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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver mitt projekt som utfördes hos Sundbyberg Stad våren 2009. Sundbyberg Stad behövde 

hjälp med att modernisera sin virtualiseringsinfrastruktur. Jag har i detta projekt undersökt, genom att ta reda 

på fakta hur Microsofts virtualiseringsplattform Hyper-V fungerar och vilka krav som ställs för att sätta upp en 

virtualiseringsmiljö baserad på Hyper-V. Utifrån mina undersökningar och kundens krav och önskemål, har jag 

planerat och implementerat en färdig virtualiseringsmiljö som baseras på Hyper-V. Denna miljö är uppsatt i ett 

s.k. ”failover cluster” för att ge skydd i form av feltolerans ifall en fysisk host skulle krascha, så att inte alla 

virtuella maskiner går ner tillsammans med hostmaskinen. 

En administrationsserver har också satts upp vid sidan av virtualiseringsmiljön, med syfte att ge en central 

administrationsmiljö, för kunden. Miljön har testats genom att genomföra testmigreringar ifrån kundens gamla 

virtualiseringsplattform som bygger på Microsoft Virtual Server 2005 r2. Även funktionaliteten på miljön har 

testats genom att genomföra olika katastrofsimuleringar. Efter dessa tester och när miljön ansetts stabil nog, 

har skarp migrering genomförts utav kundens virtuella servrar. Projektet genomfördes med förväntat och 

lyckat slutresultat. 

Abstract 

This report describes the project that I performed for Sundbyberg Stad in the spring 2009. Sundbyberg Stad 

needed help to modernize their virtual infrastructure. In this project I have examined, by finding out facts of 

how the Microsoft virtual platform Hyper-V works and the requirements for setting up a virtual environment 

based on Hyper-V. From my studies and the customer demands and wishes, I have planned and implemented a 

complete virtual environment based on Hyper-V. This environment is set up in a so called failover cluster to 

provide protection by fault tolerance, this means if a physical host would crash, and it will not bring down all 

virtual machines together with the host machine. 

An administration server has also been set up alongside the virtualized environment, with a view to provide a 

central management environment for the customer. The environment has been tested by carrying out test 

migrations from the customer's old virtual platform based on Microsoft Virtual Server 2005 r2, while the 

functionality of the environment has been tested by implementing various disaster simulations. After these 

tests in the environment had been considered stable enough, the sharp migration of the customer's virtual 

servers has been carried out. The project was carried out with the anticipated and successful result.  
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1. Förord 
Jag vill tacka alla som har hjälp till på olika sätt i detta projekt. Först och främst vill jag tacka mina 

handledare Patrik Bergdahl och Mikael Söderlund som har gett mig fantastisk hjälp med tekniska 

frågor, teknisk assistans och feedback angående idéer rörande detta projekt. Sen vill jag också tacka 

övriga tekniker i systemgruppen som även dem har gett mig ovärderlig hjälp med teknisk assistans, 

för att kunna fullfölja detta arbete. Sist men inte minst vill jag tacka IT chefen Stefan Söderlund som 

har gett mig möjligheten att få genomföra mitt examensarbete hos Sundbyberg Stad. 

2. Inledning 
Jag är en student som genomför min utbildning Datateknik 180 HP (Högskolepoäng) vid Kungliga 

Tekniska Högskolan i Kista. Som ett avslutande moment i min utbildning ingår ett examensarbete på 

15 HP och som syftar till att praktisera de kunskaper som lärts ut under utbildningens gång. Jag har 

efter kontakt med Sundbybergs Stad fått möjlighet att göra mitt examensarbete hos dem. Det arbete 

som skall utföras hos Sundbyberg Stad är att implementera en virtuell servermiljö som kunden kan 

använda till sin dagliga drift utav sina produktionskritiska system. 

Detta projektdokument är indelat i två huvuddelar. I första delen undersöker jag utifrån ett antal 

frågeställningar, hur involverad teknik i projektet fungerar och dess plats i den färdiga produkten. 

Andra delen som är en redogörelse över det praktiska arbetet, har jag delat upp i två delar. Första 

delen tar upp den labmiljö som jag bygger upp och tester som utförts på den. Den andra delen 

redogör för hur jag implementerar de skarpa produktionskritiska delarna i labmiljön. Sist i 

dokumentet redogör jag för slutsatser och framtida rekommendationer. 

3. Syfte och bakgrund 
Syftet med detta examensarbete är att hjälpa Sundbyberg Stad att införa en modern 

virtualiseringsmiljö baserat på Microsofts virtualiseringslösning Hyper-V. Sundbybergs Stad befintliga 

virtualiseringslösning skall avvecklas och de virtuella servrarna som används i drift på den 

plattformen skall migreras in i den nya miljön som skall sättas upp. 

Arbetet för att modernisera Sundbybergs Stads virtualiseringslösning innebär att planera för 

övergången till den nya plattformen, utreda alternativa sätt att implementera lösningen och testa i 

labmiljö för att sedan implementera Sundbybergs befintliga virtuella produktionsservrar i skarp drift. 

Det är även tänkt att denna plattform skall användas av Sundbyberg Stad för att konsolidera 

befintliga fysiska servrar och även vid nyinstallationer av servrar. Lösningen utformas efter 

Sundbybergs krav, behov och önskemål. 

Syftet för mig i rollen som examensarbetare som utför detta arbete åt Sundbyberg är att främst att 

praktiskt tillämpa mina ingenjörskunskaper i projektform. Detta innebär att planera arbetet, 

undersöka tekniken som detta projekt bygger på, skriva en projektrapport och utföra arbetet i 

praktiken. En positiv synergieffekt för mig som examensarbetare blir även chansen att lära sig om 

Microsofts nya virtualiseringsteknologi Hyper-V, både på det teoretiska och praktiska planet. 

4. Problembeskrivning 
Hyper-V är en relativt ny virtualiseringsmotor utvecklad utav Microsoft (MS) och denna motor ligger 

som ett tunt lager mellan hårdvaran och de virtuella servrarna. Detta möjliggör för bättre prestanda 



6 
 

jämfört med äldre lösningar där oftast de virtuella servrarna ligger ovanpå ett värd operativsystem 

(OS), som de virtuella servrarna måste ”prata” igenom för att nå hårdvaran. 

De huvudaspekter för implementering av Hyper-V som skall undersökas är; hur fungerar Hyper-V 

tekniken, välja rätt MS produkt som implementerar Hyper-V, med avseende på kundens behov av 

funktionalitet, ekonomi och skalbarhet. Vidare skall uppgraderingsmöjligheter av plattformen för 

framtida behov undersökas, samt viss kunskap om hur kundens nätverk är uppbyggt undersökas, 

olika alternativ för migrering av befintliga servrar och hur kan man implementera servrarna i en 

kluster lösning med avseende på att skapa en redundant och felsäker miljö. 

4.1 Hyper-V tekniken 

En grundförutsättning för att lyckas med detta projekt är att undersöka hur Hyper-V tekniken 

fungerar, de tekniska specifikationerna och en rent allmän teoretisk grund att stå på. Kunden har 

även uttryckt som krav att jag skall ha den tekniska kunskap som krävs för att kunna genomföra detta 

projekt. Vidare skall fördelarna med att ha en virtualiserad miljö undersökas. 

4.2 Hårdvarukrav, virtuell hårdvara och begränsningar 

Vilka krav på hårdvaran existerar för att överhuvudtaget kunna använda Hyper-V?  Vilka tekniska 

begränsningar finns det i Hyper-V? Det som behöver undersökas är hur hårdvaran kan användas i 

Hyper-V, på de virtuella maskinerna och var ligger begränsningarna för hur mycket man kan skala 

upp hårdvaran. 

4.3 Val utav Microsoft produkt 

Microsoft har i sitt sortiment ett antal olika produkter för virtualisering med Hyper-V motorn, med 

olika funktionaliteter och licenser. Det som skall undersökas är vilken av dessa produkter som bäst 

passar kundens behov, med avseende på funktionalitet och ekonomi. 

4.4 Uppgraderingsmöjligheter 

Vilka möjligheter finns det för framtida uppgraderingar av Hyper-V plattformen, allt eftersom nya 

versioner släpps? I den mån information finns tillgänglig kommer detta att undersökas, men främst 

kommer de närmaste framtida planerade uppgraderingar att undersökas. Inom detta område har 

kunden uttryckliga planer på att uppgradera till någon version av Windows 2008 server r2 (som 

innehåller Hyper-V), när denna har släppts på marknaden. Denna version innehåller utökade 

funktioner önskvärda för kunden, dessa funktioner skall också undersökas. 

4.5 Kundens datornätverk 

För ett lyckat slutresultat måste kundens datornätverk undersökas för att kunna se till att kundens 

servrar har korrekta inställningar/anslutningar, så att de är nåbara på rätt nätverk. Här skall även 

nätverkets topologi översiktligt förklaras för att beskriva det virtuella systemets placering i nätverket. 

4.6 Kundens befintliga virtuella servrar 

Innan migrering kan ske måste det fastställas vilka servrar det är som skall migreras till den nya 

plattformen, samt samla in relevant information om dem som t.ex. vilka operativsystemsversioner 

som används, befintlig virtuell maskinkonfiguration. Vidare skall det identifieras vilka av servrarna 

som är störningskänsliga dvs. Som inte bör vara onåbara en längre tid, finns det servrar som är 

mindre känsliga för driftstörningar som man kan använda för att genomföra testmigrationer med, 

innan skarpa migrationer kan genomföras med de mera störningskänsliga servrarna? 
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4.7 Kluster 

När man virtualiserar servrar så innebär det att flera logiska maskiner använder samma hårdvara och 

detta är ett potentiellt problem. Ifall det skulle bli fel på den fysiska hårdvaran och maskinen blir 

onåbar på nätverket så innebär det att alla virtuella servrarna och dess tjänster på den specifika 

maskinen också blir onåbara. Detta är ett problem eftersom alla olika virtuella maskinerna blir 

beroende på att en fysisk maskin fungerar korrekt. För att minimera detta problem så kan man sätta 

upp ett kluster av de fysiska och virtuella maskinerna för att minimera risken att tjänsterna som körs 

blir onåbara. Om en maskin går ner så finns en annan maskin som kan fortsätta tillhandahålla 

tjänsterna på de virtuella servrarna med minimal påverkan för användarna. Det som skall undersökas 

är hur klustertekniken med Hyper-V fungerar, hur man sätter upp och konfigurerar ett kluster 

bestående utav två eller flera servrar. 

4.8 Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 

För att kunden skall få det så enkelt som möjligt att administrera de virtuella maskinerna, så skall en 

fysisk server installeras med Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) som är 

dedikerad att administrera den virtuella miljön. Kunden har också uttryck detta som ett krav, att en 

dedikerad server används för hantering av den virtuella miljön. Jag skall undersöka vad SCVMM har 

för funktioner och hur man kan implementera den i den virtuella miljön. 

4.9 Migrering 

Hur bör en migrering gå till för att lyckas överföra kundens befintliga virtuella servrar till den nya 

virtuella miljön? Detta skall undersökas för ett lyckat resultat utan dataförluster, eller 

ominstallationer, eller andra problem för kunden. Denna process är något som också kommer att 

testas grundligt med olika operativsystem i laborationsfasen, för att undvika eventuella problem när 

kundens produktions servrar migreras. Det skall också undersökas när migration bör genomföras, då 

man inte kan flytta över de produktionskritiska servrarna hur som helst, eftersom det skulle innebära 

ett avbrott för användarna utav tjänsterna som körs på servrarna. 

4.10 Testning 

Efter installation av den nya miljön och migrering av de befintliga virtuella servrarna måste ett 

testprotokoll upprättas för att säkerställa att den nya miljön fungerar med tänkt funktionalitet. Det 

som behöver undersökas är; vilka typer av tester som behöver genomföras, hur de skall genomföras 

och när produkten ska anses fullt fungerande. 

5. Utredning 

5.1 Introduktion till virtualisering 

Virtualisering är en teknik som går ut på att man kan installera flera operativsystem på virtuella 

maskiner som är isolerade ifrån varandra på en fysisk dator, istället för det traditionella sättet, med 

ett operativsystem per dator. De olika operativsystemen ligger installerade på virtuella datorer 

ovanpå ett värd operativsystem eller på en så kallad ”hypervisor” som är ett tunt lager mellan 

hårdvara och virtuella maskiner, och fungerar precis som en fysisk dator. Denna teknik finns både för 

server och för klient datorer. Ett flertal virtualiseringsprodukter finns på marknaden ifrån företag 

som Microsoft, Citrix och Vmware, för att nämna några av de största aktörerna på marknaden. Det 

finns även virtualiseringsalternativ för Linux baserade system, exempelvis Xen. 

För organisationer med stora serverparker innebär det många fördelar att virtualisera sina datorer. 

Några uppenbara fördelar är t ex bättre utnyttjande av hårdvara då de flesta servrar i organisationers 



8 
 

serverparker utnyttjar ca 5-10% av processor kapaciteten, så ifall man nyinstallerar, konsoliderar 

befintliga fysiska servrar eller migrerar flera servrar till samma fysiska maskin så kommer hårdvaran 

utnyttjas bättre [1]. Andra fördelar som en direkt följd av virtualisering är att serverparkernas fysiska 

utrymme kan minskas då ett mindre antal serverdatorer behövs, med en direkt konsekvens att 

organisationer inte behöver lägga ner lika mycket pengar på serverutrymme (hyror) och sparar in 

pengar på att inte behöva köpa in lika mycket serverhårdvara som oftast är väldigt dyr. Om en 

organisation migrerar sina fysiska servrar till virtuella så kan den överblivna hårdvaran utnyttjas till 

att sättas upp i ett kluster, så att man på det sättet får redundans på servrarna i fall en fysisk eller 

virtuell maskin (VM) går ner på nätverket så kan den andra servern ta över driften av servrarna, detta 

utan att ha behövt köpa in någon ny hårdvara, utan istället genom att konsolidera servrar på befintlig 

överbliven hårdvara. 

