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Abstract

Virtualized testing environment

Olof Lantz

Virtualization has increasingly been adopted in the last 
decade and the usages of virtualized environments are 
going to be an important part of how computers are 
used in the nearby future. There are a lot of 
advantages with virtualization and different methods 
have been developed to make it as efficient as 
possible.

Forsmarks Kraftgrupp were interested in the possibility 
of taking advantage of virtualization in their testing 
environment.

In this report, hypervisors of type 1 and type 2 and 
containers have been evaluated to determine which 
method and what program is preferable on a server 
cluster of four HP ProLiant DL380 Generation 4. 
Because of the hardware specifications of the DL380, 
focus has been on virtualization programs that do not 
require hardware assisted virtualization.

The results show that it is possible to use some of the 
type 2 hypervisors on the HP ProLiant DL380 
Generation 4. The suggested virtualization programs 
are VMware Workstation or Oracle VirtualBox. 
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Sammanfattning 
Virtualisering har på den sista tiden fått ett ökande användande och kommer vara en 
viktig del i datormiljöer i framtiden. Det finns många fördelar med att virtualisera en 
testmiljö och en stor mängd olika lösningar har tagits fram för att göra virtualiseringen 
så effektiv som möjligt. 

Forsmarks Kraftgrupp önskar att utreda om det är möjligt att använda virtualisering för 
att förenkla hanteringen av och utöka möjligheterna med sin testmiljö. 

Denna rapport jämför hypervisor av typ 1 och typ 2 samt containers för att ta reda på 
vilka virtualiseringsprogramvaror som är lämpliga att använda på en HP ProLiant 
DL380 Generation 4. Hårdvaran på denna server saknar stöd för hårdvaruassisterad 
virtualisering vilket gör att en del av de vanligaste virtualiseringsprogrammen inte går 
att använda. 

Resultatet visar på att det är möjligt att använda flera typ 2 hypervisor som exempelvis 
VMware Workstation eller Oracle VirtualBox. För typ 1 hypervisor är det endast 
VMware ESXi som kan gå att installera, dock utan officiellt stöd från VMware. 
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1 Inledning 
Under detta kapitel kommer anledningen till att detta arbete genomförs samt vad som är 
tänkt ska uppnås beskrivas.  

1.1 Bakgrund 
Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) har idag testmiljöer för brandskyddssystem F1 och F2 
samt F3. Testmiljöerna används för att ha ett system där det är möjligt att testa nya 
konfigurationer och idéer utan att riskera säkerheten på kärnkraftverket. Förutom detta 
finns även en utbildningsmiljö för övervakningssystemet i Forsmark. Båda dessa system 
körs på fristående PC kopplade i fristående nätverk. Hårdvaran är densamma som den 
hårdvara som finns installerad i de skarpa systemen men i begränsad upplaga och 
funktionalitet. 

Ett typiskt system idag ser ut enligt följande: 

• En huvudserver som finns i kluster av flera servrar där antalet servrar kan vara 
ungefär fyra stycken men minst två. Detta för att kunna ta över funktioner från 
varandra ifall problem med en enskild server skulle uppstå och det är ofta på 
dessa servrar som kritiska tjänster körs. 

• Det finns också ett större antal servrar som sköter dedikerade funktioner som är 
mycket resurskrävande eller har en mycket dedikerad uppgift, t.ex. inspelning av 
video, hantering av nätverkstrafik eller liknande. 

• Ett antal operatörsklienter med olika funktioner och olika behörigheter. 
• Ett antal operatörsinloggningar med olika behörigheter. 

Alla dessa funktioner sitter sammankopplade i ett nätverk och beroende på placering har 
de olika grader av nätverkssäkerhet. Det används också en mängd olika operativsystem 
inom varje larm- och säkerhetssystem där idag varje operativsystem har en egen server. 

System som kommer att användas i framtiden är i dagsläget tänkt att främst vara 
Windows-baserade men detta kan snabbt förändras. Från början när kärnkraftverket 
byggdes var Unix det främsta valet men Windows har blivit allt vanligare under de 
senaste tio åren. Anledningen till övergången från Unix till Windows har främst varit att 
systemutvecklare av inköpta system har använt sig av Windows vid utveckling av sina 
system. 
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1.2 Syfte 
FKA skulle vilja testa att sätta upp en testmiljö där alla nu använda operativsystem 
virtualiseras. Vanliga fördelar som brukar anges i samband med virtualisering är 
bland annat snabbare installationer av ny hårdvara och effektivare utnyttjande av 
kapaciteten hos servrarna. 

För FKA finns det även ytterligare fördelar med att ha deras testmiljö virtualiserad. 
Detta kommer bland annat vara att snabbt och enkelt kunna testa nya uppgraderingar 
av mjuk- och hårdvara, möjlighet att kunna simulera i princip hela system samtidigt 
samt bättre möjligheter att skapa utförligare utbildningsmaterial. FKA ser även 
möjligheten att kunna använda den virtualiserade testmiljön för system som idag saknar 
en testmiljö samt för system som kan tillkomma vid nykonstruktion. 

Ytterligare en fördel är att minska risken för att äldre system att bli svåra att underhålla. 
Sådana system kan vara de som är programmerade och underhållna i operativsystem 
som idag inte används längre i någon större utsträckning. Med virtualisering kan dessa 
operativsystem användas med nyare hårdvara och på så sätt minska behovet av att hålla 
gammal hårdvara i användbart skick vilket ofta är dyrt och problematiskt. 

1.3 Mål 
Projektets mål är att utreda om vilka program som finns och vilka av dessa som är 
lämpliga att använda för att skapa en virtuell testmiljö. 

1.4 Egenskaper som utreds 
För att både avgränsa och sätta upp riktlinjer för utredningen har vissa kriterier 
fastställts.  

En del i utredningen är att undersöka hur licenserna för programmen är utformade. 
Detta görs genom att utvärdera om det krävs en licens per kärna, processor eller server 
och även hur länge tillverkarna planerar att underhålla programmen. I de flesta fall 
supportrar och underhåller tillverkarna av programvaran endast programmen tills ett 
fastställt sista datum vilket får betydelse för investeringar som har några år kalkylerad 
livslängd. 

Utredningen ska också utreda ifall de finns vanliga buggar och problem. Det ska tas upp 
både de problem kan vara riktade mot just den typ av server som används ute på FKA 
och om det finns fel som är oberoende på vilken server som används. Eftersom tekniken 
bakom metoderna för virtualisering är olika tas även fördelar och nackdelar som kan 
vara beroende på detta upp.  

Det är ett antal olika operativsystem som ska användas i testmiljön och därmed måste 
även kompabiliteten för alla dessa operativsystem med respektive 
virtualiseringsprogramvara tas med. Även möjligheten att från tillverkaren av servern få 
tag i drivrutiner för de olika operativsystemen tas med i utredningen. 
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1.5 Avgränsningar 
De operativsystem som ska utredas är Windows Server 2008 Service Pack 2, 
Windows Server 2008 R2, Windows 7 Ultimate, Red Hat Linux 6 och CentOS 5.6. 
Andra operativsystem tas inte med i denna utredning då de inte är aktuella i de system 
som används. 

