
Változások a Linux operációs 
rendszer használatában az 

ELKH Cloud infrastruktúrán
Farkas Attila

farkas.attila@sztaki.hu



Bemutatkozás

Farkas Attila

 SZTAKI Párhuzamos és Elosztott Rendszerek Kutatólaboratórium -
tudományos segédmunkatárs, kutató

 Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai kar – tanszéki mérnök

 farkas.attila@sztaki.hu



Tartalomjegyzék

1. Csatlakozás Linux rendszerhez

2. Kötetek menedzselése

3. Jupyter használata



Csatlakozás Linux rendszerhez



Csatlakozás Linux rendszerhez

Windows rendszerről történő csatlakozáshoz a következő lépéseket kövessük:

 Generáljunk egy saját kulcspárt az ELKH Cloud-on

 Mentsük le a privát kulcsunkat a számítógépünkre

 A virtuális gép létrehozásakor adjuk hozzá a kulcsunkat

 A megfelelő biztonsági csoportok hozzáadása a géphez

 Security Group-ok beállítása (SSH)

 Külső IP cím hozzárendelése a géphez

 Floating IP beállítása

 Töltsük le és telepítsük a PuTTY programot:

 https://www.putty.org



Csatlakozás Linux rendszerhez

A letöltött privát kulcs kiterjesztése pem, amit át kell konvertálunk:

 Ehhez indítsuk el a PuTTY Key Generator alkalmazást, majd tallózzuk be a kulcsot



Csatlakozás Linux rendszerhez

 Kattintsunk a Save private key nyomógombra, majd válasszuk az Igen lehetőséget

 Mentsük el a privát kulcsunkat ppk kiterjesztéssel.

 Most már bezárhatjuk a kulcsgenerátort.



Csatlakozás Linux rendszerhez

 Az elkészített kulcsot adjuk hozzá a Pageant szoftverhez

 A PuTTY telepítésekor automatikusan települ

 Az Add Key gomb segítségével adjuk hozzá az átkonvertált kulcsot

 Ezt követően a Pageant bezárható, de fusson a háttérben



Csatlakozás Linux rendszerhez

 A PuTTY programot elindítva adjuk meg a következőket:

 Host Name: itt szükséges megadni a távoli gépen használt
felhasználó nevet és a géphez beállított külső IP címet,
a következő formában: [felhasználónév]@[külső_IP]

 A alap képfájlok esetén az ubuntu az alapértelmezett felhasználónév

 Port: Az SSH szolgáltatás portja a virtuális gépen

 Kattintsuk az Open gombra, majd első belépés
esetében fogadjuk el a felugró ablakot

 A Sikeres belépést követően parancssori
hozzáférésünk van a virtuális géphez



Külső IP cím nélküli Ubuntu gép elérése

 A feladat végrehajtásához a következő beállítások szükségesek:

 Egy Ubuntu virtuális gép létrehozása külső IP címmel (Floating IP)

 Egy Ubuntu virtuális gép létrehozása külső IP cím nélkül

 Mindkét virtuális gép esetében ugyan azt 
az SSH kulcsot szükséges megadni

 Mindkét virtuális gép esetében legyen kinyitva az SSH port
a tűzfalon (Security Group)

 Kapcsolódjunk a külső IP-vel rendelkező gépre a 
PuTTY segítségével

 A külső IP-vel rendelkező gépre való csatlakozáskor
engedélyezni kell az SSH kulcs továbbítását

 Ehhez a baloldali Connection/SSH/Auth almenüben
szükséges bepipálni az Allow agent forwarding opciót

 Ellenőrizzük, hogy a korábban beállított
Pageant fut-e a háttérben

 Ezt követően kattintsunk az Open gombra



Külső IP cím nélküli Ubuntu gép elérése

 A virtuális gépre történtő belépés után
az alábbi paranccsal tudunk továbblépni
a külső IP cím nélküli gépre:

 Az első belépésnél itt is szükséges
a felugró üzenet elfogadása

 A Sikeres belépést követően parancssori
hozzáférésünk van a külső IP cím nélküli
virtuális géphez

$ ssh ubuntu@[privát_IP_cím]



Kötetek menedzselése



Kötet csatolása Linux rendszerhez

 Miután készítettünk egy új kötetet,
majd hozzácsatoltuk egy Ubuntu 
virtuális géphez, csatlakozzunk a 
virtuális géphez, majd kövessük
az alábbi lépéseket.

