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Анотацiя.
Ефективне використання ресурсiв грiд-мережi потребує забезпечення стабiльної та безперебiйної роботи
базових координуючих сервiсiв грiд-iнфраструктури. Iнтеграцiя до таких європейський проектiв як WLCG
та EGI накладає додатковi вимоги до показникiв доступностi та надiйностi провайдерiв ресурсiв грiдiнфраструктури. У данiй роботi запропонованi методики пiдвищення вiдмовостiйкостi роботи грiд-сервiсiв
шляхом використання апаратно-програмної системи вiртуалiзацiї з автоматичною мiграцiєю та системи
монiторингу працездатностi грiд-сервiсiв.
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1 Вступ
Одним з ефективних iнструментарiїв вирiшення ресурсоємних обчислювальних задач є грiд-обчислення, що на
сьогоднi використовуються науковцями для дослiджень в рiзних галузях науки i технiки.
Основними елементами грiд-iнфраструктури є обчислювальнi елементи, елементiв зберiгання даних та грiдсервiси рiвня кооперацiї, що координують роботу iнфраструктури в цiлому та є єдиною точкою входу для кiнцевого користувача [1].
В Українi активно впроваджують i розвивають грiд для вирiшення освiтнiх та наукових задач з використаннях
ресурсiв провiдних географiчно-розподiлених бюджетних установ. Так в 2006 роцi було створено Український академiчний грiд який, завдяки успiшному та ефективному використанню, еволюцiонував в Український нацiональний
грiд (УНГ) [2].
На разi до складу УНГ входить понад 30 кластерiв провiдних науково-дослiдних iнститутiв академiї наук та
унiверситетiв України[3]. Прозорий доступ до ресурсiв кластерiв грiд-мережi залежить вiд коректної та стабiльної
роботи бiльшостi елементiв грiд-iнфраструктури.
Iнтеграцiя грiд-iнфраструктури УНГ до таких європейських проектiв як EGI та WLCG накладає ще бiльше
вимог до забезпечення надiйностi та стабiльностi роботи координуючих грiд-сервiсiв. Проблема розробки ефективних методик забезпечення високих показникiв доступностi та надiйностi грiд-сервiсiв є актуальною для функцiонування як грiд-iнфрастурктури в цiлому, так i її окремих складових.
В данiй роботi запропонованi методики, що ґрунтуються на використаннi програмно-апаратних засобiв вiртуалiзацiї та монiторингу роботи сервiсiв, якi забезпечують безперебiйну роботу провайдерiв ресурсiв грiд.
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2 Використання вiртуалiзацiї для розгортання грiд-сервiсiв
Насьогоднi для розгортання грiд-сервiсiв, зокрема в УНГ, використовуються сервери пiд керуванням операцiйної
системи сiмейства GNU/Linux. При розгортаннi грiд-сервiсiв користуються принципом “один сервiс – один сервер”, згiдно якого на одному фiзичному серверi працює тiльки одна грiд-служба. Такий пiдхiд дозволяє забезпечити стабiльну роботу, зменшити вплив стороннiх програмних компонентiв та значно пiдвищити загальну безпеку
всiєї системи.
Однак розгортання грiд-сервiсiв з використанням принципу “один сервiс – один сервер” потребує великої кiлькостi апаратних ресурсiв, що в умовах обмеженого фiнансування грiд-проектiв УНГ не завжди є можливим. Використання вiртуальних машин замiсть фiзичних дозволяє бiльш ефективно використати наявнi ресурси. Один вузол
кластера середньої потужностi дозволяє задовольнити потреби грiд-сайту в вiртуальних машинах для розгортання
грiд-сервiсiв.
Також використання вiртуалiзацiї дозволяє отримати ряд переваг пов’язаних з адмiнiструванням грiд-сервiсiв:
• керованiсть;
• масштабованiсть;
• гнучкiсть.
Проте використання вiртуалiзацiї на одному апаратному вузлi створює єдину точку збою – апаратний збiй сервера впливає на доступнiсть одразу всiх грiд-сервiсiв.
Поєднання переваг вiдокремлення апаратних платформ в iдеологiї “один сервiс – один сервер” та керованостi i
ефективностi вiртуальних машин забезпечується програмно-апаратними засобами вiртуалiзацiї, що представляють
собою окрему цiлiсну iнфраструктуру.
Програмно-апаратна платформа вiртуалiзацiї, що забезпечує надiйну роботу сервiсiв поєднує в собi:
• множину серверiв з апаратною вiртуалiзацiєю пiд керуванням гiпервiзора;
• мережу зберiгання даних вiртуальних машин – Storage Area Network (SAN);
• систему керування платформою вiртуалiзацiї, що здiйснює автоматичну мiграцiю сервiсiв в залежностi вiд
стану апаратних компонентiв.

