ntua.gr:8080/exist/xmlrpc 
 
Outputs:  
No results found! 
Number of results is: 0 
 
Searching in xmldb:exist://niobe.netmode.ntua.gr:80 80/exist/xmlrpc 
 
Outputs:  
No results found! 
Number of results is: 0 
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Παρατηρούµε ότι το ζητούµενο SLA template στο ερώτηµα 6 δεν παρέχεται από 
κανέναν host. 
 
Ερώτηµα 7 
 
Ζητήται το SLA template το οποίο επιτρέπει την δηµιουργία µέχρι τριών job ανά 
ηµέρα και η δηµιουργία κάθε νέου job χρεώνεται µε 0.01 ευρώ ανά ηµέρα. 
 
 
The given query is:  
<query> 
 <select>$template $epr</select> 
  <declare name="ns1">http://it- 
   innovation.soton.ac.uk/2005/grid</declare> 
  <declare  
   name="addressing">http://www.w3.org/2005/08/addr essing</declare> 
  <from as="$epr"> 
    <class name="Reference"/>  
       <join on="holdBy" as="$refAble" class="JobSe rvice"> 
 <join on="canbemanaged" as="$template" class="SlaT emplate"/> 
      </join>  
    </from> 
    <where> 
     $template//constraints//constraint//metric//de scription="job"  
     and $template//constraints//constraint//bound= "LE" and 
     $template//constraints//constraint//limit="3" and 
     $template//pricingTerms//pricingTerm//price="1 .10" 
   </where> 
 </query> 
 
 
 
 
Searching in xmldb:exist://dimitra.netmode.ntua.gr: 8080/exist/xmlrpc 
 
Outputs:  
No results found! 
Number of results is: 0 
 
 Searching in xmldb:exist://argugrid-
server.netmode.ntua.gr:8080/exist/xmlrpc 
  
Outputs:  
0.ID: [9494301b.xml] 
<EndpointReference xmlns="http://www.w3.org/2005/08 /addressing"> 
    <Address> https://argugrid-server.netmode.ece.ntua.gr:8443/gria-
basic-app-services/services/JobService</Address> 
    <Metadata> 
        <ns2:type xmlns:ns2="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">uk.ac.soton.ecs.i am.grid.comms.clie
nt.RemoteJobService</ns2:type> 
        <ns3:default xmlns:ns3="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">https://argugrid-
server.netmode.ece.ntua.gr:8443/gria-basic-app-
services/services/JobService#13e68db1-16afeee9-0116 -aff40458-
0002</ns3:default> 
    </Metadata> 
</EndpointReference> 
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 1.ID: [e43dac62.xml] 
<slaTemplate> 
    <label>Sla template for Job Service</label> 
    <description>Sla for Job Service limited to 3 n ew jobs per day  
     and 1.10 EUR per job</description> 
 
<!-- The billing period defines how often the aggre gated usage will 
be charged to the user's account --> 
    <billingPeriod> 
        <years>0</years> 
        <months>0</months> 
        <days>1</days> 
        <hours>0</hours> 
        <minutes>0</minutes> 
        <seconds>0</seconds> 
    </billingPeriod> 
 
<!-- The signing fee defines how much the user will  be charged 
upfront on agreeing the SLA --> 
<!-- The subscription fee defines how much the user  will be charged 
at the end of each billing period --> 
    <signingFee>10.00</signingFee> 
    <subscriptionFee>10.00</subscriptionFee> 
<!-- The currency applies to all the prices listed in the SLA 
template --> 
    <currency>EUR</currency> 
 
<!-- The startTime and endTime define the validity period of the SLA 
template --> 
    <startTime> 
        <year>2000</year> 
        <month>1</month> 
        <dayOfMonth>1</dayOfMonth> 
    </startTime> 
    <endTime> 
        <year>2010</year> 
        <month>1</month> 
        <dayOfMonth>1</dayOfMonth> 
    </endTime> 
 
<!-- permittedServices is a list of which services the client may use 
with this SLA.  If the list is empty then all servi ces are permitted 
--> 
    <permittedServices> 
        <permittedService> 
 <url>https://argugrid-server.netmode.ece.ntua.gr:8 443/gria-basic-
app-services/services/JobService</url> 
        </permittedService> 
    </permittedServices> 
 
<!-- constraints is a mandatory list of constraint elements--> 
    <constraints> 
<!-- This constraint limits the user to using up to  3 jobs any one 
time --> 
        <constraint type="INSTANTANEOUS"> 
            <metric type="ACTIVITY"> 
                
<uri>http://www.gria.org/sla/metric/activity/job</u ri> 
                <description> 
                    <description>job</description> 
                </description> 
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                <units type="DECIMAL"> 
                    <instantaneous>job</instantaneo us> 
                </units> 
            </metric> 
            <bound>LE</bound> 
            <private>false</private> 
            <limit> 3</limit> 
            <contention>1.0</contention> 
            <repeating>false</repeating> 
        </constraint> 
    </constraints> 
    <pricingTerms> 
 <!-- Every time a job starts, the instantaneous me asurement of 
 the number of jobs goes up by one (and then down b y one when 
 it finishes).  A pricingTerm of type INSTANTANEOUS _INCREASE 
 calculates the increase of the instantaneous measu rement over 
 the billing period, ignoring decreases.  The insta ntaneous 
 increase is then multiplied by the price according ly. --> 
        <pricingTerm type="INSTANTANEOUS_INCREASE">  
            <description>creation charge</descripti on> 
            <lowerBound>0</lowerBound> 
            <upperBound>-1</upperBound> 
            <price> 1.10</price> 
            <metric type="ACTIVITY"> 
               <uri>http://www.gria.org/sla/metric/ activity/job</uri> 
                <description> 
                    <description>job</description> 
                </description> 
                <units type="DECIMAL"> 
                    <instantaneous>job</instantaneo us> 
                </units> 
            </metric> 
        </pricingTerm> 
    </pricingTerms> 
</slaTemplate> 
 
 Results Found 
Number of results is: 2 
 
 Searching in xmldb:exist://niobe.netmode.ntua.gr:8 080/exist/xmlrpc 
 Outputs:  
No results found! 
Number of results is: 0 

 
 
Το ζητούµενο SLA Template παρέχεται µόνο από τον argugrid. 
 
Ερώτηµα 7 
 
Ζητήται το SLA template το οποίο επιτρέπει την δηµιουργία µέχρι 5 πόρων της 
υπηρεσίας Hello Service οι οποίοι ονοµάζονται sample resource και χρεώνει την 
δηµιουργία κάθε πόρου µε 0.01 ευρώ. 
 
