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Sammanfattning 

Servervirtualisering har blivit en allt vanligare syn inom IT-världen och 

särskilt för de som har stora serverparker eller för verksamheter som är ute 

efter att effektivisera och skära ner på sina kostnader. Eftersom att 

virtualisering tillåter konsolidering av hårdvara leder detta till en lägre 

energiförbrukning och behovet av stora lokaler minskar. Med 

servervirtualisering går det att köra samma arbetsbelastning på mindre antal 

servrar än det behövdes innan bytet till servervirtualisering. 

 

Då det kan vara svårt att hålla reda på vad ett virtualiseringssystem har för 

egenskaper och funktioner har vi i denna studie valt att göra en jämförelse 

mellan tre marknadsledande hypervisors från: VMware, Microsoft och Citrix. 

Innan jämförelsen redovisas i studiens tabeller presenteras en övergripande 

teoridel kring servervirtualisering och sedan en genomgång av de kategorier 

som ligger i fokus för jämförelsen. 

 

Studien kommer också att visa på hur en P2V-migrering går till med två av 

studiens virtualiseringssystem. En fysisk server med Windows Server 2012 

som har webbserverollen installerad migrerades utan problem till en virtuell 

maskin på respektive virtualiseringssystem. Därefter testades webbservern 

på den virtuella maskinen utan att några större problem uppstod. 

Migreringen utfördes med respektive migreringsverktyg för vSphere och 

Hyper-V. 

 

När jämförelserna var klara kom vi fram till att det inte var stora skillnader på 

de tre virtualiseringssystemen baserat på de kategorier som valdes ut för 

jämförelse i undersökningen. De största skillnaderna låg tyvärr bortom den 

här studiens omfång då leverantörerna oftast använder sina 

virtualiseringssystem tillsammans med andra produkttyper som kompletterar 

deras hypervisors.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Via skolgången bildades en stark uppfattning om att servervirtualisering är 

på framfart och detta bidrog till att vidare undersöka ämnet på ett djupare 

plan. Servervirtualisering är en teknik som idag blir allt vanligare och 

fortsätter att öka. Några av anledningarna till detta är att tekniken bidrar till 

konsolidering av hårdvara, förbättrad tillgänglighet, förenklad hantering och 

administration. Detta bidrar också till lägre kostnader eller tidsbesparingar 

för den som använder sig av servervirtualisering.Genom att vara informerad 

om de ledande virtualiseringssystemens funktioner och egenskaper som 

finns på marknaden idag blir det lättare att välja bland de produkter som 

finns inom servervirtualisering. 

 

Migrering innebär att ett system flyttas från en server till en annan och efter 

att ha läst vår studie är tanken att läsaren skall ha övergripande förståelse 

för hur en migrering går till med varje virtualiseringssystem.  

1.2 Målsättning och syfte 

Undersökningens mål var att introducera läsaren till begreppet 

servervirtualisering och därefter göra en jämförelse mellan tre 

marknadsledande virtualiseringssystem från leverantörerna VMware, 

Microsoft och Citrix. Jämförelserna som gjorts visar på de funktionella 

skillnader som finns mellan virtualiseringssystemen, dess egenskaper ställt 

mot varandra, samt deras olikheter och de grundläggande hårdvarukrav ett 

virtualiseringssystem kan ha. 

 

Målet var också att utföra en P2V-migrering för varje virtualiseringssystem 

som valdes ut i studien och sedan rapportera om varje utförd migrering i 

studiens genomförandedel. 

1.3 Metodik 

Arbetets utredningsdel består av en övergripande introduktion till 

servervirtualisering och sedan en jämförelsedel som delades upp i en 

teoridel tillsammans med en jämförande tabell där egenskaper och 

funktioner är sammanställda för att lättare få en överblick av varje 

virtualiseringssystem. Genomförandedelen med PV2-migreringen utfördes 

med hjälp av två fysiska servrar där en fysisk till virtuell migrering skulle 
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testas för varje virtualiseringssystem. Varje migrering dokumenterades och 

resultatet sammanställdes sedan i studien. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer ligga på en grundlig nivå med fokus på teori kring 

servervirtualisering. Studien jämför endast funktioner och egenskaper för 

virtualiseringssystemen vSphere, Hyper-V och XenServer. Inga mätningar 

eller fysiska tester relaterade till utredningens jämförelse av 

virtualiseringssystemen finns med och studien kommer enbart att jämföra 

hypervisors av typ 1. De praktiska tester och jämförelser som utfördes var 

enbart till för att påvisa hur en P2V-migrering går till för varje 

virtualiseringssystem. 
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2 Utredning 

2.1 Servervirtualisering 

Idag är servervirtualisering en av de vanligaste virtualiseringstyperna och det 

finns ett flertal virtualiseringssystem tillgängliga på marknaden. Det är inte 

alltid lätt för en oerfaren person att på förhand veta vilket 

virtualiseringssystem som bör användas. Därför kan det vara bra att vara 

påläst om tekniken och samtidigt känna till vilket utbud som finns innan valet 

av virtualiseringssystem fattas [1] [2]. 

 

De som utnyttjar servervirtualisering idag är oftast företag och organisationer 

som oavsett storlek eller form vill konsolidera1 eller omvandla sina 

existerande dataresurser till virtuella arbetsbelastningar2 för att matcha de 

krav som ställs på IT-tjänster i dagens verksamheter. Servervirtualisering är 

även en av grundkomponenterna för de som kör olika typer av 

molninfrastrukturer så som publika, privata eller hybridmoln och därför 

utvecklar nu de flesta leverantörer av virtualiseringssystem produkter i 

riktningen för molntjänster3 och infrastruktur som en tjänst4. 

Servervirtualisering leder även till ett förbättrat Service Level Agreement 

(SLA) då nertid (downtime) kan minimeras med hjälp de senaste 

virtualiseringssystemens migreringstekniker [2] [3] [4]. 

 

Servervirtualisering utvecklades redan på 60-talet av IBM som ett 

experiment och tekniken fick sitt genombrott i början av 2000-talet genom 

företaget VMware. Tack vare innovatörer som IBM används fortfarande 

liknande teknik idag då grundsyftet att minska kostnader genom 

konsolidering av hårdvara är densamma. Med servervirtualisering minskas 

den totala ägandekostnaden, även kallad Total Cost of Ownership (TCO), då 

exempelvis strömförbrukning minskas och det inte krävs lika stora lokaler då 

samma arbetsbelastning kan köras på mindre antal servrar [2] [5]. 

                                                      
1 Inom servervirtualisering innebär konsolidera att minska kostnader genom 
att utnyttja hårdvarans resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. 
2 Från engelskans ”workload”, andelen arbete som kan utföras inom en 
specifik tidsperiod. 
3 Kallas även datormoln eller molnet, är IT-tjänster som tillhandahålls över 
internet som t.ex. serverprogram, datalagring och tillämpsprogram. 
4 IaaS (Infrastructure as a Service), är företagsklassade molntjänster som 
erbjuder tillgång datorresurser i en virtualiserad miljö. Genom virtualiserad 
hårdvara (datorinfrastruktur) som erbjuds går det att bygga sina egna IT-
lösningar. 
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Beroende på vilken virtualiseringsmodell som används idag är 

grundprincipen alltid densamma, att konsolidera hårdvara vilket möjliggör 

virtuella miljöer som är isolerade från varandra på en och samma server. En 

fördel med detta blir då att hantering förenklas genom centraliserade verktyg 

för att administrera den virtuella miljön. Till exempel blir det lättare att 

migrera virtuella maskiner från en äldre till en ny server eller att planera och 

utföra en säkerhetskopiering. Tillgängligheten av en virtuell maskin kan 

också förbättras med olika typer av feltoleransstöd i ett virtualiseringssystem. 