Miljöaspekter är också en anledning till att virtualisera, då många organisationer strävar efter att bli 

mer miljövänliga. Flera servrar på en och samma hårdvara innebär att man spar in på elkostnader då 

ett mindre antal fysiska maskiner behöver vara igång samtidigt och konsumera elektricitet. 

Administratörer har fördelen att ha samlad tillgång till flera virtuella servrar via ett värd OS, eller så 

kan en dedikerad Hyper-V administrations server med SCVMM sättas upp och därifrån kan alla 

virtuella servrar administreras utifrån ett gemensamt gränssnitt. 

5.2 Hyper-V tekniken 

5.2.1 Översikt över olika virtualiseringsarkitekturer 

Generellt så finns det tre olika arkitekturer för virtualisering. Type-2 Virtual Machine Monitor (VMM) 

är en vanlig arkitektur (VMM är virtualiseringslagret som sköter virtualiseringen, även kallat 

hypervisor) för exempelvis Java Virtual Machines (JVM), i denna arkitektur har man typiskt en dator 

med ett operativsystem och ovanpå operativsystemet körs JVM med syfte att skapa en virtuell 

”runtime” miljö för applikationer, för att på det sättet göra programmen oberoende hårdvara och 

operativsystem, dvs. applikationen kan köras på alla arkitekturer. 

Hybrid-VMM är en arkitektur där virtualiseringslagret (hypervisorn) ligger sida vid sida med värd 

operativsystemet och denna arkitektur är vanligt för exempelvis MS Virtual Server och liknande 

produkter ifrån andra företag. Denna lösning är lämplig för t ex skrivbordsvirtualisering eller 

laborering, men mindre lämplig för resurskrävande servrar, då VMM lagret tar väldigt mycket 

resurser i anspråk, då det måste samsas med värd OS. [2] 

Hyper-V är en relativt ny virtualiseringsmotor1 utvecklad utav Microsoft och denna motor ligger som 

ett tunt lager mellan hårdvaran och de virtuella servrarna, denna virtualiseringsarkitektur kallas för 

type-1 VMM. Detta möjliggör för bra prestanda då alla virtuella maskiner ligger sida vid sida ovanpå 

hypervisorn. 

Hyper-V är inkluderad i vissa utav Windows Server 2008 64-bitars versioner, men finns även i en 

gratisversion kallad MS Hyper-V Server 2008 (även denna är 64-bitars version) som dock är 

begränsad i funktionalitet och bara erbjuder ett kommando-interface för konfiguration. 

 

5.2.2 Hyper-V arkitekturen 

                                                           
1
 Skarp release 26 juni 2008 
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Bild 1.1 Hyper-V arkitekturen. 

I Hyper-V är operativsystemen logiskt isolerade ifrån varandra med benämningen partitioner. I en 

Hyper-V miljö måste alltid en rootpartition (förälderpartition) finnas och på denna partition måste 

Windows Server 2008 installeras, som också blir det operativsystemet där man kan komma åt och 

konfigurera hypervisorn. Förälderpartitionen blir också den partition som kontrollerar och kan skapa 

barnpartitioner (dvs. gäst operativsystem), dessa virtuella gäst OS skapas via ”Hypercall Application 

Programming Interface” (API). Se bild 1.1 för illustration hur Hyper-V arkitekturen är uppbyggt. 

Hypervisorn är väldigt liten (ca 1 MB) vilket är en fördel ur säkerhetssynpunkt då det lämmar en 

mindre yta för dataintrång. Hyper-V innehåller bara de mest nödvändiga funktionerna för att kunna 

isolera partitionerna, med olika virtuella adressrymder, virtuella processorer, timers och ”interrupt” 

controllers. 

Barnpartitionerna har ingen direktaccess till hårdvaran, de har istället en virtuell vy över hårdvaran, 

med virtuella nätverkskort, processorer, minne osv. All kommunikation från virtuell hårdvara till den 

fysiska hårdvaran sker igenom VMBus som är en logisk kommunikationskanal mellan de olika 

virtuella partitionerna. Rootpartitionen kör Virtualization Service Provider (VSP), för att hantera 

hårdvaruförfrågningar för barnpartitionerna via VMBus. Barnpartitionerna kör Virtualization Service 

Client (VSC) som slussar vidare hårdvaruförfrågningar från en specifik barnpartition till VSP i 

rootpartitionen. 

Virtuell hårdvara kan utnyttja en Windows Server specifik virtualiseringsfunktion som kallas för 

Enlightened I/O. Denna funktion möjliggör för olika högnivåkommunikationsprotokoll att få 

direktåtkomst till VMBus, istället för att gå igenom hårdvaruemulationslagret, vilket möjliggör för 

bättre prestanda utav virtuell hårdvara. För att Enlightened I/O skall fungera krävs det att 

operativsystemet stödjer denna funktion, i dagsläget är det bara Windows Server 2008, Vista och 

SUSE Linux som stödjer detta. [3] 
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5.2.3 Hårdvarukrav, virtuell hårdvara och begränsningar 

Processorkravet för att kunna virtualisera med Hyper-V är en 64-bitars (x64) arkitektur, då MS bara 

levererar Hyper-V i 64 bitars versioner. Processorerna måste också ha stöd för hårdvaruassisterad 

virtualisering ”Hardware-assisted virtualization”, i praktiken finns ”Virtualization Technology” (Intel 

VT) eller ”AMD Virtualization” (AMD-V) technology. Processorerna måste också stödja ”Data 

Execution Prevention” (DEP), för Intel processorer kallas detta för ”execute disable bit” (XD bit) eller 

för AMD processorer, ”no execute bit (NX bit) och dessa funktioner måste aktiveras i datorns BIOS. 

Maximala mängden RAM minne som stöds beror på vilken variant utav Windows Server 2008 som 

används, Standard edition stödjer upp till 32 GB på den fysiska datorn och upp till 31 GB för virtuella 

maskiner. För Enterprise och Datacenter stöds upp till 1 TB Ram minne på den fysiska maskinen och 

64 GB per VM. 

Hyper-V stödjer upp till 16 logiska processorer, som logiska processorer kan dual/quad core eller 

Hyper-Threading processorer användas. Varje VM stödjer upp till 4 virtuella processorer. 

Varje VM stödjer upp till 12 virtuella nätverkskort. De virtuella nätverkskorten kan konfigureras så att 

de får dynamiska eller statiska MAC-adresser. De virtuella nätverskorten stödjer också VLAN och man 

kan manuellt tilldela unika VLAN till de olika virtuella nätverkskorten. När man skapar ett virtuellt 

nätverk utifrån ett fysiskt nätverkskort så binds det fysiska kortet till MS ”Virtual Switching Protocol” 

och alla andra protokoll avassocieras med nätverkskortet. MS ”Virtual Switching Protocol” fungerar 

som en virtuell switch, mellan partitionerna på hosten. Det finns tre officiella olika typer av virtuella 

nätverk som stöds, samt en inofficiell. ”External virtual networks” används av barnpartitioner för att 

kunna kommunicera mellan varandra, rootpartitionen och externa nätverk. ”Internal virtual 

networks” används för att kommunicera internt mellan root och barnpartitionerna. ”Private virtual 

networks” är till för kommunikation mellan barnpartitionerna endast och används om man vill 

separera trafiken på barnpartitionerna och rootpartitionen. Den inofficiella typen som finns kallas 

”Dedicated networks” och används till att separera extern trafik mellan rootpartitionen och 

barnpartitionerna. Denna variant får man skapa själv genom att först skapa ett ”External virtual 

network” för att sedan avaktivera det virtuella nätverkskortet som då har skapats i rootpartitionen 

eller avassociera alla protokollen som körs på det virtuella nätverkskortet. [4] [5] 

För datalagring stödjer Hyper-V ett antal olika alternativ såsom nätverkslagring, lagring på SAN, 

lagring på fysisk hårddisk eller virtuell hårddisk. 

Fysiska hårddiskar kallas i Hyper-V för ”pass-through disks” och kopplas ihop med den virtuella 

datorn och kan sedan användas som om det vore en fysisk dator ihopkopplad med en fysisk hårddisk, 

bara operativsystemet som körs sätter begränsningar gällande hur stora hårddiskar som kan 

användas. Om man använder en fysisk hårddisk som ”pass-through”, så förlorar man VHD specifika 

funktioner, som möjligheten att ta ”snapshots” (punkt i tiden backup) eller användas som dynamisk 

disk. 

Virtuell lagring är ett alternativ där man lagrar hårdisken som en fil på en fysisk hårdisk. För virtuell 

lagring använder Hyper-V, ”Virtual Hard Drive” (VHD) som standardiserat filformat där 

operativsystemen och data lagras, samma filtyp används för Microsofts tidigare virtuella plattform, 

Virtual Server 2005. VHD är i praktiken en ”imagefil”, avbildning utav en hårddisk. Man kan 

konfigurera de virtuella hårddiskarna med fast eller dynamisk storlek, med begränsningen upp till 

2040 GB utrymme per disk. Fördelen med Dynamiska diskar är att man inte allokerar mer hårddisk 
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utrymme än vad som faktiskt behövs, nackdelen är prestandaförluster då data fragmenteras lättare. 

För virtuella diskar med fast storlek är fördelarna att man kan planera för utrymmet man tror man 

kommer behöva, samt innebär det prestandavinster i förhållande till dynamiska diskar. En uppenbar 

nackdel med fasta diskstorlekar är att den storlek man konfigurerar disken med, är samma utrymme 

som kommer tas i anspråk på den fysiska hårdisken där VHD filen lagras, oavsett om man inte 

utnyttjar det allokerade utrymmet fullt ut [6]. De virtuella hårdiskarna kan konfigureras med virtuellt 

IDE eller SCSI gränssnitt. Skillnaden mellan dessa gränssnitt i prestanda är försumbar [7]. Upp till fyra 

virtuella IDE hårdiskar stöds, medans SCSI stödjer upp till 64 virtuella hårddiskar. Virtuella IDE 

hårdiskar måste användas för att kunna starta den virtuella datorn, det fungerar inte med SCSI. [8] 

5.3 Microsofts Hyper-V produkter 

Microsoft erbjuder ett sortiment utav olika produkter för virtualisering med Hyper-V som 

virtualiseringsmotor. De flesta utav dessa produkter bygger på att man köper en licens av en version 

utav MS Server 2008 som innehåller Hyper-V, men det finns även en fristående Hyper-V version. Alla 

versioner utav Hyper-V stödjer bara 64-bitars processorer, men de stödjer dock 32 och 64-bitars 

virtualiserade gäst OS. Givetvis stöds de flesta varianter utav Microsofts server OS som, Windows 

Server 2008/2003/2000SP4, även klient OS som Windows Vista/XP stöds också, fast att man normalt 

inte virtualiserar klient OS på en Hyper-V plattform. SUSE Linux Enterprise Server 10, i 32 och 64-bitar 

versionerna är de enda Linux distributionerna som har officiellt stöd i Hyper-V, även fast det kan 

fungera med andra distributioner så finns ingen teknisk support för andra OS än ovanstående. [9] 

MS Hyper-V Server 2008 är Microsofts gratisversion utav Hyper-V. Denna version innehåller bara de 

mest grundläggande funktionerna för virtualisering och konsolidering utav servrar. Gränssnittet för 

konfiguration utav Hyper-V är en Dos prompt. Flertalet utav funktionerna för de andra versionerna 

av Hyper-V saknas, samt server roller för värd OS:et saknas. Mest framträdande med denna version, 

är hårdvarubegränsningarna, där gränserna per maskin som MS Hyper-V Server 2008 hanterar ligger 

på max 32 gigabyte ramminne och maximalt 4 processorer kan användas. Licensreglerna för denna 

version innebär att man måste betala en licens per Windows gäst OS. 

Windows Server 2008 Standard har samma tekniska hårdvarubegränsningar som ovanstående 

version. Det som skiljer dem åt är att denna version är ett fullt Windows server 2008 OS och har ett 

fullt grafiskt gränssnitt och alla standardfunktioner inklusive alla server roller som Windows Server 

2008 erbjuder. Licensreglerna specificerar att man kan installera ett värd OS och ett gäst OS på 

samma maskin, då man betalar för en licens. Alla virtuella Windows Server 2008 OS som installeras 

utöver detta måste separata licenser betalas för. 

Windows Server 2008 Enterprise har samma funktioner som ovanstående versioner, men kommer 

med utökade hårdvarubegränsningar och utökad funktionalitet. Denna version stödjer att en fysisk 

server har upp till 2 TB ramminne och mer än 4 processorer (upp till 16 logiska processorer). De extra 

funktionerna som inte återfinns i de ovanstående versionerna är klustring utav flera servrar och en 

funktion som kallas Quick Migration. Det är en smidig funktion för att migrera virtuella servrar i ett 

kluster, från en fysisk maskin till en annan med minimal nertid (mäts typiskt i sekunder). 