The given query is:  
<query> 
  <select>$template $epr</select> 
  <declare name="ns1">http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid</declare> 
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  <declare 
name="addressing">http://www.w3.org/2005/08/address ing</declare> 
  <from as="$epr"> 
 <class name="Reference"/> 
   <join on="holdBy" as="$refAble" class="SlaManage dService"> 
  <join on="canbemanaged" as="$template" 
class="SlaTemplate"/> 
  </join>  
  </from> 
  <where>  
   $template//constraints//constraint//metric//desc ription="sample-
resource" and  
   $template//constraints//constraint//bound="LE" a nd  
   $template//constraints//constraint//limit="5" an d 
   $template//pricingTerms//pricingTerm//price="0.0 1" 
  </where> 
</query>  
     
 
Searching in xmldb:exist://dimitra.netmode.ntua.gr: 8080/exist/xmlrpc 
 
Outputs:  
0.ID: [e206a906.xml] 
<EndpointReference xmlns="http://www.w3.org/2005/08 /addressing"> 
    
<Address>https://dimitra.netmode.ntua.gr:8443/hello gria/services/Hell
oService</Address> 
    <Metadata> 
        <ns2:type xmlns:ns2="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">hellogria.client. RemoteHelloService
</ns2:type> 
        <ns3:default xmlns:ns3="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">https://dimitra.n etmode.ntua.gr:844
3/hellogria/services/HelloService#13e68db1-171b9fd4 -0117-1bc10e99-
0001</ns3:default> 
    </Metadata> 
</EndpointReference> 
 
 1.ID: [e1b6cfe2.xml] 
<slaTemplate> 
    <label>SLA Template for Hellogria Service</labe l> 
    <description>SLA Template for Hellogria Service  Limited to 5  
     resources 0.01 EUR per resource.</description>  
<!-- The billing period is mandatory and defines ho w often the 
aggregated usage will be charged to the user's acco unt --> 
    <billingPeriod> 
        <years>0</years> 
        <months>0</months> 
        <days>1</days> 
        <hours>0</hours> 
        <minutes>0</minutes> 
        <seconds>0</seconds> 
    </billingPeriod> 
 
<!-- The signing fee is mandatory and defines how m uch the user will 
be charged upfront on agreeing the SLA --> 
<!-- The subscription fee is mandatory and defines how much the user 
will be charged at the end of each billing period - -> 
    <signingFee>20.00</signingFee> 
    <subscriptionFee>10.00</subscriptionFee> 
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<!-- The currency applies to all the prices listed in the SLA 
template --> 
    <currency>EUR</currency> 
 
<!-- The startTime and endTime define the validity period of the SLA 
template --> 
    <startTime> 
        <year>2000</year> 
        <month>1</month> 
        <dayOfMonth>1</dayOfMonth> 
    </startTime> 
    <endTime> 
        <year>2010</year> 
        <month>1</month> 
        <dayOfMonth>1</dayOfMonth> 
    </endTime> 
 
<!-- permittedServices is a list of which services the client may use 
with this SLA.  --> 
<permittedServices> 
   
<permittedService>    
https://dimitra.netmode.ntua.gr:8443/hellogria/serv ices/HelloService 
</permittedService> 
 </permittedServices> 
     <!-- constraints is a mandatory list of constr aint elements --> 
    <constraints> 
<!-- This constraint limits the user to using up to  5 sample-
resources any one time --> 
        <constraint type="INSTANTANEOUS"> 
            <metric type="RESOURCE"> 
                <uri>http://SAMPLE/2006/metrics/sam ple-resource</uri> 
                <description> 
                    <description>sample-resource</d escription> 
                    <instantaneous>sample-resource< /instantaneous> 
                </description> 
                <units type="DECIMAL"> 
                    <instantaneous>sample-resource< /instantaneous> 
                </units> 
            </metric> 
            <bound>LE</bound> 
            <private>false</private> 
            <limit> 5</limit> 
            <contention>1.0</contention> 
            <repeating>false</repeating> 
        </constraint> 
    </constraints> 
    <pricingTerms> 
<!-- This pricing term specifies that there is a ch arge of 0.05 EUR 
every time a sample-resource is created --> 
        <pricingTerm type="INSTANTANEOUS_INCREASE">  
            <description>creation charge</descripti on> 
            <lowerBound>0</lowerBound> 
            <upperBound>-1</upperBound> 
            <price> 0.01</price> 
            <metric type="ACTIVITY"> 
                <uri>http://SAMPLE/2006/metrics/sam ple-resource</uri> 
                <description> 
                    <description>sample-resource</d escription> 
                </description> 
                <units type="DECIMAL"> 
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                    <instantaneous>sample-resource< /instantaneous> 
                </units> 
            </metric> 
        </pricingTerm> 
    </pricingTerms> 
</slaTemplate> 
 
 Results Found 
Number of results is: 2 
 
Searching in xmldb:exist://argugrid-
server.netmode.ntua.gr:8080/exist/xmlrpc 
  
Outputs:  
No results found! 
Number of results is: 0 
 
 
Searching in xmldb:exist://niobe.netmode.ntua.gr:80 80/exist/xmlrpc 
   
Outputs:  
No results found! 
Number of results is: 0 

 
 
Κάθε φορά που γίνεται σύνδεση µε κάποια βάση δεδοµένων εµφανίζονται τα 
παρακάτω στην οθόνη του χρήστη : 
 
niobe: 
 
Using configDir = C:/Documents and Settings/Dimitra  
Kollia/workspace/Registry/src/niobe 
  
Login... 
User: admin password: admin 
 
Sindesi me tin vasi (uri): 
xmldb:exist://niobe.netmode.ntua.gr:8080/exist/xmlr pc 
  
Searching in xmldb:exist://niobe.netmode.ntua.gr:80 80/exist/xmlrpc 
 
  

dimitra: 
 
Using configDir = C:/Documents and Settings/Dimitra  
Kollia/workspace/Registry/src/resources 
  
Login... 
User: admin password: admin 
Sindesi me tin vasi (uri): 
xmldb:exist://dimitra.netmode.ntua.gr:8080/exist/xm lrpc 
  
Searching in xmldb:exist://dimitra.netmode.ntua.gr: 8080/exist/xmlrpc 
 
  
argugrid: 
 
Using configDir = C:/Documents and Settings/Dimitra  
Kollia/workspace/Registry/src/argugrid 



 91 

  
Login... 
User: admin password: admin 
Sindesi me tin vasi (uri): xmldb:exist://argugrid-
server.netmode.ntua.gr:8080/exist/xmlrpc 
  
Searching in xmldb:exist://argugrid-
server.netmode.ntua.gr:8080/exist/xmlrpc 
 
  

 
 
 
 

 
5.2. Συµφωνία του SLA 

 
Ο χρήστης µπορεί στην συνέχεια να χρησιµοποιήσει τον client CallHelloService  που 
παρουσιαστηκε προηγουµένως CallHelloService για να συµφωνήσει ένα SLA µε 
αυτό το template επέλεξε και για την υπηρεσία που επέλεξε.  
 Αποτελέσµατα 
 
 
 
 
Υλοποιώντας τα παραπάνω προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσµατα: 
 
Ο χρήστης ανοίγει καινούριο λογαριασµό: 
 
- Loading keystore 'C:\GRIDHELLOSAMPLE\config\servi ce-keystore.ks' 
Do you want to open a new account? (y/n) 
 
Dwse ta stoixeia tou account:  
Holder Name: Dimitra Kollia 
Holder Telephone: 2106000585 
Holder e-mail: dimkollia@netmode.ntua.gr 
Client-Organisation Address:  
City: Athens 
Country Code: ATH 
Postal Code: 15341 
Region: Agia Paraskevi 
State: Attiki 
Street: Makedonias 24 
Town: Agia Paraskevi 
Credit details: 234-897-876-456 
Label: Dimitra Kollia's Trade Account 
 

Ο λογαριασµός έχει σταλεί στην Trade Account υπηρεσία και είναι στην κατάσταση 
“awaiting credit checks”  : 
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Ο διαχειριστής της υπηρεσίας λογαριασµών έχει αποδεχτεί την αίτηση για την 
δηµιουργία νέου λογαριασµού και ορίζει το  όριο πίστωσης το οποίο προσδιορίζει και 
τον βαθµό εµπιστοσύνης του προς τον χρήστη ίσο µε 1000 ευρώ. Ο λογαριασµός 
είναι στην κατάσταση open και µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί για την συµφωνία 
SLAs. Η µορφή του λογαριασµού, όπως είναι στην υπηρεσία λογαριασµών,φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα: 
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.... Αναµονή µέχρι ο λογαριασµός να τεθεί σε κατάσταση open από την 
Trade Account Service …….  
- Invoking TradeAccountService.getAccountStatus#13e 68db1-17466ea1-
0117-4b88f543-62f4 (0 arguments 0 headers) 
- Verification successful for URI "#id-31480948" 
 

Ο λογαριασµός είναι σε κατάσταση open και µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 
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Συµφωνία νέου SLA(συνέχεια) 
 
Do you want to create a new SLA?(y/n) 
y 
answer is :y 
- Fetching WSDL from https://dimitra.netmode.ntua.g r:8443/gria-
service-provider-mgt/services/SLAService?wsdl 
- Invoking SLAService.getResources (0 arguments 0 h eaders) 
- Verification successful for URI "#id-27223228" 
 
Τα SLA templates που παρέχονται από τον χρήστη: 
Searching for SLA's templates to use... 
 
