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Abstract - Software virtualization is used in almost all cloud 

and grid scalable solutions - commercial or open-source. The 

capabilities of virtualized platforms are diverse and worth it the 

increased hardware requirements. The software however 

remains the main limitation in using the virtualized aspect in 

complex system. With the development of new architectures and 

control frameworks, the availability of virtual systems is 

increased, even for consumer-grade or general computation 

devices. 

 
Index Terms - virtualization,  virtualization architecture, 

libvirt, virtual container, virtual solution.  

 

I. INTRODUCERE 

IRTUALIZAREA oferă o gamă largă de posibilități și 

soluții pentru necesitățile curente. În problema 

managementului resurselor eterogene, cu platforme 

diverse conectate prin mecanisme de uz comun există o reală 

problemă în ceea ce privește planificarea execuției sarcinilor 

în funcție de fluxul de utilizatori și de nivelul de resurse 

existent. Sistemele open-source trebuiesc configurate 

individual pentru a suporta o multitudine de resurse eterogene, 

planificarea sarcinilor făcându-se de obicei prin algoritmi 

triviali (de exemplu round-robin), fără a se ține cont de natura 

resurselor sau performanța acestora (sistemele comerciale sunt  

în general mai avansate). 

Se propune o arhitectură care să îmbunătățească accesul la 

resursele eterogene și să permită utilizarea algoritmilor de 

planificare care pot ține cont de caracteristicile 

hardware/software sau de performanta ale elementelor  
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componente. Arhitectură va permite și implementarea unor 

facilități speciale pentru mediul de lucru (salvarea stărilor de 

lucru intermediare, migrarea sarcinilor fără repornire, 

capabilități predictive pentru administrarea resurselor, etc.). 

Arhitectura se bazează pe tehnologii preexistente pentru a 

implementa elementele de bază, tehnologii în care conceptul 

de virtualizare este utilizat pentru izolarea aplicației client de 

mașina fizică. 

 

II. MODULE SOFTWARE 

Soluțiile existente dezvoltate în domeniul virtualizării 

acoperă o gamă largă de necesități. Totuși, nu se pot acoperi 

toate cazurile posibile de utilizare și combinațiile de resurse 

hardware și software. În problema managementului resurselor 

eterogene, cu platforme diverse conectate prin mecanisme de 

uz comun există o reală problemă în ceea ce privește 

planificarea execuției sarcinilor în funcție de fluxul de 

utilizatori și de nivelul de resurse existent. În timp ce 

platformele comerciale oferă servicii care tratează transparent 

(pentru utilizator) problema alocării resurselor - acestea sunt 

„ascunse” la nivelul infrastructurii; intern au loc 

realocări/migrări de sarcini pentru a se oferi o experiență 

optimă („seamless”) utilizatorului (de exemplu Amazon EC2) 

-  sistemele open-source trebuie configurate individual pentru 

a suporta o multitudine de resurse eterogene, planificarea 

sarcinilor făcându-se de obicei prin algoritmi triviali (de 

exemplu round-robin), fără a se ține cont de natura resurselor 

sau performanța acestora [1],[2]. 

În acest scop se propune o arhitectură care să 

îmbunătățească accesul la resursele eterogene și să permită 

utilizarea algoritmilor de planificare care pot ține cont de 

caracteristicile hardware/software sau de performanță ale 

elementelor componente; arhitectură care să poată permite și 

implementarea unor facilități speciale pentru mediul de lucru 

(salvarea stărilor de lucru intermediare, migrarea sarcinilor 

fără repornire, capabilități predictive pentru administrarea 

resurselor, etc.). 