Virtualiseringsmetoder som analyseras är hypervisor typ 1 och typ 2 samt container.  

Utredningen av backuplösningar för virtuella maskiner har begränsats till att använda de 
som följer med virtualiseringsprogramvaran. 

Kompabiliteten för server har avgränsats till att endast kolla på den server som finns 
tillgänglig för detta projekt. Denna server är en HP ProLiant DL380 Generation 4. 
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2 Teori 
Under detta kapitel kommer teorin bakom virtualisering beskrivas. Det är med denna 
teori som jämförelser mellan olika virtualiseringsmetoder och -program har gjorts. 

2.1 Virtualisering 
Virtualisering i en datormiljö är att använda en enskild fysisk server som agerar som om 
det vore flera servrar. Detta görs genom att ta bort den koppling som finns mellan en 
servers hårdvara och det operativsystem som körs. Istället för att vara kopplat direkt till 
den faktiska hårdvaran är operativsystemet kopplat till kopia av hårdvaran [1]. 

Det används för närvarande tre olika tekniker för att göra denna koppling mellan 
operativsystemet och hårdvaran. Varianterna är fullständig virtualisering, 
paravirtualisering och hårdvaruassisterad virtualisering och en djupare beskrivning 
kommer under kapitel 2.5 Tekniker. 

2.1.1 Fördelar med virtualisering 
Det finns många fördelar med virtualisering och en del av dessa tas också upp under 
bakgrunden av arbetet. 

En stor fördel med virtualisering är att det går att minska ned antalet servrar som 
behövs. Servrar som alla bara belastas i mycket låg grad var för sig kan kombineras till 
en server med virtualiseringar av alla lågt belastade servrar. Fördelen med detta är att 
det kommer vara möjligt att bättre utnyttja den kapacitet som finns i hårdvaran samt 
bidra både till minskade kostnader för inköp och underhåll av servrarna men också en 
lägre elförbrukning [2] [3].  

En annan aspekt av virtualisering som både har fördelar och nackdelar är säkerheten. En 
sak som påverkar säkerheten i ett datorsystem är hur mycket kod den består av. Desto 
mer kod desto fler ställen för en angripare att hitta säkerhetshål in i systemet. Med 
virtualisering introduceras mer kod med programmen som gör virtualiseringen och kan 
då vara en säkerhetsrisk [4]. Sett ur ett annat perspektiv kan dock säkerheten ökas 
genom att istället för att låta en enskild server utföra flera uppgifter kan varje uppgift få 
en egen virtuell server. På så sätt minskas risken att flera uppgifter slutar fungera ifall 
en server blir infekterad av skadlig kod. 

I de fall där flera servrar är sammankopplade och därmed skapar ett kluster kan också 
en högre tillgänglighet av servrarna möjliggöras. Denna högre tillgänglighet möjliggörs 
genom att virtualiseringsprogramvaran kan flytta ett virtualiserat operativsystem från en 
fysisk server till en annan och ofta utan att det märks för användaren. I de fall där inte 
kluster används ger virtualisering fördelar genom att det är möjligt att flytta virtuella 
maskiner mellan olika fysiska maskiner [5]. 
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2.1.2 Virtualisering av x86 
En vanlig arkitektur som används för processorer idag kallas x86 och när VMware 
lyckades virtualisera denna plattform 1998 var detta startskottet för den senaste tidens 
användning av virtualisering [6]. En orsak till att det var svårt att lyckas virtualisera 
plattformen var på grund av dess hur delade ut olika rättigheter för program för till 
exempel åtkomst till hårdvara. Senare när både Intel och AMD utvecklade stöd för 
virtualisering i processorerna år 2005 och 2006 kunde detta problem lösas vilket har 
hjälpt till bland annat för att ge stöd för fler varianter av operativsystem som exempelvis 
64-bitars versioner [7]. Detta stöd har hjälpt till med att virtualisera 64-bitars 
operativsystem och därmed är det ofta ett krav på att stödet finns i processorn på värden 
när 64-bitars operativsystem ska virtualiseras. 

2.2 Virtuella maskiner 
När virtualiseringsprogram används skapar de virtuella maskiner (VM). De virtuella 
maskinerna innehåller en virtuell kopia av hårdvaran, ett operativsystem och de 
applikationer som körs. 

 

Figur 1. Kommunikationen i en virtuell maskin från program till hårdvara. Modellerat 
efter modell Portnoy [2]. 

I Figur 1 visar hur kommunikationen i en virtuell maskin går. När ett program vill 
komma åt någon hårdvara kommer den först skicka informationen till operativsystemet. 
Efter att operativsystemet fått informationen skickas detta vidare till den virtuella 
hårdvaran som utför den åtgärd som programmet ville.  

Det är dessa virtuella maskiner som kan flyttas runt mellan olika fysiska servrar för att 
få en högre tillgänglighet.  
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2.3 Operativsystem 
Operativsystemen i datorer är de som sköter kommunikationen mellan en användare och 
hårdvaran. Vilka delar i en dator som kommunicerar med varandra illustreras i Figur 2. 

 

Figur 2. Kommunikationen från användare till hårdvara. 

Med användare syftas på den personen som sitter vid datorn för att antingen 
programmera nya program eller använda ett befintligt redan programmerat program. En 
begränsning med ovanstående uppbyggnad är att det endast är möjligt att använda ett 
operativsystem i taget [2]. 

Ett operativsystem har två stycken huvudsakliga uppgifter, den första är att sköta 
resursfördelningen av hårdvaran [8]. Resursfördelningen av hårdvara är viktig för att 
inte det ska bli ett kaos i de uppgifter som utförs av programmen. Skulle behovet vara 
att flera program som körs samtidigt är det oönskat att få resultaten samtidigt på samma 
ställe exempelvis ifall utskrift skulle blanda informationen från två olika dokument. 
Detta gör att operativsystem måste ha möjlighet att kunna prioritera vilket program som 
ska få förtur. 

Den andra viktiga uppgiften för ett operativsystem är att göra det enklare för 
användaren. När ett program utför sin uppgift är det många små förändringar som sker 
inuti en dator, exempelvis att den läsarm som kan finnas på en hårddisk ska flytta sig till 
en ny position för att hitta önskad information. När ett program programmeras vill man 
inte sitta och skriva exakt allt som varje komponent inuti en dator ska göra utan hellre 
bara skriva exempelvis vilken fil som efterfrågas [8].   
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2.4 Hypervisor 
Den som skapar den virtuella hårdvaran är ofta en virtual machine monitor, också känt 
som hypervisor, och det är också denna som sköter kommunikationen till den verkliga 
hårdvaran. 

