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Most a vastagon kiemeltekkel foglalkozunk, a többi majd későbbi előadásokban kerül 
terítékre.
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Szervereknél gyakori megoldás, hogy valamilyen dedikált hardver elemmel hálózatról 
elvégezhetővé tesznek olyan műveleteket, amik amúgy manuális hozzáférést 
igényelnének. Ez az igény a virtualizált környezetekkel szemben is megjelenik.
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Ez ismerős, ha már az OS működik és konfigurált hálózata van, akkor lehet belépni 
SSH-val, VNC-vel, RDP-vel.
Az ábrát úgy kell nézni, hogy ez egy guest gép, ami magának biztosítja hozzáférést a 
beépített távoli elérés szerverével
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Bare-metal és hosted esetben is gyakran valamilyen távoli elérés szerver van a 
virtualizációs keretrendszerbe beépítve.
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Erről még később fogunk több szót ejteni.
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Az iscsi initatort futtató gép ugyanúgy tudja kezelni a virtuális tárat, mintha az egy 
lokális fizikai eszköz lenne. Egy target több különálló kötetet is szolgáltathat és 
egyszerre több initiatort is ki tud szolgálni (akár egy kötetet is többen használhatnak).
iSCSI initiatorból van szoftveres implementáció és van hardveres is. Ez utóbbi bootolni
is tud távoli eszközről.
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Az ESX „hoszthoz” való kapcsolódásnál valójában a service console-hoz kapcsolódunk, 
ami egy virtuális gép, bár kivételezett, mert sok menedzsment jellegű rendszerhívást 
tehet vmkernelbe, + néhány hardvert közvetlenül kezel (VGA, IDE diszkek, soros port). 
A vmkernel egy mikrokernel, driverek sincsenek benne, ezek is külön mintegy 
„virtuális gépben” futnak. A vmkernel felett futó tartományok neve „world”. Vannak 
segéd „helper” world-ök amik például a snapshot diszk image-ek kezelését végzik a 
vendég gépeknél.
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Az ESXi fő eltérése az ESX-hez képest: nincs külön Linux alapú console OS, a service 
console alkalmazásai (openwsman stb.) egy POSIX kompatibilitási könyvtáron 
keresztül a vmkernel, mint OS felett futnak. Ettől azért még továbbra is a bare-metal
kategóriába sorolják, mert nem egy meglévő OS telepítés fölé kerül a virtualizációs 
keretrendszer, a service console world „appliance”-ként működik, nem lehet saját 
szoftvert telepíteni bele. Architekturálisan kicsit átmenetet képez a két megoldás 
között.

SSH hozzáférés megszűnt (még trükkösen engedélyezhető…). Most már nincs külön IP 
címe a Service Console-nak és a VMkernelnek. A Service console memóriaigénye kb. 
32MB-ra csökkent a 256MB-ról, a diszkre telepített image 768MB, a korábbi ~5GB-
hoz képest. Továbbá már nem a service console linux kernele bootolja be „maga alá” 
a vmkernelt, így lehetővé vált a korábban problémás SATA eszközök használata is 
(hivatalosan ez még nem támogatott).
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Forrás: VMware, The Architecture of VMware ESXi, White Paper, URL:
http://www.vmware.com/resources/techresources/1009
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Forrás: Appendix B: Hyper-V Architecture and Feature Overview 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd722833(BTS.10).aspx

„Acronyms and terms used in the diagram above are described below:
• APIC – Advanced Programmable Interrupt Controller. A device which allows priority levels to be assigned to its interrupt outputs.
• Child Partition – Partition that hosts a guest operating system. All access to physical memory and devices by a child partition is provided via the Virtual Machine Bus (VMBus) or the hypervisor.
• Hypercall – Interface for communication with the hypervisor. The hypercall interface accommodates access to the optimizations provided by the hypervisor.
• Hypervisor – A layer of software that sits between the hardware and one or more operating systems. Its primary job is to provide isolated execution environments called partitions. The hypervisor controls 
and arbitrates access to the underlying hardware.
• IC – Integration component. Component that allows child partitions to communication with other partitions and the hypervisor.
• I/O stack – Input/output stack.
• MSR – Memory Service Routine.
• Root Partition – Manages machine-level functions such as device drivers, power management, and device hot addition/removal. The root (or parent) partition is the only partition that has direct access to 
physical memory and devices.
• VID – Virtualization Infrastructure Driver. Provides partition management services, virtual processor management services, and memory management services for partitions.
• VMBus – Channel-based communication mechanism used for inter-partition communication and device enumeration on systems with multiple active virtualized partitions. The VMBus is installed with 
Hyper-V Integration Services.
• VMMS – Virtual Machine Management Service. Responsible for managing the state of all virtual machines in child partitions.
• VMWP – Virtual Machine Worker Process. A user mode component of the virtualization stack. The worker process provides virtual machine management services from the Windows Server 2008 instance 
in the parent partition to the guest operating systems in the child partitions. The Virtual Machine Management Service spawns a separate worker process for each running virtual machine.
• VSC – Virtualization Service Client. A synthetic device instance that resides in a child partition. VSCs utilize hardware resources that are provided by Virtualization Service Providers (VSPs) in the parent 
partition. They communicate with the corresponding VSPs in the parent partition over the VMBus to satisfy a child partitions device I/O requests.
• VSP – Virtualization Service Provider. Resides in the root partition and provide synthetic device support to child partitions over the Virtual Machine Bus (VMBus).
• WinHv – Windows Hypervisor Interface Library. WinHv is essentially a bridge between a partitioned operating system’s drivers and the hypervisor which allows drivers to call the hypervisor using standard 
Windows calling conventions
• WMI – The Virtual Machine Management Service exposes a set of Windows Management Instrumentation (WMI)-based APIs for managing and controlling virtual machines.”
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