A műveletekhez root jogra van szükségünk!

 Listázzuk a partíciókat:

 Látjuk a csatolt kötetet:

 /dev/sdb: 10Gib

fdisk –l



Kötet csatolása Linux rendszerhez

 Kötet partícionálása:

 GPT partíciós séma megadása:

 Új partíció készítése:

 A további opcióknál fogadjuk el az
alapértelmezett értékeket

 Végezetül pedig írjuk ki a
módosításokat a lemezre:

Command (m for help): g

Command (m for help): n

Command (m for help): w

fdisk /dev/sdb



Kötet csatolása Linux rendszerhez

 Fájlrendszer létrehozása
az új partíción:

 Készítünk egy könyvtárat
a kötetnek:

 Végül csatoljuk a kötetet
a könyvtárhoz:

 Ha szeretnénk leválasztani a kötetet, a következőképp tehetjük meg:

mkfs.ext4 /dev/sdb1

mkdir /data

mount /dev/sdb1 /data

umount /dev/sdb1



Kötet csatolása Linux rendszerhez

 A mount parancsot minden virtuális gép újraindítás után ki kellene adni a 
kötet használatához, ezért érdemes a kötet csatolását már a virtuális gép 
boot folyamata alatt elvégezni

 Ehhez módosítani kell az /etc/fstab fájlt, ahol meg kell adni, hogy melyik 
kötetet, melyik mappába szeretnénk csatlakoztatni

 A kötet azonosítóját a következő paranccsal kérdezhető le: blkid



Kötet csatolása Linux rendszerhez

 Szövegszerkesztő segítségével ki kell egészíteni az /etc/fstab fájlt az alábbi 
formátumba 

UUID=[kötet_azonosítója] [cél_mappa] ext4 defaults 0 2



Kötet csatolása Linux rendszerhez

 A kötet megfelelő csatlakoztatását az alábbi paranccsal ellenőrizhető

df -h



Jupyter Notebook használata



Jupyter Notebook

 Nyílt forráskódú webalkalmazás

 Fejlesztő környezet biztosít

 Adat vizualizációs megoldás

 Széleskörű programozási nyelv támogatás

 A Notebookok könnyedén megoszthatók



JupyterLab

 Jupyter Notebook továbbfejlesztett verziója

 Web alapú interaktív fejlesztőkörnyezet

 Terminal biztosítása

 Moduláris felépítés

 Bővítmények támogatása



Jupyter Docker képfájlok

https://hub.docker.com/r/jupyter/tensorflow-notebook/tags



Docker parancs felépítése
$ docker run -p 8888:8888 -v /mnt/data:/tf/notebooks --name jupyter jupyter/tensorflow-notebook

Alapparancs

Docker parancs 
vagy „objektum”

Kapcsolók értékekkel
(opcionális)

Bemeneti attribútum

 A példa parancs a bementi attribútumként megadott konténert fogja 
elindítani, a megadott kapcsolóknak megfelelően

 A parancsoknak minden esetben a „docker” kulcsszóval kell kezdődnie

 Ezt követően meg kell határozni, hogy mely docker parancsot vagy mely 
docker „objektummal” szeretnék parancsot végrehajtani

 Docker parancs: build, pull, push, run, ls, rm, stb.

 Docker „objektum” pl.: container, image, network, volume, stb.

 Minden objektumnak megvannak a saját futtatható parancsai

 Pl.: docker container run



Jupyter konténer elindítása
$ docker run -p 8888:8888 -v /mnt/data:/tf/notebooks --name jupyter jupyter/tensorflow-notebook

Ez a token szükséges 
a belépéshez

A gép külső IP címét 
kell használni a 
lokális cím helyett



Összefoglalás

 Csatlakozás Linux alapú távoli számítógépre

 Kötetek menedzselése Linux-on

 A Jupyter használata Linux rendszeren



Köszönöm a figyelmet!