Hypervisor är det lager som läggs emellan hårdvaran i en dator och operativsystemet. På 
detta sätt skiljs operativsystemen från hårdvaran vilket möjliggör för att köra flera 
operativsystem samtidigt på samma hårdvara. Hypervisorn är även ansvarig för uppstart 
av de virtuella maskinerna samt att hålla koll på de anrop som skickas till hårdvaran 
från virtuella maskinerna och resursfördela ifall många virtuella maskiner används 
samtidigt [5]. 

Hypervisor finns i två varianter där skillnaden är hur nära de är den faktiska hårdvaran. 
Typ 1, native eller bare metal placeras direkt ovanpå hårdvaran medan typ 2 eller hosted 
placeras inuti ett befintligt operativsystem [5]. Denna rapport kommer använda 
benämningarna typ 1 och typ 2. 

2.4.1 Hypervisor typ 1 

 

Figur 3. Strukturell uppbyggnad av virtualisering med typ 1 hypervisor, modell av Lind 
och Johansson [5]. 

Figur 3 visar placeringen som hypervisorn har mellan de virtuella maskinerna och 
hårdvaran. När en hypervisor placeras direkt ovanpå hårdvaran är det också denna som 
behöver drivrutiner för att kunna använda hårdvaran. Detta kan leda till vissa problem 
med hårdvaran då utbudet av drivrutiner från hårdvarutillverkarna är mindre för 
virtualiseringsprogramvaror än för operativsystem [5]. 

Vanliga typ 1 hypervisor är Citrix XenServer och VMware ESXi. 



Examensarbete: VIRTUALISERAD TESTMILJÖ 

 
 

8 

2.4.2 Hypervisor typ 2 

 
Figur 4. Strukturell uppbyggnad av virtualisering med typ 2 hypervisor, modell av Lind 
och Johansson [5].  

I Figur 4 visas hur en hypervisor ligger ovanpå ett värdoperativsystem. När denna 
placering används kallas hypervisorn för en typ 2. Värdoperativsystem sköter sedan 
kommunikationen med den verkliga hårdvaran och det är därmed i detta operativsystem 
som drivrutiner installeras för den faktiska hårdvaran på servern. På sådant vis undviks 
de problem kommunikationsproblem som kan uppstå för en typ 1 hypervisor mellan 
hårdvara och hypervisor. Detta får dock konsekvensen att det tar något längre tid att 
utföra åtgärder och en större prestandaminskning fås med en typ 2 än med en typ 1 [5]. 

Det som också kan hända när en typ 2 hypervisor används är när ett fel uppstår på 
värdoperativsystemet som kräver en omstart av hypervisorn kommer även alla 
gästoperativsystem starts om [2]. 

Vanliga virtualiseringsprogramvaror som använder typ 2 hypervisor är Microsoft 
Hyper-V och Oracle Virtualbox. 
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2.5 Tekniker 
En nackdel med virtualisering, som har förbättras på senare år med nya tekniker, är att 
det blir en prestandaminskning på servern. Prestandaminskningen beror på att 
kommunikationen mellan det virtualiserade operativsystemet och hårdvaran även går 
genom virtualiseringsprogramet istället för att gå direkt till hårdvaran. Denna minskning 
kallas overhead och det finns ett antal olika sätt för att minska denna overhead och 
behålla möjligheten av virtualisering. 

2.5.1 Fullständig virtualisering  
Med fullständig virtualisering skapas en miljö för operativsystemet på ett sådant sätt att 
den tror att den är helt ensam om tillgången till hårdvaran. Detta kommer innebära att 
operativsystemet inte känner till att det är virtualiserat och kommer köras precis som om 
det var en riktig fysisk dator [9]. 

Vissa problem som kan uppstå med denna teknik är om flera virtuella maskiner 
samtidigt vill ha åtkomst till samma hårdvara vilket ställer krav på hypervisorn att 
resursfördela. Fördelen är att operativsystemet inte alls behöver anpassas för att 
virtualiseras. Även säkerhetsmässigt är det bäst med full virtualisering då det ger den 
bästa isoleringen mellan de olika virtuella maskinerna [5]. 

2.5.2 Paravirtualisering 
När paravirtualisering används är operativsystemet medvetet om att det virtualiseras och 
detta utnyttjas genom att inte göra en fullständig virtualisering av hårdvaran. Fördelen 
med paravirtualisering är den prestandavinst som fås med en minskad overhead men 
nackdelen med detta är att de virtualiserade operativsystemen måste vara modifieras för 
att kunna användas i en paravirtualiserad miljö [9]. Detta görs genom att de virtuella 
maskinerna samarbetar med hypervisorn  [5]. Samarbetet fungerar genom att anrop som 
kan läsa eller förändra hårdvara går direkt till hypervisorn istället för till den 
virtualiserade processorn och på så sätt snabbar upp anropet [10]. 

En orsak som begränsar användandet av paravirtualisering är att inte alla operativsystem 
stöds och detta gäller specifikt de med sluten källkod som exempelvis Windows-
distributioner. För att få paravirtualisering att fungera då behövs det att utvecklarna av 
operativsystemen samarbetar [11]. En lösning som användas då är att drivrutiner 
installeras på operativsystemen med sluten källkod.  

2.5.3 Hårdvaruassisterad virtualisering 
För att ytterligare göra virtualiseringen bättre har det utvecklats stöd för virtualisering i 
hårdvaran. Detta hjälper till genom att avlasta hypervisorn då gästoperativsystemet själv 
kontaktar hårdvaran istället för att det ska behöva gå igenom värdoperativsystemet. 
Varianter på detta som används idag är Intel VT-x och AMD-v. Det finns fler typer av 
tekniker som anpassats för att användas med virtualisering och huvudsyftet med alla är 
att minska tiden det tar för operativsystemen att komma i kontakt med hårdvaran. [5] 
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Detta kommer göra att vi får samma typ av minskad overhead som med 
paravirtualisering men går att använda på operativsystem som inte är specifikt 
anpassade för virtualisering [10]. 

2.6 Container 
En annan variant av virtualisering går att åstadkomma med containers även kallat zoner, 
Operating system level virtualization eller shared kernel virtualization [12]. 

Containers delar på grundsystemets kärna till skillnad från virtuella maskiner som får 
sig en egen kärna tilldelad av hypervisorn. Varje container är inte heller medveten om 
de andra containers som körs samtidigt vilket är bra för säkerheten. Fördelen med detta 
är att overheaden försvinner då det är en del av operativsystemet. Nackdelen är att det 
inte är möjligt att virtualisera andra operativsystem än det som körs, till exempel Linux 
samtidigt som Windows [13]. 

Exempel på virtualiseringsprogramvaror som använder denna teknik är Virtuozzo 
utvecklat av Parallels samt Invincea Sandboxie. 