Detta är några av alla de fördelar som kommer med användandet av 

servervirtualisering [4] [5]. 

2.2 Virtualiseringsmodeller 

Virtualisering av system kan enligt Miller delas upp i olika modeller beroende 

på hur hårdvaran konsolideras. Några av dessa modeller av 

virtualiseringssystem är: hårdvarupartitionering och virtuella maskiner [4]. 

 

Begreppet hårdvarupartitionering bygger på att hårdvaran på den fysiska 

maskinen delas in i fysiskt elektriska partioner som är oberoende av 

varandra. Detta sätt att virtualisera erbjuder den högsta typen av isolation 

mellan konsoliderade maskiner som skapats genom segregering av 

hårdvaran men det är även den typ som är minst flexibel av alla 

virtualiseringmodeller. Den här typen av virtualisering lämpar sig bäst till 

affärskritiska arbetsbelastningar där tillgängligheten på en tjänst är en viktig 

faktor enligt Miller och direktkontakten med hårdvaran även förbättrar 

prestandan. Som exempel erbjuder Oracle en servertyp (SPARC Enterprise 

M-Series) som använder sig av denna typ av teknik [4]. 

 

Virtuella maskiner är den modell som är mest frekvent bland 

servervirtualisering idag. En virtuell maskin (VM) styrs av ett 

abstraktionslager av mjukvara som installeras ovanpå hårdvaran på servern 

eller ovanpå ett värdoperativsystem, se Figur 1. Detta abstraktionslager 

kallas för en hypervisor som agerar som resursfördelare till de virtuella 

maskinerna som skapas på servern [2] [4]. 

 

Virtuella maskiner kan delas upp i tre olika typer. Dessa tre typer av 

virtualisering är: hårdvaruvirtualisering, mjukvaruvirtualisering och virtuella 

zoner [2]. 
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2.2.1 Hårdvaruvirtualisering 

Hårdvaruvirtualisering som också benämns ”native” och ”bare-metal” är en 

hypervisor av typ 1. Detta innebär att hypervisorn har direktkontakt med den 

fysiska hårdvaran och kan ses som ett litet operativsystem som sköter 

kommunikationen mellan hårdvaran och de virtuella maskinerna som körs 

på den. Hårdvaruvirtualisering är även den typen som är populärast inom 

servervirtualisering då den erbjuder hög flexibilitet och hantering utan att 

offra för mycket av prestandan eller säkerheten. De flesta hypervisors har en 

virtuell maskin som agerar huvudpartition och övervakar de övriga virtuella 

maskinerna (underpartitioner) i samma server, se Figur 1. Huvudpartitionen 

innehåller styrmjukvara för att hantera de andra underpartionerna [4] [6]. 

 

Idag är denna typ av hypervisor en viktig grundkomponent i olika typer av 

publika, privata och hybridmoln som finns ute på marknaden. Som exempel 

använder Microsofts molnplattform Azure sig av Hyper-V som är en viktig 

grundkomponent för att kunna erbjuda deras molntjänster [6] [7]. 

 

 

Figur 1: Hypervisor av typ 1 med en huvudpartition [8]. 

 

Styrmjukvaran kan även vara integrerad direkt i en hypervisor, se Figur 2. 
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Figur 2: Hypervisor av typ 1 utan en huvudpartition [8]. 

2.2.2 Mjukvaruvirtualisering 

Mjukvaruvirtualisering är en hypervisor av typ 2 som installeras ovanpå ett 

värdoperativsystem. Figur 3 visar på hur en typ 2 hypervisor är uppbyggd. 

Mjukvaruvirtualisering lämpar sig bra till desktopmiljöer som skola, test och 

utveckling. Vid exempelvis utveckling finns ett behov av konsistenta 

utvecklingsmiljöer som snabbt kan sättas upp. Vagrant är ett sådant verktyg 

och det använder sig av mjukvaruvirtualisering i VirtualBox eller VMware 

Workstation för att lägga upp färdiga utvecklingsmiljöer inom bland annat 

webbutveckling som kan laddas hem från molnet [4] [9]. 

 

Figur 3: Hypervisor av typ 2 (mjukvaruvirtualisering) [2]. 
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2.2.3 Virtuella zoner  

Virtuella zoner som även kallas för virtuella containrar eller 

operativsystemsvirtualisering skiljer sig från hur virtuella maskiner eller 

hårdvarupartitionering (båda innehåller oftast en virtuell miljö med en 

isolerad instans av ett operativsystem) fungerar. I virtuella zoner används 

istället funktioner från värdoperativsystemet för att skapa virtuella miljöer 

som inte är separata kopior av värdoperativsystemet. Den virtuella zonen 

framstår då som en separat individuell instans av värdoperativsystemet [2] 

[4]. 

 

De flesta implementationerna av virtuella zoner använder sig av samma 

operativsystem som värdoperativsystemet de ligger på men det finns 

undantag där zonen kan agera som ett helt annat operativsystem. Virtuella 

zoner är den typ som är mest flexibel men den har även den lägsta graden 

av isolation mellan virtuella miljöer. Virtuella zoner är beroende av 

värdoperativsystemets kärna5 till skillnad från en virtuell maskin som är 

beroende av hypervisorn [2] [4]. 

2.3 Migrering 

Begreppet migrering kan ses som en process där en virtuell miljö flyttas från 

en fysisk server till en annan. Servervirtualisering har förenklat möjligheterna 

för migrering tack vare virtuella maskiners flexibilitet. Fördelen med 

migrering inom servervirtualisering är att onödiga kostnader som kan uppstå 

till följd av en installation eller konfiguration av ett nytt operativsystem på en 

ny server kan undvikas helt. Administrationen underlättas även vid underhåll 

av flera maskiner då det arbetet kan skötas via olika typer av centrala 

hanteringssystem för ett virtualiseringssystem [2] [4]. 

 

Nödvändigt underhåll av hårdvara i en server har även förenklats tack vare 

den migrering som tillåts med servervirtualisering. Det går till exempel att 

tillfälligt flytta alla virtuella maskiner på en server till en temporär tillgänglig 

server för att sedan flytta tillbaka dem när servern är funktionell igen [4]. 

 

 

                                                      
5 Från engelska termen ”kernel”, är operativsystemskärnan och ses som den 
innersta delen av ett operativsystem. Har uppgifter som att starta systemet, 
hantera resurstilldelning och sköter kommunikation med hårdvaran. 
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Servrar som har hög arbetsbelastning kan exempelvis även via migrering 

flytta över virtuella maskiner till mindre upptagna servrar för att jämna ut 

arbetsbelastningen. Migrering används även för minimering av 

katastrofsituationer och säkerhetskopiering av arbetsbelastningar [4]. 

 

Innan en eventuell migrering utförs bör momentet planeras utefter de krav 

som sätts på nertid (exempelvis ett SLA). Migreringsdestinationen som 

exempelvis kan vara en ny server bör vara helt färdigställd och konfigurerad 

innan en migrering utförs. Arbetsbelastningen bör även vara så liten som 

möjligt alternativt helt avstängd på migreringskällan [2] [4]. 