3 Система керування програмно-апаратною платформою вiртуалiзацiєю oVirt
Ключову роль у реалiзацiї високонадiйної iнфраструктури вiдiграє система управлiння програмно-апаратною платформою вiртуалiзацiї. Одним з найбiльш функцiональних рiшень, що включає автоматичну систему мiграцiї вiртуальних машин i розповсюджується з вiдкритим вихiдним кодом є система oVirt. oVirt це безкоштовна платформа
управлiння вiртуалiзацiї через web-iнтерфейс, що розробляється за пiдтримки Red Hat i є базовою системою вiртуалiзацiї Red Hat Enterprise Virtualization [4]. Робота oVirt спирається на використання бiблiотеки libvirt, що дозволяє
керувати вiртуальними машинами на будь-якому гiпервiзорi, що пiдтримується, зокрема, KVM, Xen та VirtualBox.

3.1 Архiтектура oVirt
Система керування oVirt складається з наступних основоположних компонент:
1. oVirt-engine – управляючий компонент системи. Дозволяє, за допомогою веб-iнтерфейсу, керувати вузлами
вiртуалiзацiї сховищами даних та вiртуальними машинами. Здiйснює монiторинг стану всiєї системи та, при
необхiдностi, переносить вiртуальну машину з одного апаратного сервера вiртуалiзацiї на iнший. Автоматично здiйснює балансування навантаження мiж вузлами вiртуалiзацiї.
2. Вузол вiртуалiзацiї – вузол на якому запущенi сервiси Virtual Desktop and Server Management (VDSM). VDSM
виступає iнтерфейсом керуванню вiртуальними машин за допомогою бiблiотек libvirt для oVirt-engine. Керування вiртуальними машинами здiйснюється за допомогою XML-iнтерфейсу виклику вiддалених процедур
(Remote Procedure Call). Надає доступ користувачам до вiртуальних машин по протоколам SPICE та VNC.
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3. Спiльне сховище образiв вiртуальних машин – забезпечує запуск будь-якої машини вiртуалiзацiї на будьякому вузлi вiртуалiзацiї.
Схематично взаємодiя компонентiв зображена на рисунку 1 [5].

Рис. 1. Взаємодiя компонентiв системи oVirt

Систему керування апаратно-програмною платформою вiртуалiзацiї OVirt було впроваджено для розгортання
координуючих грiд сервiсiв та сервiсiв рiвня ресурсiв обчислювального кластеру [6] Київського нацiонального
унiверситету iменi Тараса Шевченка (КНУ).

3.2 Спiльне сховище образiв вiртуальних машин
Одним iз факторiв завдяки якому досягається висока доступнiсть вiртуальних машин є їхня мiграцiя мiж серверами вiртуалiзацiї. Однак для пiдтримки мiграцiї необхiдно забезпечити доступ до образiв вiртуальних машин з
кожного сервера вiртуалiзацiї. Використання спiльної мережi зберiгання даних, доступ до якої з кожного сервера
забезпечено на апаратному рiвнi дозволяє збiльшити показники доступностi.
Для побудови апаратного SAN на ресурсах обчислювального кластеру КНУ використано апаратну платформу зберiгання даних HP EVA 3000, що надає доступ до образiв вiртуальних машин за допомогою технологiї Fiber
Channel (FC). Система SAN складається з двох контролерiв HSV100, трьох дискових масивiв сумарним об’ємом
6 ТБ та двох комутаторiв FC. Використання двох контролерiв та комутаторiв FC дозволяє гарантувати вiдмовостiйкiсть сховища даних у системi вiртуалiзацiї.
На випадок перебоїв живлення SAN обладнано окремим блоком безперебiйного живлення (UPS). Додатково
кожен контролер HSV100 має 2 блоки свинцево-кислотних батарей для енергозалежної кеш-пам’ятi, що зменшує
iмовiрнiсть втрати даних. Повнiстю зарядженi батареї забезпечують живлення енергозалежної кеш-пам’ятi на 96
годин [7].

3.3 Конфiгурацiя мережi
В системi використовується двi окремi мережi:
• мережа для доступу до сховища образiв вiртуальних машин (SAN);
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Рис. 2. Схематичне зображення мережi доступу до образiв вiртуальних машин

• мережа для пiдключення вiртуальних машин до локальної мережi ресурсного центру i доступу до мережi
iнтернет.
Використання окремих мереж дозволяє бiльш ефективно розподiлити навантаження в мережевiй iнфраструктурi, пiдвищити безпеку, зменшити вплив одна на одну.
Мережа доступу до спiльного сховища образiв побудована на основi технологiї Fibre Chanel. При побудовi мережi було проведено дублювання каналiв передачi даних. Кожний вузол вiртуалiзацiї обладнано FC-адаптером з
двома портами та пiд’єднано до рiзних комутаторiв. У такiй конфiгурацiї при виходi з ладу контролера сховища даних, свiча або будь-якого каналу передачi даних мережа залишиться працездатною. Схематично топологiя
зображена на 2.
Вiртуальнi машини пiдключенi до локальної мережi кластеру та мережi iнтернет з використанням технологiї
Gigabit Ethernet.На кожному серверi вiртуалiзацiї мережевi iнтерфейси об’єднанi за допомогою програмного комутатора. Завдяки такiй конфiгурацiї можна пiдключати велику кiлькiсть вiртуальних машин через один фiзичний
iнтерфейс.
Для роздiлення однiєї фiзичної на декiлька логiчних використано технологiю VLAN. Зокрема створено окрему
VLAN мережу для:
• системи вiртуалiзацiї oVirt;
• доступу до локальної мережi кластера;
• доступу до мережi iнтернет.