Sample Data and Job Package 1 
SLA Template for Hellogria Service-helloresource1 
SLA Template for Data Service 
SLA for NEW Service Package 
 
Give the name of the sla-template you want:  
SLA Template for Hellogria Service-helloresource1 
 
 epr του SLA template που θα χρησιµοποιοηθεί:  
Address: https://dimitra.netmode.ntua.gr:8443/gria- service-provider-
mgt/services/SLAService 
Reference property[0]: 
<itinnov:ConversationID xmlns:itinnov="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">13e68db1-17466ea1 -0117-4bb33731-
672e</itinnov:ConversationID> 
Metadata [0]: 
<ns52:title xmlns:ns52="http://purl.org/dc/elements /1.1/">SLA 
Template for Hellogria Service-helloresource1</ns52 :title> 
Metadata [1]: 
<ns53:serviceresourcetype xmlns:ns53="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">http://www.it-
innovation.soton.ac.uk/grid/resource/sla-
template</ns53:serviceresourcetype> 
Metadata [2]: 
<ns54:status xmlns:ns54="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">published</ns54:s tatus> 
 
- Invoking SLAService.getSLATemplate#13e68db1-17466 ea1-0117-4bb33731-
672e (0 arguments 0 headers) 
- Verification successful for URI "#id-31513350" 
 
You chose the SLA-template: SLA Template for Hellog ria Service-
helloresource1 
 
Give a name for the new SLA:  
SLA-Hello Service  
- Invoking SLAService.getTrustedAccountServices (0 arguments 0 
headers) 
- Verification successful for URI "#id-28244442" 
- Billing information not set by user. 
- Using Trade Account :Dimitra Kollia's Trade Accou nt 
 
∆ηµιουργία του SLA 
- Invoking SLAService.createSLA (3 arguments 1 head er) 
- Verification successful for URI "#id-3564969" 
New SLA Created 'SLA-Hello Service' 
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Ο χρήστης µπορεί πλέον να χρησιµοποιήσει την Hello Service µε το SLA που 
συµφώνησε: 
 
∆ηµιουργία του νέου resource στην Hello Service 
Give a name for the new resource: helloresource 
helloresource 
- Fetching WSDL from 
https://dimitra.netmode.ntua.gr:8443/hellogria/serv ices/HelloService?
wsdl 
- - Invoking HelloService.getTrustedAccountServices ( 0 arguments 0 
headers) 
- Verification successful for URI "#id-25133301" 
- Using billing epr https://dimitra.netmode.ntua.gr :8443/gria-
service-provider-mgt/services/SLAService 
- Invoking HelloService.createHelloResource (2 argu ments 1 header) 
- Verification successful for URI "#id-32618511" 
- Fetching WSDL from 
https://dimitra.netmode.ntua.gr:8443/hellogria/serv ices/HelloResource
?wsdl 
- Invoking HelloResource.HelloWorld#13e68db1-17466e ce-0117-4bcb1491-
0002 (0 arguments 0 headers) 
- Verification successful for URI "#id-4182591" 
Hello World! 

 
 
Στην εικόνα φαίνεται το SLA που συµφωνήθηκε. Είναι το πρoτελευταίο SLA: 
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η χρησιµοποίηση του sample-resource όπως φαίνεται 
από την πλευρά του παρόχου. Στην πρώτη ράβδο φαίνεται η συνολική δυνατότητα 
του παρόχου της Hello Service να παρέχει σε όλους τους χρήστες συνολικά µέχρι 10 
πόρους sample-resource. Στην δεύτερη ράβδο φαίνεται ο αριθµός των πόρων που 
έχουν δεσµευθεί σύµφωνα µε το SLA που έχει συµφωνηθεί. Εδώ έχει συµφωνηθεί 
ένα SLA που επιτρέπει µέχρι πέντε πόρους σε κάθε χρήστη οπότε έχουν δεσµευθεί 
πέντε πόροι. Η τρίτη ράβδος δείχνει πόσοι πόροι sample resource έχουν δηµιουργηθεί 
και εποµένως καταναλωθεί. Παρατηρούµε ότι επειδή κλήθηκε τέσσερις φορές η 
Hello Service δηµιουργήθηκαν 4 πόροι.  
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Αν ο ίδιος χρήστης να δηµιουργήσει και άλλα δύο sample resources χρησιµοποιώντας 
τον ίδιο λογαριασµό και το ίδιο SLA: 
 
Do you want to open a new account? (y/n) 
n 
Give the name for your account:  
Dimitra Kollia's Trade Account  
- Fetching WSDL from https://dimitra.netmode.ntua.g r:8443/gria-
service-provider-mgt/services/TradeAccountService?w sdl 
- Invoking TradeAccountService.getResources (0 argu ments 0 headers) 
- Verification successful for URI "#id-6673186" 
The label of the account is: Dimitra Kollia's Trade  Account 
Dimitra Kollia's Trade Account 
 
Address: https://dimitra.netmode.ntua.gr:8443/gria- service-provider-
mgt/services/TradeAccountService 
Reference property[0]: 
<itinnov:ConversationID xmlns:itinnov="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">13e68db1-17466ea1 -0117-4b88f543-
62f4</itinnov:ConversationID> 
Metadata [0]: 
<ns4:title xmlns:ns4="http://purl.org/dc/elements/1 .1/">Dimitra 
Kollia's Trade Account</ns4:title> 
Metadata [1]: 
<ns5:serviceresourcetype xmlns:ns5="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">http://www.it-
innovation.soton.ac.uk/grid/resource/trade-
account</ns5:serviceresourcetype> 
Metadata [2]: 
<ns6:status xmlns:ns6="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">open</ns6:status>  
Metadata [3]: 
<ns1:type xmlns:ns1="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">uk.ac.soton.ecs.i am.grid.comms.clie
nt.TradeAccountConversation</ns1:type> 
Metadata [4]: 
<ns1:parent xmlns:ns1="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">https://dimitra.n etmode.ntua.gr:844
3/gria-service-provider-mgt/services/TradeAccountSe rvice</ns1:parent> 
 
Do you want to create a new SLA?(y/n) 
n 
answer is :n 
- Fetching WSDL from https://dimitra.netmode.ntua.g r:8443/gria-
service-provider-mgt/services/SLAService?wsdl 
- Invoking SLAService.getResources (0 arguments 0 h eaders) 
- Verification successful for URI "#id-19783010" 
 
Searching for SLA's to use... 
 