 

Inom virtuell migrering används de tre typerna: kall-, varm- och livemigrering. 

Migreringstyperna skiljer sig beroende på hur de påverkar den aktiva 

arbetsbelastningen (exempelvis aktiva sessioner och öppna transaktioner) 

under en migreringsprocess. Mängden nertid skiljer sig även bland 

migreringstyperna [4]. 

2.3.1 Kall migrering 

Vid kall migrering måste migreringskällan vara helt avstängd för att 

migreringen ska kunna utföras. Vanliga typer av kall migrering kan vara P2V 

(physical-to-virtual) och V2V (virtual-to-virtual). V2V används för exempelvis 

flytt av servrar mellan virtualiseringssystem från exempelvis Microsoft till 

VMware medan P2V används för flytt av en fysisk server till en virtuell 

maskin. En P2V-migrering kan vara till nytta där enstaka viktiga servrar 

tillfälligt skall flyttas över till ett virtualiseringssystem på grund av att servern 

är för gammal eller att man vill virtualisera sina fysiska servrar för att spara 

pengar genom konsolidering av deras hårdvara. När överföring av 

applikationer, data och inställningar till en ny virtuell maskin inte är en 

lösning så kan P2V vara ett bra alternativ [2] [4] [10] [11]. 

2.3.2 Varm migrering 

Varm migrering skiljer sig från kall migrering då inget krav på omstart finns 

på migreringskällan. Flytten sker istället när servern körs, vilket resulterar i 

att nertiden inte är lika hög. Aktiviteterna som körs i den virtuella miljön 

påverkas inte på samma sätt eftersom den virtuella maskinens I/O-

operationer tillfälligt pausas under en migrering [4]. 
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2.3.3 Livemigrering 

Livemigrering har möjligheten att flytta virtuella maskiner till en ny plats utan 

att tillgängligheten påverkas för den virtuella maskinen. Skillnaden mot varm 

migrering är att I/O-operationer inte pausas under en migrering. För att 

livemigrering skall fungera krävs det oftast att gästoperativsystemet har ett 

integreringspaket från virtualiseringssystemet installerat. Förutsatt att 

gästoperativsystemet är VSS-medvetet eller har liknande teknik möjliggörs 

livemigrering av den virtuella maskinen. Fördelen är då att ingen extra 

konfiguration i själva gästoperativsystemet behöver göras för att en 

migrering skall fungera [3] [4]. 

2.3.4 Direktkontrollpunkt (Live snapshot) 

En direktkontrollpunkt möjliggör att en kontrollpunkt (snapshot6 eller 

checkpoint7) kan skapas när den virtuella maskinen körs. 

Virtualiseringssystemet klarar då av att starta en ny virtuell maskin från 

kontrollpunkten och exempelvis kan detta användas till att testa nya patchar 

eller mjukvarukonfigurationer innan de installeras [3] [12]. 

2.4 En hypervisors hårdvarukrav 

Alla hypervisors av typ 1 har grundläggande hårdvarukrav på systemen de 

körs på och gemensamt för alla är krav på Intel VT eller AMD-V 64-bit x86 

baserade processorer. Det är viktigt att inställningen för 

hårdvaruvirtualisering är påslagen i BIOS för att kunna köra med fullt stöd för 

virtualisering och många virtualiseringssystem kollar även att denna 

inställning är påslagen när de installeras [6] [13]. 

 

Intel VT och AMD-V är hårdvaruvirtualiseringsteknik som tillåter en 

hypervisor att på ett effektivt sätt hantera osäkra x86 

virtualiseringsinstruktioner som en virtuell maskin kan återkalla under 

normala körförhållanden. I första generationens virtualiseringssystem 

användes långsamma och komplexa mjukvarulager för att emulera en 

virtuell maskins maskinkod och för att skriva om osäkra x86 instruktioner i 

realtid. Hårdvaruvirtualiseringstekniken Intel VT och AMD-V tillåter en 

hypervisor att fånga upp dessa instruktioner vilket påverkar prestandan 

avsevärt för gästoperativsystemet [6] [13]. 

                                                      
6 Snapshot är en term som b.la. VMware använder sig av för kontrollpunkter. 
7 Microsofts term för en kontrollpunkt av en virtuell maskin. 
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Leverantörer av virtualiseringssystem har även kompatibilitetslistor för den 

hårdvara som är testad med deras system och som de erbjuder support mot 

[6] [13]. 

2.5 Valet av virtualiseringssystem 

Valet av virtualiseringssystem är beroende av vilka egenskaper och 

funktioner som man kan tänkas använda sig av. Genom att dela upp dessa 

egenskaper och funktioner i kategorier som prestanda, skalbarhet, lagring, 

nätverk och extrafunktioner går det lättare att jämföra hypervisors likheter 

och olikheter inom dessa områden för att sedan ha en grund för valet av sitt 

virtualiseringssystem [1]. 

 

Det är viktigt att känna till arbetsbelastningen som uppstår när 

virtualiseringssystemet väl är igång och redo för att köras i produktion. En 

stor del av arbetsbelastningen kan förutsägas genom att ta reda på vilken 

processorhastighet eller arkitektur som behövs och antalet processorer eller 

kärnor som krävs [1]. 

 

Det är även viktigt att känna till de fysiska kraven som ställs på nätverket 

som till exempel bandbredd och fördröjning8. Vid lagringsaspekten är det 

viktigt att tänka på om virtualiseringssystemet har stöd för den tänkta 

lagringslösningen som skall användas. Exempelvis kan ett SAN användas 

för att lagra virtuella maskiner och en fråga att ställa sig är då: Klarar 

virtualiseringssystemet av att utnyttja alla egenskaper i ditt SAN? [1]. 

 

Vilka krav som ställs på minneshastighet och storlek är viktigt att ha kunskap 

om då minne är en viktig resurs i servervirtualisering. Hur kraven på ”peak9” 

och ”average10” ser ut för hårdvaran på timbasis, dagligt, veckobasis, 

månadsvis eller årsvis, är en fråga som kan vara viktigt i valet. Andra viktiga 

frågor som kan behövas ställas är: Vilka kravs ställs på nertid som driftstopp 

eller driftavbrott? Vilken storlek på dataförslut är accepterad? Alla är frågor 

som kan tänkas påverka valet av ett virtualiseringssystem beroende på 

systemets stöd för den tänka hårdvaran som kanske redan finns tillgänglig 

sen innan eller planeras att anförskaffas [1]. 

 

                                                      
8 Från engelskans latency. 
9 När hårdvaran utnyttjas till max vid ett enstaka tillfälle. 
10 Den genomsnittliga utnyttjandegraden av hårdvaran. 
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2.6 Studiens tre virtualiseringssystem 

I denna studie har tre olika hypervisors av typ 1 valts ut för undersökning 

och teoretisk jämförelse av deras funktioner och egenskaper. De tre olika 

hypervisors som valdes ut är idag bland de marknadsledande 

virtualiseringssystemen. VMware vSphere också känt som ESX/ESXi, 

Microsofts Hyper-V och Citrix XenServer valdes ut till studien med stöd från 

en undersökning gjord av Gartner [14]. 

 

Alla leverantörer erbjuder sin hypervisor kostnadsfritt men då oftast utan 

support och med begränsad funktionalitet på grund av att det kan behövas 

extra mjukvara för att utnyttja en hypervisor fullt ut. Då studien fokuserar på 

att jämföra dessa hypervisors mot varandra så ställs enbart de utgåvorna 

som innehåller mest funktioner mot varandra [12]. 