Licensreglerna för denna version innebär att för en betald licens så kan man installera ett värd OS 

och fyra gäst OS på samma maskin, övriga virtuella installationer måste det betalas separata licenser 

för. 

Windows Server 2008 Datacenter är samma version som Windows Server 2008 Enterprise, det är 

bara licensreglerna som skiljer dem åt. På en Datacenter licens så får man installera ett värd OS och 
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fritt antal gäst OS på samma fysiska server. Man betalar också för en licens per fysisk processor, detta 

gäller dock inte om man har en server med Dual eller Quad core processor, då Microsoft räknar 

flerkärniga processorer som logiska processorer och räknas därmed som en fysisk processor. [10] 

[11] 

Licensreglerna för MS Windows Server 2008 Standard, Enterprise och Datacenter utgåvorna, medger 

att man inte behöver betala för CAL (MS Server Client Access License, användare åtkomst licens) om 

man enbart använder operativsystemet som en dedikerad Hyper-V host. Man behöver däremot 

betala CAL licenser, utöver de eventuellt inkluderade licenserna för de virtualiserade Microsoft 

operativsystemen, som körs på hosten. [12] 

Utifrån ovanstående genomgång av de olika OS versionerna, kan man snabbt se att MS Hyper-V 

Server 2008 och Windows Server 2008 Standard inte kommer att vara några relevanta alternativ för 

kunden då dessa versioner har hårdvarubegränsningar för minne och processorer. Dessa 

begränsningar innebär att lösningen inte kommer kunna skalas uppåt mer än maxgränserna för vad 

operativsystemet stödjer, vilket är dåligt för framtida behov då hårdvara som minne och processorer 

förmodligen bara blir billigare att köpa, vilket medger att man kan köra flera virtuella servrar på 

samma hårdvara, vilket är bra för ekonomin och miljön. En annan nackdel med dessa versioner är 

avsaknaden av klusterfunktionen vilket också är en önskvärd funktion för kunden, då behov finns att 

ha minimal nertid. 

De enda realistiska valen av OS version för kunden är Enterprise eller Datacenter då dessa innehåller 

önskvärd funktionalitet som skalbarhet och klustring. Enligt kunden själva så har dem ett Enterprise 

avtal med Microsoft som innebär att Sundbyberg Stad har tillgång till volymlicenser för Microsofts 

olika server versioner, och de betalar sedan utifrån en genomgång av hur många licenser som 

används. 

Val utav licens är något kunden själva måste ta ställning till utifrån framtida behov och ekonomi. Om 

kunden väljer Enterprise licensen så innebär det att dem maximalt får fyra fria licenser att köra 

virtuellt, vilket passar deras nuvarande behov då det är fyra befintliga virtuella maskiner som skall 

migreras till Hyper-V. Skulle dem senare vilja skala upp systemet och installera eller konsolidera flera 

virtuella maskiner, så kommer dem behöva betala licens för varje maskin dem kommer lägga till. Om 

kunden istället skulle välja att använda Datacenter licensen så har dem ju inga begränsningar över 

hur många virtuella instanser dem kan installera, vilket dem förmodligen tjänar på om dem vill ha ett 

stort antal virtuella maskiner på samma hårdvara. Nackdelen är om nya processorer installeras på 

hårdvaran, då varje processor kräver en ytterligare licens. 

5.4 Uppgraderingsmöjligheter 

MS Windows Server 2008 R2 är nästa generations server OS ifrån Microsoft och kommer bara att 

finnas som 64-bitars version. Denna produkt bygger vidare på teknikerna ifrån Windows Server 2008 

och är under utveckling just nu2. En publik betaversion för utvärdering och testsyften finns redan 

tillgänglig via Microsofts hemsida [13]. Betan finns i Standard, Enterprise och Datacenter versionerna, 

beroende på vilken nyckel man använder för aktivering. Alla versionerna har dock en tidsgräns för 

hur länge man får utvärdera och testa operativsystemet, denna tidsgräns gäller för närvarande fram 

till den första augusti 2009, efter detta datum blir OS:et obrukbart. [14] 

                                                           
2
 Den 16 april 2009 
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Den nuvarande betaversionen innehåller för närvarande en del kända och dokumenterade buggar, 

utöver detta kan man förvänta sig en hel del tidigare okända buggar. Buggarna gäller för dels 

Windows operativsystemet i sig, men även en del Hyper-V relaterade buggar. [15] 

Microsoft planerar att släppa Windows Server 2008 r2 någon gång under 2009 som en serverversion 

till kommande klient OS Windows 7 [16]. En Releasekandidat utav Windows 7 skall komma under 

Maj månad 2009, så man kan misstänka att det samma gäller för Windows Server 2008 r2, sen 

återstår det att se hur länge man får testa och utvärdera den. Det kommer att bli möjligt att 

uppgradera en befintlig Windows Server 2008 installation till Windows Server 2008 r2, men frågan är 

om det är någonting som man verkligen vill göra då eventuella problem skulle kunna uppstå. [17] 

Några av de nya funktionerna i Windows Server 2008 r2 som rör den nya versionen utav Hyper-V är 

följande [18]: 

Live Migration Support med Cluster Shared Volumes (CSV), denna funktion möjliggör att man kan 

flytta virtuella maskiner i drift utan någon nertid eller använda som ”failover” vid fel på en server, 

mellan fysiska noder i samma kluster. CSV innebär att olika virtuella servrar kan läsa och skriva till 

samma Logical Unit Number (LUN, logiskt lagringsutrymme) och är ett filsystem för klustrade 

volymer, med syfte att möjliggöra Live Migration funktionen. CSV använder även en funktion som 

kallas dynamisk I/O, vilket innebär att I/O operationer dynamiskt kan ändra väg om en primär väg till 

lagringsenheten blir onåbar. Även möjligheten att kunna migrera virtuella maskiner mellan noder 

som har olika processorer är en nyhet, då detta inte fungerar i tidigare 2008 versioner. 

Prestandaförbättringar för hypervisorn och förminskad elkonsumtion, samt prestandaförbättringar 

för de virtuella maskinernas nätverk, med tekniker som TCP ”offloading” till de fysiska 

nätverkskorten och ”Jumbo Frames” för bättre utnyttjande av nätverkstrafiken. Även förbättringar 

och förenklingar rörande administrering utav det virtuella systemet har införts. Microsoft har också 

gjort det enklare för att lägga till eller ta bort VHD filer på virtuella maskiner som körs utan att 

behöva starta om dem. 

Då kundens befintliga virtuella servrar är produktionsservrar, även om vissa av dem är mindre 

känsliga för driftstörningar, så är min åsikt att betaversionen inte bör användas för skarp drift, då en 

del kända och okända buggar existerar. Även det faktum att testperioden utgår i augusti 2009, gör 

att detta inte är något bra val för kunden, trots fördelar som prestanda och önskvärda funktioner. 

Eventuellt skulle kunden kunna börja testa releasekandidaten när den väl är släppt, men detta beror 

på hur pass stabil den är, vilka kända buggar som finns i den versionen, samt hur lång testperioden 

blir. Eftersom denna version inte ens är släppt än så är det svårt att redan nu dra slutsatser om den. 
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5.5 Kundens datornätverk 

 

Bild 1.2 Grov skiss över Sundbybergs nätverk. 

Som man kan se på bild 1.2, så är nätverket redundant uppbyggt med switchar och routrar. Den 

delen av Sundbyberg Stads datornätverk där den färdiga virtuella miljön skall köras på är uppbyggt 

med dynamiska VLAN, vilket i praktiken innebär att en användare som loggar in på sitt konto vart 

som helst inom organisationen hamnar på rätt subnät. VLAN lösningen är i sin tur beroende av en 

autentiseringslösning baserad på Alcatel mjuk och hårdvara och Active Directory (AD) för att 

bestämma VLAN tillhörighet utifrån gruppmedlemskap i AD. Dynamiska VLAN fungerar så att 

klientens switch-port dynamiskt konfigureras om och klienten tilldelas en ny ip-address. Eftersom de 

virtuella servrarna delar fysiskt nätverkskort och kan sitta på olika VLAN, så skall de kunna bli nåbara 

med olika dynamiska VLAN ID:n, så måste nätverkskorten som används i hostmaskinen kopplas till en 

mobil switchport som vidarebefordrar trafik till alla VLAN på en port. Detta för att 

nätverksanslutningarna skall kunna fungera överhuvudtaget. 

Kunden har också ett SAN (Storage Area Network) kopplat till sina servrar. SAN fungerar som en 

nätverkslagrings enhet som monteras på servrarna som de vore lokala hårdiskar. Flera servrar kan 

dela lagringsutrymme på ett SAN. SAN är den lagringsform som kluster använder sig utav, mer om 

detta i avsnitt 5.7. Kundens servrar som är anslutna till SAN:et, ansluter via Fiberchannel (FC) 

gränssnitt. 

Det är kunden som kommer se till att den nya Hyper-V miljön kommer att integreras på rätt sätt i 

nätverket så att SAN:et och nätverket är rätt konfigurerat och att den nya virtuella miljön är nåbar på 

nätverket. 

5.6 Kundens befintliga virtuella servrar 

Nedan följer en lista på befintliga virtuella servrar som är i drift hos kunden. Dessa servrar körs på MS 

Virtual Server 2005 R2 med Windows Server 2008 som värd OS. Alla gäst OS kör MS Windows Server 
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2003 SP2, förutom SBGPRM02 som kör MS Windows Server 2008. De virtuella maskinerna använder 

VHD filer för lagring av OS och data. VHD filerna är kopplade till virtuellt SCSI gränssnitt på alla 

maskiner förutom SBGBIT01 som är kopplad till virtuell IDE. 

SBGMVS01 

Detta är den fysiska servern som virtualiserar nedanstående servrar. Värd OS är MS Windows Server 

2008 och virtualiseringsplattform som körs på denna är MS Virtual Server 2005 R2. 

SBGAPP01 

En applikationsserver som hanterar ett par mindre program som inte är tillräckligt stora och 

krävande för att få egna servrar. 

SBGBIT01 

Webbserver som kör ASP-applikationen BitsPLUS från Krisberedskapsmyndigheten. För att se till att 

riktlinjer för bland annat informationssäkerhet följs. Denna server används väldigt sällan utav en 

person, vilket gör denna server till en bra kandidat att testa den nya miljön med. 

SBGLAS01 

Hanterar programmet WinLAS som håller reda på arbetstider mm i enlighet med Lagen om 

Anställningsskydd. Programmet är en tilläggsmodul till det befintliga lönesystemet Raindance. 

SBGPRM02 

Skrivarserver för ”Pullprint”. Ett system som centralt lagrar alla utskrifter, sedan när användaren 

autentiserar sig med sin bricka vid skrivaren så visas en lista över de dokument som är redo för 

utskrift och man kan välja vilket/vilka man vill skriva ut. Fördelar: 

 minskar papperssvinn vid felutskrifter 

 man kan centralt se hur mycket varje person skriver ut 

 Ingen risk att skriva ut på fel skrivare 

 Ingen risk att obehöriga kan ta del av känsliga utskrifter eftersom de inte skrivs ut förrän 

personen är vid skrivaren. 

Denna server är känslig för driftavbrott då den används i kommunhuset för den dagliga driften, där 

all personal samt politiker skriver ut via. Kravet vid migrering för denna server är att MAC-adressen 

bibehålles när den flyttas över till en ny plattform, eftersom licenseringen är beroende utav MAC-

adressen. 

SBGNOV02 

Denna server är avstängd och används för experimentellt bruk och jag har fått klartecken att 

använda denna i mina laborationer. 

5.7 Kluster 

Då man virtualiserar flera servrar på en fysisk maskin, så uppstår problemet att den fysiska maskinen 

blir en ”single point of failure”. Detta innebär om det blir det något fel på den fysiska maskinen och 

hård eller mjukvaran på den kraschar, så kraschar alla virtuella maskinerna tillsammans med 

hostmaskinen. Alla tjänster som körs kommer då bli oanvändbara för de som använder systemen. Ett 
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sådant scenario är katastrofalt för vilken organisation som helst som är beroende av att ha 

tillgängliga och fungerande IT-system. Även för systemadministratörer blir detta ett jobbigt problem 

då dem skall få upp systemen igen, då det kan handla om stora datamängder som måste återställas 

ifrån sina backup medium. 

Det finns några olika sätt för organisationer att kringgå detta problem i virtualiserade miljöer och 

göra så att tjänsterna och systemen som tillhandahåller tjänsterna har hög tillgänglighet ”highly 

available”. De alternativen som finns att tillgå, är att de tjänster och applikationer som körs på 

systemen, använder sig utav sina eventuellt inbyggda funktioner för att göra tjänsterna högt 

tillgängliga med hjälp av klustermetoder och andra skydd mot dataförluster då en maskin blir 

otillgänglig, som t ex AD controllers, som default replikerar data mellan olika controllers. Dessa 

inbyggda teknologier stöds på virtuella gäst OS i Hyper-V. Andra alternativ kan vara tredjeparts 

program som implementeras för att skydda eller göra data redundant. 

Failover clustering är en teknik för att uppnå hög feltolerans i systemet. Generellt sett är ett kluster 

flera noder som samverkar och kan ses som ett gemensamt system för slutanvändare och klienter. 

