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Abstract 

The purpose of the study was to identify and analyse the implications of client 

virtualisation in company environments. The study chose to focus on the aspects of 

the current hardware, license management, application management, maintenance 

work and the implications virtualization would have on these. The work in the study 

was chosen to limit itself to a Windows environment. 

The background to the study was due to a growing need to be more flexible and 

mobile in company environments and in collaboration with the University of 

Jönköping a problem description and the framing of questions was defined. The essay 

took a qualitative initiative to comprehend the complexity of the problem at hand. The 

empirical data was collected from interviews, literature studies and laboratory work 

testing applications. The analytical part was worked out to be the data from the 

literature studies and interview weight against the laboratory work. This was done to 

get confirmation from more than one source. 

The results where sorted out to the corresponding frame of question which showed 

that the hardware available on today’s market would suffice well to run a fully 

operational virtualization environment with the less demanding applications while the 

results of the more demanding applications where not as promising. The hardware 

available for the heavy application had no GPU available and this made the results a 

bit misleading but gave some interesting analytical material to the essay. The 

laboratory work with the application virtualization did not give a conclusive result due 

to failed attempts to reproduce the environment more than one by reasons unknown. 

The maintenance work will be able to go through some changes with the work 

towards templates in comparison with the older tools but the older tools are not 

discarded in the system. The license management will as it is not change in any 

remarkable way but in some cases it will have to be more cautious about the choices 

of models. The application management will have the option to change more to a 

centralized point and work more with templates and packet publishing  

The discussion shows a positive impression of the technology on most aspects that it 

provides a lot of new tools and doesn’t exclude the old. The discussion also draws the 

conclusions that the hardware would be able to handle a large amount of clients and 

possibly even heavier applications if the server where given access to a GPU but this 

is purely speculative. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte var att utreda klientvirtualiseringspåverkan på företagsmiljöer med 

avseende på aspekterna hårdvara, drift, licenser och applikationshantering. Studien 

begränsades till en Windowsmiljö med val av både en applikation inom 

miljövirtualisering och en inom applikationsvirtualisering. Bakgrunden är ett större 

behov av flexibilitet och mobilitet inom företagsmiljöer 

I kontakt med Högskolan i Jönköping definierades en problembeskrivning och en 

frågeställning. En kvalitativ ansats valdes för att utreda komplexiteten bakom 

problematiken. Empiriska data insamlades från intervjuer, litteraturstudier samt 

laborationer på utvalda applikationer. Informationen samlades in och analyserades 

med litteraturdata och intervjuerna vägdes mot de resultat som laborationerna gav. 

Resultaten delades in efter frågeställningarna och visade att hårdvaran som finns 

tillgänglig på dagens marknad skulle kunna möjliggöra en väl fungerade virtuell miljö 

med lättare applikationer medan resultaten av de tyngre applikationerna inte gav 

samma goda resultat. Till de tyngre applikationerna fanns det ingen GPU tilldelad 

vilket gjorde att resultaten blev missvisande men viktiga för rapporten. Laborationen 

med applikationsvirtualiseringen gav inte fullständiga resultat på grund av att miljön 

inte gick att återskapa på grund av anledningar som inte gick att identifiera. 

Drifthanteringen kommer att kunna ändra arbetssättet mot mer arbete riktat mot 

templates istället för äldre arbetssätt men de äldre blir inte exkluderade på grund av 

det nya arbetssättet. Licenshanteringen kommer inte att påverkas i någon större 

utsträckning utan mer i undantagsfall och applikationshanteringen kommer även 

denna rikta sig mera mot användningen av templates och paketpublicering. 