2.7 Exempel på virtualiseringsprogramvaror 
Två vanliga varianter av typ 1 hypervisor är Citrix XenServer och VMware ESXi/ESX. 
För typ 2 hypervisor är Microsoft Hyper-V och Oracle VirtualBox vanliga alternativ. 

2.7.1 Xen 
Xen är en hypervisor som körs direkt på hårdvaran det vill säga en typ 1 hypervisor. 
Xen skapar sina virtuella maskiner genom att de två teknikerna hårdvaruassisterad 
virtualisering eller paravirtualisering. Detta ger möjligheten att använda Xen för 
processorer som inte stödjer hårdvaruassisterad virtualisering ifall operativsystemen 
klarar av paravirtualisering [10]. 

2.7.2 VMware 
När virtualisering av x86-plattformen påbörjades 1998 var VMware en av de stora 
aktörerna. De har tagit fram flertalet olika virtualiseringsprogram och redan i början på 
2000-talet kom ESX som var en typ 1 hypervisor [6]. 

Från början var ESX uppbyggd av två delar. En som skötte själva virtualiseringen, det 
vill säga en hypervisor, och en hanteringsmodul i linux som styrde systemet. VMware 
tyckte inte att detta var bra på grund av att hypervisorn var så mycket mindre än 
hanteringsmodulen och att linux är så pass välförstått att det kunde äventyra säkerheten 
[2]. 

Istället utvecklade VMware ESXi som använder samma hypervisor men istället har en 
kommandotolk med möjlighet till att ha tredjepartsprogram som sköter mer specifika 
uppgifter [14]. 

VMware har även tagit fram flertalet andra varianter av virtualiseringslösningar som 
exempelvis typ 2 hypervisorna Workstation och Player. 
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2.7.3 Hyper-V 
Microsoft har utvecklat Hyper-V som ett tillägg till deras serverlösning Windows 
Server. Det installeras ovanpå Windows Server och stödjer Windows-operativsystem 
samt har ett varierande stöd för operativsystem som bygger på Linux-kärnan [15]. 
Stödet för Linux-kärnan ger möjlighet att virtualisera en stor mängd olika 
operativsystem. Hyper-V har även avancerade funktioner för att hålla en hög 
tillgänglighet på servrarna [9]. 

2.7.4 Oracle VirtualBox 
VirtualBox är en typ 2 hypervisor som finns tillgängligt till flera olika 
värdoperativsystem, däribland olika distributioner av MAC OSX, Linux och Windows. 
Ursprungligen utvecklades VirtualBox av Innotek och köptes 2008 upp av Sun 
Microsystems som nu ingår i Oracle [16].  

En stor fördel med VirtualBox är att det är ett gratisalternativ till många av de andra 
virtualiseringsprogrammen samtidigt som det är utrustat med flertalet av samma 
funktioner som de icke-gratisalternativen har. 

2.8 Nackdelar med virtualisering 
Även om det är i princip som att köra en egen fysik server för varje virtuell maskin kan 
det fortfarande uppstå problem i samband med ett införande av en virtualiserad miljö. 

Några av de vanliga problem som kan uppstå med virtualisering är enligt [17] och [18] 
att flaskhalsar i nätverket kan uppstå då all nätverkskommunikation för flera 
operativsystem nu ska gå genom endast en hårdvara. Att backup-lösningarna måste 
anpassas för virtualiserade miljöer då traditionell backup inte hanterar all data som 
behövs för en virtuell maskin.   

Det kan även vara problem med att få alla applikationer att fungera. Ofta går det utan 
problem att använda de flesta program men erfarenheten har visat att det inte alltid går 
att få fullständigt stöd utan vissa delar av programmen kan sluta fungera [17]. Ett annat 
problem att hålla ögonen öppna för är att se om de som arbetar med systemet idag måste 
utbildas i virtualisering för att inte deras kunskap ska försvinna i samband med en 
övergång till virtualiserade miljöer [17]. 

Virtualisering medför även att ett fel i en fysisk hårdvara nu drabbar flera system istället 
för bara ett. Detta går dock att lösa genom redundans av servrar. 
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2.9 Licenser 
Licenser är viktigt att vara uppmärksam på vid val av virtualiseringsprogram. Med 
programmen är det viktigt att uppmärksamma hur länge utvecklarna kommer att 
uppdatera det valda programmet i samband med att nya operativsystem släpps och 
börjar användas i allt större utsträckning. 

2.9.1 VMware 
För VMware är vSphere den lösning som ESXi ingår i och licenseras per CPU. Det är 
inga begränsningar för varken antalet virtuella maskiner eller för fysiska resurser som 
RAM eller antalet kärnor [19]. Däremot finns det en gratisvariant som är tillåten att 
använda kommersiellt med endast hypervisorn men saknar då support från VMware 
samt många av de verktyg och funktioner som ingår i vSphere.  

VMware har två varianter när det gäller den support som de ger. End of general support 
anger när uppdateringar och uppgraderingar, bug- och säkerhetsåtgärder och teknisk 
support slutar att erbjudas [20]. 

End of technical guidance anger till vilket datum som teknisk support ges från och med 
att general support har upphört. Under denna tid fås vanligtvis ingen support för ny 
hårdvara, uppdateringar av gästoperativsystem eller några buggfixar och 
säkerhetsuppdateringar [20]. 

2.9.2 Oracle 
VirtualBox är en fri programvara och är licenserat med GNU General Public License. 
För VirtualBox innebär detta att det är godkänt att använda för utvärdering men för 
kommeriseriell användning rekommenderas licens [21], [22]. Med en kommersiell 
licens för VirtualBox fås även support och extra funktioner anpassade för kommersiellt 
bruk från Oracle. [21] 

Oracle har support för VirtualBox enligt två olika varianter. Premier Support End är 
fem år efter produkten blivit tillgänglig för allmänheten och under den tiden görs 
uppgraderingar och underhåll av programvaran såsom buggfixar och 
säkerhetsuppdateringar. Sustaining Support End beskriver när en något mer begränsat 
support upphör. Denna mer begränsade support inkluderar bland annat tillgång 
buggfixar skapade under Premier Support men inte nya uppgraderingar eller 
säkerhetsuppdateringar [23], [24].  
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3 Metod och Genomförande 
Detta projekt har varit uppdelat i tre delar. Först gjordes en litteraturstudie för att 
sammanställa information och teori bakom virtualisering. Sedan undersöktes de servrar 
som är tänkt att användas i den testmiljö som ska virtualiseras. Sist granskades en 
mängd olika virtualiseringsprogramvaror för att se dess lämplighet att användas i 
testmiljön. 

3.1 Litteraturstudie 
All den information som tagits reda på har sammanställs i denna rapport under kapitel 2. 
Detta för att göra det möjligt att förstå vad som har varit i åtanke under tiden 
programvarorna har valts ut. 

