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A tantárggyal kapcsolatos adminisztratív kérdésekkel Micskei Zoltánt keressétek. 
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Erősen buzzword-fertőzött terület, manapság mindent szeretnek „virtualizáció” 
fogalmai alá berakni. 
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- CPU: tekinthetjük úgy, hogy az OS rendszerhívásai (SYSCALL vagy INT utasításon 
keresztül) mintegy „kibővítései” a CPU ISA-nak, a kernel olyan funkciókat tesz 
elérhetőek ezen keresztül, amik valójában a hardverben nem léteznek. Ez egy nem 
feltétlenül 100%-ig technikailag korrekt magyarázat, inkább csak szemléletmód. 
- Memória: minden alkalmazás saját 0..N-ig terjedő (akár összefüggő, de nem 
feltétlenül) címtartományt kap, ami a fizikai memóriába más és más címre képződik 
le, akár futás közben is változhat. Háttértárra ki is menthető a memória egy része, így 
több memória lehet szétosztva, mint amennyi fizikailag van. További képességekkel is 
kiterjeszti az OS a memóriát: pl. folyamatok között megosztott memóriaterület vagy 
fájl tartalmának memóriába leképezése, stb. 
- Háttértár: Itt nagy az absztrakció, az egységes fix méretű adattároló tömbön 
tetszőlegesen sok, tetszőleges méretű, névvel, és egyéb attribútumokkal ellátott, 
hierarchikus névtérbe szervezett perzisztens adattároló tömböket lehet létrehozni.  A 
fájlok minőségileg is nagyban különböznek a mögötte lévő háttértártól. 
- Hálózat: a fizikai hálózaton több protokollrétegen keresztül absztrakt, kapcsolat 
alapú vagy anélküli socket hozható létre, aminek életciklusa kezelhető, hibakezeléssel 
is rendelkezik, több is mehet párhuzamosan, a fizikai kapcsolatot igény szerint 
használják (nem tartja fogva üresjáratban)… Ez is nagy absztrakció a fizikai hálózat 
szolgáltatásához képest. 
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„Platform virtualizáció” 
Itt a lényeg, hogy a virtuális gépekben egy-egy saját kernel fut valamilyen izolált 
környezetben, tehát egymástól eltérő fajta operációs rendszerek is futhatnak egymás 
mellett. Általában (de nem minden esetben, lásd. paravirtualizáció) a virtuális gépben 
futó OS számára egy látszólag valódi fizikai hardverhez hasonló hardverkörnyezetet 
biztosít. 
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„Operációs rendszer szintű virtualizáció” vagy „Konténer alapú virtualizáció” 
Itt az operációs rendszer felett alakítunk ki elkülönített virtuális környezeteket (jail, 
container), amely közül mindegyik úgy érzékeli, hogy csak ő fut a kernel felett. Ehhez 
a kernel által biztosított – normális esetben singleton – erőforrásokat kell 
többszörözni minden környezethez. A megoldás változó mélységű lehet, van olyan, 
ahol csak a kernel látszik, van, olyan, ahol valamilyen közös magas szintű felhasználói-
módú erőforrásokat is elérhetővé tesz minden izolált környezetben. 
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Igazából hagyományosan az OS-hez soroljuk, de nem a kernel, hanem felhasználói 
módban futó könyvtárak, folyamatok szolgáltatják az adott operációs rendszer magas 
szintű programkörnyezetét. 
Az „alkalmazás szintű virtualizáció” igazából a konténer alapú virtualizációk egy olyan 
esete, ahol a használati eset specifikusan csak egy-egy alkalmazás „becsomagolása”, 
az OS környezet összes többi része nincs izolált konténerben. Pl. MS Office használata 
telepítés, registry módosítás, stb. nélkül. 
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„Desktop virtualizáció”-nak szokták hívni azt az esetet, amikor a felhasználó számára 
nyújtott szolgáltatást (elsődlegesen grafikus felületen) távolítjuk el szolgáltatási 
igénybevételi ponttól. Jellemző eset, hogy a felhasználó desktop környezete valami 
szervergépen fut (akár valamilyen más, platform vagy OS szintű virtualizációs 
formával megvalósítva), a kezelőfelület távoli elérésére azonban vékonykliens gépeket 
használnak. 
Más esetben a szolgáltatás valamilyen hálózaton elérhető technikai szolgáltatás, 
webes felület stb. A manapság oly divatos „cloud computing” alapötlete, hogy a 
hálózati szolgáltatásoknál könnyen elfedhető, hogy valójában mely komponens 
biztosítja, ezt is egyfajta „virtualizációnak” szokták nevezni. 
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Természetesen ettől különböző felosztások is szoktak lenni, sok mindent sorolnak 
még be az egyes gyártók vagy emberek a virtualizáció fogalma alá. 
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A hardveres virtualizáció csak egy lehetséges technika a platform virtualizáció 
megvalósítására, kb. rész-egész viszonyban vannak. Lásd később… 
A hardver erőforrások megosztásának fogalmába általában belefér az, hogy nem pont 
azonos interfészen osztjuk meg az erőforrást, tehát lehet más CPU architektúra, más 
típusú periféria, de fontos megkülönböztetés, hogy nem képezünk belőle magasszintű 
logikai szolgáltatásokat, mint egy hagyományos OS teszi. Persze ez alól is lesznek 
kivételek, de nagyvonalakban ez igaz marad. 
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Bővebben: http://www.vm.ibm.com/history/ 
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