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Virtual Machines, but WHY?

Enhancing resource utilization
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Virtual Machines, but WHY?

+Isolation
+Maintainability
+Applicability
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Virtual Machines, but WHY?

Provide Matlab to MiG-users

• Install Matlab on N resources

•Maintain N Matlab installations
•Maintain N Matlab Licenses
•Maintain N X.org installations
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Virtual Machines, but WHY?

Provide Matlab to MiG-users

• Install Matlab on 0 resources

•Maintain 1 Matlab installation
•Maintain 1 License
•Maintain 1 X.org installation
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VNC Access, but why?

Matlab is not very fun without it!
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X is not very fun without it!
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Virtual Machines, but How? V1

::EXECUTE::
Start virtual machine

::INPUT_FILES::
UBUNTU_MATLAB

::RUNTIME_ENV::
HAS_HYPERVISOR
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Virtual Machines, but How? V2

::EXECUTE::
Start virtual machine

::RUNTIME_ENV::
HAS_HYPERVISOR
HAS_UBUNTU_MATLAB
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VNC Access, but how?

Client does not know of server
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VNC Access, but how?

Client MUST not know of server
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VNC Access, but how?

Transparent middleware
Anonymizing middleware
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VNC Access – Proxy + Agent
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VMRequest – VM creation

DEMO
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VMachines – Manage

DEMO
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VM Files

DEMO
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VMachines – Boot

DEMO
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VM Job – Boot

DEMO
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VMachines – Desktop Init

DEMO
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VM Job - Desktop Init

DEMO
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VMachines – Running

DEMO
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VMConnect – Connected

DEMO
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VMConnect – Connected: uname

DEMO
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VMConnect – Connected: scipy

DEMO
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VMConnect – Disconnected

DEMO
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VMachines – Still Running

DEMO
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External VNC Client

DEMO
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External VNC Client: Netsurf

DEMO



For at ændre 
”Enhedens navn” og 
”Sted og dato”:

Klik i menulinjen, 
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i 
feltet for dato og 
”Enhedens navn” i 
Sidefod

Slide 29

NBI

11-05-12

VM Job - Done

DEMO
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VM Job - Description I

DEMO
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VM Job - Description II

DEMO
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VM Runtime Envs

DEMO
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VM Integration Status

Basic VM integration done
VM generator 

Multiple OS versions
Multiple software flavors
Matching VM packs and runtime envs

VNC access
Browser applet
External client
Secured proxy to preserve anonymity

Flexible VM settings
Prepared for user supplied custom VM images
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Future Work - Basic

Further UI polish
VMConnect cert error popup 

Applet CA cert expired
Separate edit VM page/popup/fold-out
Stop a running VM job from VMachines?
Delete VM from VMachines (with confirm)?
Fix shutdown inside VM
Display size configuration

Document resource VM setup
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Future Work - Advanced

Access to MiG home files in VM
Ordinary file and live I/O

Integrate custom image builder
Verify that user supplied VMs work

Requires copy to resource each time
Switch to KVM or Open Virtualization Format
Reintroduce VM migration?
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bardino@nbi.ku.dk

mailto:safl@nbi.ku.dk

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36