Arhitectura se bazează pe tehnologii preexistente pentru a 

implementa elementele de bază. Conceptul de virtualizare este 

utilizat pentru izolarea aplicației client de mașina fizică. Astfel 

se poate beneficia de întreg spectrul de avantaje adus de 

această tehnologie – securitate sporită, stabilitate, flexibilitate, 
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capabilitatea de administrare post-execuție a sarcinilor de 

lucru. Resursele hardware ce suportă această tehnologie sunt 

de preferat (pentru performanțele sporite) – cum ar fi 

procesoarele ce implementează Intel VT-x, VIA VT sau 

AMD-V, sistemele moderne (în special cele dedicate 

serverelor, dar și multe din sistemele de uz comun) 

implementând aceste facilități. 

La nivelul containerelor virtuale (infrastructura de 

virtualizare), opțiunile cele mai eficiente se bazează pe: 

hipervizoarele de tip Xen sau Qemu precum și pe containerele 

virtuale care pot fi administrate de un sistem [3],[4] 

(centralizat sau descentralizat) de administrare a mașinilor 

virtuale (un asemenea sistem este VirtualBox, care oferă 

numeroase avantaje, inclusiv un sistem de comenzi care 

permite administrarea programatică a mașinilor virtuale - 

creare/lansare/modificare). 

 

III.  ARHITECTURA PROPUSĂ 

La nivelul containerelor virtuale (infrastructura de 

virtualizare), opțiunile cele mai eficiente se bazează pe 

hipervizoarele de tip Xen sau Qemu în conjuncție cu 

containerele virtuale care pot fi administrate de un sistem 

(centralizat sau descentralizat) de administrare a mașinilor 

virtuale. Un asemenea sistem este VirtualBox, care oferă 

numeroase avantaje, inclusiv în sistem de comenzi care 

permite administrarea programatică a mașinilor virtuale 

(creare/lansare/modificare). Utilizarea unui limbaj de scripting 

pentru administrarea serverelor (bash sau preferabil Perl) 

poate asigura un control eficient al acestor module. O dată 

instalate și configurate, pachetele hipervizor pot primi și lansa 

containere virtuale în mod automat [5]. Pentru ușurarea acestui 

proces, module dedicate pentru operațiuni specifice (lansarea 

mașinilor virtuale, oprirea acestora, mentenanța, monitorizarea 

și checkpointing-ul acestora) se pot implementa cel mai 

simplu direct în Perl, folosindu-se biblioteci dedicate 

controlului sistemelor virtuale prin VirtualBox::Manage, 

Sys::Virt (libvirt - API pentru virtualizarea proceselor Linux). 

Aceste module sunt controlate/raportează unui planificator 

central care monitorizează acest proces și implementează 

planificările sarcinilor de lucru ținând cont de:  

 resursele avute la dispoziție; 

 sarcinile existente; 

 cerințele specifice ale utilizatorilor (dacă există). 

Containerele virtuale și operațiunile de salvare a stărilor pot 

fi implementate în conjuncție cu un sistem dedicat de stocare a 

imaginilor virtuale (și a snapshot-urilor care vor fi salvate în 

alta locație decât mașina la distanță). Sistemul poate conține și 

un mecanism de preparare a imaginilor virtuale cu bibliotecile 

și aplicațiile-client (pe baza unor template-uri preexistente) 

sau poate implementa un mecanism de descărcare a acestor 

imagini preparate de pe o resursă indicată de utilizator (resursă 

construită off-site) [6]. 

Modulele Perl pot de asemenea monitoriza resursele și pot 

extrage informații cu privire la caracteristicile fizice ale 

acestora (HW/SW), precum și cu privire la performanțele 

înregistrate și stărilor de lucru. Toate aceste informații sunt 

trimise periodic către planificator - inclusiv monitorizarea 

conectivității și a stării de rulare a nodului prin intermediului 

unui heartbeat care să certifice că nodul este activ și 

operațional - care astfel poate monitoriza starea curentă a 

sistemului. 