2.6.1 VMware vSphere 5.5 

Inom servervirtualisering är VMware den leverantör som har funnits längst 

på marknaden och de har flera års försprång mot dagens konkurrenter. 

VMware grundades 1998 i Palo Alto i Kalifornien och deras första produkt 

hette Workstation 1.0 som lanserades ett år senare (1999) till Windows och 

Linux. Den versionen kunde skapa virtuella maskiner i ett befintligt 

operativsystem. Den första serverprodukten kom år 2001 och 

introducerades då under namnet VMware ESX Server 1.0 [5]. 

 

Idag anser VMware själva att deras virtualiseringsteknik är den mest mogna 

och omfattande som finns på marknaden. De flesta undersökningar visar 

oftast på att VMware är den leverantör inom servervirtualisering som är 

störst ute bland företag och organisationer oavsett storlek. Med över 50 

kontor i samtliga världsdelar och drygt 14000 anställda har de idag över 

500 000 kunder som använder deras produkter i någon form [5] [14]. 

 

VMware har de senaste åren satsat på att utveckla produkter för 

molntjänster och inget visar på att deras riktning kommer att ändras. De 

fokuserar idag på datacenters och produkter som båda är beroende av 

deras servervirtualiseringssystem för att virtualisera servrar med nätverk, 

lagring, och säkerhet som enkelt kan hanteras av användaren [8] [15]. 
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VMwares vCenter Server är ett centraliserat hanteringssystem för 

administration av en till flera vSphere servrar och säljs separat. Det finns 

även en webbaserad klient som introducerades i version 5 av vSphere som 

körs mot en vCenter Server. Det finns även en gratisklient till Windows som 

är till för att hantera enskilda vSphere servrar [8]. 

2.6.2 Microsoft Hyper-V 2012 R2 

Hyper-V introducerades först 2008 som en del av Windows Server 2008 och 

sedan dess har Microsoft släppt en ny uppdaterad version av sin hypervisor 

tillsammans med alla nya upplagor av sin Windows Server produkt. Den 

senaste versionen av Hyper-V lanserades tillsammans med Windows Server 

2012R2 och finns även som en dedikerad produkt vid namn Hyper-V Server 

som går att ladda ner kostnadsfritt via Microsofts webbsida för produkten. 

Den dedikerade produkten innehåller exakt samma funktioner som Hyper-V i 

Windows Server 2012R2 och installeras som en Server Core-installation. 

Hanteringen och administration sköts då via Server Manager på ett annat 

system. Det går även att sköta hanteringen med PowerShell-kommandon 

direkt på systemet eller via ett annat system [6]. 

 

Precis som VMwares vSphere använder Microsofts hypervisor sig av ett 

integrationspaket som installeras på varje gästoperativsystem. I Microsofts 

fall kan det redan vara förinstallerat på ett operativsystem som Windows 8. 

Microsoft arbetar även med att aktivt förbättra integrationspaketet i Linux och 

erbjuder bra stöd för de populäraste distributionerna där några har direkt 

stöd för Hyper-V direkt i sin kärna [6]. 

 

När Hyper-V installeras som en roll i Windows Server går det att dra 

slutsatsen att det är en hypervisor av typ 2 som blev installerad eftersom 

operativsystemet redan var på plats och hypervisorn installerades efteråt. I 

själva verket konverteras hela operativsystemet till en huvudpartition när den 

startas upp för första gången efter installationen av Hyper-V rollen. Hyper-V 

rollen blir då effektivt en hypervisor av typ 1 och huvudpartionen kommer 

sedan alltid att laddas in före de eventuella underpartioner (virtuella 

maskiner) som finns tillgängliga på servern [6]. 

 

Microsoft erbjuder även central hantering av Hyper-V med hjälp av System 

Center 2012R2 där hanteringen av virtuella maskiner sker genom 

komponenten Virtual Macine Manager (VMM). Det är framförallt en lösning 
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för lättare hantering och konfiguration av flera Hyper-V servrar och deras 

virtuella maskiner, nätverk- och lagringsresurser [16]. 

2.6.3 Citrix XenServer 6.5 

XenServer är resultatet av ett öppet källkodprojekt som startades år 2013 

och leds av företaget Citrix. Innan dess fanns produkten enbart i stängd form 

men komponenter som Xen var fortfarande öppen källkod [17] [18]. 

Citrix produkt består av en rad olika komponenter som har paketerats ihop 

för att bilda XenServer. Huvudkomponenten Xen fungerar som själva motorn 

i XenServer och är själva hypervisorn. XAPI är en viktig komponent som 

också ingår och fungerar som en uppsättning av verktyg för att hantera Xen 

[19]. 

 

De övriga komponenterna som ingår är XenCenter vilket är ett grafiskt 

verktyg för att hantera administrationen av XenServer och går enbart att 

installera på Windows. I den senaste versionen (XenServer 6.5) har Citrix 

återinfört ett officiellt stöd för Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager (SCVMM) 2012 genom ett installerbart tilläggspaket som följer med 

till betalversionen av XenServer [20] [19]. 

 

XenServer tools är ett annat viktigt verktyg som medföljer för att snabba på 

I/O-operationer på installerade gästoperativsystem i virtuella maskiner 

genom att installera drivrutiner för hårdvaruvirtualisering. Om systemet 

saknar stöd för hårdvaruvirtualisering (Intel VT & AMD-V) begränsas 

användaren till att enbart köra linuxbaserade paravirtualiserade11 

gästoperativsystem [20] [21]. 

 

Citrix erbjuder en betalversion för XenServer där support ingår och en 

kostnadsfri version utan support. Den kostnadsfria versionen saknar 

automatisering av säkerhetsfixar, paketuppdateringar, buggfixar och 

underhålluppdateringar [20]. 

 

Citrix har inte haft något stöd för P2V sedan versionen XenServer 6.1 från 

2012 som släpptes tillsammans med verktyget XenServer Conversion Tools. 

Det officiella stödet för P2V-migrering togs därför bort när XenServer 6.2  

                                                      
11 Tillåter virtualisering utan stöd för det i hårdvaran (Intel VT och AMD-V). 
Dock så krävs det stöd för tekniken i operativsystemets kärna, vilket de 
flesta linuxdistributioner har idag. 
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släpptes 2013. Den som vill utföra en P2V-migrering till XenServer kan 

istället vända sig till tredjepartsprogramvara eller använda sig av vSphere 

eller Hyper-V för att utföra en P2V-migrering och sedan importera deras VM 

med en V2V-migrering som XenServer fortfarande har stöd för [22]. 

2.7 Prestanda, skalbarhet och extrafunktioner 

Möjligheten att kunna utnyttja hårdvaran fullt ut ses numera som ett krav och 

därför är det viktigt att virtualiseringssystemet motsvarar de krav som ställs 

på dagens och framtidens arbetsbelastningar som kan tänkas köras på dem. 

Det kan vara av vikt att känna till vilka hårdvarubegräsningar en hypervisor 

har på processor och minne när en virtuell maskin skapas och konfigureras 

på servern. Genom att känna till en hypervisors begränsningar i kombination 

med serverns hårdvara kan det bli lättare att planera antalet virtuella 

maskiner som kan körs på en server och samtidigt ha koll på att de körs så 

optimalt som möjligt [1] [3]. 

