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Forrás: J. Smith and Ravi Nair, “The architecture of virtual machines,” IEEE Computer, 
vol. 38, 2005, pp. 32-38. 
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1430629
Egy kibővített változata elérhető itt: http://www.ece.wisc.edu/~jes/papers/vms.pdf

Process VM: „A process VM is a virtual platform that executes an individual process. 
This type of VM exists solely to support the process; it is created when the process is 
created and terminates when the process terminates.”
System VM: „A system VM provides a complete, persistent system environment that 
supports an operating system along with its many user processes. It provides the 
guest operating system with access to virtual hardware resources, including 
networking, I/O, and perhaps a graphical user interface along with a processor and 
memory. ”

ISA: Instruction Set Architecture
ABI: Application Binary Interface
API: Application Programming Interface
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Forrás: Scope Alliance, Virtualization: State of the Art, 2008. http://www.scope-
alliance.org/pr/SCOPE-Virtualization-StateofTheArt-Version-1.0.pdf
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A Bare-metal esetben szokták a VMM-et hypervisornak nevezni, de itt is szoktak 
eltérések lenni az elnevezésben.
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Felső kép: http://i.technet.microsoft.com/cc895595.fig01(en-us).gif
Alsó kép: egy HP-s előadás
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Forrás: Gartner Hype Cycle for Virtualization, 2010,
http://premierit.intel.com/docs/DOC-5768
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Kép forrása: http://linuxsysconfig.com/wp-
content/uploads/2009/02/boot_menu.png
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Futó gépről snapshot készítése: arra kell figyelni, hogy nem biztos, hogy egy másik
számítógépen vissza tudjuk azt állítani. Pl. ha ott 32 bites CPU van, az eredetin meg 
64 bit-es volt.
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Előnyök: 
-nem kell az alap OS-t, alkalmazásokat többször feltelepíteni, tárolni
-Elég csak az újabb klónokat vinni, ha már egyszer ott van az alap VM

Hátrányok:
-Általában a klónnál már nem lehet a virtuális lemez méretét csökkenteni (shrink)
-Jelenleg még nem nagyon tudnak olyat, hogy az alap virtuális gépet frissítem, és ez 
látszik a többiben is (VMware View-ban, a VMware VDI rendszerében már van ilyen, 
úgyhogy remélhetőleg előbb-utóbb átkerül a másik termékvonalba is)
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