Diskussionen i slutet av rapporten påvisar ett positivt intryck av tekniken på alla 

punkter då den till stor del inte exkluderar äldre tekniker samtidigt som den 

tillhandahåller nya verktyg. Dessutom skulle hårdvaran kunna hantera en stor del 

klienter och troligen även tyngre applikationer om servern får en GPU tilldelad som 

den kan administrera, men detta är endast spekulativt från författaren 
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Inledning 
Detta examensarbete är utfört som en del av utbildningen datanätteknik 

(kandidatpåbyggnad) i samarbete med högskoleservice och JTH för att utreda 

problematiken runt VDI-teknikens fördelar och nackdelar. Arbetet utfördes i 

samarbete med Högskolan Jönköping som har uttryckt en tydlig problematik och 

intresse för tekniken i fråga och vill att tekniken utreds från ytterligare perspektiv så 

som administrationsintegrering, prestandaförhållande och licenshantering. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Mobilitetskrav blir allt högre bland människor i dagens samhälle. Folk jobbar 

hemifrån eller på resande fot. Studenter har praktik ute på företag samt läser kurser på 

distans. Med tanke på detta kan det vara svårare för människor att få tillgång till de 

applikationer som krävs för att utföra deras arbete eller studier. 

Detta nämns bland annat i Keith Schultz artikel: att ett potentiellt lösningförslag på 

detta skulle vara den starkt växande VDI-tekniken (Virtual Desktop Infrastructure). 

[1] VDI är en teknik där användarens datormiljö tillhandahålls från en server istället 

för direkt från användarens egna fysiska dator. Det skapas virtuella datorer på en 

server som sedan distribueras till användare över nätverket eller via internet. 

Applikationerna installeras på servern och en skärmbild distribueras till användaren 

via en klient eller webbläsare.  

VDI-tekniken implementeras hos allt fler företag. Problemet historiskt sett med denna 

teknik är att den har haft för dåligt prestandautbyte och är för dåligt utredd angående 

hur stor inverkan den kan ha för företag. Detta har enligt David Chernicoff lett till att 

företag inte tagit steget till att investera i VDI tidigare, vilket omnämns i hans artikel. 

[2] 

Problematiken med denna teknik är att det bör ses över hur distribueringen kan ske 

effektivt, vilka licenser som ska distribueras och om företag kan spara 

licenskostnader. Företag och skolor har idag ofta en hög licensanvändning eftersom 

de fysiska datorerna har enskilda licenser. Det kan därför bli svårt att tillgodose 

antalet använda datorer och faktiskt använda licenser som används hos företaget eller 

skolorna. En implementering av VDI skulle potentiellt sett kunna sänka företags 

licenskostnader och ge dem bättre kontroll på vilka licenser som används samt 

mängden samtida aktiva användare.  De fördelar som skulle kunna uppnås av 

teknikbytet skulle kunna vara ökad flexibilitet för var man kan använda programvara, 

inga lokala installationer på klienter och större driftmöjligheter vid central 

administration. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att utreda hur en applikationscentralisering skulle kunna gynna 

ett företag utifrån följande aspekter:  

 

 Mobilitet:  

Att utreda hur en applikationscentralisering skulle påverka mobiliteten hos 

enheter, frigöra plats och ge en stabil nåbarhet från olika fysiska och virtuella 

distanser samt vilka konsekvenser en applikationscentralisering skulle ha på 

mobilitet och användbarhet. 

 

 Prestandautbyte: 

Utreda prestandautväxlingen, det vill säga prestandaresultaten och 

förhållanden vid olika typer av applikationer, lättare så som tyngre. Dessutom 

vill vi jämföra huruvida lättare eller tyngre applikationer är mest lönsamt. 

 

 Licenshantering: 

Utreda vilken påverkan en centralisering skulle ha på ett företags 

licenshantering, detta i form av vilka typer av licenser man har tillgång till, 

övervakning, statistik, rättigheter och åtgången på licenser. 

 

 Driftsäkerhet: 

Identifiera vilka krav en centraliserad plattform skulle sätta på driftsäkerheten, 

både den virituella så som den fysiska drifthanteringen, vilka risker som finnas 

och vilken vinning som finns i detta. 

 

Utifrån det syfte och bakgrund som valts så formulerades följande frågeställningar: 

 

1. Är hårdvarumöjligheterna tillräckligt bra för implementering av 

virtualiseringslösningar i en större företagsmiljö? 