Type resource is http://www.it-
innovation.soton.ac.uk/grid/resource/sla  
 
Class name is: uk.ac.soton.ecs.iam.grid.comms.clien t.SLAConversation 
 
 
Label for the SLA is: SLA for Sample Data and Job P ackage 1 2 
Label for the SLA is: SLA1 
Label for the SLA is: SLA for SLA Template for dimi tra Data service 1 
Label for the SLA is: SLA for Data Service 
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Label for the SLA is: SLA-Hello Service 
Label for the SLA is: SLA2 
Label for the SLA is: SLA for SLA Template for dimi tra Data service 2 
 
Give the name for the SLA you want: 
SLA-Hello Service 

 
SLA Found 'SLA-Hello Service' 
 
Give a name for the new resource:  
helloresource_Dimitra Kollia2 
- Fetching WSDL from 
https://dimitra.netmode.ntua.gr:8443/hellogria/serv ices/HelloService?
wsdl 
- Invoking HelloService.getTrustedAccountServices ( 0 arguments 0 
headers) 
- Verification successful for URI "#id-19014742" 
- Using billing epr https://dimitra.netmode.ntua.gr :8443/gria-
service-provider-mgt/services/SLAService 
- Invoking HelloService.createHelloResource (2 argu ments 1 header) 
- Verification successful for URI "#id-28312319" 
- Fetching WSDL from 
https://dimitra.netmode.ntua.gr:8443/hellogria/serv ices/HelloResource
?wsdl 
- Invoking HelloResource.HelloWorld#13e68db1-17466e ce-0117-4bda3b5a-
0004 (0 arguments 0 headers) 
- Verification successful for URI "#id-17622485" 
Hello World! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρατηρούµε ότι ξεπέρασε το όριο που είχε συµφωνηθεί στο SLA. ∆ηµιουργήθηκε 
όµως ο νέος πόρος επειδή το σύστηµα διέθετε ελεύθερους πόρους και δεν 
απαιτούνταν από άλλα SLAs. Όµως θα υπάρξουν κυρώσεις προς τον χρήστη. Όταν 
τελειώσουν οι διαθέσιµοι πόροι δεν µας επιτρέπει την δηµιουργία νέου πόρου. 
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5.3. Use Case από το  project Argugrid 
 
 
Θα χρησιµοποιηθεί ένα σενάριο από την περίπτωση παρατήρησης της γης (Earth 
Observation). 
Στο σενάριο που θα υλοποιηθεί θέλουµε να επιλέξουµε την υπηρεσία που εντοπίζει 
πετρελαιοκηλίδες έπειτα από παρατήρηση και επεξεργασία φωτογραφιών που έχουν 
παρθεί από δορυφόρους. Εποµένως ο πόρος που θα παρέχει η υπηρεσία θα είναι η 
δορυφορική φωτογραφία. Η ποιότητα της φωτογραφίας θεωρούµε ότι χαρακτηρίζεται 
από τα pixels της φωτογραφίας. Η φωτογραφία πρέπει να έχει οπωσδήποτε ανάλυση 
10 Mpixels ώστε να είναι πιο ακριβής ο εντοπισµός της πετρελαιοκηλίδας. Αυτό θα 
αποτελέσει και το κριτήριο αναζήτησης. 
 
Για την υλοποίηση του σεναρίου θεωρούµε ότι και οι τρεις  υπολογιστές 
dimitra.netmode.ntua.gr, niobe.netmode.ntua.gr, argugrid-server.netmode.ntua.gr 
παρέχουν τη ζητούµενη υπηρεσία αλλά µε διαφορετικό επίπεδο ποιότητας δηλαδή 
παρέχουν φωτογραφίες µε διαφορετική ανάλυση. Αυτή την παροχή τους την 
«διαφηµίζουν»  στα αντίστοιχα SLA templates που δηµοσιοποιούν στην υπηρεσία 
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SLA που παρέχεται από τον υπολογιστή από τον οποίο παρέχονται κα αυτές. Να 
σηµειωθεί ότι σε κάθε SLA υπηρεσία έχει δηµιουργηθεί η µετρική µε uri  
http://www.EO.com/sla/metric/resource/image/resolution για την µέτρηση από την 
υπηρεσία  SLA αυτού του πόρου. 
 
Συγκεκριµένα:  
 
Στον dimitra.netmode.ntua.gr οι φωτογραφίες παρέχονται µε ανάλυση 10 Mpixels ή 
µικρότερη. 
 
 Στον niobe.netmode.ntua.gr οι φωτογραφίες παρέχονται µε ανάλυση 5 pixels ή 
µικρότερη. 
     
Στον argugrid-server.netmode.ntua.gr οι φωτογραφίες παρέχονται µε ανάλυση 7 
Mpixels ή µικρότερη. 
 
Για την υλοποίηση της αναζήτησης ο διαχειριστής του Registry προσθέτει τις wsdl 
περιγραφές των υπηρεσιών υπό την οντότητα “SlaManagedService” και τα xml 
αρχεία µε τα Sla templates υπό την οντότητα SlaTemplate ενώ καταχωρεί και τις 
αντίστοιχες σχέσεις µεταξύ τους ακριβώς όπως και στην υλοποίηση των 
προηγούµενων σεναρίων.   
 
Το αποτέλεσµα είναι αυτό που περιµέναµε: 
 
 
The given query is:  
  
<query> 
  <select>$template $epr</select> 
  <declare name="ns1">http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid</declare> 
  <declare 
name="addressing">http://www.w3.org/2005/08/address ing</declare> 
  <from as="$epr"> 
 <class name="Reference"/> 
   <join on="holdBy" as="$refAble" class="SlaManage dService"> 
  <join on="canbemanaged" as="$template" 
class="SlaTemplate"/> 
  </join>  
  </from> 
  <where>  
   $template//constraints//constraint//metric//desc ription="image-
resolution" and  
   $template//constraints//constraint//bound="LE" a nd  
   $template//constraints//constraint//limit="10" a nd 
   $template//pricingTerms//pricingTerm//price="0.0 1" 
  </where> 
</query>      
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Searching in xmldb:exist://dimitra.netmode.ntua.gr: 8080/exist/xmlrpc 
Outputs:  
0.ID: [7c333852.xml] 
<EndpointReference xmlns="http://www.w3.org/2005/08 /addressing"> 
    
<Address>https://dimitra.netmode.ntua.gr:8443/EO/se rvices/SatelliteIm
ageService</Address> 
    <Metadata> 
<ns2:type xmlns:ns2="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid">hellogria.client. RemoteHelloService
</ns2:type> 
  <ns3:default xmlns:ns3="http://it-
innovation.soton.ac.uk/2005/grid"> 
https://dimitra.netmode.ntua.gr:8443/EO/services/Sa telliteImageServic
e#14d65db2-171b9df5-0118-1cb0023g-0004</ns3:default > 
    </Metadata> 
</EndpointReference> 
 
 1.ID: [c88a1b14.xml] 
<slaTemplate> 
    <label>SLA Template for image service</label> 
    <description>SLA Template for image Service Lim ited to 10 Mpixels 
and 0.01 EUR per pixel.</description> 
 
 <!-- The billing period is mandatory and defines h ow often the 
aggregated usage will be charged to the user's acco unt --> 
    <billingPeriod> 
        <years>0</years> 
        <months>0</months> 
        <days>1</days> 
        <hours>0</hours> 
        <minutes>0</minutes> 
        <seconds>0</seconds> 
    </billingPeriod> 
 
 <!-- The signing fee is mandatory and defines how much the user 
will be charged upfront on agreeing the SLA --> 
 <!-- The subscription fee is mandatory and defines  how much the 
user will be charged at the end of each billing per iod --> 
    <signingFee>20.00</signingFee> 
    <subscriptionFee>10.00</subscriptionFee> 
 <!-- The currency applies to all the prices listed  in the SLA 
template --> 
    <currency>EUR</currency> 
 
