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Regisztráció és bejelentkezés



A regisztráció menete

Regisztráció az ELKH Cloud oldalán:

 https://cloud.mtacloud.hu

A regisztrációs űrlap elérése két módon lehetséges:

 eduID segítségével

 Akadémiai Adattár azonosítóval

További részletek az ELKH Cloud GYIK oldalán.

https://cloud.mta.hu/


Hogyan zajlik a regisztrációs folyamat?

1. Belépünk az ELKH Cloud-ba, majd kitöltjük a regisztrációs űrlapot.

 erre csak projekt regisztráció esetén van szükség

2. A rendszer nyugtázza a regisztrációt egy automatikus üzenet kiküldésével.

 a projektvezetővel felveszi a kapcsolatot telefonon egy műszaki kolléga

3. Az ELKH Cloud csapat döntést hoz a felhők terheltsége és az igények alapján:

 melyik felhőhöz adjon hozzáférést (SZTAKI vagy Wigner)

 mekkora kvótával

4. A felhasználó beléphet az ELKH Cloud felületére és használhatja az infrstruktúrát



Új projekt regisztrációja

A regisztráció során a következőket kell megadni:

 A projekt neve, leírása

 Az erőforrásokhoz hozzáférő kutatók száma

 A futtatni kívánt szoftverek listája

 A szükséges virtuális gépek száma

 A szolgáltatás igénybevételének a helye

 A teljes projektre igényelt erőforrások összessége

 A projektzárás tervezett időpontja

 A projektvezető adatai

 Egyéb megjegyzés



További felhasználó hozzáadása 

meglévő projekthez

 A kutató jelentkezik a projektvezetőjénél.

 A projektvezető értesíti a szolgáltatót (SZTAKI vagy WIGNER)

 WIGNER esetén:

 Az adminisztrációt egy kolléga fogja elvégezni

 SZTAKI esetén:

 A projektvezető a HEXAA rendszerben regisztrálja be a kollégát

Projekthez történő csatlakozás esetén nem kell regisztrációs űrlapot kitölteni!



További felhasználó hozzáadása 

meglévő projekthez

Lehetséges további felhasználók hozzáadása meglévő projektekhez?

Igen, meglévő ELKH Cloud projektbe való új felhasználók felvételéhez be kell

jelentkezni a service.hexaa.eu oldalon a Hexaa rendszerbe. Ott az „Organizations”

kék dobozban megtalálható a projekt nevével ellátott organization. Kiválasztása

után kattints a Manage users gombra. Ezen az oldalon van egy piros „invite” gomb.

A „To what role?” menüben válaszd ki az „ ELKH Cloud accesst”, a „Create” gombra

kattintva felsorolhatod a felhasználók e-mail címét, melynek segítségével meghívót

lehet küldeni a felsoroltaknak.

Ezek a lépések abban az esetben érvényesek, ha a projekt 

a SZTAKI-nál kerül elhelyezésre.

https://service.hexaa.eu/


A kvóta rendszer

Célja, hogy a legtöbb felhasználó hozzáférhessen a számára szükséges erőforrásokhoz 

úgy, hogy ezzel másoktól szükségtelenül ne vegyen el erőforrásokat.

A kvótarendszerrel kapcsolatban néhány fontos információ:

 regisztrációkor minden projekt kap egy alapkvótát

 ha több erőforrásra van szükség, bármikor igényelhető

 ennek mértéke függ a projekt fontosságától és a terheltségtől



Bejelentkező képernyő



Bejelentkező képernyő

Kezdjük el begépelni 

az intézmény nevét, 

majd válasszuk ki azt.



Az intézet belépési oldala



ELKH Cloud kezdőlap Az ELKH Cloud

áttekintő oldala



Az instance és az image

 Image: a képfájl valójában egy statikus adathalmaz, ami magát a szoftvert 

tartalmazza, azaz magát az operációs rendszert és esetleg azokat a további 

szoftvereket amit már a virtuális gép indításakor feltelepítve találunk a gépen.

 Instance: a példány pedig egy futtatható virtuális gép. Minden esetben egy képfájl 

alapján kerül létrehozásra és rendelkezik azokkal képességekkel, ami egy 

operációs rendszer és a rajta lévő szoftverek futtatásához szükséges.

Image

InstanceInstance

Instance



ELKH Cloud kezdőlap

Az oldal alján láthatjuk a 

jelenleg futó VM-eket. Ezeket 

az adatokat dátum alapján 

Szűrhetjük is visszamenőleg.



