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• FONTOS: Bare-metal esetén a VMM kezeli az alapvető HW erőforrásokat, míg 
hosted típusú esetén ezt a host OS végzi. 

• Tehát például hosted esetben a Host OS ütemezője dönti el, hogy mikor ki 
használhatja a fizikai CPU-t, és a virtualizációs szoftver időnként CPU időt 
kap, majd ezt feloszthatja a vendég gépek között; míg bare-metal esetben a 
virtulizációs szoftverben lévő ütemező dönt a fizikai CPU használatáról. 

• Azt a megkülönböztetést érdemes kerülni, hogy a VMM a hardveren fut vagy hogy 
hosted esetben van a gépen operációs rendszer is (mert tulajdonképpen base-
metal esetben a virtualizációs szoftver is egy speciális operációs rendszer). 

• 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 
 
Szokták még ezt a Type I és Type II megkülönböztetést is használni, de ez nem annyira 
egyértelmű, a hosted és bare-metal felosztás szerintem szerencsésebb (lásd: Micskeiz 
Zoltán. Type I vs. Type II VMM. URL: 
https://micskeiz.wordpress.com/2011/11/13/type-i-vs-type-ii-vmm/).  
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OVF: http://www.dmtf.org/standards/ovf 
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Futó gépről állaptmentés készítése: arra kell figyelni, hogy nem biztos, hogy egy másik 
számítógépen vissza tudjuk azt állítani. Például, ha az állapotmentést egy olyan fizikai 
gépen próbáljuk visszaállítani, amiben 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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Tipikus üzemmódok: 
• Csak a gazda gépet látja 
• Csak a többi virtuális gépet látja 
• NAT (Network Address Translation): gazda gép NAT-ol 
• Bridged: olyan, mintha az adott hálózati interfész előtt lévő switchbe kötnénk a 

virtuális gépet 
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