Detta innebär att klienter som gör förfrågningar till ett system som är klustrat, kan få svar ifrån olika 

noder i klustret olika gånger klienten gör förfrågningar. Om en nod i klustret blir otillgänglig kan en 

annan nod ta över den fallerande nodens tjänster. Denna process kallas ”failover”, när en nod i 

klustret tar över för att garantera full tillgänglighet med ingen eller minimal påverkan för 

slutanvändarna. I Hyper-V finns det olika alternativ för att bygga ”failover cluster”, för att garantera 

att de virtuella servrarna är tillgängliga vid händelse om en nod blir otillgänglig. 

Gästbaserad ”failover cluster” bygger på att barnpartitionerna ”failar” över till en annan fysisk server 

i händelse att barnpartitionen blir otillgänglig. Nackdelen med denna lösning är att man måste 

konfigurera alla virtuella OS var för sig, då denna lösning implementeras på barnpartition nivå. Ifall 

att den fysiska maskinen blir otillgänglig finns det inget skydd för de barnpartitioner som inte är 

konfigurerade att ”faila” över. För att kunna bygga denna miljö så krävs ett SAN baserat på ISCSI 

protokollet. I och med att kundens SAN är baserat på FC så blir denna lösning ointressant. [19] 

En annan lösning är att bygga ett hostbaserat failover cluster, dvs. ett kluster baserat på 

förälderpartitionen och alla eventuella barnpartitioner. Om en fysisk server blir otillgänglig så 

kommer alla virtuella maskiner att automatiskt ”faila” över på en annan nod i klustret, det går till så 

att den nodens resurser som blir otillgängliga tas ”offline” och flyttas till en annan nod i klustret och 

tas online. Detta är en procedur som typiskt tar några sekunder och med väldigt liten påverkan för 

användarna utav systemets tjänster. För att bestämma status för en nod i ett kluster, används 

”Cluster Heartbeat network”, som är kommunikationsvägen mellan noder i ett kluster över nätverket 

och kopplas vanligen ihop via en korsad nätverkskabel eller via en switch. Denna kommunikation 

mellan noderna kan vara ganska frekvent, så det kan vara bra för kunden att tänka på detta och hur 

det påverkar nätverksövervaknings verktyg. I Windows Server 2008 Enterprise och Datacenter X64 

utgåvorna kan man bygga kluster som med maximalt 16 noder. [20] 

Det finns lite olika varianter, hur man kan konfigurera ett hostbaserat ”failover cluster”. Noder i ett 

kluster kan antingen vara aktiva eller passiva. Med aktiva noder menas noder i klustret som kör minst 

en tjänst, medans passiva noder är noder som inte kör några tjänster alls. Detta ger oss två alternativ 

för klustret, aktiv/passivt kluster, där minst en nod kör tjänster och en eller flera andra noder är i ett 

väntande tillstånd, för att ”failas” över till. Aktiv/aktiv är det andra alternativet, det innebär att alla 

noder i klustret kör en eller flera tjänster. Om en nod i klustret blir otillgänglig så tar en annan nod 
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över dess tjänster. Det positiva med denna konfiguration är att alla noder i klustret utnyttjas på ett 

effektivt sätt, det negativa är att vid fel på en nod får en annan nod bära mycket mer last och är 

något som måste tänkas på om denna lösning är önskvärd för kunden [21]. Det finns ingen 

automatisk lastbalansering för virtuella maskiner utan detta uppnås genom hur man placerar 

maskinerna i klustret. Man kan konfigurera klustret att använda en nod som första handsval att köra 

tjänsterna på, för att sedan ”faila” över till en annan föredragen nod när noden blir otillgänglig. När 

sedan den föredragna noden blir tillgänglig igen så ”failbackar” den tillbaka till den noden. 

För att kunna sätta upp ett ”failover cluster” så måste SAN:et konfigureras på rätt sätt, så att bara de 

noder som ingår i klustret blir exponerade till de diskar som är tänkta att användas för klusterlagring. 

Kluster Quorum är typiskt en disk på SAN:et som fungerar som ett transaktionsvittne för 

dataöverföringar och innehåller all konfiguration för klustret och nuvarande status för alla noder. Alla 

noder i klustret läser data ifrån Quorum disken för att bestämma sin status och klustrets status. I 

Windows Server 2008 klarar inte Hyper-V av att virtuella maskiner delar på ett LUN (Logical Unit 

Number) på SAN:et. I stället måste SAN administratören konfigurera SAN:et så att varje VM ligger på 

ett eget LUN. 

Andra krav för att ett failovercluster skall kunna fungera är att processorerna på båda noderna är av 

exakt samma typ och hastighet. FC korten skall också vara utav exakt samma typ och till och med 

exakt samma ”firmware” version. Om inte dessa krav uppfylls så kommer klustret inte att kunna 

fungera. 

Kluster Quorum är baserat på fyra olika modeller. Node Majority Quorum modellen är designad för 

att fungera bäst med ett udda antal noder och noder som sträcker sig över ett WAN. Denna modell 

fungerar så; att klustret kommer att fortsätta att vara uppe och fungera om det totala antalet 

tillgängliga noder överskrider de otillgängliga noderna. Node and Disk Majority är den vanligaste 

modellen i ett kluster och fungerar bäst med ett jämnt antal noder. I denna modell så kommer 

klustret att fortsätta fungera om minst hälften av totala antalet noder är tillgängliga och har konstakt 

med Quorum disken. Ifall Quorum disken är otillgänglig så behövs en majoritet av noderna vara 

tillgängliga för att klustret skall fortsätta vara tillgängligt, dvs. hälften av totala antalet noder plus ett. 

Node and File Share Majority Quorum är lik föregående modell med skillnaden att det inte finns 

någon Quorum disk istället lagras Quorum data på en ”fileshare”. No Majority: Disk Only Quorum är 

en modell bäst lämpad för testning. Denna modell kan uppehålla klustret om alla noder utom en blir 

otillgängliga, förutsatt att Quorum disken är tillgänglig. Nackdelen i denna modell är att Quorum 

disken blir en ”single point of failure”, och alla noder i klustret blir beroende utav att den är 

tillgänglig. [22] 

Då två fysiska maskiner skall sätta upp i ett kluster och kunden har ett SAN för delat 

lagringsutrymme, så passar Node and Disk Majority modellen bäst i denna konfiguration, eftersom 

ett jämnt antal maskiner skall sättas upp i ett kluster. Detta passar också bra då man minimerar 

risken för en ”single point of failure” då Quorum disken går ner eller en enstaka nod går ner. Dock så 

kommer klustret att gå ner om mer än en nod eller Quorum disken går ner. Om kunden i ett senare 

skede väljer att utöka klustret med flera noder så ger denna modell ett bättre skydd vid fel, för 

exempelvis 4, 6 eller 8 noder i samma kluster. Om SAN:et är konfigurerat och fungerar som det ska så 

föreslår Windows vilken kluster modell som är lämpligast i samband att klustret skapas, även fast 

man inte behöver välja den modell Windows föreslår så kan det vara bra att man utgår ifrån 

Windows förslag utifrån befintlig konfiguration. 
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När kunden skall göra underhåll på en nod i klustret, så är det viktigt att man är noggrann med att 

följa några enkla procedurer innan man kan börja underhålla noden. Man bör börja med att flytta 

över de eventuellt virtuella maskinerna som ligger på hostnoden till en annan nod som kan vara on-

line under tiden. Sedan bör man pausa den noden som skall underhållas så att inga virtuella maskiner 

eventuellt ”failar” över till den medans underhåll utförs, för att undvika eventuella problem. [23] 

För backup tagning utav klustrade system, gäller följande: 

 Gör backup på varje kluster nods lokala diskar. 

 Gör backup på varje kluster nods system tillstånd ”system state”. 

 Gör backup på klustrets Quorum, det kan göras ifrån Quorum disken eller ifrån en aktiv nod. 

 Gör backup på det delade lagringsutrymmet (SAN diskarna). 

 

5.8 Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 

För organisationer med ett stort antal virtuella servrar utspridda på många fysiska maskiner är det 

ohållbart att administrera dem ifrån många olika platser. Till Hyper-V finns ett administration verktyg 

för större organisationers virtuella datacenter, som heter System Center Virtual Machine Manager 

2008 (SCVMM), som är en fristående produkt ifrån Hyper-V, dvs. säljs separat. Med SCVMM kan man 

centralisera hantering och administrering utav virtuella datorer och ”failover cluster”, man kan även 

på ett lätt sätt skapa nya virtuella maskiner. SCVMM har verktyg för att migrera befintliga virtuella 

maskiner ifrån olika virtuella plattformar och kan även hitta fysiska maskiner över nätverket (via AD 

namn) för konsolidering till virtuella servrar och utföra migrering av den fysiska servern till en VM. 

SCVMM är en server applikation som består av många olika komponenter. Grunden är självklart ett 

värd OS som SCVMM servern är installerat på, de OS som kan användas för SCVMM är Windows 

Server 2003 SP1 eller senare versioner. SCVMM servern som kör SCVMM servicen är navet i SCVMM 

som sköter all kommunikation mellan alla olika komponenter i SCVMM som databasen, olika 

bibliotek (library) servers och de olika agenterna. SCVMM servern sköter också om kommandon, 

filöverförningar och hanterar virtuella maskiner. De virtuella miljöer som stöds i SCVMM server är; 

Hyper-V, Virtual Server 2005 r2 och vissa varianter utav WMware. MS SQL Server 2005 är den 

databas som följer med som default i SCVMM, men det går även att använda andra varianter av SQL 

server, databasen innehåller alla SCVMM objekt. SCVMM local agent är en komponent som 

installeras på de fysiska host servrarna som ska hosta virtuella maskiner som skapas via SCVMM. De 

servrar som agenterna installeras på kommer också att användas som library servers som också är en 

egen komponent i SCVMM, vilket innebär att SCVMM resurser, som virtuella maskinernas 

konfiguration, virtuella hårdiskar, ISO filer med förberedda operativsystem på, skript, mallar och 

profiler för virtuella maskiner lagras på library servern. SCVMM administration konsolen är den 

komponent som används som GUI för administratörer för att hantera hela den virtuella miljön. 

Administration konsolen är byggd ovanpå PowerShell som är ett kommando interface där man också 

kan administrera allt som man kan administrera i GUI:t. SCVMM Self-Service Portal är en valbar 

komponent som en administratör kan konfigurera utifrån policys, för att låta slutanvändare skapa 

och administrera sina egna virtuella maskiner. Alla dessa komponenter kan installeras på samma 

maskin eller på flera olika maskiner. 

Det finns ett antal funktioner i SCVMM som inte finns i standardkonfiguration verktyget för Hyper-V. 

SCVMM innehåller verktyg för att övervaka hur mycket resurser de olika maskinerna använder av 
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hårdvaran. Vidare finns verktyg som Physical to Virtual conversion (P2V) som på ett snabbt sätt 

konsoliderar befintliga fysiska servrar till virtuella servrar, utan att driften störs under 

migrationsprocessen. Virtual to Virtual conversion (V2V) används för att migrera virtuella servrar 

ifrån andra plattformar som Virtual Server och WMware till Hyper-V. SCVMM hanterar också virtuella 

maskiner i ett ”failover cluster”, där man kan bestämma vilka virtuella maskiner som skall göras 

”higly available” i klustret och flytta virtuella maskiner mellan olika noder. [24] 

Eftersom kunden vill ha en fysisk server att administrera på och kunna lägga till nya virtuella 

maskiner ifrån så är det bästa tillvägagångssättet att installera alla komponenter på den fysiska 

servern, förutom de lokala agenterna och tillhörande library servrar som installeras i samband med 

agenterna, vilka självklart skall installeras på Hyper-V hostarna. Self-Service Portal skall inte 

installeras eftersom den inte är utav intresse för kunden i nuvarande läge. Plattformen för att 

installera SCVMM ovanpå bör vara en Windows Server 2008 Standard eftersom inga utav de extra 

funktioner som t.ex. kluster behövs, då blir detta alternativ mest ekonomiskt för kunden. 

 

5.9 Migrering 

Det finns olika alternativ för hur man går till väga för att migrera virtuella maskiner (V2V-conversion) 

ifrån Virtual Server 2005 till Hyper-V. Nedan beskriver jag två tillvägagångssätt för hur migrering kan 

utföras, de alternativen som beskrivs är först hur man manuellt migrerar, andra sättet är att migrera 

via SCVMM. 

För en lyckad migrering av kundens tidigare Virtual Server 2005 plattform måste den nya Hyper-V 

plattformen förberedas för att migreringen skall gå så problemfritt som möjligt. Proceduren för att 

migrera är relativt simpel, men det är viktigt att vara noggrann när man följer proceduren för att 

minimera risken för eventuella problem. Viktigt att tänka innan migrering är att anteckna den 

befintliga virtuella maskinens konfiguration så som allokerat minne, nätverkskonfiguration osv. för 

konfigurering utav den nya VM på Hyper-V. En fördel som förenklar migrering ifrån Virtual Server till 

Hyper-V är att båda plattformarna använder samma fil format VHD. En nackdel är om de virtuella 

diskarna är anslutna till SCSI gränssnittet då man inte kan starta datorn i Hyper-V ifrån SCSI och att 

migrering inte kan göras via SCVMM. 

Det första man bör tänka på innan man påbörjar migreringen är att ta backup på den servern som 

skall migreras för att på så sätt kunna återfå data ifall problem uppstår, det är också mycket viktigt 

att det backup medium som används verifieras så att data kan läsas för att säkra integriteten. 