2. Hur skulle licenshanteringen påverkas av en centralisering? 

3. Hur skulle drifthanteringen påverkas av en centralisering? 

4. Hur skulle applikationshanteringen påverkas av en centralisering? 

 

1.3 Avgränsningar 

 De lösningsförslag som kommer ges utgår från plattformen Windows Server. 

 Den här utredningen kommer inte ta hänsyn till övrig nätverkstrafik som 

genereras av andra användare i nätverket.  

 Bandbreddsbehov för implementering av tekniker kommer inte tas upp i 

rapporten. 
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1.4 Disposition 

I inledningen har vi presenterat arbetet och varför vi har valt att genomföra detta 

arbete inom virtualisering.  

I teoridelen så tas den teori upp som läsaren behöver vara insatt i för att kunna förstå 

innehållet i rapporten.  

Metod- och genomförandedelen tar upp hur vi har gått tillväga för att samla in data 

samt utföra våra egna laborationer. Här går vi också igenom vilken hårdvara och 

mjukvara vi har använt oss av för laborationernas.  

Under resultatdelen presenteras de resultat vi har fått från laborationerna, information 

om hur licensmodeller fungerar samt vad vi fått reda på under de intervjuer som 

genomförts.  

I diskussions- och analysdelen reflekterar och diskuterar vi över vad vi fått fram för 

resultat från laborationerna samt drar slutsatser om huruvida vi har uppfyllt det vi 

planerade att genomföra.  

 



Teori 

8 

2 Teori 
Inom området för viritualisering av datamiljöer finns det en del vetenskapligt material 

publicerat. Det finns också gott om manualer och böcker publicerade av företagen 

som tillhandahåller viritualiseringsprogramvarorna. Det finns också gott om guider på 

internet som kan användas för att utföra studien. 

2.1 Active Directory (AD) 

Active directory, även kallat AD, är Microsofts katalogtjänst och innehåller 

information om de resurser som finns tillgängliga i domänen. En server som har 

tjänsten Active directory installerad kallas för domänkontrollant. I Active directory 

lagras användarinformation, information om en skrivares köer samt nätverks- och 

datorkonfigurationsinformation. Med hjälp av AD kan man länka resurser i nätverket 

till varandra. Exempel på resurser är användare, skrivare, servrar, användargrupper 

och hemkataloger. AD har en hierarkisk struktur, det vill säga att vissa objekt är 

underordnade andra. All data i AD går att replikera till andra domänkontrollanter.  

Active directory använder sig av ett antal protokoll och tjänster för att fungera. Dessa 

är LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), Kerberos och DNS. LDAP 

används för att utföra snabba sökningar i en katalogtjänst. LDAP kan alltså hämta 

information från katalogtjänsten. Kerberos är ett system för autentisering som tillåter 

användare att få tillgång till rätt kataloger och tjänster. Kerberos använder sig av 

användarens lösenord för att avgöra vilka rättigheter användaren har. DNS används 

för att adressera datorer och servar. DNS-tjänsten översätter IP-adresser till 

domännamn och tvärtom för enklare integrering i systemen och möjligheten för lokal 

och extern länkning till resurser. [3] [4] 

2.2 Kluster 
Ett kluster är en grupp av individuella men bundna enheter drivna med någon form av 

datacentersystem som arbetar tillsammans för att skapa ett större system. Detta för att 

skapa högre tillgänglighet för anslutningarna till dessa system. Om en serverenhet 

skulle gå ned i klustret så agerar detta genom att omfördela resurser, arbetsbörda och 

fördela konfigurationssessioner till andra enheter i klustret. Kluster är i huvudsak 

använt inom serververksamhet för att säkra upp så att viktiga resurser har hög 

tillgänglighet och att diverse driftstörningar hålls till ett minimum. 

 

Serverkluster är designade för att ha en långt gående grad av minnesanvändning och 

kontinuerligt flöde av data till dessa. Ofta integreras filservrar, printservrar, 

databasservrar och olika meddelandeservrar till dessa. De vanligaste 

användningsområdena till klusteranvändning är som följer: 

 

 Applikations- och tjänstestörning 

Stort fokus på att applikationer och att tjänster inte går ned och bevarar fokus 

på dessa tjänster. 