 <!-- The startTime and endTime define the validity  period of 
the SLA template --> 
    <startTime> 
        <year>2000</year> 
        <month>1</month> 
        <dayOfMonth>1</dayOfMonth> 
    </startTime> 
    <endTime> 
        <year>2010</year> 
        <month>1</month> 
        <dayOfMonth>1</dayOfMonth> 
    </endTime> 
 
 <!-- permittedServices is a list of which services  the client 
may use with this SLA.  � 
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     <!-- constraints is a mandatory list of constr aint elements.  --
> 
    <constraints> 
  <!-- This constraint limits the user to using up to 10 
Mpixels any one time --> 
        <constraint type="CUMULATIVE"> 
            <metric type="RESOURCE"> 
                
<uri>http://www.EO.com/sla/metric/resource/image/re solution</uri> 
                <description> 
                    <description>image-resolution</ description> 
                    <instantaneous>image-resolution </instantaneous> 
                </description> 
                <units type="DECIMAL"> 
                    <instantaneous>pixels</instanta neous> 
                </units> 
            </metric> 
            <bound>LE</bound> 
            <private>false</private> 
            <limit> 10</limit> 
            <contention>1.0</contention> 
            <repeating>false</repeating> 
        </constraint> 
    </constraints> 
    <pricingTerms> 
<!-- This pricing term specifies that there is a ch arge of 0.01 EUR 
every time a sample-resource is created --> 
        <pricingTerm type="CUMULATIVE"> 
            <description>pixel charge</description>  
            <lowerBound>0</lowerBound> 
            <upperBound>-1</upperBound> 
            <price>0.00</price> 
            <metric type="ACTIVITY"> 
                
<uri>http://www.EO.com/sla/metric/resource/image/re solution</uri> 
                <description> 
                    <description>image-resolution</ description> 
                </description> 
                <units type="DECIMAL"> 
                    <instantaneous>image-resolution </instantaneous> 
                </units> 
            </metric> 
        </pricingTerm> 
    </pricingTerms> 
</slaTemplate> 
 
 Results Found 
Number of results is: 2 
 
 

 
Searching in xmldb:exist://niobe.netmode.ntua.gr:80 80/exist/xmlrpc 
Outputs:  
No results found! 
Number of results is: 0 
 
Searching in xmldb:exist://argugrid-
server.netmode.ntua.gr:8080/exist/xmlrpc 
  
     



 104 

 
Outputs:  
Outputs:  
No results found! 
Number of results is: 0 
 
 
 

Μόνο η υπηρεσία που παρέχεται από τον dimitra.netmode.ntua.gr µπορεί να παρέχει 
φωτογραφίες µε ανάλυση 10 Mpixels. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
registry.properties 
 
################################################### ##################
#### 
# 
# Registry properties specification 
# 
################################################### ##################
#### 
 
# database administrator for installing and configu ration of the 
registry database 
db.admin.user= admin 
db.admin.password= admin 
db.admin.group= dba 
 
# namespace of registry domain model 
# e.g. 'http://www.gria.org/registrydomainmodel.owl ' 
registry.domain.model.ns= http : //www.gria.org/RegistryDomainModel.owl 
 
# XML database URI 
# e.g. 'xmldb:exist://localhost:8080/exist/xmlrpc' 
xml.db.uri= xmldb : exist://dimitra.netmode.ntua.gr:8080/exist/xmlrpc 
 
# database name in the XML database 
registry.database.name= tutorial 
 
# Registration default policy. Used during registra tion. 
# Usage: r|w|u, e.g. for an owner who should have r ead,  
# write and update access: xml.db.perm.owner=rwu  
 
# entities 
# owner 
xml.db.perm.entity.owner= rwu 
# group 
xml.db.perm.entity.group= r 
# other 
xml.db.perm.entity.other= r 
 
# concepts 
# owner 
xml.db.perm.concept.owner= rwu 
# group 
xml.db.perm.concept.group= rw 
# other 
xml.db.perm.concept.other= r 
 
 
################################################### ##################
#### 
# 
# Registry properties specification 
# 
################################################### ##################
#### 
 
# database administrator for installing and configu ration of the 
registry database 
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db.admin.user= admin 
 
db.admin.password= admin 
db.admin.group= dba 
 
# namespace of registry domain model 
# e.g. 'http://www.gria.org/registrydomainmodel.owl ' 
registry.domain.model.ns= http : //www.gria.org/RegistryDomainModel.owl 
 
# XML database URI 
# e.g. 'xmldb:exist://localhost:8080/exist/xmlrpc' 
xml.db.uri= xmldb : exist://argugrid-
server.netmode.ntua.gr:8080/exist/xmlrpc 
 
# database name in the XML database 
registry.database.name= tutorial 
 
# Registration default policy. Used during registra tion. 
# Usage: r|w|u, e.g. for an owner who should have r ead,  
 write and  update  access : xml.db.perm.owner =rwu   
 
# entities 
# owner 
xml.db.perm.entity.owner= rwu 
# group 
xml.db.perm.entity.group= r 
# other 
xml.db.perm.entity.other= 
 
# concepts 
# owner 
xml.db.perm.concept.owner= rwu 
# group 
xml.db.perm.concept.group= rw 
# other 
xml.db.perm.concept.other= 
 
 
# 
################################################### ##################
#### 
# 
# Registry properties specification 
# 
################################################### ##################
#### 
 
# database administrator for installing and configu ration of the 
registry database 
db.admin.user= admin 
 
db.admin.password= admin 
db.admin.group= dba 
 
# namespace of registry domain model 
# e.g. 'http://www.gria.org/registrydomainmodel.owl ' 
registry.domain.model.ns= http : //www.gria.org/RegistryDomainModel.owl 
 
# XML database URI 
# e.g. 'xmldb:exist://localhost:8080/exist/xmlrpc' 
xml.db.uri= xmldb : exist://niobe.netmode.ntua.gr:8080/exist/xmlrpc 
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# database name in the XML database 
registry.database.name= tutorial 
 
# Registration default policy. Used during registra tion. 
# Usage: r|w|u, e.g. for an owner who should have r ead,  
 write and  update  access : xml.db.perm.owner =rwu   
 
# entities 
# owner 
xml.db.perm.entity.owner= rwu 
# group 
xml.db.perm.entity.group= r 
# other 
xml.db.perm.entity.other= 
 
# concepts 
# owner 
xml.db.perm.concept.owner= rwu 
# group 
xml.db.perm.concept.group= rw 
# other 
xml.db.perm.concept.other= 

 
 
implementationfactory.properties 
 
# Communication channel to registry database 
uk.ac.soton.itinnovation.registry.component.xml.db. XmlDbAccessManager 
= 
uk.ac.soton.itinnovation.registry.component.xml.db. xmldb.XmlDbAccessM
anagerXmlDb 
#uk.ac.soton.itinnovation.registry.component.xml.db .XmlDbAccessManage
r = 
uk.ac.soton.itinnovation.registry.component.xml.db. soap.XmlDbAccessMa
nagerSOAP 

 
 