Vid påbörjandet av själva migreringen så måste man först förbereda den virtuella servern genom att 

avinstallera eventuella Virtual Machine Additions (samling av drivrutiner för gäst OS på Virtual Server 

plattformen) då dessa är inkompatibla med Hyper-V. För att undvika eventuella problem med 

Integration Components i Hyper-V, så bör de eventuella Windows 2003 servrar som skall migreras, 

uppgraderas till Service Pack 2 (SP2) innan migrering, för att man sedan skall kunna installera 

Integration Components (samling av drivrutiner för gäst OS på Hyper-V plattformen). Kravet är att 

SP2 måste vara installerat för att kunna installera Integration Components, annars får man jobba 

runt detta genom att i efterhand uppgradera till SP2, vilket kan vara tidskrävande, då exempelvis inte 

nätverksdrivrutiner finns. 

När ovanstående steg är klara så måste den befintliga virtuella maskinen stoppas och sedan bör VHD 

filen kopieras till en ny lämplig plats, exempelvis i samma katalog där man vill lagra den virtuella 
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maskinen. Nästa steg är att på Hyper-V plattformen skapa en ny VM och konfigurera den enligt ens 

egna tidigare anteckningar. Samtidigt som man skapar den virtuella maskinen så kan man importera 

VHD filen. Sista steget innan migreringen är färdig blir att installera Integration Components, efter att 

ha startat den virtuella maskinen. Eventuella problem utöver de nämnda är att chipset drivrutiner 

kan skilja sig åt vid migrering och man kan då eventuellt bli tvungen att omvalidera Windows. [25] 

[26] 

För att migrera via SCVMM så behöver man först lägga till de fysiska maskinerna (mål och 

källmaskiner) som kör de virtuella maskinerna in i hostlistan i SCVMM, när man lägger till dem så 

kommer en agent installeras på hostmaskinerna och man kan sedan administrera alla virtuella 

servrar ifrån SCVMM. När hosten är synlig i SCVMM så kan man ansluta till den virtuella maskin som 

avses för migrering, och logga in via konsolen, för att sedan avinstallera VM Additions. Innan 

migreringen kan påbörjas måste man stänga ner den virtuella maskinen, då man inte kan flytta 

servrar i drift mellan Virtual Server och Hyper-V. Sedan är det bara att högerklicka på den virtuella 

server man vill migrera och följa guiden som är väldigt rättfram. 

 

5.10 Testning 

 

Bild 1.3 Lager modell för felsökning och kontroll 

Bilden ovan visar en skiktad lagermodell för felsökning och kontroll att miljön fungerar, som jag har 

tänkt följa och arbeta efter genom projektets gång. Lagrena i modellen är tänkt att följas från botten 

och upp vid felsökning eller utifrån relevant lager om man misstänker att eventuella fel befinner sig 

på ett specifikt lager. Nedersta lagret är det fysiska lagret där all hårdvarukontroll sker. Med hårdvara 

så menar jag all fysisk hårdvara ifrån processorer till fysiska nätverkskort. Det är därför logiskt att 

börja ifrån botten när man skall sätta upp en maskin, dels genom att kontrollera att hårdvaran följer 

alla kraven för det arbete som behöver utföras, men även för felsökning, vid t.ex. trilskande 

nätverkskort. Nästa lager är nätverkslagret och de främsta kontrollerna som sker i här, är att testa 

nätverks nåbarhet och konfigurationer utav nätverkskort virtuella som fysiska. Nästa lager gäller 

klustret och där kontrollerar man konditionen för klustret, att alla noder och lagring osv. är on-line. 

Det går även att ”debugga” via klusterverktygets felmeddelande system. Hostlagret är till för att 

kontrollera och felsöka på fel som kan tänkas inträffa på hostnivå. Sista lagret i toppen av figuren 
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gäller alla virtuella maskiner, och där kontrolleras att dem fungerar som tänkt och deras 

applikationer kan testas för att säkerställa att dem fungerar med önskvärd funktionalitet. 

Innan migrering utav kundens virtuella servrar kan ske till den virtuella miljön, så måste miljön testas 

för att säkerställa att den är stabil nog. När testning utav miljön är klart så kommer de virtuella 

servrarna att migreras in i den nya miljön, men även där kommer testning att ske för att säkerställa 

att de virtuella servrarna fungerar i den nya miljön med tänk funktionalitet och att de klarar av att 

tillhandahålla sina tjänster. 

De tester som skall utföras på själva miljön följer nedan. 

När ovanstående är på plats så skall nätverkstester utföras för att säkerställa att 

nätverksinfrastrukturen är på plats. Detta test kommer främst att utföras med ping verktyget för att 

testa nåbarheten på de olika nätverksinterfacena. Jag skall också testa att installera och konfigurera 

en ny VM via SCVMM GUI:n. Det operativsystem som skall installeras är Windows server 2008. Dessa 

OS imagefiler skall först läggas till i SCVMM:s library resurser, för att därifrån installeras på kluster 

noderna. Nästa steg blir att göra en testmigrering utav den virtuella servern SBGBIT01 som kör 

Windows 2003 SP2, då den inte är speciellt produktionskritisk och man kan stänga av den och starta 

om den utan att störa någon användare. Hela migrationen är tänkt att utföras i SCVMM miljön. En till 

migration skall också utföras av den virtuella testservern SBGNOV01 som kör Windows 2008. 

Eftersom denna servers disk ligger på ett virtuell SCSI gränssnitt liksom de skarpa virtuella servrarna, 

så skall jag testa att konvertera diskgränsnittet till IDE så att servern blir startbar på den nya 

plattformen. När alla virtuella testservrar är på plats skall jag undersöka hur prestanda och 

hårdvaruutnyttjande ser ut på de fysiska noderna. Den sista funktionen som skall testas är ”failover 

cluster”. Vad händer om nätverken på noderna går ner, vad händer om Quorum disken går ner, 

kommer ”failover” fungera i ett realistiskt scenario? Detta skall testas genom att ta noderna och 

Quorum disken ”offline” i tur och ordning och i olika kombinationer för att se hur feltolerant klustret 

är i verkligheten. Även nätverksfel skall testas och se ifall miljön är tolerant för detta och ”failover” 

fungerar i detta scenario. Detta skall testas genom att simulera nätverksfelet, som görs genom att 

avaktivera de nätverkskorten på den aktiva hosten, som används utav klustrets nätverk, dvs. 

hostmaskinen nätverkskort. 

När kunden är nöjd med testresultaten och anser att miljön är stabil nog, så kommer testmiljön att 

rensas genom att ta bort de virtuella servrar som inte skall användas och den skarpa migreringen att 

genomföras. För att säkerställa att alla tjänster fungerar i den nya miljön kommer följande att testas i 

samråd med kunden. Testa med ping att alla maskiner är nåbara. Säkerställa att konfigurationen är 

den samma för alla virtuella maskiner i Hyper-V miljön som de var i den tidigare Virtual Server miljön. 

Vidare skall det testas att tjänsterna som körs på de virtuella maskinerna fungerar genom att t.ex. 

testa printservern genom att skriva ut. Vid eventuella fel kommer nödvändiga åtgärder att tas för att 

korrigera dessa fel. 

6. Lösningsförslag 
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Bild 1.4 Topologi över Hyper-V virtualiseringslösning. 

Nedan följer en sammanfattning och analys utav mina förslag i utredningen, för att genomföra en 

lösning, till att sätta upp en labmiljö och att sedan använda denna miljö till den skarpa driften efter 

eventuella justeringar som kan behövas göras utifrån tester på miljön. Detta lösningsförslag har 

utöver min utredning också vuxit fram genom löpande diskussioner med mina handledare under 

arbetets gång för att anpassa lösningen till deras behov, önskemål och resurser. 

Server hårdvaran uppfyller alla krav för att kunna köra Hyper-V både som ensamstående maskiner, 

men också för att kunna sätta ihop dem i ett kluster. Detta eftersom processorerna i maskinerna är 

virtualiseringskompatibla och dem är av samma modell och hastighet, detta är ett krav för att kunna 

installera Hyper-V och för att kunna klustra maskinerna. Vidare så är resten av hårdvaran identiska 

såsom minne, ”fiberchannel” kort osv. så inga ändringar på hårdvaran krävs. 

Efter många diskussioner med mina handledare har vi kommit överens om att använda Datacenter 

versionen. Så operativsystem versionen som kommer användas som grund för Hyper- miljön blir 

Windows Server 2008 Datacenter edition, baserat utifrån hårdvarukonfigurationen och behov som 

kunden har i dagsläget. De båda maskinerna som skall användas har en processor var, och eftersom 

Datacenter medger en licens per processor, men däremot ger ett fritt antal gäst OS så är detta 

förmodligen den mest kostnadseffektiva lösning om kunden vill skala upp sin virtualiseringslösning 

med kanske 10 till 12 virtuella maskiner per fysisk host, vilket hårdvaran förmodligen klarar av utan 

större problem. Värt att tänka på i detta fall är att hosten även skall köra eventuella virtuella 

maskiner som ”failas” över, vilket innebär att man slipper problem med licensreglerna. Ifall man 

skulle köra Enterprise edition, då alla över de fyra inkluderade gäst OS:en kräver betalda licenser, 

skulle ”failover” kunna innebära problem med licenserna. Ifall kunden nöjer sig med att köra ett 

mindre antal virtuella servrar per fysisk host eller funderar på att installera mer än en processor per 

server, så kan det vara värt att överväga att köra Enterprise och betala för alla licenser utöver de fyra 

första, man behöver inte heller betala licens baserat på hur många processorer man har. För 

administrations servern räcker det med att installera Windows Server 2008 Standard, eftersom det 
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bara är SCVMM server tjänsten som skall köras på den och det inte behövs de extra funktioner som 

Enterprise och Datacenter erbjuder. 

Eftersom miljön som skall sättas upp kommer att köra skarpa produktions servrar, så är min 

rekommendation att inte köra Windows Server 2008 R2 beta eller RC med dem skarpa servrarna, 

eftersom det kan finnas många okända buggar som kan ställa till med problem. Ett alternativ skulle 

vara för kunden att bygga en laborationsmiljö om dem vill testa och utvärdera denna version, för en 

framtida migration till R2 versionen. Om kundens avsikt är att gå över till R2 versionen när den 

skarpa finns tillgänglig, så skulle det kunna vara ett alternativ att uppgradera den befintliga virtuella 

miljön, eller att eventuellt sätta upp en fristående server med R2 och lägga till den hosten i SCVMM 

och på så vis migrera över maskinerna från klustret till R2 noden via LAN, för att sedan bygga om 

miljön på de frigjorda maskinerna. Men om dessa förslag kommer att fungera är något för kunden att 

undersöka närmare när den skarpa versionen är släppt och alla funktioner och dokumentationer är 

på plats. 

Som tidigare nämnts när det gäller integration i kundens datornätverk, så gäller det att kunden ser till 

att de fysiska servrarna blir kopplade till mobila switchportar, så att de virtuella maskinerna blir 

nåbara på alla VLAN. Vidare så skall de fysiska nätverkskorten på noderna konfigureras så att de 

virtuella maskinerna har dedikerade fysiska nätverkskort och så att nätverkstrafiken mellan 

hostmaskinerna och gästerna separeras. Totalt har varje host 4 nätverkskort, så för båda 

hostmaskinerna kommer alltså ett nätverkskort reserveras till hostmaskinen, ett nätverkskort till 

”heartbeat” nätverk och två nätverkskort för de virtuella maskinerna. 

Klustret med de två Hyper-V servrarna och administrationsservern (SCVMM servern) kommer att 

sättas upp i en topologi enligt bild 1.3. Denna topologi kommer bli grunden för systemet och kommer 

vara relativt enkel att utöka om flera noder behöver läggas till i klustret. För att kunna sätta upp 

klustret behöver SAN:et konfigureras så att det bara är dem klustrade datorerna som blir exponerade 

för rätt diskar och inga andra maskiner utanför klustret kan komma åt dem. Vidare skall bara ett LUN 

användas per VM, då detta är ett krav för att systemet skall fungera i klustret och i SCVMM [27]. En 

utav LUN:en måste konfigureras som Quorum disk på minst 500 MB, Windows kommer automatiskt 

att identifiera rätt disk att använda som Quorum när klustret sätts upp. Ett ”Heartbeat” nätverk som 

går mellan de båda maskinerna med korsade kablar eller via en switch kommer också att behöva 

sättas upp. Detta för att maskinerna skall hålla kolla på varandras status. 

Administrationsservern kommer att sättas upp på en fristående fysisk maskin där alla komponenter 

installeras, SCVMM servern, SQL, libraryservern och admin konsolen. Admin konsolen kan även 

installeras på valfria klienter för att sedan ansluta till administrationsservern för att på så sätt komma 

åt och administrera de virtuella servrarna varifrån som helst. Administrations server kräver bara en 

nätverksuppkoppling och kan därigenom ansluta till Hyper-V noderna och automatiskt installera 

SCVMM agenter och library server på nod maskinerna. 