3.2 Servrar 
De servrar som finns att tillgå är fyra stycken servrar av modellen HP ProLiant DL380 
Generation 4. Det som ville undersökas var vilken hårdvara som fanns i dessa för att 
kunna bestämma vilken kompabilitet servrarna hade med 
virtualiseringsprogramvarorna. Det som var mest angeläget att undersöka vad vilket 
stöd processorn hade för hårdvaruassisterad virtualisering. 

3.3 Operativsystem 
För att veta vilka operativsystem som är tänkt att användas i testmiljön sammanställdes 
informationen om de system som används idag. Både information om de operativsystem 
som används idag och de som är tänkt att ersätta nuvarande är intressant att använda i 
testmiljön.   
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3.4 Programvaror 
Först undersöktes hur många olika virtualiseringsprogram det finns. Enligt [25] finns 
det ett stort antal virtualiseringsprogram och denna mängd användes för att skapa en 
lista över programvaror. 

Eftersom Windows troligen kommer används i stor grad i framtiden för FKA ses stödet 
för olika Windows-operativsystem som extra viktigt. Detta togs hänsyn till i 
utredningen och de virtualiseringsprogramvaror som kräver hårdvaruassisterad 
virtualisering för Windows valdes att inte fortsätta undersökas. För de återstående 
programvarorna undersöktes det vilka operativsystem som stöds officiellt av 
utvecklarna. Detta gjordes genom att besöka respektive programvarors hemsida och leta 
upp dokument som beskriver kompabiliteten med olika gästoperativsystem. 

3.4.1 Licenser 
Licenserna för aktuella program undersöktes genom att besöka programmens hemsida 
och använda deras licensmatriser. VMwares och Oracles matriser beskriver vilka olika 
varianter av support som finns och hur länge de kommer finnas tillgängliga. Det 
beskrivs även hur länge möjligheten att köpa licenser kommer att finnas.  

3.4.2 Buggar och problem 
Vanligt uppkomna problem tas reda på genom att använda diskussionsforum för att se 
efter vad för fel som kan uppstå med just denna programvara och server. Det tas även 
hänsyn till vilka vanliga problem som kan tänkas uppstå med virtualisering 
överhuvudtaget som är beskrivet under kapitel 2.8 Nackdelar med virtualisering. 

Från HP finns det ett visst stöd för operativsystem och virtualiseringsprogramvara i 
form av kunskapsdatabaser, drivrutiner och firmware. Hur detta ser ut för varje 
virtualiseringsprogram undersökts också.  
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4 Resultat 
Under detta kapitel kommer de resultat som tagits fram presenteras i formen av hur de 
skiljdes ut. 

4.1 Server 
Det serverklustret är tänkt att användas består av fyra stycken HP ProLiant DL 380 G4 
servrar. Specifikationen för processorn är beskriven i Tabell 1. 

Tabell 1. Processorspecifikation av HP DL 380 G4. 

Komponent Antal 
Processor 2 stycken Intel Xeon 
Antal kärnor per processor 1 stycken 
Klockfrekvens per kärna 3,40 GHz 
Chipset Intel E7520  
Intel Virtualization Technology Nej [26] 

4.2 Operativsystem 
Enligt de uppsatta kraven på utredningen ska även virtualiseringsprogramvaran ha stöd 
för ett antal operativsystem vilka är specificerade i Tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av använda och tänkta framtida operativsystem. 

System Nuvarande operativsystem Tänkt ersättare 
Brandlarm F3 Red Hat Linux 6 32-bit Linux CentOS 5.6 
Brandlarm F1 och F2 Microsoft Windows Server 2008 SP2 

32-bit 
 

Larmsystem Microsoft Windows Server 2008 R2 
64-bit 

 

Larmsystem Microsoft Windows 7 Ultimate 
32-bit 
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4.3 Programvaror 
Resultaten från undersökningarna av hur kravet på hårdvaruassisterad virtualisering ser 
ut för varje program är presenterat i Tabell 3. 

Tabell 3. Virtualiseringsprogram med eller utan krav på hårdvaruassisterad 
virtualisering. 

Programvara Utvecklare Krav på hårdvaruassisterad 
virtualisering 

Hyper-V (2008) Microsoft Ja [27] 
Hyper-V (2012) Microsoft Ja [28] 
KVM Red Hat Ja [29] 
LynxSecure LynuxWorks Ja [30] 
Oracle VM for x86 Oracle Corporation Blandat, Windows kräver det samt 

viss Solaris [31] 
VirtualBox Oracle Corporation Blandat, 64 bitars OS kräver det [32] 
Virtual PC2007 Connectix & 

Microsoft 
Nej, stödjer ej 64-bitars OS [33] 

Virtuozzo Parallels, Inc. Nej [34] 
VMware ESX  VMware Blandat, 64 bitars OS kräver det [35] 
VMware ESXi VMware Blandat, 64 bitars OS kräver det i 

version 5.1 [35] 
VMware 
Workstation 10 

VMware Blandat, 64 bitars OS kräver det [36] 

VMware Player 6.0 VMware Blandat, 64 bitars OS kräver det [37] 
Xen Xensource Blandat, Windows kräver det [38] 

 

De program som slutligen valdes att titta närmare på är presenterade i Tabell 4. Dessa 
virtualiseringsprogram ska ha stöd för något operativsystem från Microsoft samt inte ha 
ett krav på hårdvaruassisterad virtualisering. En mera fullständig lista över vad varje 
virtualiseringsprogramvara stödjer finns i Bilaga A. Notera att Parallels Virtuozzo är en 
container och kan därmed ej köra både Windows och Linux samtidigt. 

Tabell 4. Stödmatris av operativsystem för utvalda programvaror. 

 Microsoft 
Windows 7 
Ultimate 

Microsoft 
Windows 
Server 2008 
R2 

Microsoft 
Windows 
Server 
2008 SP2 

Red Hat 
Linux 6 

Linux 
CentOS 
5.6 

Parallels Virtuozzo Nej [39] Ja [39] Ja [39] Nej [40] Ja [40] 
VMware ESX/ESXi Ja [41] Ja [41] Ja [41] Nej [41] Ja [41] 
VMware Workstation 
10 / Player 6  

Ja [41] Ja [41] Ja [41] Nej [41] Ja [41] 

Microsoft Virtual PC 
2007 

Nej [33], 
[42] 

Nej [33], 
[42] 

Ja [33], 
[42] 

Nej [33], 
[42]  

Nej [33], 
[42] 

Oracle VirtualBox 
[43] 

Ja [43] Ja [43] Ja [43] Nej [43] Ja [43] 
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4.4 VMware ESXi och ESX  
VMware ESXi är ersättaren till ESX och båda varianterna är en typ 1 hypervisor. 

4.4.1 Licenser 
VMware presenterar hur länge de tänker stödja deras olika program i en licensmatris. 
Utdrag ur denna matris med de program som var aktuella presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5. Utdrag ur VMwares licensmatris för deras produkter ESX och ESXi [44]. 