RegistryDomainModel.owl 
 
 
<rdf:RDF 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syn tax-ns#" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schem a#" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
    xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oi l#"> 
  <owl:Ontology 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl"> 
    <rdfs:comment>Registry Domain Model for GRIA Cl ient Management. 
(C) 2006, University of Southampton IT Innovation 
Center</rdfs:comment> 
    <owl:versionInfo>$Id: RegistryDomainModel.owl,v  1.0 2006/10/31 
Uwe Radetzki$</owl:versionInfo> 
  </owl:Ontology> 
  <rdfs:Datatype 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" /> 
  <rdfs:Datatype 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyType "/> 
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  <rdfs:Datatype 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" /> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Reference"> 
    <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >Reference could be an EPR</rdfs:comment> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >Reference</rdfs:label> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Registry"> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >Registry</rdfs:label> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ManagedResourc
e"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#SlaTemplate"> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >SlaTemplate</rdfs:label> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Resource"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#SlaManagedReso
urce"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ManagedResourc
e"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
    <rdfs:label>SlaManagedResource</rdfs:label> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#SlaManagedServ
ice"> 
    <rdfs:label>SlaManagedService</rdfs:label> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ManagedResourc
e"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ManagedResourc
e"> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >ManagedResource</rdfs:label> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Resource"/> 
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    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#RemoteDataServ
ice"> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Reference"/
> 
    <rdfs:label>RemoteDataService</rdfs:label> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#DataService"> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ManagedReso
urce"/> 
    <rdfs:label>DataService</rdfs:label> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Resource"> 
    <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >Resources are created by services</rdfs:commen t> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ReferenceAble"
/> 
    </rdfs:subClassOf> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >Resource</rdfs:label> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#TradeAccountCo
nversation"> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Reference"/
> 
    <rdfs:label>TradeAccountConversation</rdfs:labe l> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#JobService"> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ManagedReso
urce"/> 
    <rdfs:label>JobService</rdfs:label> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#RemoteHelloSer
vice"> 
    <rdfs:label>RemoteHelloService</rdfs:label> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Reference"/
> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Service"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ManagerResourc
e"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
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    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >Service</rdfs:label> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#SLAConversatio
n"> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Reference"/
> 
    <rdfs:label>SLAConversation</rdfs:label> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ManagerResourc
e"> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >ManagerResource</rdfs:label> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ManagedReso
urce"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#RemoteSLAServi
ce"> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Reference"/
> 
    <rdfs:label>RemoteSLAService</rdfs:label> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Sla"> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >Sla</rdfs:label> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ManagerReso
urce"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#MegaAccount"> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ManagerReso
urce"/> 
    <rdfs:label>MegaAccount</rdfs:label> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Account"> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ManagerReso
urce"/> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >Account</rdfs:label> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ReferenceAble"
> 
    <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
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    >Reference-able elements have a unique referenc e 
(EPR)</rdfs:comment> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >ReferenceAble</rdfs:label> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#RemoteJobServi
ce"> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Reference"/
> 
    <rdfs:label>RemoteJobService</rdfs:label> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Usage"> 
    <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >Usage reports on SLAs</rdfs:comment> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >Usage</rdfs:label> 
  </owl:Class> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#SlaManagedReso
urce-canbemanaged-SlaTemplate"> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#SlaTemplate-
canmanage-SlaManagedResource"/> 
    </owl:inverseOf> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#SlaTemplate
"/> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#SlaManagedR
esource"/> 
    <rdfs:label>canbemanaged</rdfs:label> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ReferenceAble-
containedIn-Registry"> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >containedIn</rdfs:label> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Registry"/> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ReferenceAb
le"/> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Registry-
contains-ReferenceAble"/> 
    </owl:inverseOf> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Reference-
holdBy-ReferenceAble"> 
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    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ReferenceAb
le"/> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >holdBy</rdfs:label> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Reference"/
> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ReferenceAble-
has-Reference"/> 
    </owl:inverseOf> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#JobService-
canbemanaged-SlaTemplate"> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#SlaTemplate-
canmanage-JobService"/> 
    </owl:inverseOf> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#SlaTemplate
"/> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#JobService"
/> 
    <rdfs:label>canbemanaged</rdfs:label> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#SlaTemplate-
canmanage-SlaManagedService"> 
    <rdfs:label>canmanage</rdfs:label> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#SlaTemplate
"/> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#SlaManagedS
ervice"/> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#SlaManagedServ
ice-canbemanaged-SlaTemplate"/> 
    </owl:inverseOf> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#DataService-
canbemanaged-SlaTemplate"> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#SlaTemplate-
canmanage-DataService"/> 
    </owl:inverseOf> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#SlaTemplate
"/> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#DataService
"/> 
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    <rdfs:label>canbemanaged</rdfs:label> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Sla-hasUsage-
Usage"> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Usage"/> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Sla"/> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >hasUsage</rdfs:label> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Usage-
isUsageOf-Sla"/> 
    </owl:inverseOf> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Usage-
isUsageOf-Sla"> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Sla"/> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >isUsageOf</rdfs:label> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Usage"/> 
    <owl:inverseOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Sla-
hasUsage-Usage"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Reference-
hasReferenceChild-Reference"> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >hasReferenceChild</rdfs:label> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Reference"/
> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Reference"/
> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Reference-
hasReferenceParent-Reference"/> 
    </owl:inverseOf> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#SlaTemplate-
canmanage-JobService"> 
    <owl:inverseOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#JobService-
canbemanaged-SlaTemplate"/> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#JobService"
/> 
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    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#SlaTemplate
"/> 
    <rdfs:label>canmanage</rdfs:label> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Sla-
derivedFrom-SlaTemplate"> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#SlaTemplate
"/> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Sla"/> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >derivedFrom</rdfs:label> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#SlaTemplate-
derives-Sla"/> 
    </owl:inverseOf> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Account-owned-
MegaAccount"> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#MegaAccount-
owner-Account"/> 
    </owl:inverseOf> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#MegaAccount
"/> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Account"/> 
    <rdfs:label>owned</rdfs:label> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#SlaTemplate-
canmanage-SlaManagedResource"> 
    <owl:inverseOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#SlaManagedR
esource-canbemanaged-SlaTemplate"/> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#SlaManagedR
esource"/> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#SlaTemplate
"/> 
    <rdfs:label>canmanage</rdfs:label> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ReferenceAble-
has-Reference"> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ReferenceAb
le"/> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >has</rdfs:label> 
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    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Reference"/
> 
    <owl:inverseOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Reference-
holdBy-ReferenceAble"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#SlaTemplate-
derives-Sla"> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Sla"/> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >derives</rdfs:label> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#SlaTemplate
"/> 
    <owl:inverseOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Sla-
derivedFrom-SlaTemplate"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ReferenceAble-
hasParent-ReferenceAble"> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >hasParent</rdfs:label> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ReferenceAb
le"/> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ReferenceAb
le"/> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ReferenceAble-
hasChild-ReferenceAble"/> 
    </owl:inverseOf> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Reference-
hasReferenceParent-Reference"> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >hasReferenceParent</rdfs:label> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Reference"/
> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Reference"/
> 
    <owl:inverseOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Reference-
hasReferenceChild-Reference"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#SlaTemplate-
canmanage-DataService"> 



