
ELKH Cloud általános használata

Emődi Márk

emodi.mark@sztaki.hu



Tartalomjegyzék

1. Virtuális gépek menedzselése

2. Kötetek menedzselése

3. Hálózat és biztonság

2



Bejelentkező képernyő
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Bejelentkező képernyő

Kezdjük el begépelni 

az intézmény nevét, 

majd válasszuk ki azt.
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Az intézet belépési oldala
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ELKH Cloud (OpenStack) kezdőlap
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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.
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ELKH Cloud kezdőlap

Az oldal alján láthatjuk a 

jelenleg futó VM-eket. Ezeket 

az adatokat dátum alapján 

visszamenőleg szűrhetjük.
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Kötetek

Típusok:

• HDD alapú kötetek

• Korábbi rendszerben is elérhető 

típus

• Korszerű technológiai megoldás 

• SSD alapú kötetek

• Nagyteljesítményű tárolási 

megoldás

• Rendszer lemezek 

alapértelmezetten ide kerülnek
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Képfájlok

Típusok:

• Ubuntu 20.04 LTS

• Alap Ubuntu képfájl 

• Előre telepített 

Docker keretrendszer

• Ubuntu 20.04 LTS - NV

• Alap Ubuntu képfájl

• Előre telepített Docker keretrendszer

• Nvidia driverek indítás után telepítésre kerülnek

• Néhány perc elteltével használható a driver által nyújtott funkcionalitás

• Telepítés aktuális állapota ellenőrizhető az alábbi paranccsal 

sudo tail –n 30 /var/log/cloud-init-output.log

• A képfájl leírása tartalmazza az alapértelmezett felhasználó és jelszó párost.

• A képfájlok karbantartása periodikusan megtörténik (újonnan induló virtuális gépek már friss rendszerrel indulnak).

• Igény esetén a képfájl lista bővíthető egyénileg vagy műszaki kolléga bevonásával.
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Hozzáférés és biztonság (változás)
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Hálózati topológia
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Projektek
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Virtuális gépek menedzselése



Rendelkezésre álló VM típusok 

(újdonság)

Az ELKH Cloud hétféle alaptípust (m2.), négyféle memória orientált (r2.) és háromféle GPU típust (g2.) 

(ún. flavort) támogat:

Név VCPU RAM

m2.tiny 1 1 GB

m2.small 1 2 GB

m2.medium 2 4 GB

m2.large 4 8 GB

m2.xlarge 8 16 GB

m2.2xlarge 16 32 GB

m2.4xlarge 32 64 GB

Név VCPU RAM

r2.medium 2 8 GB

r2.large 4 16 GB

r2.xlarge 8 32 GB

r2.2xlarge 16 64 GB

Név, VCPU RAM GPU RAM

g2.large 4 16 GB 8 GB

g2.xlarge 8 32 GB 16 GB

g2.2xlarge 16 64 GB 32 GB

A projekt erőforrásmennyisége szabadon felhasználható:

 egyetlen nagy VM-ként (pl.: 1 db m2.xlarge típusú gép indításával)

 több kisebb VM-ként (pl.: 8 db m2.small típusú gép indításával)
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Virtuális gép létrehozása

Kattintsunk a Launch

Instance gombra.
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Virtuális gép létrehozása

Érdemes elnevezési konvenciókat alkalmazni a 

jobb áttekinthetőség kedvéért. Pl.: rövid 

funkcionális elnevezések.
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Virtuális gép létrehozása

A ↑ gombra kattintva tudjuk 

kiválasztani a kívánt képfájlt.

A kötetfájl törlése virtuális 

gép törlése esetén

A virtuális gép 

lemezméretének 

meghatározása
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Virtuális gép létrehozása

Kiválasztjuk a számunkra 

megfelelő erőforrás típust.
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Virtuális gép létrehozása

Válasszuk ki a 

kívánt hálózatot.