Programvara End of general 
support 

End of technical 
guidance 

End of availability 

VMware ESX 3.5 2010-05-21 2015-05-21 2010-06-17 
VMware ESX 4 2014-05-21 2016-05-21 2013-08-15 
VMware ESXi 3.5 2010-05-21 2015-05-21 2010-06-17 
VMware ESXi 4.x 2014-05-21 2016-05-21 Obestämt 
VMware ESXi 5.5 2018-09-19 2020-09-19 Obestämt 
 

Ur Tabell 5 kan det ses att det är endast för ESXi 4 och framåt som finns tillgänglig för 
köp av licenser. För ESXi 4.x har också general support upphört medan för ESXi 5.5 
finns det fortfarande tillgängligt. 

4.4.2 Stöd från servertillverkare 
HP ger stöd för virtualisering med VMware ESX server 3.5, 3.0.3 samt 3.0.2 för alla 
varianter av DL380 Generation 4. Alla versioner av ESXi saknar stöd från HP för 
generation 4 av DL 380 [45]. 

4.4.3 Vanliga buggar och problem 
Indikationer finns på att det kan vara möjligt att installera ESXi 4.0 och ESXi 4.1 på en 
HP DL 380 G4 trots att det inte finns något officiellt stöd för detta från varken VMware 
eller HP. Det rapporteras även om dålig kompabilitet med 64-bitars operativsystem. 
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4.5 VMware Workstation och VMware Player 
VMware Workstation och VMware player är båda typ 2 hypervisorer. De versioner som 
har valts att titta på är VMware Workstation 10 och VMware Player 6. 

4.5.1 Licenser 
Licenserna för VMware Player är gratis för privatpersoner men för kommersiella syften 
krävs en kommersiell licens. Denna kommersiella licens kallas VMware Player Plus. 

Tabell 6. Utdrag ur VMwares licensmatris för deras produkter Workstation och Player 
[44]. 

Programvara End of general 
support 

End of technical 
guidance 

End of availability 

VMware Player 
Plus 6.x 

2015-09-04 
 

Erbjuds ej Ej fastställt 

VMware 
Workstation 10.x 

2015-09-04 
 

Erbjuds ej Ej fastställt 

 

I Tabell 6 kan det ses att det inte erbjuds någon teknisk support men de finns 
fortfarande tillgängliga för köp av licenser. 

4.5.2 Vanliga buggar och problem 
Eftersom dessa två är typ 2 hypervisor får de ofta något mera overhead än typ 1 
hypervisor. Det uppstår inte heller lika ofta problem med hårdvaran då den 
kommunikationen sköts av det underliggande operativsystemet. 

4.5.3 Stöd från servertillverkare 
Eftersom både dessa virtualiseringsprogramvaror är typ 2 hypervisorer behövs inga 
specifika drivrutiner avsedda för just denna hårdvara. Detta sköts av det underliggande 
operativsystemet. 
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4.6 VirtualBox 
Oracle VirtualBox är en typ 2 hypervisor. Den nyaste versionen som finns ute just nu är 
4.3.12. 

4.6.1 Licenser 
Oracle har en matris över hur länge de olika stöden kommer finnas för VirtualBox. 

Tabell 7. Licensmatris för Oracle VM VirtualBox [46]. 

Programvara General 
Availability 

Premier Support 
End 

Sustaining Support 
End 

Oracle VM VirtualBox 3.2 Maj 2010 Maj 2015 Obestämd 
Oracle VM VirtualBox 4.x December 2010 December 2015 Obestämd 

4.6.2 Vanliga buggar och problem 
VirtualBox är en typ 2 hypervisor och får därmed en kraftigare overhead än 
motsvarande för en hypervisor typ 1. Precis som med VMware Workstation och Player 
uppstår det inte heller lika ofta problem med hårdvaran då den kommunikationen sköts 
av det underliggande operativsystemet. 

4.6.3 Stöd från servertillverkare 
Till skillnad från ESX/ESXi har ej HP några drivrutiner specifika för virtualisering med 
VirtualBox. Detta är dock inte något problem då det ändå är en typ 2 hypervisor och 
även här sköts kontakten med hårdvaran via det underliggande operativsystemet.  
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5 Diskussion 
Från resultatet ur Tabell 3 kan det ses att många virtualiseringsprogramvaror har ett 
krav på hårdvaruassisterad virtualisering. Detta beror troligen på den stora fördelen med 
att operativsystem som inte använder sig av öppen källkod kan få ut liknande fördelar 
som fås med paravirtualisering. Även att stödet för 64-bitar operativsystem minskar 
kraftigt utan hårdvaruassisterad virtualisering gör utbudet av möjliga 
virtualiseringsprogramvaror mindre. 

I Tabell 1 kan vi se att den aktuella processorn saknar stöd för Intel Virtualization 
Technology och vilket innebär att den saknar stöd för hårdvaruassisterad virtualisering. 
Detta kommer därmed innebära att många alternativ för virtualiseringsprogramvaror 
försvinner. De som inte har något krav alls på hårdvaruassisterad virtualisering 
använder antingen annan teknik för virtualisering eller stödjer inte 64-bitar 
operativsystem överhuvudtaget. Att processorn saknar detta stöd beror på att den 
aktuella servern lanserades samtidigt som hårdvaruassisterad virtualisering började 
implementeras i processorer.  

I Tabell 4 valdes Virtual PC 2007 bort med anledningen av det dåliga stödet för de 
operativsystem som är aktuella för FKA. Detta beror troligen på att detta 
virtualiseringsprogram börjar bli utdaterat och har ersatts av andra 
virtualiseringslösningar från Microsoft. Virtuozzo valdes bort med tanke på att det 
programmet använder sig av containers och kan därmed endast virtualisera 
operativsystem som är likadana som det operativsystem som körs. 

VMware ESXi, ESX, Workstation och Player samt Oracle VirtualBox stödjer alla 
operativsystem som efterfrågas utom Red Hat Linux 6. Red Hat Linux 6 är däremot på 
väg att ersättas av CentOS 5.6 som alla stödjer. Ovanstående program valdes därmed att 
fortsätta utreda om de skulle fungera att implementera i systemet. 

Av de återstående programmen är den endast ESX och ESXi som är typ 1 hypervisor. 
ESX är också det virtualiseringsprogram som det tidigare finns stöd från HP men finns 
inte tillgängligt längre för att köpa. ESXi är ersättare som finns både i gratisversion med 
endast hypervisorn samt som en del av vSphere med många andra funktioner. För ESXi 
finns det stöd för många av de senare generationerna av DL380 där hårdvaruassisterad 
virtualisering har tillkommit på processorerna. 