 

Funktioner som kluster kan förbättra skalbarhet och hög tillgänglighet via 

klusterstödet i ett virtualiseringssystem. Med extrafunktioner menas övriga 

funktioner som antingen är självständiga eller kompletterande. Exempelvis 

är P2V en självständig funktion då den installeras separat som ett 

självständigt program. Ett exempel på en kompletterande funktion är 

strömhantering då den används av bland annat klusterstödet i Hyper-V, 

DPM (Distributed Power Management) i vSphere och Workload Balancing i 

XenServer [3] [4] [12]. 

2.7.1 Dynamisk minnesallokering 

Dynamisk minnesallokering skapar möjlighet för virtuella maskiner att 

allokera minne dynamiskt efter arbetsbelastningen som körs på dem. Vilket 

resulterar i att möjligheten att köra flera virtuella maskiner på en server än 

om det varit statiskt minnesallokering satt på de virtuella maskinerna [3] [23]. 

 

När dynamiskt minne används måste ett värde sättas på uppstartsminnet. 

Detta uppstartsminne är den mängd arbetsminne som krävs för att starta 

gästoperativsystemet på den virtuella maskinen och det går oftast åt mer 

arbetsminne vid en uppstart av gästoperativsystemet än under normal drift 

[23]. 
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Det går även att reservera ett minsta värde på arbetsminnet som en 

konfigurationsinställning i de flesta virtualiseringssystem. Vid behov kan 

även maximumvärdet för den virtuella maskinens arbetsminne ändras som i 

normalt fall är automatiskt satt utav virtualiseringssystemet [23]. 

2.7.2 Statiskt minnesallokering 

Med statisk minnesallokering sätts ett fast värde på mängden arbetsminne 

som en virtuell maskin kan utnyttja. Fördelen med att statiskt allokera 

arbetsminnet är att det krävs mindre beräkningscyklar från processorns sida 

än vid dynamisk minnesallokering [3]. 

 

Användningsområdet för statisk minnesallokering kan vara att garantera att 

gästoperativsystemets applikationer får en viss mängd arbetsminne och då 

krävs det statisk minnesallokering för att reservera den mängd som behövs 

[23]. 

2.7.3 NUMA (Non-Uniform Memory Access) 

Microsofts SQL Server och studiens tre hypervisors är exempel på mjukvara 

som är ”NUMA-aware” vilket betyder att de kan köras på en server med 

hårdvara som har stöd för NUMA utan att några extra inställningar behöver 

göras. I takt med att processorers prestanda förbättras och deras antal ökar i 

en server blir det allt svårare att hantera den minnesfördröjning som uppstår 

i samband med denna ökning. För att kringgå detta har NUMA-arkitekturen 

tagits fram för att hantera en skalbar lösning på detta problem [3] [24].  

 

NUMA är en datorarkitektur som används i en multiprocessorserver, där 

åtkomsttid till en minnesenhet påverkas dess fysiska placering relativt till 

processorn. Med NUMA kan processorn få snabbare tillgång till sitt lokala 

minne än ett icke lokalt minne på samma moderkort. Detta eftersom det 

lokala minnet är dedikerat till sin processor och inte delas med övriga 

processorer [3] [24]. 

 

Genom att exponera NUMA-topologin från den fysiska servern till den 

virtuella maskinen kan prestandan förbättras på applikationer som körs i 

operativsystemet, dock krävs det att applikationen är NUMA-medveten vilket 

innebär att det finns stöd för NUMA-optimering av applikationen. Sådana 

applikationer kan vara en SQL-server som utför egna minnesoptimeringar 

med hjälp av NUMA [3] [24]. 
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2.7.4 Kluster 

Klusterfunktionen är en viktig del i ett virtualiseringssystem på grund av att 

den erbjuder hög tillgänglighet av virtuella maskiner. Med hög tillgänglighet 

menas att de virtuella maskinerna kan flyttas över till andra lediga noder i ett 

serverkluster om deras nod stängs av eller går ner oväntat. En nod är i 

själva verket en server som är en del av ett kluster som består av två eller 

flera noder för att fungera. Klusterstödet kan se olika i ett 

virtualiseringssystem men grundkonceptet är detsamma oberoende 

leverantörernas tekniska lösningar för att göra en virtuell maskin högt 

tillgänglig och flexibel genom livemigrering [3] [25]. 

2.7.5 Strömhantering och underhållsläge 

Genom användning av strömhantering12 kan servrar beroende på belastning 

automatisk stängas av eller startas upp vid behov. När en server stängs ner 

flyttas deras virtuella maskiner till en annan tillgänglig server som har 

kapacitet att hantera den nya belastningen. Med detta kan antalet servrar 

som är igång minimeras för att spara energi [12] [3]. 

 

I det fall en server behöver stängas ner för underhåll kan ett underhållsläge13 

aktiveras i de flesta virtualiseringssystem och då migreras alla virtuella 

maskiner på den berörda servern över till en annan tillgänglig server innan 

den berörda servern stängs ner på ett säkert sätt [12] [3]. 

2.7.6 Driftändring av hårdvara (Hot Add/Plug) 

Detta är en funktion som möjliggör hårdvaruförändringar under drift där 

exempelvis tillägg av komponenter såsom processor, minne, hårddiskar och 

nätverkskort kan bytas ut och läggas till i en server. Det förutsätter även att 

gästoperativsystemet och hypervisorn har stöd för funktionen. Vissa 

applikationer i den virtuella maskinen kan påverkas av de tillagda 

komponenterna och en sådan driftändring bör planeras för att undvika 

komplikationer för de applikationer som körs i den virtuella maskinen [12]. 

  

                                                      
12 Power Management från engelskan. 
13 Maintenance Mode från engelskan. 
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2.7.7 Jämförelse av prestanda, skalbarhet och extrafunktioner 

 

  Microsoft 

Hyper-V [12] [3] 

VMware 

vSphere [12] [3] 

Citrix 

XenServer [12]  
(Windows / Linux) 

S
E

R
V

E
R

 

Logiska processorer 320 320 160 

Minne per server 4TB 6TB 1TB 

VMs per server 1024 512 500 / 650 

Virtuella CPUs per server 2048 4096 4000 / 12000 

V
M

 

Virtuella CPUs per VM 64 64 16 / 32 

Minne per VM 1TB 4TB 192GB 

NUMA-stöd Ja Ja Ja 

K
L

U
S

T
E

R
 

Maximalt antal noder 64 32 16 

Maximalt antal VMs 8000 4000 - 

E
X

T
R

A
F

U
N

K
T

IO
N

E
R

 

Strömhantering Ja Ja Ja 

Underhållsläge Ja Ja Ja 

Driftändringar av hårdvara 
Ja 

Minne, Disk 

Ja 
CPU, Minne, Disk, 

NIC 

Ja 
Disk, NIC 

P2V Ja Ja Nej 

 Direktkontrollpunkt Ja Ja Ja 

Tabell 1: Jämförelse av prestanda, skalbarhet och extrafunktioner. 
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2.8 Lagring och nätverk 

För att klara av de ständigt ökande kraven på lagring och nätverk i virtuella 

maskiner krävs stöd för den senaste marknadsaktuella tekniken inom dessa 

områden på ett virtualiseringssystem. Det är inte alla system som har stöd 

för den senaste tekniken och stödet på tredjepartstillägg eller varierande 

implementationer av en ny teknik kan skifta [3]. 

