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Alkamazásfelügyelet 
Ön hogyan csinálja?

• Automatizált  

• Biztonságos és stabil

• Hatékony és 
szabványosított

• Költséghatékony és 
kevés munkával járó

• Időigényes

• Hibákkal teli

• Bonyolult

• Költséges és 
munkaigényes
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Egy környezetet bárhová?

Alkalmazáskép /
Appliance

USB Stick /
Harddisk Image

Live CD/DVD
ISO

SUSE Cloud



SUSE Studio
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SUSE Studio
Állítsd össze egyszer és telepítsd mindenhová!

• Állíts össze, teszteld, 
telepítsd és felügyeld 
alkalmazásaidat SUSE 
Linux környezetben. 

• Telepítsd egyszerűen fizikai 
gépre, virtualizált, vagy felhő 
alapú rendszerbe! 
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Helyben vagy online?

• SUSE Studio onsite

• Fizetős termék

• Tartalmazza WebYast 
és SUSE Lifecycle 
Management Server 
szolgáltatásokat

• Támogatott

• SUSE Studio online

• Ingyenes

• A SUSE-nél fut

• A SUSE Lifecycle 
Management Server-t 
nem tartalmazza

• Nem támogatott

• Nincs rá SLA

susestudio.com
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SUSE Studio 1.2
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SUSE Studio 1.2



9

SUSE Studio
Saját konfiguráció építése 5 egyszerű lépésben

‒ 1. Alapparaméterek kiválasztása (pl. operációs rendszer, 
desktop környezet, architektúra). Használhatjuk a meglévő 
template-eket.

‒ 2. Csomagok hozzáadása (fennlévő listákból, vagy feltöltött 
RPM-ből).

‒ 3. Konfigurációs beállítások (hálózat, adatbázis, indítási 
paraméterek, logó háttér stb.).

‒ 4. Overlay fájlok hozzáadása az alkalmazás és/vagy a 
rendszer testre szabására.

‒ 5. A készülék elkészítése és tesztelése. (Praktikus először 
virtuális gépre, vagy life eszközre elkészíteni.)



SUSE Lifecycle Management Server
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SUSE Lifecycle Management Server

• Egy automatizált környezet, 
amelynek segítségével az 
operációs rendszer és 
alkalmazás frissítései 
egyszerűen telepíthetőek az 
ügyfelek rendszereire.
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SUSE Lifecycle Management Server
 Az alaprendszer frissítése

SUSE Lifecycle 
Management Server

Update Repository
V1.0 → V1.1

Rebuild Image V1.1

NCC

Updates, 
Fixes,

Patches

SLES Updates

Start Over ...



©  SUSE, All rights reserved.13

SUSE Lifecycle Management Server
A telepített rendszerek frissítése

SUSE Lifecycle 
Management Server

Create & Build Image V1.0

Customer

Deployed
Image

Deployed
Image

Deployed
Image

...

V1.0 → V1.1

V1.0



Újdonságok az 1.3-as verzióban
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Újdonságok

Dióhéjban: 

               Egyszerűbb telepítés felhőben

               Továbbfejlesztett virtualizáció támogatás

               Életciklus felügyelet
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