Crearea și transferul containerelor virtuale în vederea rulării 

are loc printr-un mecanism separat. Asigurarea comunicării 

între noduri (infrastructura de comunicații) care să permită 

aceste operațiuni a fost preconizată a se face tot în Perl, dar 

există soluții care acoperă mult mai bine această problemă a 

comunicațiilor (din punct de vedere al ușurinței în utilizare, a 

standardizării protocolului de comunicație folosit, al 

securității, etc.). Aplicația Ansible permite conectarea 

nodurilor și transferul paralele al modulelor de execuție a 

diverselor sarcini (fișiere de configurare, aplicații dedicate, 

etc.) sau a fișierelor container. Aplicația poate fi configurată 

prin fișiere text (YAML), poate fi rulată local în condiții 

diverse, folosește tehnologii de comunicații standardizate 

(SSH, SFTP) și poate transfera module scrise în orice limbaj 

de programare. 

Planificatorul și nodurile-client (infrastructura de comandă 

și control) au rolul de a centraliza informațiile și de comanda 

lansarea containerelor virtuale. Planificatorul primește 

informațiile de monitorizare a resurselor fizice precum și a 

utilizatorilor. Planificatorul se ocupă și de autentificarea și 

managementul utilizatorilor - evident, acest lucru se poate face 

printr-un modul separat, aflat sub controlul planificatorului. Pe 

baza acestor informații creează planificarea sarcinilor și 

fișierele de comandă care permit clienților (aplicații web) să 

lanseze sarcinile în execuție. 

Clienții pot rula concurent, dar satisfacerea cerințelor 

acestora este strâns legată de disponibilul de resurse hardware 

și software. Dacă cererea este mai mare decât oferta, clienții 

pot fi prioritizați în funcție de anumite criterii (inclusiv 

explicit, pe baza datelor de login, dacă se dorește) și puși în 

coada de așteptare. Coada poate fi re-creată dacă planificatorul 

consideră de cuviință pentru optimizarea planului de execuție. 

Informațiile colectate precum și rezultatele analizei acestora 

vor putea fi reprezentate grafic și numeric, la cerere, de către 

clientul web sau planificator, prin intermediul unei biblioteci 

care va fi stabilită ulterior. 

 Diagrama generală a arhitecturii este redată în Figura 1. 

Arhitectura nu își propune să ofere garanții de execuție, ci 

funcționează pe principiul „as is”. 

Detaliile relevante cu privire la nodurile controlate sunt 

stocate în structuri de date care permit manipularea facilă a 

informațiilor, inclusiv pentru transmitere sub forma unor 

fișiere plaintext (XML;YAML); informațiile sunt livrate 

asincron, sub forma unor fișiere text XML care sunt decodate 

iar informațiile extrase [7]. Produsul final va fi structurat sub 

forma unor module Perl livrabile prin intermediul 

frameworkului de comunicații (bazat pe Ansible). 
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Fig. 1.  Diagrama generală a arhitecturii de administrare propuse. 

 

IV. CONCLUZII 

Platforma propusă presupune ușurință în administrare (atât 

din partea utilizatorului cât și a administratorului de sistem)și 

flexibilitate în ceea ce privește diversele configurații care pot 

fi rulate la un moment dat pentru îndeplinirea cerințelor 

utilizatorilor.  În acest scop, arhitectura se bazează, în ceea ce 

privește implementarea, pe module software preexistente, 

testate, optimizate, actualizabile. 

 Lărgirea domeniului de aplicabilitate a soluțiilor existente 

la resurse eterogene poate crește ușurința de administrare și 

implementare a soluțiilor server/client pentru o gamă largă de 

dispozitive. 

Virtualizarea și administrarea automată a sarcinilor în 

sistemele distribuite sunt puncte cheie ale tehnologiei IT 

actuale, iar lărgirea domeniului de aplicabilitate a soluțiilor 

existente la resurse eterogene poate crește ușurința de 

administrare și implementare a soluțiilor server/client pentru o 

gamă largă de dispozitive. 
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