 

 System- och hårdvarustörningar 

Störningar som påverkar hårdvarukomponenter fysiskt, så som CPU, minnen, 

hårddisk och nätverksadaptrar. 
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 Plats och geografiska störningar 

En av de mindre vanliga störningarna men störst genomslagskraft då den 

påverkar hela geografiska områden eller platser blir drabbade av störningar så 

som naturkatastrofer, strömavbrott eller internetstörningar. 

 

Användningen av kluster brukar integreras i användningar av AD, DHCP och DNS 

för en stark koppling, men denna service har enligt rekommendationer oftast 

möjligheten att migreras för att kontakten skall behållas. Även statisk klusterhantering 

med IP- och MAC-adresser förekommer. [5] 

 

2.3 Group Policy Objects (GPO) 

Group Policy är en infrastruktur med regler och konfigureringar som tillåter en 

administratör att implementera specifika konfigurationer eller regler för datorer och 

användare. Group policys inställningar är förvarade i Group policy objects eller 

GPO´s som är länkade till Active Directorys sorteringssystem med sites, domäner, 

grupper eller organisationsenheter eller organizational units (OU´s). Inställningarna är 

utvärderade av målenheterna och sorterade hierarkiskt för att bedöma vilka handlingar 

som skall utföras. [6] [7] 

 

2.4 Graphics processing unit (GPU) 
Graphics processing unit eller GPU är specialiserade elektroniska kretskort som är 

designade för ett accelererat skapande av grafisk hantering och agerar genom stora 

kvantiteter av mindre uträkningar och algoritmer. I lekmanstermer är denna ofta 

refererad och förknippad till grafikkortet i en enhet. Dess uppgift är att avlasta 

processorn för matematiskt krävande uträkningar som behöver processeras vilket 

brukar vara grafisk processering. Denna avlastning leder till att applikationernas 

uträkningar direkt kan fördelas till denna och applikationer kan därmed bedrivas mera 

flytande. Medan en CPU agerar med multipla kärnor så är ändå dessa oftast kraftigare 

än i GPU men denna utför sina beräkningar på flera små enheter. Se exempel i figur 1. 

[8] [9, 10] 
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Figur 1 Skillnaden mellan CPU och GPU processor kärnor [8] 

Arbetet med multipla processorer leder till att de matematiska beräkningarna blir mer 

omfattande och skapar en miljö som hanterar grafiska processer, uträkningar och 

simulationer bättre och ger stöd för applikationer med dessa krav. 

2.5 Licenser  
De vanligaste identifierade licensmodellerna är som följer nedan: 

 End to end 

Modellens innebörd är att slutkunden köper den fulla produkten till en maskin, 

rakt av köp som inte förbinder kunden till abonnemang eller liknande utan 

kunden har köpt produkten i sin helhet (trots att kunden har köpt produkten i 

sin nuvarande form så är det dock vanligt att företaget som levererar 

produkten fortsätter under bestämda tider att supportera och uppdatera 

produkten för att tillhandahålla en god service). Modellen ifråga är traditionellt 

använd hos mindre företag som inte sparar några kostnader genom att skaffa 

ett abonnemang till exempel på grund av för låga kvantiteter. Denna modell 

används även i viss utsträckning när företag har specialanvändare och 

produkten skall införskaffas till en mindre kvantitet användare. [11] 

 Pay per use  

Denna modell finns i två versioner. Den kan användas i form av att den 

rapporterar till företag och en fakturering skapas per aktivering av session av 

produkt. Alternativet är att användningen loggas och fakturering av 

tidsanvändning skapas. Denna modell är anpassad för företag som bara 

behöver produkter under kortare perioder alternativt periodsanvändning. 