Kötetek



Képfájlok



Hozzáférés és biztonság



Hálózati topológia



Projektek



Virtuális gépek menedzselése



Rendelkezésre álló VM típusok

Az Openstack ötféle alaptípust (ún. flavort) támogat:

Az alapkvóta, amit minden projekt megkap: m1.xlarge

Ez az erőforrásmennyiség felhasználható:

 egyetlen nagy VM-ként

 több kisebb VM-ként (pl.: 8db. small indításával)

Név VCPU RAM Merevlemez

m1.tiny 1 512 MB 1 GB

m1.small 1 2 GB 20 GB

m1.medium 2 4 GB 40 GB

m1.large 4 8 GB 80 GB

m1.xlarge 8 16 GB 160 GB



Virtuális gép létrehozása
Kattintsunk a Launch

Instance gombra.



Virtuális gép létrehozása

Érdemes elnevezési konvenciókat alkalmazni a 

jobb áttekinthetőség kedvéért. Pl.: az 

operációs rendszer nevének megadásával.



Virtuális gép létrehozása

A + gombra kattintva tudjuk 

kiválasztani a kívánt 

képfájlt.



Virtuális gép létrehozása
Új kötetet is készíthetünk a 

virtuális géphez, ha 

szeretnénk így ezt utólag 

nem kell megtennünk.



Virtuális gép létrehozása

Kiválasztjuk a számunkra 

megfelelő erőforrást.



Virtuális gép létrehozása

Végül kiválasztjuk a kívánt 

hálózatot. Ha minden beállítást 

megadtunk, kattintsunk a 

Launch Instance gombra.



Virtuális gép létrehozása



Virtuális gép létrehozása



A virtuális gép állapotának mentése 

(snapshot készítése)

Snapshot: magyarul pillanatkép, ami egy olyan kép, amely megőrzi egy futó gép 

aktuális állapotát. Egy snapshot alapján több instance is létrehozható.

 Snapshot a Create snapshot opcióval készíthető a virtuális gép jobb oldalán 

lévő lenyíló listából.

 Érdemes kikapcsolt állapotú gépről (Shut Off Instance) készíteni snapshot-ot a 

konzisztencia biztosítása érdekében.

 A snapshot létrehozása több időbe telhet.



Virtuális gép visszaállítása pillanatképből

(snapshot betöltése)

 Az Instances fülön kattintsunk a Launch Instance gombra, pontosan mintha 

egy virtuális gépet készítenénk image fájl alapján.

 Miután megadtuk a géphez kapcsolódó 

alapinformációkat, a második fülön (Source)

tudjuk kiválasztani az Instance Snapshot opciót.

 Válasszuk ki a megjelenő listából a kívánt 

snapshot-ot, majd folytassuk a beállítások 

megadását pontosan úgy, ahogyan azt az 

Image opció esetén tettük a virtuális gépeknél.

 Ilyen módon bármennyi gép létrehozható egy snapshot-ból.

A képfájl neve ilyenkor a snapshot neve lesz.



Virtuális gép törlése

Bejelöljük a gép neve előtt lévő 

jelölőnégyzetet, amit törölni szeretnénk. 

Ilyen módon több gép is törölhető egyszerre.

Ekkor kattinthatóvá válik a Delete Instances

nyomógomb, amivel tudjuk törlni a gépet.

Másik megoldás, ha rákattintunk a 

gépnél lévő lenyíló listára és 

kiválasztjuk az utolsó opciót:

Delete Instance

Ha nincs szükségünk egy gépre, mindig töröljük ki, hogy ne 

használjuk feleslegesen a cloud erőforrásait!



A virtuális gép elérése webes felületről

Az új ablakban pedig válasszuk ki felül a 

Console fület, akkor fogjuk látni a virtuális 

gép képernyőjét a böngészőben.



A virtuális gép elérése webes felületről

Érdemes az itt lévő hivatkozásra kattintani, 

ugyanis sokszor nem érzékeli a billentyűzet 

bemenetet a gép. Ekkor megnyílik teljes 

böngészőablakban és vezérelhetővé válik.



Kötetek menedzselése



Mik azok a kötetek?

 A kötet egy logikai interfészre vonatkozik, amit az operációs rendszer 

valamilyen adathordozón tárolt adatokhoz való hozzáférésnél használ, 

és a fájlrendszer számára egy területként jelentkezik.

