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• Létrehozás: előállít egy virtuális gép példányt, lefoglalja a megfelelő erőforrásokat, 
felveszi a nyilvántartásba 

• Üzembeállítás: a felhasználó számára átadható használható állapotba helyezi: OS 
telepítve és konfigurálva, hálózat beállítva, távoli hozzáférés, felhasználói 
fiók/jelszó stb. 

• Üzemen kívül helyezés: átmenetileg nincs szükség rá, leállítás, de nyilvántartásban 
marad, gyorsan újraindítható 

• Visszavonás: virtuális gép nyilvántartásból kivétele, háttértár adatok törlése vagy 
archiválása 
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Több megoldás is lehetséges: OS szintű virtualizációnál pl. a virtuális gép létrehozása 
már egyben az OS fájlrendszer példány előállításával is jár, tehát nincs „üres gép” 
állapot. Ilyenkor a konfiguráció a fájlrendszerben elvégezhető az első indítás előtt, 
nem kell külön ágens. 
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VMware vApp (bővebben: http://blogs.vmware.com/vapp/ ) 
OVF szabványról összefoglaló, példákkal: http://xml.coverpages.org/DMTF-OVF-
WhitePaper-DSP2017.pdf 
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A lab management alkalmazások és elnevezés 2-3 éve volt divatos, most „private 
cloud”-nak hívják az ilyesmi (vagy ehhez alapjaiban nagyon hasonló) megoldásokat. 
Ott annyival egészül ki, hogy tényleg mindent automatizálunk, és lehetőség van 
nyilvános cloud szolgáltatásokhoz való csatlakozásra. 
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Gondoljunk rá, hogy egy ekkora rendszerben garantáltan folyamatosan van valami 
meghibásodás! 
Az adatok nem légből kapottak, az egyik 2008-as VMware Users Group meetingen 
hangzottak el. 
Agilitás – gyorsan képes követni a pillanatnyi igényeket 
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DRS félautomatikus üzemmód: javaslatot tesz, amit manuálisan lehet elfogadni vagy 
felülbírálni 
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Találós kérdés: a hálózaton a többi partner honnan fogja tudni, hogy a VM helye 
fizikailag megváltozott? 
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Szolgáltatásbiztonságra tervezés - 
https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIM146/ 

15 



16 



19 



20 



• Ha a guest OS és alkalmazások fel voltak készítve erre („crash konzisztencia”), akkor 
újraindítás után folytathatják a végrehajtást 
• A leállást közvetlenül megelőző utolsó állapot nem biztos, hogy reprodukálható, de 
ez nem is mindig fontos 
• Ha a vendég OS vagy alkalmazások szintjén volt hibatűrő fürtözés, akkor ez ennek 
egy kiegészítő megoldása lehet (ne fogyjanak el a fürt tagjai) 
 
Kép forrása: http://www.vmware.com/products/server/landing.html 
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További információ: Xen Remus - http://dsg.cs.ubc.ca/remus/ 
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A fentieken kívül természetesen még rengeteg hibatűrést, rendelkezésre állást 
garantáló technika van. 
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