Typ 2 hypervisorna som har utreds noggrannare ska inte vara några problem att 
installera då det underliggande operativsystemet sköter kommunikationen med 
hårdvaran. Stödet för virtualisering av 64-bitars operativsystem gör dock att det är bäst 
att installera 64-bitars operativsystem som värdoperativsystem och endast virtualisera 
32-bitars operativsystem. Med denna lösning kan även de redundansfunktioner som 
finns i Windows Server användas istället för att få hög tillgänglighet på de virtuella 
maskinerna. 
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Det finns även emulatorer som exempelvis Bochs eller QEMU som har stöd för många 
operativsystem och skulle kunna vara en möjlig lösning. Emulator har inte heller samma 
problem med att måste stödja för hårdvaruassisterad virtualisering då de emulerar 
processorer istället för att virtualisera dessa. Detta är däremot inget som detta arbete tar 
upp då det är en emulator och inte någon av de virtualiseringsmetoder som arbetets 
begränsats till.  
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6 Slutsats 
Slutsaten av arbetet är att det ska gå att använda VMware Workstation 10 eller Player 6 
samt Oracle VirtualBox 4.5.2. VMware ESXi 4.0 eller 4.1 kan gå att använda och är 
värt att utvärdera. Dessa versioner av virtualiseringsprogrammen är de senaste utgivna 
VMware Workstation, VMware Player och Oracle VirtualBox.  

Rekommenderat är att använda testversioner eller de enklare versioner som finns av 
ovanstående programvaror för att utvärdera vilket som passar bäst för HP ProLiant 
DL380 Generation 4 samt för de programvaror som är tänkt att användas i den virtuella 
miljön. 

6.1 Felkällor 
Den ursprungliga listan med virtualiseringsprogram är tagen direkt från Wikipedia. 
Detta finns en viss risk med att den är ofullständig och inkorrekt. Efter övervägande har 
ändå den listan används för att få så stort urval som möjligt och sedan kontrollera 
informationen som finns med på utvecklarnas egna hemsidor. Alternativet hade varit ett 
utgå från de tre största som är VMware ESXi, Microsofts Hyper-V och XenServer 
vilket hade drastiskt minskat undersökningen. 

Fokus för detta arbete har varit på virtualisering av processorerna. Det finns förstås även 
problem och teori bakom virtualiserng av minne, nätverk och annan hårdvara. Dessa har 
dock inte tagits med då kraven från virtualiseringsprogrammen oftast endast kräver viss 
mängd av exempelvis minne och inte specifika tekniker. 

6.2 Fortsatt arbete 
En benchmark av de olika virtualiseringsprogrammen i de testversioner som finns hade 
varit bra att se för att bestämma hur mycket overhead som varje programvara tar. 

Genomföra installation samt testa funktion med de valda programvarorna på 4 
stycken HP G4 servrar. 

 

  



Examensarbete: VIRTUALISERAD TESTMILJÖ 

 
 

23 

Referenser 
 

[1] Gerald J. Popek and Robert P. Goldberg, "Formal Requirements for Virtualizable 
Third Generation Architectures," University of California, Honeywell 
Informations Systems, Harvard University, 1974. 

[2] Matthew Portnoy, Essentials : Virtualization Essentials.., 2012. 

[3] Barb Goldworm and Anne Skamarock, Blade Servers And Virtualization. 
Indianapolis: Wiley Publishing, 2007. 

[4] Paul A. Krager, "Is Your Virtual Machine Monitor Secure? ," in Third Asia-
Pacific Trusted Infrastructure Technologies Conference , 2008. 

[5] Jonas Lind and Kim Simonsson, "Enterprisevirtualisering av Mac OS X En 
prestandajämförelse mellan typ 1 och typ 2-hypervisorer ," Institutionen för 
datavetenskap, fysik och matematik, Linnéuniversitetet, Examensarbete 2012. 

[6] VMware. (2007) VMware. [Online]. 
http://www.vmware.com/files/pdf/VMware_paravirtualization.pdf 

[7] Thomas Langerud and Jøran Vagnby Lillesand, "PowerScan: A Framework for 
Dynamic Analysis and Anti-Virus Based Identification of Malware," Department 
of Telematics, Norwegian University of Science and Technology, Masters Thesis 
2008. 

[8] Andrew Tanenbaum, Modern Operating Systems. Engewood Cliffs, New Jersey, 
United States of America: Prentice-Hall, Incorported, 1992. 

[9] Dennis Modig, "Virtualiseringstekniker i laborationsmiljöer," Högskolan i 
Skövde, Examensarbete 2012. 

[10] Clas Enkvist, "Integrerad modulär avionik med virtualisering," Institutionen för 
datavetenskap , Linköpings Universitet, Examensarbete 2013. 

[11] Wei Chen et al., "A Novel Hardware Assisted Full Virtualization Technique," 
National University of Defense Technology, School of Computer, 2008. 

[12] Federico Calzolari, "High availability using virtualization," INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZIONE , UNIVERSITÀ DI PISA , Tesi di Dottorato di Ricerca 
2006. 

[13] Alexander Manfredsson and Johan Nyquist, "Jämförelse av Hypervisor & Zoner," 
Institutionen för datavetenskap, Linnéuniversitetet, Examensarbete 2013. 



Examensarbete: VIRTUALISERAD TESTMILJÖ 

 
 

24 

[14] VMWare. (2014) VMware. [Online]. http://www.vmware.com/se/products/esxi-
and-esx/compare.html 

[15] Microsoft. (2014, maj) Microsoft. [Online]. 
http://technet.microsoft.com/library/dn531030.aspx 

[16] Peng Li, "SELECTING AND USING VIRTUALIZATION SOLUTIONS – OUR 
EXPERIENCES WITH VMWARE AND VIRTUALBOX*," Department of 
Technology Systems , East Carolina University , 2010. 

[17] Cath Jennings. (2009, Oktober) Computer Weekly. [Online]. 
http://www.computerweekly.com/feature/VMware-five-biggest-challenges-of-
server-virtualisation 

[18] Denise Dubie. (2008, Juni) NETWORKWORLD. [Online]. 
http://www.networkworld.com/news/2008/062408-sloppy-virtualization.html 

[19] VMware. WMware. [Online]. www.vmware.com/files/pdf/vsphere_pricing.pdf 

[20] VMware. (2014) WMware. [Online]. 
https://www.vmware.com/support/policies/lifecycle.html 

[21] VirtualBox. VirtualBox. [Online]. 
https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ  

[22] VirtualBox. (2010, april) VirtualBox. [Online]. 
https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL 

[23] Oracle. (2014) Oracle. [Online]. http://www.oracle.com/us/support/lifetime-
support/index.html  

[24] (2014, maj) Oracle. [Online]. 
http://www.oracle.com/us/support/library/057419.pdf 

[25] Wikipedia. (2014, Mars) Wikipedia. [Online]. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_platform_virtualization_software 

[26] Intel. (2014) Intel. [Online]. ark.intel.com/sv/products/27086/64-bit-Intel-Xeon-
Processor-3_40E-GHz-2M-Cache-800-MHz-FSB 