 

Avancerade virtuella nätverksswitchar hanterar nätverkskommunikationen 

mellan virtuella maskiner på servern och de kommunicerar även med 

nätverkshårdvaran via hypervisorn för att komma åt det externa fysiska 

nätverket, se Figur 4. Dessa nätverksswitchar kan få utökade 

nätverksegenskaper via tillägg från tredjepartsleverantörer och beroende på 

virtualiseringssystem byts hela nätverksswitchen ut alternativt är den utökbar 

(extensible) [3] [12]. 

 

 

Figur 4: Nätverk med en avancerad virtuell switch [3]. 

För att förbättra feltoleransen och prestandan i virtuella maskiner är NIC 

Teaming en viktig nödvändighet för till exempel affärskritiska virtuella miljöer. 

Förutsatt att virtualiseringssystemet har stöd för tekniken i deras virtuella 

nätverksswitch kan den virtuella maskinen dra nytta av failover och den 

lastbalansering som NIC Teaming kan erbjuda [26] [27] [12]. 
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Ett mål i virtuell nätverkskommunikation är att komma så nära den riktiga 

underliggande hårdvaran som möjligt och utnyttja dess prestanda mer 

optimalt. Genom att använda den beräkningskraft som till exempel ett 

nätverkskort kan klara av för att hantera nätverkstrafik istället för att låta 

processorn sköta beräkningarna så avlastas och frigörs fler resurser i 

servern för andra viktiga uppgifter [3]. 

 

De flesta virtualiseringssystemen har olika stöd beroende på vad som kan 

avlastas (pass through) på serverns nätverkshårdvara. Ett exempel på 

avlastning är den SRV-IOV-funktionalitet som finns på det fysiska 

nätverkskortet och som används för att utföra beräkningar av I/O-

genomströmningen av nätverkstrafik. Med SRV-IOV kan den virtuella 

maskinen kringgå den virtuella nätverksswitchen i virtualiseringssystemet 

helt och hållet eftersom den virtuella nätverksswitchen använder processorn 

för att utföra beräkningar av nätverkstrafik så avlastas dessa beräkningar 

istället på den fysiska nätverkshårdvarans SRV-IOV-funktionalitet. På detta 

sätt avlastas serverns processorer samtidigt som nätverksfördröjningen 

också minskar [12] [3]. 

 

Andra avlastningsstöd som stödjs beroende på virtualiseringssystem är TSO 

(TCP Segmentation Offload) och IPsec (IP Security). TSO är en annan 

teknik som likt SRV-IOV förbättrar genomströmningen av nätverkstrafik på 

nätverkskort med hög bandbredd genom att avlasta serverns processor. 

Detta görs genom att köa upp nätverkspaket till en större buffert för att 

sedan låta nätverkskortet dela upp dem i mindre separata paket. Förutsatt 

att virtualiseringssystemet och nätverkskortet har stöd för IPsec slipper 

serverns processor utföra IPsec-dekryptering och kryptering åt den virtuella 

maskinen då det avlastas på nätverkskortet. [28] [12] [3]. 
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2.8.1 Jämförelse av lagring och nätverk 

 

  Microsoft 

Hyper-V [12] [3] 

VMware 

vSphere [12] [3] 

Citrix 

XenServer [12]  
L

A
G

R
IN

G
 

Lagringsstöd 

DAS, SAN, 
NAS, iSCSI, 

Fibre Channel 

DAS, SAN, 
NAS, iSCSI, 

Fibre Channel 

DAS, SAN, 
NAS, iSCSI, 

Fibre Channel 

Network File System 
support 

Ja 
SMB 3.0 

Ja 
NFS 

Ja 
NFS 

Boota från USB/Flash* Ja 
Delvis 

Enbart Hyper-V 
Server 

Ja 

Virtuellt diskformat vhdx, vhd vmdk vhd 

Maximal diskstorlek 
64TB (vhdx), 

2TB (vhd) 
62TB 2TB 

Caching** Ja Ja Ja 

N
Ä

T
V

E
R

K
 Virtuella nätverksswitchar 

Ja 
Utökbar 

Ja 
Utbytbar 

Ja 
Utökbar 

Stöd för NIC Teaming Ja Ja Ja 

Avlastningsstöd 
Ja 

SR-IOV, IPsec 
Ja 

SR-IOV, TSO 
Ja 

SR-IOV, TSO 

Tabell 2: Jämförelse av lagring och nätverk. 

* Några virtualiseringssystem tillåter hypervisorn att startas från en USB-

enhet eller flash vilket innebär att hypervisorn kan installeras och köras från 

ett sådant medium [12]. 

 

** Om virtualiseringssystemet har stöd för caching förbättras läs- och 

åtkomsthastigheten av virtuella maskiner och andra virtuella resurser 

avsevärt. Caching fungerar genom att avlasta I/O-operationer på lokala eller 

delade lagringsutrymmen såsom SSD-diskar eller på det fysiska 

arbetsminnet [12]. 

 
 

  



21 

 

 

 

Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · info@hkr.se · www.hkr.se 

3 Genomförande 

3.1 Beskrivning av genomförande 

För genomförandet utfördes en P2V-migrering till två olika 

virtualiseringssystem: Microsoft Hyper-V och VMware vSphere. 

 

En nätverksmiljö sattes upp bestående av två datorer som agerade 

migreringskälla och migreringsdestination. Vidare fanns en hanteringsdator 

som användes till att dokumentera och hantera varje migrering med hjälp av 

Microsofts och VMwares programvara för migrering. 

 

Hanteringsdatorns uppgift var att testa och se ifall den installerade 

webbservern som fanns på migreringskällan fungerade. Detta gjordes med 

hjälp av en webbläsare och kommandoprompten. Genom att besöka 

webbservern med hjälp av en webbläsare och sedan köra ping mot den via 

hanteringsdatorn kunde vi bekräfta att webbservern fungerade som den 

skulle både före och efter en migrering, se Figur 5.  

 

 

Figur 5: Verifiering av den nya virtuella maskinens funktionalitet. 

 

När en lyckad migrering var utförd kopplades migreringskällans 

nätverkskabel ut och den nya virtuella maskinen startades upp och tog över 
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webbserverrollen (förutsatt att migreringen gick felfritt). Se bilaga 6.1 för 

bilddokumentation av migreringsprocessen från båda våra tester. 

 

Då Citrix XenServer 6.5 helt saknar stöd för P2V-migrering kommer inte det 

virtualiseringssystemet att tas med i genomförandedelen av denna studie 

 

Dator Datornamn IP OS Mjukvara 

Migrerings-

källa 

IIS-SERVER 172.16.0.2 Windows Server 

2012 Datacenter 

- IIS rollen 

Migrerings-

destination 1 

HYPERV-SERVER 172.16.0.10 Windows Server 

2012R2 

Datacenter 

- Hyper-V rollen 

- MVMC 

Migrerings-

destination 2 

VSPHERE-SERVER 172.16.0.11 vSphere 5.5 

Hypervisor 

 

Hanteringsd

ator 

HANTERINGS-

DATOR 

172.16.0.1 Windows Server 

2012R2 

Datacenter 

- AD DS 

- DNS 

- DHCP 

- vCenter Converter 

Standalone 

 

Tabell 3: Beskrivning av migreringsmiljö. 

3.2 P2V-migrering i Hyper-V miljö 

Programvaran MVMC (Micorsoft Virtual Machine Convertor) är Microsofts 

P2V och V2V migreringsprogramvara. Programmet installerades på 

migreringsdestination 1 men hade lika gärna kunnat installeras på 

hanteringsdatorn och ändå levererat samma resultat då programmet har 

möjligheten att fjärrstyra migreringar från en mellanhandsdator. 