Ha minden beállítást 

megadtunk, kattintsunk a 

Launch Instance

gombra. 20



Virtuális gép létrehozása

Válasszuk ki a 

használni kívánt 

tűzfal beállításokat.
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Virtuális gép létrehozása

Válasszuk ki a 

használni kívánt SSH 

kulcsot.
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Virtuális gép létrehozása
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Virtuális gép létrehozása
Virtuális gép aktuális 

állapotának 

lementése képfájlba

Publikusan elérhető 

IP cím rendelése a 

virtuális géphez

Kötetek 

menedzselése 

virtuális gépekhez

Tűzfalszabályok 

menedzselése

Virtuális gép 

felfüggesztése

Virtuális gép 

újraindítása

Virtuális gép leállítása, 

újraépítése és törlése
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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.
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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 által 

eredetileg használt képfájl neve lesz. 26



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 törölni a gépet/gépeket.

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! 27



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.
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A virtuális gép elérése webes 

felületről

Előfordulhat, hogy a konzol nem reagál 

billentyűzet bementre, ebben az esetben 

érdemes a linket követni. A linket megnyitva 

a terminált teljes böngésző ablak méretben 

kapjuk meg.
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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:
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Kötethasználat

• Dedikált kötetek: érdemes az adatainkat külön (volume) köteteken 

tárolni, azaz nem a virtuális gépben lévő meghajtókon. Ezek ugyanis 

egyfajta virtuális pendrive-ként is funkcionálhatnak a virtuális gép 

példányok között.

• MBR partíciós tábla esetén a maximális partíció méret 2 TB méretű 

lehet. Ennél nagyobb partíció létrehozásához GPT típusú partíció 

létrehozására van szükség.

• A kötet csatolás után a virtuális gépen szükséges a köteten partíciót 

és fájlrendszert létrehozni.
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Kötet csatolása virtuális géphez

Kattintsunk a Create

Volume gombra.
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Kötet csatolása virtuális géphez
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Kötet csatolása virtuális géphez

A kötet csatolásához válasszuk a 

Manage Attachments opciót.
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Kötet csatolása virtuális géphez

Válasszuk ki azt a virtuális gépet, 

amihez csatolni szeretnénk a 

kötetet.
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Kötet csatolása virtuális géphez

Csatolást követően a kötetnél 

megjelenik, hogy melyik géphez 

csatoltuk.
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Kötet lecsatolása

A kötet lecsatolásához 

válasszuk a Manage

Attachments opciót.

A megjelenő ablakban kattintsunk a 

Detach Volume gombra. 38
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Hálózat és biztonság



Biztonságos-e az ELKH Cloud?

Felhasználói szempontból:

• Hálózat és adattárolás szempontjából is teljesen elkülönített felhasználói csoportok (projektek)

• Személy szerinti azonosítás és jogosultság-hozzárendelés

• eduID alapú biztonságos felhasználó azonosítás 

• 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
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Biztonsági csoportok
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Biztonsági csoportok

A csoportok utólagos 

szerkesztéséhez válasszuk 

ki az Edit Security Groups

opciót.
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Publikus IP cím hozzárendelése

Floating IP 

hozzárendeléséhez 

válasszuk a lenyíló 

listából az Associate

Floating IP opciót.
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Külső IP cím lecsatolása

A külső IP lecsatolásához 

válasszuk a Disassociate

Floating IP opciót.
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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→ Key Pairs → Create Key Pair

• Privát kulcs: generálást követően a kulcsot 

a rendszer letölti (erre csak 1x van lehetőség).
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Távoli elérés kulcsgenerálással
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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.
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Összefoglalás

• Virtuális gépek használata

• Képfájlok, kötetek kezelése

• Biztonsági csoportok (Tűzfalszabályok létrehozása)

• Publikus IP cím virtuális gépekhez rendelése

• Kulcs alapú SSH távoli hozzáférés virtuális gépekhez
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