Faktureringen beror på användningen och ger upphov till en enklare 

budgetering. Modellen i fråga används i större utsträckning bland mindre 

företag. [11] 
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 Sharing license  

Namnet på denna modell kan variera mellan olika utgivare men principen är 

densamma. Detta är en abonnemangsmodell då man licensierar ett bestämt 

antal aktiva sessioner av produkten, det vill säga att man har ett fast antal som 

ett tak och efter det att taket är nått så nekas nya anslutningar tills en annan 

session har avslutats. Denna modell används i stora, såväl som medelstora 

företag, med förutsättningarna att det hos företaget identifierats ett behov vad 

avser antalet aktiva användare. [12] 

 Site license 

Denna modell bygger på att kunden genomför förhandlingar med 

utgivarföretaget där denne tecknar avtal på en fysisk plats. Med andra ord 

kunden skulle kunna teckna avtal för ett kontorskomplex som har ett stort 

behov av programvaran i fråga. Detta avtal/modell ger kunden en obegränsad 

användning av produkten i form av installationer, antal klienter och så vidare. 

[13] [14] Denna modell brukar medföra extremt stora initiala kostnader för 

kunden ifråga och användningen av denna är nästan undantagslöst ämnad för 

stora företag som kan hantera avgifterna och som har tillräckligt stor 

användning av produkten för att kunna ta igen kostnaden. 

 Per kärna 

Denna typ av licensiering av produkt är bunden till antalet aktiva kärnor som 

produkten exekveras på. Detta är en modell som man ser implementerad i 

huvudsak hos serveroperativ eller serverapplikationer då dessa i huvudsak 

exekverar på flera kärnor. Värt att nämna är att detta ofta är i anknytning till 

de virtuella maskiner som drivs på en server. Denna typ av modell kan 

användas på företag i hela spannet från små till stora företag och det brukar 

ske kontinuerliga avstämningar med utgivaren för modifikationer av avtalet. 

[12] 

 Volymer 

Volymlicensiering agerar på så sätt att för varje installation av en produkt så 

rapporteras detta till en server som hanterar aktiveringen av produkten. Denna 

har i sin tur antingen kontakt med utgivaren eller kontrolleras traditionellt sett 

under loppet av ett år från faktureringsdatumet. Modellen används i huvudsak 

bland medelstora till stora företag. [14] 

 Per user 

Per user avtal sker då man har identifierat antalet licenser som behövs och 

binder detta till personer som behöver tillgång till denna. Det innebär att 

användaren kan använda produkten på multipla enheter, såsom andra datorer, 

mobila enheter och surfplattor. [12] Dessa avtal är enligt Microsofts standard 

avgränsade från virtualiserade miljöer och enligt nuvarande Product Use 

Rights riktade till fysiska enheter. Denna typ av avtal kopplas i huvudsak till 

mindre till medelstora företag. [11] [13] 
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 Per device  

Per Device avtal är motsatsen till den ovan nämnda typen av avtal då den 

binder produkter till ett visst antal enheter, det vill säga att hur många 

användare som helst kan nyttja produkten men antalet enheter är begränsat. 

[12] Dessa avtal är enligt Microsofts standard avgränsade från virtualiserade 

miljöer och enligt nuvarande Product Use Rights riktade mot fysiska enheter. 

Denna typ av avtal kopplas i huvudsak till mindre till medelstora företag. [13] 

2.6 Microsoft Desktop Optimization Pack  

Microsoft Desktop Optimization Pack, även kallat MDOP, är ett samlingspaket för 

virtualiseringslösningar som samspelar till en lösning med olika 

hanteringsmöjligheter. Detta paket är skapat med avsikt att underlätta 

applikationsutrullning och kompabiliteten inom Windowsoperativen. [9] [10] 

Innehållet i detta paket är:  

 Microsoft Application Virtualization (App-V) 

 Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) 

 Microsoft Enterpirse Desktop Virtualization (MED-V) 

 Microsoft Advanced Group Policy Management (AGPM) 

 Microsoft Bitlocker Administration and Monitoring (MBAM) 

 Microsoft Diagnostics and Recovery Toolkit (DaRT) 

2.7 Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server, även kallat MSSQL, är en relationsdatabashanterare vars 

huvudsakliga uppgift är att lagra primärdata och distribuera denna när informationen 

efterfrågas. Det finns ett antal olika versioner av MSSQL-server som riktar sig till 

olika stora företag. De tre grundläggande versionerna är Standard, Enterprise och 

Business Intelligence. Utöver dessa versioner så finns också några versioner som är 

mer specialdesignade för organisationer med andra krav. Dessa versioner är 

Developer, Web och Express. 

