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Використання вiртуалiзацiї при запуску задач у грiдi
Кожен користувач грiду використовує певнi програмнi додатки з вiдповiдними налаштуваннями. При цьому лише адмiнiстратори мають доступ до вiдповiдних налаштувань. Користувачу необхiдно впевнитись у вiдповiдностi налаштувань на всiх кластерах,
якi вiн планує використовувати або адаптувати свої скрипти запуску завдань. При змiнi
налаштувань вiдповiднi процедури потрiбно повторити для кожного кластера.
Використання вiртуальної машини дає змогу користувачу за допомогою адмiнiстратора одного з кластерiв один раз сформувати свiй образ для вiртуальної машини з
власними налаштуваннями та використовувати його на будь-яких кластерах, якi пiдтримують дану технологiю, як локально, так i через грiд.
У сферi високопродуктивних обчислень задачi багатьох користувачiв можуть виконуватися до декiлькох тижнiв. При цьому доступнiсть ресурсу не є гарантованою для
такого довгого перiоду часу. Виконання задачi буде припинено, а користувач втратить
час на повторний запуск та виконання. До того ж не на всiх кластерах дозволено запуск
задач довiльної тривалостi або задачi з великою тривалiстю будуть мати значно нижчий
прiоритет та будуть довго очiкувати в черзi.
Вiртуальнi машини дають можливiсть зупиняти своє виконання зi збереженням стану,
продовжувати роботу з цього стану як на попередньому, так i на iншому обчислювальному ресурсi.
При використаннi вiртуальних машин також виникають i проблеми. Всi менеджери вiртуальних машин певним чином змiнюють налаштування операцiйної системи та
її ядра. При цьому цi налаштування можуть бути несумiсними з тим апаратним та
програмним забезпеченням, що зараз використовується на кластерах. Це вплине на можливiсть використання певних типiв гiпервiзорiв, наприклад Xen чи openVZ.
Оскiльки всерединi вiртуальної машини користувач має права адмiнiстратора, то вiн
може використовувати мережу для запуску певних небажаних програм. Потрiбно визначити безпечний порядок взаємодiї з мереженими ресурсами. Одним з варiантiв є
копiювання всiх необхiдних даних з мережi скриптом запуску, а з середини вiртуальної
машини.
Слiд визначити, яким чином користувач буде мати можливiсть створювати/редагувати
образ вiртуальної машини, скiльки рiзних образiв може мати один користувач, де вони
будуть зберiгатися.
Автоматичне налаштування грiд-сайту для роботи в режимi вiртуалiзацiї може бути
виконане за допомогою додаткового промiжного шару мiж кластерною операцiйною
системою та гiпервiзором системи вiртуалiзацiї подiбного до Nimbus. Данi системи також
надають можливiсть використовувати веб-сервiси для доступу до вiртуального ресурсу.
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