[27] Microsoft. (2014) Microsoft. [Online]. www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=3512 

[28] Microsoft. (2013, november) Windows Server. [Online]. 
http://technet.microsoft.com/library/hh831531 



Examensarbete: VIRTUALISERAD TESTMILJÖ 

 
 

25 

[29] KVM. (2014) KVM. [Online]. http://www.linux-
kvm.org/page/FAQ#What_do_I_need_to_use_KVM.3F 

[30] LynuxWorks. (2014) LynuxWorks. [Online]. 
http://www.lynuxworks.com/virtualization/hypervisor.php 

[31] Oracle. (2014) Oracle VM Server for x86. [Online]. 
http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/oraclevm/specifications/ind
ex.html 

[32] VirtualBox. (2014) Chapter 10. Technical background. [Online]. 
https://www.virtualbox.org/manual/ch10.html#hwvirt 

[33] Microsoft. (2007) Microsoft. [Online]. 
http://download.microsoft.com/download/4/4/c/44ccd131-67fb-4224-a96e-
193be1765b43/relnotes.htm 

[34] Parallels. (2014) Parallels. [Online]. 
http://www.parallels.com/support/virtualization-suite/pvc/ 

[35] VMware. (2013, Januari) VMware Knowledge Base. [Online]. 
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=d
isplayKC&externalId=1003661 

[36] VMware. (2013) VMware. [Online]. http://www.vmware.com/pdf/desktop/ws10-
getting-started.pdf 

[37] VMware. (2013) VMware. [Online]. 
http://www.vmware.com/pdf/desktop/vmware_player60.pdf 

[38] Citrix. (2013, september) Citrix. [Online]. 
http://support.citrix.com/servlet/KbServlet/download/34970-102-
704220/installation.pdf 

[39] Parallels. Parallels. [Online]. 
http://www.parallels.com/fileadmin/parallels/documents/hosting-cloud-
enablement/pvc/Production_Documents/Vz_WindowsREADME_03132013.pdf 

[40] Parallels. Parallels. [Online]. 
http://download.swsoft.com/pvc/47/lin/docs/en/pdf/vzlinuxreadme_05222013.pdf 

[41] VMware. VMware. [Online]. 
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=sof
tware 



Examensarbete: VIRTUALISERAD TESTMILJÖ 

 
 

26 

[42] Microsoft. (2012, Juni) Microsoft. [Online]. 
http://support.microsoft.com/kb/831461 

[43] Oracle. (2013, oktober) VirtualBox. [Online]. 
https://www.virtualbox.org/wiki/Guest_OSes 

[44] VMware. (2014, Maj) WMvare. [Online]. 
https://www.wmvare.com/files/pdf/support/Product-Lifecycle-Matrix.pdf 

[45] Hewlett-Packard. (2013) Hewlett-Packard. [Online]. 
http://h18004.www1.hp.com/products/servers/vmware/supportmatrix/hpvmware.
html 

[46] Oracle. (2014, april) Oracle. [Online]. 
http://www.oracle.com/us/support/library/lifetime-support-hardware-301321.pdf 

[47] Chris Wolf and Erick M. Halter, Virtualization From the Desktop to the 
Enterprise., 2005. 

[48] Martin Tengvall, "Servervirtualisering En jämförelse av hypervisorer," 
Institutionen för kommunikation och information , 2010. 

[49] Pontus Andersson, "Visuell processreglering," Institutionen för teknik och 
naturvetenskap, Linköpings universitet, Norrköping, Examensarbete 2006. 

[50] Cirtix. (2013, oktober) XenServer Technival FAQ. 

[51] VMware. (2007) Summarizing the Current State of x86 Virtualization 
Techniques. [Online]. 
http://www.vmware.com/files/pdf/VMware_paravirtualization.pdf 

[52] Martin Andersson and Niklas Strand, "Virtualisering för en effektivare 
laborationsmiljö," Tekniska högskolan, Högskolan i Jönköping, Examensarbete 
2011. 



Examensarbete: VIRTUALISERAD TESTMILJÖ 

 
 

A 

Bilaga A 
Virtualiseringsprogramvara Operativsystem stödda 
Virtuozzo Linux	  som	  värd	  

• Red	  Hat	  Enterprise	  Linux	  5.6	  och	  6.x	  	  
• CentOS	  5.6	  och	  6.x	  	  
• Debian	  5.0	  och	  6.0	  	  
• Fedora	  14	  	  
• OpenSUSE	  11	  med	  Service	  Packs	  4	  
• SUSE	  Linux	  Enterprise	  Server	  10	  och	  11	  
• Ubuntu	  10.04,	  10.10,	  och	  11.04	  

	  	  
Windows	  som	  värd	  
	  

• Windows	  Server	  2003	  
• Windows	  Server	  2008	  
• Windows	  Server	  2008	  R2	  

	  
VMware	  
ESX/ESXi/Workstation/Player 

Microsoft 
• Windows 7 
• Windows 8 
• Winodws Vista 
• Windows XP 
• Windows Server 2008 R2 
• Windows Server 2003 
• Windows Server 2012 
• Windows 2000 
• Windows 3.11 
• Windows 8 
• Windows 95 
• Windows 98 

 Linux 
• SUSE, Red Hat,  
• CentOS, Oracle,  
• Debian, Mandriva,  
• Mandrake, Novell,  
• openSUSE,  
• Turbolinux, Ubuntu,  
• Asianux.  

 
Övriga 

• Mac OS X Server,  
• FreeBSD, 
• IBM OS/2,  
• Solaris, eCom station,  
• SCO OpenServer, SCO  
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• Unixware, NetWare. 
Virtual	  PC	  2007	   Windows	  	  

• Windows	  Vista	  Ultimate/Enterprise/Business	  	  
• Windows	  XP	  Professional/Tablet	  PC	  Edition	  
• Windows	  2000	  Professional	  
• Windows	  98	  Second	  Edition	  

	  
Övriga	  

• IBM	  OS/2	  Warp	  4	  Fixpack	  15	  
• OS/2	  Warp	  Convenience	  Pack	  1	  
• OS/2	  Warp	  Convenience	  Pack	  2	  

VirtualBox	   Windows 
• Windows 8  
• Windows 7  
• Windows Vista 
• Windows 2000  
• Windows XP 
• Windows Server 2012 
• Windows Server 2008 
• Windows Server 2003 
• Windows NT 4.0 

 
Linux 

• Ubuntu 
• Debian 
• SUSE 
• openSUSE 
• Mandriva 
• Mandrake 
• Fedora 
• Oracle Linux 
• Red Hat Enterprise Linux 
• Xandros 
• ArchLinux 

Övriga 
• Solaris 10 5.08 och senare 
• Solaris 11  
• OpenSolaris 
• Mac OS X Server 
• FreeBSD 

	  
 