 

Innan migreringen kunde genomföras krävdes det att komponenterna Bits 

Compact Server och Visual C++ Redistributable var installerade på MVMC 

datorn. Migreringsdestination 1 installerades och konfigurerades med Hyper-

V rollen innan migreringen påbörjades, se Tabell 3.  

 

Vid migreringen följdes sedan ett antal steg. Vid första steget angavs 

migreringskällan och dess autentiseringsuppgifter samt IP-adress. I steget 

därpå installerades en agentmjukvara automatiskt som samlade in 

nödvändig systeminformation från migreringskällan.  
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Efter det valdes de hårddiskar som skulle inkluderas från migreringskällan 

ut. Därefter skulle man namnge, ange antal virtuella processorer och 

konfigurera minnet till den nya virtuella maskinen. 

 

I steget därpå skulle migreringsdestination och dess autentiseringsuppgifter 

samt IP-adress anges och sedan specificerades en lagringsplats för den nya 

virtuella maskinens hårddisk. En temporär arbetsyta skulle även ställas in på 

den lokala datorn som hade MVMC-mjukvaran installerad. När virtuella 

nätverksswitchen hade konfigurerats kunde migreringen påbörjas. 

 

Migreringsprocessen tog ungefär 30 minuter innan den nya virtuella 

maskinen var skapad och redo för tester. Vid första uppstarten fungerade 

webbservern felfritt och vi kunde via hanteringsdatorns webbläsare besöka 

webbservern utan att några extra inställningar behövde göras på den 

virtuella maskinen eller i gästoperativsystemet, se Figur 6. 

 

Figur 6: Färdigställd migrering av en fysisk maskin till en virtuell maskin på en Hyper-
V server. 

3.3 P2V-migrering i vSphere miljö 

Programvaran VMware vCenter Converter Standalone installerades på 

hanteringsdatorn för att utföra den andra P2V-migreringen. Då programmet 

var installerat på hanteringsdatorn agerade denna en mellanhand som 

fjärrstyrde migreringen från migreringskällan till migreringsdestinationen 

genom att automatiskt installera en agentmjukvara på migreringskällan. Det 

går även att välja om agentmjukvara skulle tas bort automatiskt efter finnas 

kvar på migreringskällan när migreringen var slutförd. 
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Migreringsdestination 2 installerades och konfigurerades med VMware 

vSphere 5.5 innan migreringen påbörjades, se Tabell 3. 

 

På hanteringsdatorn kördes sedan vCenter Converter Standalone och det 

första steget var att välja en migreringskälla genom att skriva in källans IP-

adress, uppge autentiseringsuppgifter och välja källans operativsystemstyp.  

 

I nästa steg specificerades migreringsdestinationens IP-adress och 

autentiseringsuppgifter för vSphere-servern. Sedan skulle den nya virtuella 

serverns namn, lagringsplats och versionstyp anges innan egenskaper som 

virtuella processorer, minne och nätverkskort kunde konfigureras.  

 

Innan migreringen påbörjades visades en sammanfattning av den nya 

virtuella maskinen som skulle skapas. När väl migreringsprocessen 

påbörjades tog det ungefär 30 minuter sen var den nya virtuella maskinen 

skapad och redo för att testas, se Figur 7.  

 

 

Figur 7: Färdigställd migrering av en fysisk maskin till en virtuell maskin med 
vSphere. 

 

Den nya virtuella maskinen startade utan problem och körde igång 

gästoperativsystemet men webbservern gick inte att nå i våra tester. Felet 

berodde på att det virtuella nätverkskortet blev automatiskt felkonfigurerad i 

migreringsprocessen och operativsystemets nätverksinställningar på 
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nätverkskortet hade nollställts. Detta åtgärdades snabbt genom att ange 

samma IP-adress som innan migreringen utfördes. Efter det kunde våra 

tester köras felfritt mot den nya virtuella maskinen. 

3.4 Resultat 

Inga extra inställningar behövde göras i de hypervisors som användes för 

migreringen utan de installerades på respektive migreringsdestinationen för 

att sedan konfigureras med grundinställningar så som IP-adress och namn.  

 

Båda migreringar var förhållandevis likvärdiga till utförandet förutom att 

migreringsprogramvaran använde sig av olika sätt att hantera lagring av den 

nya virtuella maskinen som skulle skapas. 

 

De virtuella maskiner som skapades fungerade väldigt bra med tanke på att 

de varit fysiska datorer innan. Trots att VMwares migrering orsakade att 

nätverksinställningarna tappades vid migreringen är det ingen större skillnad 

på hur maskinerna migrerades över via migreringsprogramvaran.  

 

Skillnader upptäcktes dock bland integrationspaketens stöd i de virtuella 

maskiner som skapades. VMwares integrationspaket behövdes installeras 

på den nya virtuella maskinens gästoperativsystem och Microsoft 

integrationspaket var förinstallerat som en del i deras operativsystem.   
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4 Diskussion 

4.1 Analys av resultat 

Målet med studien var att besvara våra frågeställningar, att introducera 

läsaren till servervirtualisering och sedan jämföra de tre ledande 

virtualiseringssystemen mot varandra i de kategorier vi valt ut. Vi anser att vi 

lyckades besvara dessa frågeställningar bra genom att övergripande förklara 

allt från historia till grundläggande hårdvarukrav i servervirtualisering. 

Genom att dela upp virtualiseringssystemens egenskaper och funktioner i 

kategorier hoppas vi att läsaren får en bättre förståelse och överblick av de 

jämförelser vi sedan gjorde i våra tabeller för respektive kategori. 

 

Då alla virtualiseringssystem hade liknande egenskaper bland de kategorier 

vi valde ut för jämförelsen går det inte säga att något system sticker ut som 

det bästa baserat på vårt resultat i tabellen. Med hjälp av tabellen går det 

däremot att se att vSphere och Hyper-V var lite bättre än XenServer på 

skalbarhet på processor, minne och lagring. Denna skillnad blir dock bara 

påtaglig om man verkligen behöver den höga mängd av hårdvaruresurser 

som vSphere och Hyper-V har stöd för.  

 

Då virtualiseringssystemen har andra egenskaper som är utanför studiens 

område bör man även beakta dessa i sitt val av virtualiseringssystem. 

Leverantörerna kring varje virtualiseringssystem har även andra produkter 

som fungerar tillsammans med deras hypervisor och detta produktutbud 

skiftar beroende på produktens specialområde.  

 

Med vårt P2V-migreringsavsnitt kunde vi konstatera att migrering i 

Microsofts Hyper-V var lättast då det tog minst tid att utföra eftersom allt 

fungerade felfritt på våra datorer inom det som dokumenterades.  

 

Utanför studiens ramar upplevde vi även att Hyper-V den hypervisorn var 

lättare att få igång och testa med på våra datorer. VMwares vSphere var 

väldigt svår att installera och vi kämpade länge med hitta nätverkskort som 

vSphere stödjer, vi fick prova 5-6 stycken datorer innan vi hittade en med ett 

kompatibelt nätverkskort. Vi läste oss fram till att VMware har haft stöd för 

våra nätverkskort i en äldre version av vSphere men tog bort detta stöd i de 

nya versionerna. Vi tror att VMware gjorde detta för att hålla fotavtrycket 

nere på deras hypervisor vilket kan vara positivt ur olika synvinklar men 
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också väldigt negativt som i vårt fall. I våra ögon var Hyper-V bättre på grund 

av att Microsofts hypervisor har ett större stöd för nätverkshårdvara än 

vSphere. Citrix XenServer gick även att installera med stöd för vår 

nätverkshårdvara vi och tyckte att det var konstigt att vSphere inte skulle 

fungera då.  