De primära frågespråken som MSSQL använder sig av heter T-SQL och ANSI SQL. 

Dessa språk grundar sig på ”structured query language” men syntaxen har utvecklats 

och ser därför olika ut. Frågespråken används för att hämta och skriva information till 

databasen. Exempel på detta är att ändra befintlig data, lägga till data i tabeller och 

ändra databasscheman. Alla applikationer som skriver eller hämtar information från 

MSSQL använder sig av dessa språk på ett eller annat sätt. [17] 

2.8 Tunna klienter 

Tunna klienter innebär att klienten i fråga inte exekverar egna processer mer än 

grundläggande kontakter med tangentbord, mus, bildskärm och liknande 

interaktionsverktyg. Den tunna klienten ifråga är direkt kopplad mot ett centralt 

nätverk och en server som genererar en virtuell maskin. 
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Undantaget på egna processer som drivs på den tunna klienten är ett lättare 

operativsystem som vars enda uppgift är att kommunicera med nätverket och strömma 

informationen till den tunna klienten. Det är inte ovanligt att dessa operativsystem 

startas från ett externt lagringsmedia, såsom USB-minnen eller med live nätverksboot. 

Dessa tunna klienter brukar antingen vara Windows- eller Linuxbaserade. [18] 

2.9 Virtualisering 

Virtualisering kan ske i många olika sammanhang. Teknikerna som tas upp i detta 

teoriavsnitt handlar om klientvirtualisering. 

2.9.1 Virtual Desktop Infrastructure 

Virtual Desktop Infrastructure, även kallat VDI, är viritualisering av användarnas 

skrivbord från en virituell maskin. Trafiken skickas från en server över en 

nätverksstruktur som öppnas hos en slutanvändare. Denna teknik använder sig av 

Remote desktop protocol (RDP) och gör att en användare potentiellt sett skulle kunna 

nå sitt skrivbord på distans om man har tillgång till och har kopplat detta till internet. 

Idén till VDI uppstod när administratörer började virtualisera klientoperativsystem i 

virtualiseringssystem som var designade för serverdrift, till exempel VMware’s 

ESXservrar. I dessa system saknades möjligheten till specifika användarinställningar 

och rättigheter. Detta ledde till att ett antal företag såg en möjlighet i att skapa 

virtualiseringssystem designade unikt för klientoperativsystem istället för 

serverlösningar. [18] 

De flesta VDI-system på marknaden utgår från olika templates när de skapar nya 

virtuella maskiner. En template är en förinstallerad virtuell maskin som man använder 

som mall för att lägga upp nya servrar. Dessa templates är ofta kopplade till olika 

användningsområden, till exempel en mall för ekonomiavdelningen, en för 

säljavdelningen och en för supportavdelningen. På detta sätt kan man reglera vilka 

programvaror som de olika avdelningarna får tillgång till. [18]  

VDI är en klient/serverlösning där klienten initierar kontakten med servern för att få 

tillgång till resurser såsom applikationer. Servern delar med sig av sina resurser till 

klienten men klienten i sig delar inte med sig. I VDI-fallet så exekveras applikationer 

på servern medan klienten använder sig av RDP-protokollet för att interagera med 

applikationen. [19] 

Virtualisering tillåter att många sessioner drivs från samma fysiska hårdvara. 

