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Κόμβοι

Στην καρτέλα αυτή ο διαχειριστής μπορεί να δει μια λίστα με
όλους τους κόμβους (servers) που ανηκουν σε clusters που διαχειρίζεται η ViMa καθώς και πληροφορίες για καθένα από αυτούς. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το
node group στο οποίο ανήκει κάθε server, τη μνήμη που διαθέτει καθώς και στοιχεία χρήσης της, τον δίσκο καθώς και στοιχεία
χρήσης του, τον αριθμό των CPUs, τον αριθμό των μηχανημάτων
που φιλοξενεί, την κατάσταση του (master, candidate, drained ή
regular) και το cluster στο οποίο ανήκει.
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Εργασίες

Σε αυτή την καρτέλα ο διαχειριστής μπορεί να είναι να δει το
ιστορικό όλων των εργασιών που έχουν εκτελεστεί πάνω σε κάθε
cluster της ViMa.
Σε κάθε εργασία αντιστοιχεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό (Job
id) το οποίο φαίνεται στην πρώτη στήλη κάθε εγγραφής. Ο πίνακας περιλαμβάνει επίσης το όνομα του cluster στο οποίο τρέχει η συγκεκριμένη εργασία, την κατάσταση των εργασιών κάθε
στιγμή (success, running, waiting. Error), μια σύντομη περιγραφή
των εργασιών καθώς και την ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης.
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Ο διαχειριστής κάνοντας κλικ επάνω στο Job Id μιας συγκεκριμένης εργασίας έχει στη διάθεση του τις τεχνικές λεπτομέρειες
σχετικά με αυτήν.
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Γραφήματα

Σε αυτή την καρτέλα ο διαχειριστής μπορεί να δει γραφήματα
με επιπλέον πληροφορίες σχετικές με την χρήση cpu των μηχανημάτων και την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση από το δίκτυο.
Για το σκοπό αυτό ο διαχειριστής επιλέγει το όνομα του cluster
που επιθυμεί από την λίστα που εμφανίζεται. Στην συνέχεια μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένο κόμβο. Αν δεν το κάνει θα εμφανιστούν διαγράμματα από όλους τους κόμβους που ανήκουν στο
cluster που διάλεξε προηγουμένως.
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Επίσης, καθορίζει την χρονική διάρκεια την οποία θέλει να
απεικονίσει στα γραφήματα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η
απεικόνιση των συμβάντων της τελευταίας ημέρας.
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Τέλος, πατώντας το κουμπί “get graphs” εμφανίζονται τα γραφήματα που ταιριάζουν στα κριτήρια που ορίστηκαν προηγουμένως. Ενδεικτικά:
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Αιτήσεις

Με την είσοδο στην συγκρεκριμένη καρτέλα ο διαχειριστής
έχει στη διάθεση του δύο πίνακες.
Ο πρώτος περιλαμβάνει μια σύνοψη των αιτήσεων που απαιτούν ενέργεια από τον διαχειριστή μαζί με ορισμένες πληροφορίες για την καθεμία, όπως τους πόρους που έχει αιτηθεί ο χρήστης, την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κ.α. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις μπορεί να είναι είτε σε κατάσταση pending, δηλαδή να αναμένουν έγκριση, είτε σε κατάσταση failed όταν έχει
προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά την δημιουργία τους.
Μέσω του πεδίου αναζήτησης ο διαχειριστής μπορεί να αναζητήσει μια συγκεκριμένη pending αίτηση που επιθυμεί να βρει.
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Ο δέυτερος πίνακας αφορά τις αιτήσεις για τις οποίες ο διαχειριστής έχει ήδη προβεί σε κάποια ενέργεια. Όσες αιτήσεις
έχουν γίνει δεκτές στο πεδίο status αναγράφουν την ένδειξη ”created
successfully”. Αντίθετα, όσες έχουν απορριφθεί στο ίδιο πεδίο
αναγράφουν ”refused”.
Και πάλι μέσω του πεδίου αναζήτησης ο διαχειριστής μπορεί
να αναζητήσει μια συγκεκριμένη completed αίτηση.
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Επιστρέφοντας στον πίνακα των εκκρεμών αιτήσεων, προκειμένου ο διαχειριστής να δεχτεί ή να απορρίψει μια αίτηση κάνει
κλικ πάνω στο hostname της. Στην οθόνη εμφανίζονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της αίτησης καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τον χρήστη που την κατέθεσε. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής σκοπεύει να την εγκρίνει, έχει την δυνατότητα να καθορίσει ο ίδιος τους πόρους που τελικά θα διαθέσει αναλόγως
τον σκοπό που θα εξυπηρετεί το συγκεκριμένο μηχάνημα . Επιπλέον, ο διαχειριστής πρέπει να επιλέξει το cluster στο οποίο θα
φιλοξενηθεί το μηχάνημα. Με την επιλογή cluster τα επόμενα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα με κάποιες default επιλογές τις
οποίες μπορεί να αλλάξει σε κάτι πάντα συμβατό με το συγκεκριμένο cluster.
Τέλος, στο πεδίο “comment to user” ο διαχειριστής μπορεί να
προσθέσει κάποιο σχόλιο σχετικά με την έγκριση ή την αιτιολογία
της απόρριψης το οποίο κοινοποιείται με email στον αιτούντα
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και στη συνέχεια επιλέγει accept ή reject αναλόγως την απόφαση
του.

5

Αδρανείς Λογαριασμοί

Στην καρτέλα “Αδρανείς Λογαριασμοί” ο διαχειριστής μπορεί
να δει σε μορφή πίνακα όλους τους λογαριασμούς που παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για καθένα από
αυτούς τους λογαριασμούς εμφανιζόνται επιπλέον πληροφορίες
σχετικά με το όνομα του κατόχου, το email του και την ημερομηνία τελευταίας σύνδεσης. ε
Με χρήση του πεδίου search μπορεί να αναζητήσει έναν συ10

γκεκριμένο λογαριασμό.
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Στατιστικά

Η σελίδα περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για την υπηρεσία
που έχει στη διάθεση του ο διαχειριστής. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει έναν πίνακα με πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των
clusters, των εικονικών μηχανών που έχουν δημιουργηθεί, των
οργανισμών που συμμετέχουν κ.α.
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Στην ίδια σελίδα απεικονίζονται με μορφή διαγραμμάτων πίτας αναλυτικά στοιχεία για κάθε cluster. Με την μετακίνηση του
κέρσορα πανω σε ένα διαγράμμα εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το πόσα μηχανήματα τρέχουν στο συγκεκριμένο cluster
και πόσα έχουν σταματήσει σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστά.
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Σε χωριστό διάγραμμα με καμπύλες διαφορετικών χρωμάτων
για κάθε cluster απεικονίζονται οι ημερομηνίες δημιουργίας καθενός instance που ανήκει στο συγκεκριμένο cluster.

Τέλος παρέχεται στο διαχειριστή με μορφή πίνακα η γενική
κατάταξη των χρηστών με βάση τους πόρους που χρησιμοποιούν.

13

14