 116 

    <owl:inverseOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#DataService
-canbemanaged-SlaTemplate"/> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#DataService
"/> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#SlaTemplate
"/> 
    <rdfs:label>canmanage</rdfs:label> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#Registry-
contains-ReferenceAble"> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ReferenceAb
le"/> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Registry"/> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >contains</rdfs:label> 
    <owl:inverseOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ReferenceAb
le-containedIn-Registry"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ManagerResourc
e-manages-ManagedResource"> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >manages</rdfs:label> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ManagedReso
urce"/> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ManagerReso
urce"/> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ManagedResourc
e-managedBy-ManagerResource"/> 
    </owl:inverseOf> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#SlaManagedServ
ice-canbemanaged-SlaTemplate"> 
    <rdfs:label>canbemanaged</rdfs:label> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#SlaManagedS
ervice"/> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#SlaTemplate
"/> 
    <owl:inverseOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#SlaTemplate
-canmanage-SlaManagedService"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ManagedResourc
e-managedBy-ManagerResource"> 
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    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ManagerReso
urce"/> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ManagedReso
urce"/> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >managedBy</rdfs:label> 
    <owl:inverseOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ManagerReso
urce-manages-ManagedResource"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#ReferenceAble-
hasChild-ReferenceAble"> 
    <rdfs:label 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >hasChild</rdfs:label> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ReferenceAb
le"/> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ReferenceAb
le"/> 
    <owl:inverseOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#ReferenceAb
le-hasParent-ReferenceAble"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.gria.org/RegistryDomainModel. owl#MegaAccount-
owner-Account"> 
    <owl:inverseOf 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Account-
owned-MegaAccount"/> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#Account"/> 
    <rdfs:domain 
rdf:resource="http://www.gria.org/RegistryDomainMod el.owl#MegaAccount
"/> 
    <rdfs:label>owner</rdfs:label> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <rdf:Property 
rdf:about="http://www.owl.org/2001/03/owl+oil#minCa rdinality"/> 
  <rdf:Property 
rdf:about="http://www.owl.org/2001/03/owl+oil#onPro perty"/> 
  <rdf:Property 
rdf:about="http://www.owl.org/2001/03/owl+oil#subPr opertyOf"/> 
  <rdf:Property 
rdf:about="http://www.owl.org/2001/03/owl+oil#label "/> 
  <rdf:Property 
rdf:about="http://www.owl.org/2001/03/owl+oil#subCl assOf"/> 
  <rdf:Property 
rdf:about="http://www.owl.org/2001/03/owl+oil#sameP ropertyAs"/> 
  <rdf:Property 
rdf:about="http://www.owl.org/2001/03/owl+oil#comme nt"/> 
  <rdf:Property 
rdf:about="http://www.owl.org/2001/03/owl+oil#versi onInfo"/> 
  <rdf:Property 
rdf:about="http://www.owl.org/2001/03/owl+oil#range "/> 
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  <rdf:Property 
rdf:about="http://www.owl.org/2001/03/owl+oil#domai n"/> 
  <rdf:Property 
rdf:about="http://www.owl.org/2001/03/owl+oil#cardi nality"/> 
</rdf:RDF> 
 
Client CallHelloService.java 
 
package hellogria.client; 
 
import java.net.URL; 
import java.lang.Object; 
import uk.ac.soton.itinnovation.grid.service.types. AddressType; 
import java.util.GregorianCalendar; 
//import com.ebay.soap.eBLBaseComponents; 
import org.apache.axis.utils.XMLUtils; 
import org.w3c.dom.Document; 
import java.io.*; 
import uk.ac.soton.ecs.iam.grid.comms.client.StateR epository; 
import 
uk.ac.soton.ecs.iam.grid.client.staterepos.MemorySt ateRepository; 
//import uk.ac.soton.ecs.iam.grid.comms.client.Remo teHelloService; 
import uk.ac.soton.itinnovation.grid.types.Conversa tionID; 
import java.io.File; 
 
import javax.activation.DataHandler; 
import javax.activation.FileDataSource; 
 
 
 
import uk.ac.soton.ecs.iam.grid.comms.client.DataCo nversation; 
import uk.ac.soton.ecs.iam.grid.comms.client.JobCon versation; 
import uk.ac.soton.ecs.iam.grid.comms.client.SLACon versation; 
import uk.ac.soton.ecs.iam.grid.comms.client.SLATem plateConversation; 
import 
uk.ac.soton.ecs.iam.grid.comms.client.TradeAccountC onversation; 
import uk.ac.soton.ecs.iam.grid.comms.client.Remote JobService; 
import uk.ac.soton.ecs.iam.grid.comms.client.Remote SLAService; 
import 
uk.ac.soton.ecs.iam.grid.comms.client.RemoteTradeAc countService; 
import uk.ac.soton.itinnovation.grid.service.types. JobStatus; 
import uk.ac.soton.itinnovation.grid.service.types. SLAProposal; 
import uk.ac.soton.itinnovation.grid.service.types. SLATemplate; 
import org.apache.axis.message.addressing.EndpointR eferenceType; 
 
public class CallHelloService { 
 
 private static String JOB_SERVICE_ENDPOINT = 
"https://dimitra.netmode.ntua.gr:8443/hellogria/ser vices/HelloService
"; 
 /** SLA Service Endpoint */ 
 private static final String SLA_SERVICE_ENDPOINT =  
"https://dimitra.netmode.ntua.gr:8443/gria-service- provider-
mgt/services/SLAService"; 
 
 private static BufferedReader stdin = new Buffered Reader( 
   new InputStreamReader(System.in)); 
 
 public static void main(String[] args) throws Exce ption { 
 
  //Proxy stin HelloService 
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  StateRepository repository = new MemoryStateRepos itory(); 
  RemoteHelloService helloservice = (RemoteHelloSer vice) 
repository 
    .getOrCreateObject(RemoteHelloService.class, 
ConversationID 
      .getEPR(JOB_SERVICE_ENDPOINT)); 
 
   
  //create a proxy to the RemoteTradeAccount 
   
  EndpointReferenceType tradeAccountServiceEPR =  
  
 ConversationID.getEPR("https://dimitra.netmode.ntu a.gr:8443/gri
a-service-provider-mgt/services/TradeAccountService "); 
  RemoteTradeAccountService tradeAccountService =  
   (RemoteTradeAccountService) 
repository.getOrCreateObject(RemoteTradeAccountServ ice.class,tradeAcc
ountServiceEPR); 
  //EndpointReferenceType 
accountepr=tradeAccountService.getEndpointRef(); 
  TradeAccountConversation tradeAccount=null; 
  System.out.println("Do you want to open a new acc ount? 
(y/n)"); 
  String ans=stdin.readLine(); 
   
  if (ans.equals("y")){ 
   
  
  //Open a new account 
  System.out.println("Dwse ta stoixeia tou account:  "); 
  System.out.print("Holder Name: "); 
  String accountname = stdin.readLine(); 
  //System.out.println(accountname); 
   
  System.out.print("Holder Telephone: "); 
  String accountphone = stdin.readLine(); 
  //System.out.println(accountphone); 
   
  System.out.print("Holder e-mail: "); 
  String accountmail = stdin.readLine(); 
  //System.out.println(accountmail); 
   
  System.out.println("Client-Organisation Address: "); 
  AddressType accountaddress= new AddressType(); 
  System.out.print("City: "); 
  String city=stdin.readLine(); 
  System.out.print("Country Code: "); 
  String countryCode=stdin.readLine(); 
  System.out.print("Postal Code: "); 
  String postalCode=stdin.readLine(); 
  System.out.print("Region: "); 
  String region=stdin.readLine(); 
  System.out.print("State: "); 
  String state=stdin.readLine(); 
  System.out.print("Street: "); 
  String street=stdin.readLine(); 
  System.out.print("Town: "); 
  String town=stdin.readLine(); 
   
  accountaddress.setCity(city); 
  accountaddress.setCountryCode(countryCode); 
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  accountaddress.setPostalCode(postalCode); 
  accountaddress.setRegion(region); 
  accountaddress.setState(state); 
  accountaddress.setStreet(street); 
  accountaddress.setTown(town); 
  //System.out.println(accountaddress); 
   
  System.out.print("Credit details: "); 
  String accountcreditdetails= stdin.readLine(); 
  //System.out.println(accountcreditdetails); 
   
  System.out.print("Label: "); 
  String accountlabel= stdin.readLine(); 
  //System.out.println(accountlabel); 
   