 

Vi tror att P2V-migrering kan komma till nytta när man behöver migrera över 

exempelvis ett enstaka viktigt system som kör affärskritisk arbetsbelastning 

på en gammal server. Man kanske har velat göra sig av med servern länge 

men saknar en bra lösning, kompetens eller tid för att sätta sig in i det 

medan maskinen bara stått där och kan gå sönder när som helst. Det kan 

vara ett specialiserat gammalt system som fortfarande används men som är 

komplext att installera på en ny server, det går men det tar tid och många 

kanske tänker: varför byta när det fungerar? Det kan även vara ett system 

som tillverkaren hela tiden rekommenderat eller enbart lämnat support mot 

att det enbart får köras på en fysik server men som nu har släppt den 

”spärren” och gett klartecken för att köras på en virtuell maskin. 

 

Genom att migrera över till en ny server som kör ett virtualiseringssystem 

kan man göra sig av med den gamla servern, uppgradera eller konsolidera 

den och samtidigt fortsätta köra sina kritiska system som kan vara av stor 

vikt för en organisation. Därför tror vi att P2V-migrering även kan vara en bra 

temporär lösning tills man har tid att utföra en mer ”best practise”14 lösning 

som kan innebära fullständiga ominstallationer med överföring av 

inställningar och viktig data. Vi tror även att det går att stöta på situationer 

ute i verkligheten där P2V-migrering kan vara ytterst lämplig och speciellt 

tack vare den mänskliga faktorn som kan leda till att en P2V-

migreringsituation uppstår i en organisation. 

 

Varför Citrix helt hade slopat P2V-stöd i deras senaste version av XenServer 

kom vi inte fram till i vår utredning. Däremot finns det tredjepartsverktyg ute 

på marknaden som kan användas för detta syfte. Det går till exempel att 

göra en P2V-migrering med vSphere eller Hyper-V och sedan konvertera 

den nya virtuella maskinen till XenServer med XenServers egna V2V-

migreringsverktyg. 

 

                                                      
14 En rekommenderad arbetsmetod av till exempel tillverkare eller lärare. 
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I grund och botten ingår en hypervisor i ett virtualiseringssystem som är mer 

än bara en hypervisors fotavtryck15 och där annan programvara ingår för till 

exempel central hantering, migreringsmjukvara och klusterfunktioner16.  

 

Vid insamling av information kring servervirtualisering märkte vi att många 

leverantörer lägger fokus på att marknadsföra hur litet fotavtryck deras 

hypervisor lämnar på en server men de nämnde inget om det totala 

fotavtrycket för ett virtualiseringssystem och vilka risker de övriga mjukvaror 

som hör till en hypervisor medför. 

4.2 Förslag till fortsatt arbete 

I framtiden vore det intressant att genomföra en liknande undersökning för 

att se hur servervirtualisering har utvecklats. Det skulle också vara intressant 

att köra prestandatesteter för att testa hur stor prestandaförlusten blir vid 

icke optimalt konfigurerade virtuella maskiner i relation till hårdvaran och 

dess NUMA-stöd. En sådan undersökning skulle då köras på 

marknadsaktuell serverhårdvara av högre kapacitet där vi testar två helt 

skilda processorarkitekturer som Intel och AMD. Vi skulle även ha velat 

undersöka desktop-/klientvirtualisering på ett djupare plan. 

 

Vidare skulle det ha varit intressant att på ett djupare plan analysera varje 

leverantörs hypervisor i deras virtualiseringssystem för att på så sätt få reda 

på vad som är ”lagt” eller finns på hypervisorn och vad som ligger utanför så 

som hanteringsmjukvara och övriga verktyg. Vi tror att det skulle hjälpa oss 

att få en bättre förståelse och inblick i servervirtualisering. 

 

Under genomförandedelen kom vi på att det skulle vara intressant att testa 

V2V-migrering för att komma runt de begränsningar vi stötte på under våra 

P2V-migreringstester. Med V2V tror vi att det hade gått att arbeta sig runt ett 

icke existerande P2V-migreringstöd i ett virtualiseringssystem.  

                                                      
15 Storleken som själva hypervisorn tar upp på serverlagringsutrymmet. 
16 Ingår i centrala hanteringsmjukvaran eller finns som del av 
operativsystemet beroende på virtualiseringssystem som används. 
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6. Bilagor 

6.1 Figurer över P2V-migrering med Hyper-V och vSphere 
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6.1.1 Figurer över migrering till Hyper-V miljö  

 

Figur 1: Val av vilken typ av maskin som ska migreras. 

 

Figur 2: Specificering av vilken maskin som ska flyttas. 
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Figur 3: Sammanställning av systeminformation för den maskin som ska flyttas. 

 

Figur 4: Konfigurering av volymer som ska inkluderas i migreringen. Virtuella hårddiskar skapas för respektive volym för den 
nya virtuella maskinen. 
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Figur 5: Specificering av namn, antal processorer och minne för den nya virtuella maskinen. 

 

Figur 6: Val av Hyper-V värd som också kommer bli destinationskälla för den nya virtuella maskinen. 
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Figur 7: Specificering av plats där den nya virtuella maskinens virtuella hårddisk kommer att läggas. 

 

Figur 8: Specificering av plats på Hyper-V servern där den nya virtuella maskinens hårddiskar kommer att ligga. 
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Figur 9: Konfigurering av nätverk där en virtuell switch anges för den nya virtuella maskinen. 

 

Figur 10: Sammanställning av alla inställningar som kommer att gälla för migreringen. 
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Figur 11: Översikt över en helt färdigställd migrering. 

 

Figur 12: Här kan den nya virtuella maskinen ses inne i managern för Hypervisorn. 



7 
 

 

Figur 13: Test av webbserver på testdatorn före migrering. 

 

Figur 14: Test efter utförd migrering så att webbservern var i funktionellt skick. 
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6.1.2 Bilder över migrering till en VMware miljö 

 

Figur 15:Översikt över VMwares programvara där inga virtuella maskiner fanns skapade. 

 

Figur 16: Specificering av migreringskälla. 
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Figur 17: Krav på att migreringskällan var trovärdig via certifikathantering 

 

Figur 18: Specificering av destinationskälla för den nya virtuella maskinen. 
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Figur 19: Specificering av den nya virtuella maskinens namn och platsen för dess katalog 

 

Figur 20: Val av plats för den nya virtuella maskinen. 
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Figur 21: Val av inställningar för den nya virtuella maskinen. 

 

Figur 22: Sammanställning av alla inställningar inför genomförandet av migreringen 
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Figur 23: Översikt över migreringens förlopp. 

 

Figur 24: Helt färdigställd migrering. 
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Figur 25: Testkörning av den nya virtuella maskinen. 

 

Figur 26: Sammanställning  för den nya virtuella maskinen. 
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Figur 27: Översikt i VMware programvara över den nya virtuella maskinen som skapats från migreringen. 

 

Figur 28: Nätverkskonfiguration för den nyskapade virtuella maskinen. 

 

Figur 29: Test av webbserverns funktionalitet på den nyskapade virtuella maskinen. 
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