Användares skrivbord drivs på en server och information kan lagras på samma plats 

eller på en separat lagringserver. Användarspecifika sessioner drivs från servern som 

virtuella maskiner och olika användare kan få tillgång till olika maskiner. I detta 

scenario krävs bara en tunn klient som kan skicka vidare tangentbords- och 

musinformation för att få tillbaka skärmuppdateringar från servern. [20] i figur 2 visas 

en hur tanken av en virtualiserad miljö kan se ut. 
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VDI ServerTunnaklienter Virtuella KlienterAnvändare

 

Figur 2: Tunna klienter ansluter till servern för att få tillgång till virtuella skrivbord 

2.9.2 Application Virtualization 

Application Virtualization, även förkortat AV, bygger på en struktur där man 

virtualiserar enskilda program från en server till en användare. Applikationsstreaming 

eller virtualisering skapades för att lösa vissa problem med att hålla applikationer och 

programvara uppdaterade i en klientmiljö. En tanke var också att bli av med behovet 

av olika unika templates i en VDI-miljö genom att underlätta livscykelhanteringen av 

applikationer. En livscykel består av fyra delar: test, installation, uppgradering och 

avinstallation av applikationer (det sista för applikationer som inte längre används). 

Med hjälp av AV kan man då ha en bättre kontroll över att applikationerna på 

klientdatorerna har rätt version och att användare kommer åt rätt applikationer. [18] 

I applikationsvirtualisering så kapslas enskilda applikationer in och exekveras på ett 

annat operativsystem än det operativsystem de ursprungligen har installerats på. 

Applikationsvirtualisering gör om applikationer till tjänster som kan hanteras centralt 

från en server. [21] Inga ändringar görs på den lokala klientens operativsystem eller 

register utan alla ändringar händer på servern. Applikationerna har läsrättigheter till 

operativsystemet men bara begränsade skrivrättigheter. Prestandan som krävs för att 

driva applikationen kommer till viss del från servern istället för att dra resurser från 

klienten. 

Med hjälp av katalogtjänster, såsom Active Directory, kan man tilldela vilka 

användare som ska ha rättighet till vilken programvara. Detta underlättar 

distributionen av applikationer till slutanvändaren. Applikationer kan kopplas till 

specifika användare istället för att installera dem i mallarna för de virtuella 

maskinerna. [18] 
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2.9.3 Microsoft Application virtualization 

Application virtualization, hädanefter betecknat med App-V, är Microsofts 

applikations virtualisering. App-V är en del av Microsoft Desktop Optimization Pack 

(MDOP). App-V är en applikationsvirtualiseringsprogramvara vars uppgift är att göra 

paketerade applikationer tillgängliga för klienter. App-V kopplas genom Active 

directory ihop med klienter och via policys eller manuell installation av programvaran 

på klienten så nås det publicerade programpaketet. App-V agerar som en länk mellan 

server och klienten, där klienten får en virtualiserad tjänst som den uppfattar som att 

den drivs direkt på klienten fast i själva verket utförs alla beräkningar och processer 

direkt på App-V servern. 

Servern som administrerar App-V kommunicerar med AD som sköter rättigheter och 

tillgången till applikationerna i samverkan med MSSQL som hanterar ”reporting 

services” samtidigt som den hanterar paketen. Programpaketen som distribueras 

skapas på samma operativsystemversion som den skall distribueras till och sedan 

används ”App-V sequenser” för att paketera detta till en App-V programpaket för 

kompabilitet med programdistributionen. 

Klientens session bedrivs i en skyddad miljö och rapporteras i sin tur direkt till 

servern som kommunicerar ungefär som VDI-tjänster med undantaget att man inte 

behöver virtualisera hela skrivbordet utan bara programmet i fråga. Applikationen på 

klientmaskinen finns både med grafiskt administrerat interface och enligt 

konsolstandard. [22] I figur 3 beskrivs en standardmiljö enligt Microsofts 

rekomendationer. 

 

Figur 3 Distribution och kopplingar i App-V [22] 
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2.9.4 Microsoft Hyper-V 

Hyper-V är en hypervisorapplikation utvecklad av Microsoft med vars plattform 

Windows server skapar och administrerar virtuella maskiner. En Hyper-V-applikation 

kan virtualisera flertalet virtuella maskiner med stöd för valfritt operativsystem. Detta 

går att göra så länge operativsystemet har stöd hos den fysiska hårdvaran. Den 

virtuella hårdvaran kopplas till serverns fysiska hårdvara och tilldelningen av 

prestandan kan ske antingen statiskt eller dynamiskt. Hyper-V ger fullständiga 

övervakningsmöjligheter på prestandan och processer som drivs på de virtuella 

maskinerna.  