När den virtuella miljön är uppsatt, konfigurerad och testad så kommer de produktionskritiska 

servrarna att migreras in. Den föredragna metoden för att migrera in servrarna kommer att vara 

igenom SCVMM, då denna metod sköter migreringen automatiskt. Men detta kommer att bero på 

hur det går i test fasen. 
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7. Genomförande 

7.1 Förberedelse utav laborationsmiljö 

7.1.1 Lab utrustning 

Den utrustning som finns till hands för att sätta upp en labmiljö är två identiska Fujitsu-Siemens 

RX300 servrar. RX300 s4 modellerna är utrustade med en Intel Xeon E5440 2,83 GHz Quad Core 

processor och 18 GB ram minne. Maskinernas har ett antal lokala hårddiskar och har även delat 

lagringsutrymme som ligger på ett SAN kopplat via FC. Varje maskin har fyra nätverkskort var.  

Windows Server 2008 Datacenter är operativsystemet som skall användas på maskinerna och de 

finns tillgängliga i 64-bitars versioner vilket också krävs för att kunna installera Hyper-V. Servrarna 

kan administreras via Remote Desktop ifrån en klient dator, eller via en konsol terminal. Det finns 

också tillgång till en RX300 server av lite äldre modell, som skall användas som administrationsserver 

för Hyper-V. Mjukvara för administrationsservern som finns tillgänglig är SCVMM 2008. 

7.1.2 Lab miljön 

Test miljön som skall sättas upp kommer bestå av de två fysiska servrarna (RX300 modellerna) som 

kommer att köra Windows Server 2008 med Hyper-V i botten. Dessa två servrar kommer att sättas 

ihop i ett kluster med syfte att kunna testa olika scenarion med ”failover cluster” för redundans av de 

virtuella maskinerna. De två servrarna kommer att döpas till SBGHYP01 respektive SBGHYP02 och 

klustret kommer att döpas till SBGHYP00. Vid sidan av detta kommer en dedikerad Administrations 

server installeras med Windows 2008 server och SCVMM för att centralt kunna administrera den 

virtuella miljön. Administrationsservern kommer att döpas till SBGHYP10. Jag kommer vid 

uppsättandet utav miljön att följa riktlinjerna i lösningsförslaget i avsnitt 6. 

7.1.3 Planering för implementering av labmiljö 

I första fasen av laborerandet kommer jag att få tillgång till servern: SBGHYP01 för att installera 

Windows 2008 Server och Hyper-V med syfte att testa och få känna på att konfigurera Hyper-V och 

installera virtuella maskiner. De olika gäst OS som skall installeras och testas är Windows 2008 Server 

och Windows 2003 Server som installeras via Hyper-V administrationsverktyget. 

I nästa fas då hela labmiljön skall sättas upp, så krävs det först lite förarbete. Ena servern (nuvarande 

namn SBGMVS01) som skall användas i Hyper-V klustret kör idag kunden sina befintliga virtuella 

servrar på. Så innan man kan använda sig av den maskinen till labmiljön, så måste först dessa 

virtuella servrar migreras över till en tom maskin som jag skall preparera med Windows Server 2008 

och virtualiseringsmiljön Virtual Server 2005 r2. Kunden har även som önskemål att jag preparerar en 

annan tom server med samma uppsättning OS som den första, för att ha den som reserv ifall den 

första servern skulle krångla, så att man kan flytta över de virtuella servrarna till denna maskin 

istället. Denna lösning är dock temporär fram tills migreringen av de virtuella maskinerna till Hyper-V 

plattformen när den fungerar tillfredställande. 

Då alla maskinerna finns tillgängliga så kommer laborationsmiljön som är specificerad i avsnitt 6 att 

sättas upp. När hela laborationsmiljön är uppsatt och konfigurerad, så skall diverse tester 

genomföras för att säkra kvalitén på miljön. Även här kommer jag att testa installera Windows 2008 

Server och Windows 2003 Server som virtuella maskiner, fast via SCVMM konsolen. Andra tester som 

kommer utföras är migrering utav den virtuella servern SBGBIT01 via SCVMM. Eventuellt kommer 

flera för nuvarande ospecificerade tester att utföras. 
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7.2 Genomförande utav laborering 

7.2.1 Inledande laborering 

Första steget i laborerandet var att installera operativsystemet på den fysiska maskinen SBGHYP01, 

och göra all nödvändig konfiguration så som att sätta IP-adresser, datornamn, domännamn, 

uppdatera systemet och även följa kundens checklista vid nyinstallation för servrar, vilket innebär att 

installera en del verktyg för nätverksövervakning, virusskydd och diverse applikationer. När maskinen 

och OS fungerade som de ska, så installerades Hyper-V server rollen. 

Efter kontroll att Hyper-V systemet fungerar som det ska så började jag med att testa skapa en VM 

med en tom hårddisk och installerade Windows Server 2008 som gäst OS i systemet. Nästa steg var 

att installera Windows Integration Tools som är en uppsättning drivrutiner optimerade för att 

fungera ihop med virtuella gäst OS, istället för standard drivrutiner för fysiska maskiner. Sedan 

testade jag att gäst OS:en fungerar på kundens nätverk och att maskinerna var nåbara med lyckat 

resultat. Hela den här processen var tidskrävande men ganska rättfram utan större överraskningar. 

Ett problem dock var antivirus programmet Office Scan som inte funkar ihop med Hyper-V på 

hostmaskinen, när man försöker skapa virtuella maskiner så blir det ”error” och maskinerna skapas 

inte. För att lösa detta måste man slå av virusscanning på vhd och xml filer, och detta kan bara slås av 

centralt, så detta löste jag i samråd med mina handledare, via konfigurationsverktyget för 

virusprogrammet. 

Nästa OS som jag testade att installera var Windows Server 2003 SP1 och processen för att installera 

var väldigt lik föregående OS. Däremot råkade jag ut för problem när OS:et ”bootade” upp efter 

installationen. Det gick inte att fånga musen i en Hyper-V gäst när man ansluter till rootpartitionen 

via RDP. För att lösa detta behöver man installera Windows Integration Tools. Men det går bara att 

göra efter installationen av OS:et är klar. För att ha mus under installation av gäst OS så måste man 

ansluta till rootpartitionen via konsolen. För Windows 2003 Server gäller att man måste ha SP2 

installerat för att kunna installera Windows Integration Tools, annars fungerar inte nätverkskortet 

(det virtuella) eller mus via RDP. Det går att lösa detta men det är lite omständigt, så jag beslöt mig 

för att ge upp. Slutsatsen utav detta är att man inte bör försöka sig på att installera eller migrera 

Windows Server 2003 med Service Pack version lägre än två, utan bör hellre ”slipstreama” in Service 

Packet på en imagefil vid nyinstallation eller uppgradera ifall man skall migrera. 

 

7.2.2 Förberedande utav miljö 

Nedan följer en redogörelse utav det förarbete som krävdes för att kunna få tillgång till den hårdvara 

som behövs i projektet. 

Först installerade jag de två servrarna som jag har fått tillgång till utav kunden, med Windows Server 

2008, Virtual Server 2005 r2 och utförde all nödvändig grundläggande konfiguration och patchning 

med Windows Update. Maskinerna döptes till SBGMVS03 och SBGMVS04. En viktig detalj innan 

migrationen kan utföras var att anteckna alla virtuella maskinernas konfigurationer så som MAC 

adresser, minnestilldelning osv. 

När maskinerna var uppsatta och fungerade som de ska, så var nästa steg att anteckna alla virtuella 

maskinernas konfigurationer så som MAC adresser, minnestilldelning osv. ifall något skulle gå fel. För 

den virtuella servern SBGPRM02 som kör skrivarserver för ”Pullprint” systemet, är det extra viktigt 
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att man sätter MAC-adressen på det virtuella nätverkskortet likadant som den gamla virtuella 

maskinen annars måste det systemet licensieras om. 

Nästa steg var att stänga ner alla virtuella servrar på SBGMVS01, för att sedan flytta över alla 

relaterade filer till SBGMVS03 via LAN. De filer som behövdes flyttas var VHD och VMC (virtuella 

maskinens konfigurations fil). Under kopiering utav filerna så upptäcktes att hårddiskutrymme på 

SBGMVS03 var otillräckligt för att kunna köra alla virtuella maskinerna på. Så lösningen på detta 

problem var att fördela de virtuella maskinerna på SBGMVS03 och SBGMVS04. När filer var på plats 

på respektive host så importerades dessa sedan in i Virtual Server och kontroll gjordes att 

konfigurationen för de virtuella maskinerna stämmer överens med tidigare konfiguration. MAC-

adresser sattes statiskt till samma som alla maskinerna hade på tidigare plattformen. Sista steget var 

att kontrollera att allting fungerar som på den tidigare hosten, och detta hjälpte handledarna till 

med. Det som testades var att alla tidigare tjänster fungerar på den nya hosten, vilket innebär bl.a. 

att testa att utskriftssystemet fungerar genom att helt enkelt skriva ut till den, vidare testades alla 

mindre tjänster, för att säkerställa att allt fungerade normalt och att alla virtuella maskiner blev 

nåbara på nätverket. Efter dessa mindre tester som alla fungerade som förväntat, kördes systemet 

några dagar för att säkerställa att allt fungerade som det ska innan jag fick tillgång till den gamla 

maskinen (SBGMVS01), som behövs till det fortsatta arbetet. 

7.2.3 Uppsättning utav labmiljö 

När SBGMVS01 fanns tillgänglig, installerades den maskinen om, samt SBGHYP01 med Windows 

Server 2008 Datacenter Edition, samt gjordes nödvändiga konfigurationer (IP-adresser osv.) och 

patchingar. Hosten SBGMVS01, döptes om till SBGHYP02. Vid installation utav Hyper-V rollen så 

fungerade inte det på SBGHYP02, Windows gav felmeddelande att processorn inte stödjer Hyper-V. 

Under felsökningen upptäcks att det sitter två stycken processorer i SBGHYP02, som båda dock 

stödjer virtualisering med Hyper-V. SBGHYP02 borde inte ha två processorer, då det var sagt utav 

mina handledare från början utav projektet att båda maskinerna skulle vara identiska. Även BIOS 

versioner skiljer sig mellan de båda hostarna. Att processoruppsättningen är olika på de två 

maskinerna är ett problem som måste lösas då failover klustret inte kommer att fungera på två 

noder med olika processorer. Efter lite mer undersökning och konsultationer med mina handledare 

löser vi situationen genom att ”flasha” om bios på SBGHYP02 så att båda maskinerna har samma 

BIOS version (all övrig hårdvara är likadan), samt tar ut processorn ur SBGHYP01 och sätter in en av 

processorerna som sitter i SBGHYP02. Efter dessa åtgärder, för att göra hårdvaran identiska, 

installerades Windows 2008 om på SBGHYP02 och då fungerade det också att installera Hyper-V, 

förmodligen på grund utav BIOS uppdatering. 
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Bild 1.5 Översikt över nätverkskopplingar för fysiska och virtuella datorer. 

Heartbeat nätverket sattes upp med raka nätverkskablar som kopplas via repeaters då maskinerna 

sitter långt ifrån varandra i olika serverrack, i serverhallen. Sedan kopplades de fysiska 

nätverkskorten som inte används för kommunikation med rootpartitionen, eller för ”Heartbeat” 

nätverket, in i mobila portar för att sedan bindas till Hyper-V, dvs. de nätverkskorten tillhandahåller 

dedikerad nätverkstrafik via virtuella switchar till de virtuella maskinerna. För en översikt över 

strukturen för hur nätverkskorten är kopplade se bild 1.4 (obs, denna bild visar hur alla maskiner är 

kopplade i den färdiga lösningen). 

I samband med installation utav Hyper-V maskinerna så passade jag på att installera maskinen som 

skall fungera som administrationsserver. När försök att installera Windows Standard 2008 x86 

versionen, så hittade inte Windows drivrutiner för hårddiskarna. För att lösa detta letades det väldigt 

länge efter drivrutiner på Internet utan resultat. I samråd med mina handledare så kom vi överrens 

om att byta ut hela servern mot en annan maskin som har legat i kundens förvaringsutrymme. Så 

efter att den nya servern har kopplats in och nödvändig hårvarukonfiguration, som att sätta upp raid 

på hårddiskarna var utfört, så installerades Windows 2008, fast 64-bitars version då processorn på 

den nya maskinen stödjer detta. När installationen var klar gjordes all nödvändig konfiguration i 

operativsystemet för att få servern i användbart skick. Den nya servern döptes till SBGHYP10. 
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Nästa steg i laborerandet var att sätta upp de virtuella maskinerna i ett ”failover cluster”. För att 

överhuvudtaget kunna sätta upp ett Hyper-V kluster, är det ett krav att SAN infrastrukturen finns på 

plats och är exponerade för noderna som skall ingå i klustret. Det andra kravet är att varje VM skall 

ha ett eget LUN. SAN konfigurationen gjordes tillsammans med min handledare och vi gjorde 

följande. På båda noderna som skall klustras (SBGHYP01/02) installerades de nödvändiga drivrutiner 

och agenter som behövs för att noderna skall kunna använda sig av de SAN anslutna diskar. I 

konfigurationsverktyget för SAN:et så började vi med att lägga in de berörda noderna i en zon, vilket 

innebär att bara dem noderna får tillgång till sina specifika diskresurser på SAN:et. Nästa steg var att 

lägga in diskar i zonen, vi konfigurerade och la in 9 LUN varav en utav dem var en Quorum disk med 

storleken 1 GB, resterande diskar fick storlekar på ca 100 GB. Sista steget var att logga in på en utav 

noderna och gå till diskhantering verktyget för att ta SAN diskarna on-line och formatera dem med 

filsystemet NTFS. Alla diskarna på LUN:et är uppsatta med RAID 1 för att göra data redundant, 

förutom Quorum disken som måste konfigureras med RAID 0 dvs. ”stripad disk”. 