 A kötetek elhelyezkedhetnek egy merevlemezen, de kötetként akár 

több merevlemezt is össze lehet vonni.

 A példánál a kötetek: „C:”, „D:” és „E:”

Fizikai diszk Partíció Fájlrendszer Meghajtó

Merevlemez-1 Partíció-1 NTFS C:

Partíció-2 FAT32 D:

Merevlemez-2 Partíció-1 FAT32 E:



Mikor érdemes kötetet használni?

 Dedikált kötetek: érdemes az adatainkat külön (volume) köteteken 

tárolni, azaz nem a virtuálisgépben lévő meghajtókon. Ezek ugyanis 

egyfajta virtuális pendrive-ként is funkcionálhatnak a virtuálisgép 

példányok között.

 Létrehozás MBR módban: ebben a módban egy kötet max. 2TB 

méretű lehet.



Kötet csatolása virtuális géphez

Kattintsunk a Create

Volume gombra.



Kötet csatolása virtuális géphez



Kötet csatolása virtuális géphez

A kötet csatolásához válasszuk a 

Manage Attachments opciót.



Kötet csatolása virtuális géphez

Válasszuk ki azt a virtuális gépet, 

amihez csatolni szeretnénk a 

kötetet.



Kötet csatolása virtuális géphez

Csatolást követően a kötetnél 

megjelenik, hogy melyik géphez 

csatoltuk.



Kötet lecsatolása

A kötet lecsatolásához 

válasszuk a Manage

Attachments opciót.

A megjelenő ablakban kattintsunk a Detach Volume gombra.



Hálózat és biztonság



Biztonságos-e az ELKH Cloud?

Felhasználói szempontból:

 Hálózat és adattárolásszempontjából is teljesen elkülönített felhasználói csoportok 

(projektek)

 Személy szerinti azonosítás és jogosultság-hozzárendelés

 eduID alapú biztonságos hozzáférés 

 A Wigner telephelyen még ennél is szigorúbb hozzáférés, ami a privát felhő 

használatnak felel meg

Adminisztrációs szempontból:

 Többrétegű hálózati tűzfalas védelem

 Adminisztrátori és felhasználói hozzáférés fizikailag elkülönített hálózatokon

 Folyamatos biztonsági és üzemeltetési monitoring

 Folyamatos biztonsági frissítések



Biztonsági csoportok



Biztonsági csoportok

A csoportok utólagos 

szerkesztéséhez válasszuk ki 

az Edit Instance opciót.



Külső IP cím hozzárendelése

Floating IP 

hozzáadásához válasszuk 

a lenyíló listából az 

Associate Floating IP

opciót.



Külső IP cím hozzárendelése

Az Access & Security fülön válasszuk a Floating IPs lapot. Itt a 

kiválasztott külső IP címhez hozzá tudunk rendelni virtuális gépet.



Külső IP cím lecsatolása

A külső IP lecsatolásához 

válasszuk a Disassociate

Floating IP opciót.



Távoli elérés kulcsgenerálással

 Privát kulcsok: a használt kulcsok kezelése a felhasználó felelőssége, épp 

ezért a felhőben nem kerül tárolásra senkinek sem a privát kulcsa.

 Kulcsgenerálás:

 Cumpute → Access & Security → Key Pairs → Create Key Pair

 Privát kulcs: generálást követően csak egyszer

van lehetőség a kulcs letöltésére.



Távoli elérés kulcsgenerálással

Letöltést követően az 

Access & Security

menüben a Key Pairs

fülön tudjuk megnézni a 

generált kulcsunkat.



Távoli elérés kulcsgenerálással

Virtuális gép készítésénél hozzá 

fogjuk tudni adni a Key Pair fülön a 

generált kulcsunkat a géphez, ami 

megkönnyíti a gépre történő 

csatlakozást.

A biztonságos kapcsolat felépítéséhez elengedhetetlen a kulcs hozzárendelése a 

virtuális géphez annak elkészítésekor!



A mai tanfolyam felépítése

 9:00 – 9:20 Bevezetés 

 9:20 – 10:30 Az ELKH Cloud bemutatása

 10:30 – 11:15 Linux használata az ELKH Cloudon (Linuxot 

használó felhasználóknak)

 11:15 – 12:00 Windows használata az ELKH Cloudon 

(Windows-t használó felhasználóknak)