  //zitame tin dimiourgia enos neou account 
   
 //int i=0;  
  TradeAccountConversation tradeAccount2 = 
tradeAccountService.openAccount(accountname,account phone,accountmail,
accountaddress,accountcreditdetails, accountlabel);  
  //String accountstatus=tradeAccount.getAccountSta tus(); 
  String accountstatus=null; 
 do{ 
  accountstatus = tradeAccount2.getAccountStatus();  
 }while(!(accountstatus.equals("open"))); 
  
 tradeAccount=tradeAccount2; 
  } 
  else { 
   TradeAccountConversation tradeAccount1=null; 
   System.out.println("Give the name for your accou nt: 
"); 
   String givenaccount=stdin.readLine(); 
   EndpointReferenceType[] accounteprs = 
tradeAccountService.getResources(); 
   //EndpointReferenceType tradeAccountEPR = null; 
   for (EndpointReferenceType epr : accounteprs){ 
    String 
labelaccount=ConversationID.getLabel(epr); 
    System.out.println("The label of the account 
is: "+labelaccount); 
    if(labelaccount.equals(givenaccount)){ 
     tradeAccount1 = 
repository.getOrCreateObject(TradeAccountConversati on.class,epr); 
     EndpointReferenceType 
tradeaccount1epr=tradeAccount1.getEndpointRef(); 
     System.out.println(tradeAccount1); 
    break; 
    } 
     
   } 
  tradeAccount=tradeAccount1; 
  EndpointReferenceType 
tradeaccountepr=tradeAccount.getEndpointRef(); 
  System.out.println(tradeaccountepr); 
   
  } 
   
  
 //Create a proxy to the SLA Service 
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 RemoteSLAService slaService = 
(RemoteSLAService)repository.getOrCreateObject(Remo teSLAService.class
,ConversationID.getEPR(SLA_SERVICE_ENDPOINT)); 
 SLAConversation sla = null; 
  
 System.out.println("Do you want to create a new SL A?(y/n)"); 
 String ans1 = stdin.readLine(); 
 System.out.println("answer is :"+ans1); 
  
 if (ans1.equals("y")){ 
  
 EndpointReferenceType[] eprs = slaService.getResou rces(); 
  
 /* 
  * psaxnei gia SLA templates gia na ta proteinei k ai na ftiaxei 
SLA*/ 
 //int i =0; 
 EndpointReferenceType slaTemplateEPR = null; 
  for (EndpointReferenceType epr : eprs){ 
    
  String resourceType = 
ConversationID.getResourceType(epr); 
  String labelresource = ConversationID.getLabel(ep r); 
   
  System.out.println("Searching for SLA's templates  to 
use"); 
  System.out.println(resourceType); 
  System.out.println(labelresource); 
  } 
   
  System.out.println("Give the name of the sla-temp late you 
want: "); 
  String slatemplatename=stdin.readLine(); 
  for (EndpointReferenceType epr : eprs){ 
  
  
   String resourceType = 
ConversationID.getResourceType(epr); 
   String labelresource = 
ConversationID.getLabel(epr); 
    
   //System.out.println("Searching for SLA's templa tes 
to use"); 
   System.out.println(resourceType); 
    
      if (resourceType.equals("http://www.it-
innovation.soton.ac.uk/grid/resource/sla-
template")&&(labelresource.equals(slatemplatename)) ){ 
  slaTemplateEPR = epr; 
  System.out.println(epr); 
  break; 
 } 
  } 
   
   
  //propose to sla-template pou dialexame 
  SLATemplateConversation slaTemplateConversation =  
repository.getOrCreateObject 
(SLATemplateConversation.class,slaTemplateEPR); 
  SLATemplate slaTemplate = 
slaTemplateConversation.getSLATemplate(); 
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  System.out.println("You chose the SLA-template: 
"+slaTemplateConversation); 
  SLAProposal slaProposal = new SLAProposal(); 
  slaProposal.setSlaTemplate(slaTemplate); 
  slaProposal.setStartTime(new GregorianCalendar()) ; 
   
  System.out.println("Give a name for the new SLA: "); 
  String newslaname=stdin.readLine(); 
  //dimiourgia tou SLA 
  EndpointReferenceType eprsla = 
slaService.createSLA(slaProposal,newslaname); 
   
   
  //SLAConversation sla = null; 
 //sla=slaService.createSLA(accountepr1,slaProposal ,"SLA for 
Hello Gria Package4"); 
   
  
 
 sla=(SLAConversation)repository.getOrCreateObject( SLAConversati
on.class,eprsla); 
  //} 
  if(sla == null){ 
   System.out.println("No SLA's Created"); 
   System.exit(1); //termatizei 
  }//else if  (sla.getName().equals(defaultsla)) 
  else{ 
   System.out.println("New SLA Created '"+sla+"'");  
    
   } 
   
 } 
 else { 
  //psaxnei gia SLAs pou einai agreed oxi gia SLA t emplates 
  EndpointReferenceType[] eprs = slaService.getReso urces();
  
  String defaultsla = null; 
  System.out.println("Searching for SLA's to use");  
  for(EndpointReferenceType epr : eprs){ 
   //System.out.println(epr); 
   //System.out.println("hi"); 
   String 
type_resource=ConversationID.getResourceType(epr); 
   String classname=SLAConversation.class.getName() ; 
   String labelresource = 
ConversationID.getLabel(epr); 
   System.out.println("Type resource is 
"+type_resource); 
   System.out.println("label resource is 
"+labelresource); 
   defaultsla= slaService.getDefaultSLA(); 
   System.out.println("Default SLA  is "+defaultsla ); 
   //if (type_resource.equals ("null")) 
{System.out.println("null resource type!");} 
    
   System.out.println("Class name is "+classname); 
   //if (classname.equals (null)) 
{System.out.println("null classname!");} 
   //if(type_resource.equals(classname)){ 
  } 
  System.out.println("Give the name for the SLA you  want"); 
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  String slaname=stdin.readLine(); 
   
  for(EndpointReferenceType epr : eprs){ 
   //System.out.println(epr); 
   //System.out.println("hi"); 
   String 
type_resource=ConversationID.getResourceType(epr); 
   String classname=SLAConversation.class.getName() ; 
   String labelresource = 
ConversationID.getLabel(epr); 
   System.out.println("Type resource is 
"+type_resource); 
   System.out.println("label resource is 
"+labelresource); 
   defaultsla= slaService.getDefaultSLA(); 
   System.out.println("Default SLA  is "+defaultsla ); 
   //if (type_resource.equals ("null")) 
{System.out.println("null resource type!");} 
    
   System.out.println("Class name is "+classname); 
   //if (classname.equals (null)) 
{System.out.println("null classname!");} 
   //if(type_resource.equals(classname)){ 
   
  
 if(labelresource.equals(slaname)&&(type_resource.e quals("http:/
/www.it-innovation.soton.ac.uk/grid/resource/sla")) ){ 
 
    System.out.println("hi2"); 
    sla = 
(SLAConversation)repository.getOrCreateObject(SLACo nversation.class,e
pr); 
    //break; 
   //System.out.println("hi2"); 
   } 
  } 
  
  if(sla == null){ 
   System.out.println("No SLA's Found"); 
   System.exit(1); //termatizei 
  }//else if  (sla.getName().equals(defaultsla)) 
  else{ 
   System.out.println("SLA Found '"+sla+"'"); 
    
  } 
 } 
  
  
 //Create the New HelloResource 
  
 // String name; 
  System.out.print("Give a name for the new resourc e: "); 
  String name = stdin.readLine(); 
  System.out.println(name); 
  HelloConversation result = (HelloConversation) 
helloservice.createHelloResource(name,sla.getEndpoi ntRef()); 
  System.out.println(result.HelloWorld()); 
 } 
 } 
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