4 Система монiторингу доступностi грiд-сервiсiв
Система керування програмно-апаратною платформою вiртуалiзацiї дозволяє забезпечити високу надiйнiсть та
доступнiсть елементiв грiд-iнфраструктури на рiвнi вiртуальних машин на яких працюють грiд-сервiси. Однак
повноцiнна високонадiйна програмно-апаратна платформа потребує iнструменту для монiторингу та керування,

-51-

Second International Conference "Cluster Computing"
CC 2013 (Ukraine, Lviv, June 3-5, 2013)
_____________________________________________________________________________________________________________

Рис. 3. Централiзована система монiторингу грiд-сервiсiв

безпосередньо, елементами грiд-сервiсiв, якими виступають Linux-демони. У роботi грiд-сервiсiв можуть виникати
внутрiшнi збої якi пов’язаннi з проблемами програмної реалiзацiї чи недостатньої кiлькiстю апаратних ресурсiв, що
не була виявлена завчасно.Такi збої можуть призводити до некоректної роботи процесу (наприклад, припинення
обробки запитiв) або до завершення його роботи. Враховуючи це система монiторингу доступностi грiд-сервiсiв
має включати в себе сервiс по вiдновленню роботи демонiв.

4.1 Monit
У якостi базового елемента системи монiторингу грiд-сервiсiв, що задовольняє необхiдний функцiонал, обрано
Monit [8]. Monit – це легковажна система монiторингу Linux-демонiв, яка має ряд переваг у порiвняннi з аналогiчними рiшеннями:
• монiторинг стану серверiв (доступнiсть, використання ресурсiв);
• монiторинг демонiв (стан, використання ресурсiв, кiлькiсть дочiрнiх процесiв);
• монiторинг мережевих сервiсiв ( наявнiсть пiдключення i коректнiсть вiдповiдi);
• виконання вбудованих або власних (за допомогою сценарiїв) дiй при виникненнi визначених подiй;
• надсилання сповiщень на електронну пошту.
Однак Monit здiйснює монiторинг сервiсiв розташованих на одному серверi, а в умовах розподiленої грiдiнфраструктури необхiдно проводити монiторинг десяткiв грiд-сервiсiв на рiзних серверах. Для вирiшення такої задачi було створено власну реалiзацiю централiзованого iнтерфейсу для системи монiторингу грiд-сервiсiв
яка дозволяє, використовуючи централiзований веб-iнтерфейс керування проводити монiторинг та керувати всiма
екземплярами Monit на рiзних вiртуальних машинах разом зi сконфiгурованими грiд-сервiсами. Характерною особливiстю централiзованого iнтерфейсу є можливiсть групувати грiд-сервiси в залежностi вiд провайдера ресурсiв
(Рис. 3).
Систему монiторингу грiд-сервiсiв було впроваджено в роботу програмно-апаратної платформи вiртуалiзацiї
грiд-сервiсiв Київськго нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка та для керування сервiсами iнших грiдкластерiв УНГ.

5 Висновки
Проведено аналiз особливостей розгортання грiд-сервiсiв рiвня ресурсiв та кооперацiї в умовах Української нацiональної грiд-iнфраструктури. Запропоновано пiдходи до використання вiртуалiзацiї у ролi платформи для розгортання грiд-сервiсiв з забезпеченням вiдмовостiйкостi до збоїв апаратних ресурсiв.
Сформульованi вимоги до iнфраструктури вiртуалiзацiї що дозволяють пiдвищити показники надiйностi та
доступностi вiртуальних машин. Запропоновано методику побудови високонадiйної iнфраструктури вiртуалiзацiї
для грiд-сервiсiв на базi технлогiй Fibre Channel та апаратної вiртуалiзацiї з використанням бiблiотек Libvirt.
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Для монiторингу та керування грiд-сервiсами в географiчно розподiленiй iнфраструктурi було розроблено пiдходи до забезпечення доступностi служб, якi були втiленi в програмному рiшеннi.
Методики та програмнi засоби були успiшно впровадженi в роботу обчислювального кластеру Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, що наразi є одним з основних провайдерiв сервiсiв рiвня кооперацiї, якi забезпечують роботу УНГ вцiлому.
Розробленi методики можуть бути застосованi для побудови iнфраструктури вiртуалiзацiї та монiторингу грiдсервiсiв на ресурсах iнших учасникiв УНГ.
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