För att sätta upp noderna i ett ”failover cluster” så installerades ”failover cluster” serverrollen på de 

båda noderna. Efter installationen så måste man köra ”failover cluster” management verktyget och 

välja ”validate a cluster configuration” som är en samling tester på hård och mjukvaran, för att 

avgöra om noderna är lämpliga att klustra. I guiden som kommer upp så väljer man vilka noder som 

skall ingå i klustret och som man vill testa att dem kan klustras ihop. 

Vid valideringen av ”failover cluster” på noderna så råkade jag ut för en bugg som mest sannolikt 

beror på att samma skiva har använts till installation för båda maskinerna. Buggen ligger i ipv6 

tunnelprotokollet toredo, som använder samma ipv6-addresser på båda maskinerna. När man kör 

”cluster validation wizard” så blir detta ett fel som det klagas på och som man bör åtgärda för att få 

fullständig support vid andra fel i klustret. Felmeddelandet såg ut så här (har tagit bort dem specifika 

nodnamnen och adapternummer): 

Found duplicate IP address fe80::100:7f:fffe%13 on node 

node1.sbgstad.se adapter Local Area Connection* X and node 

node2.sbgstad.se adapter Local Area Connection* X. 

För att lösa detta var jag tvungen att öppna upp en kommando prompt (cmd) som admin. I 

kommando prompten ska dessa kommandon köras för att avaktivera teredo: 

-> netsh 

-> interface 

-> teredo 

-> set state disabled 

Nästa steg var att manuellt ändra ipv6-adressen på detta interface. Ipv6-adressen kan vara vad som 

helst som är ledigt. Och det görs så här från en ren kommando prompt: 

-> netsh 

-> interface 

-> del address <NIC> <ipv6-adress> 

-> set address <NIC> <ipv6-adress> 

Referens till buggen. [28] 
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När väl klustret går igenom alla tester, så väljer man ”create a cluster” och följer guiden så skapas 

klustret och kluster diskarna (SAN diskarna) läggs till och Quorum disken väljs automatiskt till den 

mest lämpliga disken, den disken med minst utrymme. Quorum modellen väljs automatiskt. Den 

Quorum modell som Windows valde var ”node and disk majority Quorum”, eftersom den passar den 

nuvarande konfiguration bäst, med ett jämnt antal noder. 

För att testa att failover klustret fungerar som tänkt, dvs. att man kan flytta över en VM från en nod 

till den andra noden, så skapades en ny VM och en virtuell hårddisk med Windows 2008 som fanns 

kvar sedan den inledande laboreringen, las till den nya VM. VHD filen var kopierad till en utav 

klusterdiskarna och den virtuella maskinen (konfigurationsfilerna) lades till på samma disk. I 

Windows 2008, Cluster Manager väljs ”Services and Applications” och sedan gör en ”resource highly 

available”, då får man välja ”virtual machine” i listan, sedan listas alla eventuella virtuella maskiner 

som finns på noderna och man väljer dem som skall göras ”highly available”, vilket som också gjordes 

med min specifika maskin. För att sedan flytta över maskinen från en nod till den andra så markerar 

man den virtuella maskinen som skall flyttas och högerklickar och väljer ”move to another node” och 

väljer den noden som skall ta över den virtuella maskinen. Maskinen testades att flytta över ett par 

gånger fram och tillbaka och det noterades att tiden tar cirka 20 sekunder ifrån att man flyttar 

maskinen tills att den kommer online igen på den andra noden. I övrigt så fungerar kluster 

funktionen problemfritt och med tänkt funktionalitet. 

När klustret var på plats så installerades SCVMM servern på SBGHYP10, med tillhörande SQL server 

och övriga nödvändiga komponenter. Det grafiska interfacet installerade även på samma maskin som 

serverkomponenten, för att kunna administrera den virtuella miljön ifrån en centraliserad plats. 

Nästa steg var att logga in i GUI:t för SCVMM och lägga till kluster noderna i SCVMM. Detta var en 

enkel procedur där man väljer i menyn att lägga till Hyper-V noder och bara skriva in namnet på en 

utav de klustrade noderna eller kluster namnet direkt. De två hostar som kör Virtual Server, dvs. 

SBGMVS03 och SBGMVS04 las även till, med syfte att kunna administrera alla fysiska maskiner som 

kör virtuella maskiner, ifrån samma plats.  I och med detta steg så är hela den virtuella miljön på plats 

och det verkar initialt som att systemet fungerar med tänkt funktionalitet efter grundläggande tester 

för att testa att maskinerna är nåbara, även om det kommer krävas flera tester för att säkerställa 

funktionaliteten. 

7.3 Testmigreringar 

För att förbereda inför den skarpa migreringen så testades två olika fall utav migrering. Första fallet 

var servern SBGBIT01 som kör Windows Server 2003 SP2 och virtuella hårddisken är som tidigare 

nämnts ansluten till virtuellt IDE gränssnitt. Denna server är liknande de skarpa virtuella servrarna 

som kör Windows 2003, förutom hårddiskgränssnittet där som andra använder SCSI. Andra fallet är 

experiment servern SBGNOV02 som kör Windows Server 2008 med hårddiskgränssnittet SCSI. 

SBGNOV02 är väldigt lik SBGPRM02. 

I första fallet så började jag med att logga in på SBGBIT01 och avinstallerade ”Virtual Machine 

Additions” för att sedan starta om servern så att avinstallationen slutförs. Sedan användes 

administrationsgränssnittet för SCVMM, och därifrån högerklicka på SBGBIT01 och valde i menyn att 

migrera servern. Man får då upp en lista vart man vill migrera servern, där valdes det att migrera 

maskinen till den fysiska hosten SBGHYP01. Sedan sköttes resten utav migreringen automatiskt med 

kopiering utav data som flyttades via LAN. Denna process gick relativt snabbt ca 30 minuter, med 

kopiering och konfigurering utav den nya Hyper-V maskinen och installering utav Integration Tools, 

som allt sköttes automatiskt utav SCVMM. 
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I nästa fall med SBGNOV02 så börjades det med att försöka migrera på samma sätt som föregående 

maskin. Virtual Machine Additions avinstallerades och startade om maskinen för att sedan migrera 

den via SCVMM konsolen. Hela processen gick till som tidigare med undantag att den virtuella 

maskinens konfiguration också migreras i sin helhet till den nya hosten, vilket innebar att disken fick 

SCSI gränssnitt på Hyper-V och det i sin tur innebär att maskinen inte går att ”boota”. Det finns inte 

heller något verktyg i SCVMM för att konvertera hårddiskens gränssnitt till IDE. Så för att lösa denna 

situation så raderades den migrerade maskinen och började om från början. Denna gång flyttades 

VHD filen manuellt över till SCVMM serverns ”library share”, då den måste ligga där för att kunna 

kopplas in i virtuella maskiner som skapas. Sedan skapade jag en ny VM via SCVMM och kopplade 

ihop den med VHD filen och konfigurerade maskinen med samma inställningar som på Virtual Server 

hosten. Efter denna långa procedur så fungerade det så att Hyper-V automatiskt lägger den 

hårddisken på IDE gränssnittet. Nästa steg var att starta upp maskinen och installera Integration 

Tools, som man installerar via ett högerklick på maskinen. Allt installerades och SCVMM konsolen 

rapporterade att installationen var klar utan problem, men när jag gick in i maskinen för att 

kontrollera att Integration Tools fungerade så märkte jag att musen inte fungerade, vilket tyder på 

att Integration Tools inte fungerar som det skall trots att den är installerad. Efter att ha sökt 

information om detta fel på Internet, så visar det sig att en maskin skapad i Virtual Server använder 

en HAL (Hardware Abstraction Layer) som inte är kompatibel med Hyper-V [29]. För att lösa detta så 

måsta man starta maskinen och använda tangentbordet för att starta ”msconfig”, och därifrån välja 

”boot” fliken och ”advanced options” och klicka i ”detect HAL on bootup”. Sedan startades maskinen 

om för att färdigställa installationen av den nya HAL. Efter detta fungerade Integration Tools som det 

ska. I och med detta steg så fungerar också de virtuella maskinerna med tänkt funktionalitet. 

7.4 Genomförande utav failover tester på labmiljön 

Failover cluster funktionen testades med följande olika scenarion. Nätverkfel simulerades genom att 

avaktivera de fysiska nätverkskorten på den aktiva hosten där de virtuella maskinerna befinner sig. 

Resultatet blir som väntat att de virtuella maskinerna byter nod. Det finns ingenting speciellt att 

anmärka på i detta scenario. 

Quorum disk fel simuleras genom att ta disken ”offline” i failover cluster management verktyget. 

Ingenting händer när Quorum disken tas ”offline” förutom att ett felmeddelande genereras i cluster 

management verktyget som upplyser om att klustret kommer att sluta fungera om en utav noderna i 

klustret går ner. Så man kan dra slutsatsen att klustret kommer fortsätta att fungera så länge en utav 

noderna inte går ner innan man har åtgärdat Quorum felet ifall detta scenario skulle inträffa på 

riktigt. För att kunden skall kunna skydda sig ytterligare ifrån detta fel kommer det att behövas läggas 

till ytterligare noder i klustret, för att kunna ha en bättre felmarginal.  

Host fel simuleras genom att starta om den aktiva noden som hostar de virtuella maskinerna (2 

virtuella maskiner). Resultatet vid detta scenario blir det förväntade utfallet att när noden som 

startas om blir oåtkomlig så kommer de virtuella maskinerna att failas över till den andra noden.  

Slutsatsen utifrån dessa tester för failover funktionen är att miljön fungerar som tänkt med bra 

förmåga att motstå hårdvara och nätverksfel som skulle kunna tänkas sätta stop för driften. Tiden för 

failover ligger på cirka 20-30 sekunder eller motsvarande timeout på fem ping, innan de virtuella 

maskinerna är on-line igen. Så denna nertid kan vara acceptabel för kundens befintliga virtuella 

servrar, men man bör ha detta i åtanke när nya servrar skall installeras eller konsolideras. Är denna 

nertid acceptabel för de tjänster som skall köras på de virtuella maskinerna? Nästa version utav 
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Windows Server 2008 löser detta problem men funktionen Quick migration som inte har någon 

nertid alls. 

8. Skarp implementering 
Som tidigare planerats så kommer labmiljön att övergå till skarp produktionsmiljö, efter laborations 

fasen. I och med att hela miljön fungerar som förväntat samt att några test migrationer har utförts 

för att smärtfritt kunna utföra de skarpa migreringarna, så var det inga hinder att påbörja 

migreringarna. Det förberedande arbetet innan migreringarna kunde börja, var att stänga av de 

virtuella servrarna och säkerhetskopiera alla kataloger med filer tillhörande de virtuella maskinerna 

till en backup server och göra ”screenshoots” på alla virtuella servrarnas konfiguration. När detta var 

skett så påbörjades migrering utav alla de skarpa servrarna förutom SBGBIT01 som i testfasen redan 

migrerats och har körts länge i laborationsmiljön utan några problem. Migreringen utfördes vid ett 

tillfälle efter kontorstid då Sundbyberg har schemalagda servicefönster, för att minimera störningar 

utav driften. 

Första servern som migrerades var SBGPRM02 som likt mitt testfall med SBGNOV02 kör Windows 

2008 med hårddisk kopplad till SCSI gränssnitt. Så planen för migrering utav denna server följde 

samma mönster som testfallet.  

Följande steg gjordes för att migrera SBGPRM02 som kör Windows Server 2008. Starta upp maskinen 

och avinstallera ”Virtual Machine Additions”, för att sedan starta om servern för att avinstallationen 

skall slutföras. Sedan stängdes maskinen ner och VHD filen flyttades över till SCVMM serverns library. 

Library serverns utrymme visade sig inte vara tillräckligt, så istället kopierades filen direkt till en ledig 

SAN disk. Sedan loggade jag in på en utav noderna (SBGHYP02) för att skapa en VM via Hyper-V 

manager verktyget med samma konfiguration som på tidigare plattformen och kopplade VHD filen 

till den. Nästa steg var att göra maskinen ” highly available” via kluster verktyget och sedan gå in i 

SCVMM och uppdatera hostgruppen, för att kontrollera att maskinen blev synlig i SCVMM. Sista 

steget var att logga in på den virtuella maskinen och klicka i ”detect HAL on bootup”. Sedan startades 

maskinen om för att färdigställa installationen av den nya HAL och sedan installera och kontrollera 

att Integration Components fungerade som det ska. För att kontrollera att migreringen vart lyckad så 

testades det med ping så att maskinen var åtkomlig på nätverket, för att sedan testa tjänsten som 

körs genom att skriva ut en testutskrift. 

SBGLAS01 och SBGAPP01 kör båda Windows Server 2003 r2 och är också SCSI anslutna. Så båda 

migrerades med samma procedur. 

Följande steg gjordes för att migrera SBGLAS01 och SBGAPP01. Logga in på maskinerna, sedan 

avinstallera ”Virtual Machine Additions” starta om maskinerna och sedan stänga av dem. Kopiera 

filerna till SCVMM library servern och ifrån SCVMM konsolen skapa nya maskiner enligt maskinernas 

konfiguration på tidigare ”screenshoots”. Placera maskinerna på SBGHYP01 och koppla dem till 

virtuella nätverk. Sedan sköter SCVMM skapandet av maskiner och installation utav Integration 

Components. När maskinerna var klara så testades det genom ping, att maskinerna var nåbara på 

nätverket. Enligt mina handledare behövdes inga test göra för att testa funktionaliteten på 

tjänsterna, då dessa servrar inte är speciellt produktionskritiska. 

Alla migreringar ifrån Virtual Server plattformen fungerade utan några som helst problem och dem 

fungerar med samma funktionalitet som tidigare. En detalj jag lade märke till är att systemen känns 
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mycket snabbare när man loggar in på dem än vad dem gjorde på tidigare plattformen, men det är 

kanske inte så konstigt när både hostmaskinen och virtualiseringsplattformen är snabbare än den 

tidigare lösningen. Vid demonstration till mina handledare så konstaterade dem att det var en lyckad 

migration, och att allt fungerar tillfredställande. 

På mitt eget initiativ så bad jag mina handledare om att få försöka migrera en fysisk server till en 

virtuell, så kallad P2V konsolidering. Mina handledare identifierade en server SBGSER01 som inte är 

speciellt produktionskritisk och gav mig godkänt att konsolidera den. Detta är dock något som går 

utöver dem initiala planerna, och jag har inte gjort upp någon plan för detta mer än att jag har läst på 

om hur konsolideringar kan utföras via SCVMM.  

Det som krävdes för att konsolidera SBGSER01 var några väldigt enkla och rättfram steg. SBGSER01 

kör Windows Server 2003 SP2 och det innebär i det här fallet att man kan konvertera den fysiska 

maskinen medans den körs i drift, så man behöver alltså inte ens stänga av maskinen innan man kan 

sätta igång. I SCVMM konsolen finns en knapp ”Migrate a physical server” för konsolideringar. När 

man trycker på knappen så kommer en guide upp och man skriver in servernamnet på datorn man 

vill konvertera, i mitt fall SBGSER01. Nästa steg är att välja vart man vill placera den blivande virtuella 

servern och valet föll att lägga den på SBGHYP01. När man godkänt sina val så scannas den fysiska 

datorn av och datorn konverteras till en virtuell server helt automatiskt utav SCVMM. När 

konverteringen var klar så krävs det innan man startar den virtuella servern, att man stänger ner den 

gamla fysiska servern. När maskinen var avstängd så startade jag igång den virtuella maskinen och 

tillsammans med mina handledare så avinstallerade vi ett par standard applikationer, som bara är 

användbara för fysiska maskiner och potentiellt kan ställa till problem. Dessa applikationer installeras 

alltid utav systemadministratörerna vid nyinstallation utav servrar. Sedan kontrollerades tjänsterna 

och nåbarheten på nätverket tillsammans med handledarna och vi kunde konstatera att 

konsolideringen blev lyckad. 

9. Slutsatser och rekommendationer 

9.1 Slutsatser 

Jag har i detta projekt utifrån en mängd problemformuleringar, undersökt hur Microsofts 

virtualiseringsplattform Hyper-V tekniskt fungerar och vilka krav som finns för att kunna sätta upp en 

miljö baserat på Hyper-V. Utifrån min undersökning och kundens krav har jag planerat och 

implementerat miljön och efter att ha testat miljön, migrerat kundens befintliga virtuella servrar 

Min första problemformulering var att; med syfte att ha en teknisk grund att stå på så måste det 

undersökas hur -V tekniken fungerar. I mina undersökningar kom jag fram till att Hyper-V är 

uppbyggd med en arkitektur där en så kallad Hypervisor ligger som ett tunt lager mellan hårdvara 

och virtualiserade operativsystem, och är det lager som har direktåtkomst till hårdvaran. Denna 

arkitektur har fördelar som att den ger en liten attack yta för intrång samt ger god prestanda jämfört 

med äldre arkitekturer, som Virtual Server. Vidare undersöktes också de allmänna fördelarna och 

vinster för organisationer som virtualiserar sin server miljö. De främst och uppenbara fördelarna med 

att virtualisera är ekonomi, bättre hårdvaruuttnytjande samt minskad elkonsumtion, då man kör 

flera servrar på samma hårdvara. 

Nästa problemformulering var att undersöka vilka hårdvarukrav som krävs för att virtualisera med 

Hyper-V, samt allmänna tekniska begränsningar i den virtuella miljön. Denna del flyter ihop lite med 
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nästa problemformulering som handlar om att välja rätt operativsystem version som grund för 

Hyper-V. Först och främst så kom jag fram till att det krävs rätt processortyp för att överhuvudtaget 

kunna installera Hyper-V. Processorn måste kunna stödja hårdvaruassisterad virtualisering, vilket 

också är det man bör kolla på först innan man börjar bygga en Hyper-V miljö. För att kunna utnyttja 

hårdvaran maximalt bör man använda antingen Enterprise eller Datacenter versionerna utav 

Windows Server 2008, då man kan skala upp de befintliga hostservrarna med mer minne, mer 

processorer osv., än vad man kan göra med Standard versionen. Dessutom så undersöktes den 

virtuella hårdvaran som används utav de virtuella maskinerna, med virtuella nätverkskort och 

processorer osv. 

När det gäller problem formuleringen om vilken Windows version som är bäst för kunden att basera 

sin miljö på, så kom jag fram till att Datacenter versionen är den mest lämpliga. Denna version 

stödjer failover kluster och har dessutom generösaste licensregler när det gäller hur många 

inkluderade gäst OS som kan användas per licens, då denna licens medger att man kan köra fritt 

antal gäst OS. Eftersom kunden kommer att virtualisera ett stort antal servrar i framtiden så är denna 

version mest kostnads effektiv. Det som skall observeras med denna licensform, är att man får betala 

en licens per fysisk processor. 

Kunden har uttryck en önskan om att uppgradera eller bygga om miljön, till kommande Windows 

2008 Server r2. Denna version innehåller utökade funktioner och jag undersökte dem mest viktiga 

nyheterna. Några utav nyheterna är; Live Migration Support med Cluster Shared Volumes (CSV), 

denna funktion möjliggör att man kan flytta virtuella maskiner i drift utan någon nertid. CSV innebär 

att olika virtuella servrar kan läsa och skriva till samma LUN och är ett filsystem för klustrade 

volymer, med syfte att möjliggöra Live Migration funktionen. Även möjligheten att kunna migrera 

virtuella maskiner mellan noder som har olika processorer är en nyhet då detta inte fungerar i 

tidigare 2008 versioner. Alla dessa nyheter är förbättringar utav dem begränsningar som har ställt till 

med svårigheter för mig i projektet. Jag gav också rådet att man inte bör använda förhands versioner 

av R2 till skarp drift. 

Kundens datornätverk och kundens befintliga virtuella servrar undersöktes för att få en uppfattning 

om systemets plats i kundens nätverk, samt att få en uppfattning om de befintliga virtuella 

servrarnas konfiguration och tjänster, med syfte att kunna planera för övergången till det nya 

systemet. De två mest noterbara slutsatserna på dessa områden var att alla virtuella servrar i den nya 

miljön måste kopplas till mobila portar (portar som vidarebefordrar trafik till alla VLAN) och att 

servrarna är kopplade till virtuellt SCSI gränssnitt, som är ett eventuellt problem vis migrering, 

eftersom Hyper-V inte kan starta maskiner med SCSI anslutna diskar. 

Failover kluster var också en frågeställning som fanns och hur klustertekniken fungerar. Jag kom fram 

till att alla klusternoder måste kopplas till SAN anslutna diskar, där varje VM måste ha ett eget LUN. 

Vidare var ett viktigt krav att SAN kopplingen på noderna måste använda exakt samma FC kort med 

exakt samma ”firmware” version, annars kommer inte klustret att fungera. Vidare undersöktes några 

olika klustermodeller, men den mest intressanta modellen är hostbaserad klustring, som skyddar de 

virtuella maskinerna mot fel på en hostmaskin, så att maskinerna kan ”failas” över till en annan host i 

klustret. Jag tog även upp att kunden bör tänka på att skydda sina tjänster som körs på virtuella 

maskinerna med redundans på applikations nivå, då individuella fel på virtuella servrar inte har något 

skydd i kluster modellen. Det finns också olika alternativ för kluster Quorum, där den intressantaste 

modellen som passar bäst till kundens miljö, var ”Node and Disk Majority”, som eliminerar ”single 

point of failure”, ifall en nod eller Quorum disken går ner. 



34 
 

SCVMM 2008 var ett önskemål ifrån kunden, som dem ville ha för att centralt kunna administrera 

Hyper-V miljön. Så jag undersökte hur SCVMM fungerar och hur man kan implementera den i den 

virtuella miljön. De slutsatser jag kom fram till var att SCVMM är uppbyggt utav flera komponenter, 

som databas, server komponenten, library servrar, lokala agenter och ett GUI för administration. Jag 

kom fram till att alla komponenter kan installeras på samma fysiska server, förutom de lokala 

agenterna. 

Migrering och olika alternativ för att migrera ifrån Virtual Server plattformen utreddes. De två 

alternativen som finns för migrering var, manuell migrering och automatisk migrering via SCVMM. 

Med manuell migrering gör man allt för hand, dvs. kopierar VHD filer och skapar en ny VM i Hyper-V 

med samma inställningar som på den förra miljön. Med den automatiska migreringen sköter SCVMM 

hela migrationsprocessen. Jag tog lärdomar utav dessa sätt att migrera, men tyvärr så fungerade 

inget utav de sätten fullt ut, på mina fall. Problemet var att kundens virtuella servrar använder SCSI 

gränssnittet, så lösningen för mig blev manuell migration med några mindre skillnader. 

För att säkerställa att den nya miljön fungerar och kan användas i skarp drift så, upprättades ett 

testprotokoll, där olika katastrof scenarion testades. Alla testerna fungerade med tillfredställande 

resultat. 

Hela processen för att bygga upp miljön, var omständig och tidskrävande, då främst hårdvarudelen 

krånglade, men även en mjukvarubugg ställde till problem. När hela miljön väl var på plats så, 

utfördes testmigreringar, där jag också råkade ut för några fallgropar som till slut löstes och den 

skarpa migrationen kunde ske problemfritt. Utöver det som var specificerat så gjordes även en 

konsolidering utav en fysisk maskin. Denna process var otroligt smidig och enkel via SCVMM 

gränssnittet. 

9.2 Rekommendationer 

De rekommendationer jag kan ge till kundens fortsatta arbete är följande. Då SCVMM servern bara 

har en hårddisk med lite diskutrymme på och dessutom inte är SAN ansluten så skulle jag 

rekommendera att både sätta in en till större hårddisk och eventuellt koppla in den till SAN:et för att 

utöka lagringsmöjligheterna, då det är viktigt om man skall få plats med alla SCVMM resurser, som 

t.ex. ISO filer som tar väldigt stor plats. 

När kunden skall konsolidera gamla fysiska maskiner så är det väldigt viktigt att först börja med att 

identifiera dem servrar som använder väldigt lite resurser, då man kan fylla på med flera resurssvaga 

servrar på en host och på det sättet frigöra ett större antal servrar. Det är också viktigt att kunden 

håller kolla på resursutnyttjandet på de fysiska noderna i klustret och även fast dem lastbalanserar 

servrarna så måste det tänkas på att en nod skall kunna bära alla virtuella servrar utan att bli 

överbelastad.  

Då begränsningen på Windows Server 2008 är att man måste använda ett LUN på SAN:et per VM, så 

är detta enligt mig det starkaste skälet till att uppgradera till R2 versionen, resterande nya funktioner 

och prestanda vinster blir en bonus. Det är inte hållbart i längden att en SAN administratör måste gå 

in och skapa nya LUN så fort dem tar slut, eller att man skapar ett väldigt stort antal LUN som kanske 

kommer ligga och vara oanvända. Så min rekommendation är att helst bygga om miljön när R2 

versionen är mogen. En idé hur man skulle kunna bygga om miljön på kanske enklast sätt, är att sätta 

upp en R2 server färdig konfigurerad med SAN anslutning, vid sidan om den befintliga miljön och 

lägga till den servern i SCVMM. Sen är det bara att migrera över maskinerna via LAN i SCVMM 
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konsolen. När migreringen är klar så är det bara att riva klustret och bygga om dem frigjorda 

maskinerna med R2 och klustra ihop dem med den första uppsatta servern. 
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10. Ordlista 

AD: Active Directory. 

API: Application Programming Interface. 

CAL: MS Server Client Access License, användar åtkomst licens. 

FC: Fiberchannel, fiber gränsnitt för anslutning mot SAN. 

LUN: Logical Unit Number, logisk lagrings nummer oftast en volym på ett SAN . 

MS: Microsoft. 

OS: Operativsystem. 

P2V: Physical to Virtual conversion. 

RAID: Redundant Array of Independent Disks. 

RDP: Remote Desktop Protocol. 

Root partition: Förälder partition, vilket är benämningen på den virtuella gäst OS som styr barn 

partitioner. 

SAN: Storage Area Network. 

SCVMM: MS System Center Virtual Machine Manager, administrationsserver. 

SP: Service Pack. 

V2V: Virtual to Virtual conversion. 

VHD: Virtual Hard Drive. 

VLAN: Virtual Local Area Network. 

VM: Virtuell maskin. 

VMM: Virtual Machine Monitor eller även kallad hypervisor och är ett virtualiseringslager mellan 

mjuk och hårdvara. 

VSC: Virtualization Service Client. 

VSP: Virtualization Service Provider. 
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