Operativsystemet på de virtuella maskinerna avgör hur prestandan är kopplad och hur 

stor tilldelning som är möjlig. Denna är även bunden till om den exekveras i ett 32- 

eller 64-bitars system. Hyper-V kan i dagens läge stödja upp till 1024 aktiva maskiner 

per server. [23] 

2.10 VLAN 

Virtual LAN, även kallat VLAN, är en teknik för att tagga paket och skapa en separat 

broadcastdomän i lager 2 i OSI-modellen. Det primära användningsområdet för denna 

teknik är att avskärma resurserna inom ett företag och säkerställa informationen inom 

dess egen anslutning, trots att informationen färdas igenom andra delar av nätverket. 

Varje gång ett paket med VLAN-konfigurering når en switch inställd med aktiv 

konfiguration så distribuerar denna ut detta på portar med samma VLAN-nummer. 

Vid inställningar av Native-VLAN så kan paket utan taggning få en automatisk 

taggning och distribueras på rätt kanaler. En switch med VLAN-konfiguration är 

traditionellt i ett av två lägen. I det första läget befinner denna sig i accessläge då 

denna hanterar trafik från datorer, skrivare eller liknande enheter och hanterar 

taggningen av paketen och distribuerar dessa. Det andra läget som porten kan befinna 

sig i är trunk eller taggad VLAN, beroende på vilken leverantör som producerat 

switchen. Detta läge är en port som kan distribuera taggade paket mellan routrar eller 

switchar för att kunna nå längre i nätverken. Om trafik skall färdas från ett VLAN till 

ett annat så måste fortfarande traditionell lager 3 routing utföras som om de vore 

fysiskt kopplade. Den primära standarden av VLAN är 802.1q (dot1q) vilken är den 

enda fortfarande aktiva standarden. [24] [25] 
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3 Metod och genomförande 
Till metoddelen valdes att utgå från en kvalitativ ansats för större möjligheter att 

identifiera alla faktorer och skapa en större analytisk grund till den omfattande 

problematiken som är relaterad till virtualisering. Till denna ansats valdes följande tre 

undersökningsverktyg: 

3.1 Informationssökning 
Informationssökning var en nyckelsten i rapporten då avsikten var att undersöka och 

sammanställa information relaterad till vanligt förekommande lösningar, den aktuella 

tekniksituationen, hanteringen av licenser samt tekniker för att säkerställa 

korrektheten hos data. Informationssökningsprocessen bestod av eftersökningar via 

internet, vetenskapliga artiklar, kontakt med leverantörer av teknik, kontakt med 

leverantörer av mjukvara samt intervjuer med utvalda personer.  

3.2 Intervjuer 
Intervjuer skedde med utvalda personer på företag angående behovet av denna typ av 

lösningar och om man övervägde att implementera dem eller inte.  Intervjuer med 

leverantörer skedde även för att undersöka lösningsförslag och utvärdera hur 

teknikens läge är idag. Intervjuerna användes för att säkerställa validiteten hos 

informationen samt undersöka vad som är hindren/ fördelarna med ett val av VDI-

lösningar hos ett företag. 

Under förberedelserna skapades ingen intervjumall då de utvalda intervjuade innehade 

olika positioner inom sina respektive organisationer. Intervjuerna var tänkta att ha ett 

större fokus på anpassningsmöjligheten för formuleringar av frågor och följdfrågor 

under intervjuernas genomförande. Syftet med intervjuerna var primärt att skapa en 

större förståelse för behoven, problematiken och den förväntade vinsten hos denna typ 

av företag och personerna inom dessa. 

3.3 Laborationer 
Laborationer genomfördes för att säkerställa den teoretiska grunden och utvärdera 

tekniken och lösningarna. Laborationerna skedde i en laborationsmiljö för att 

säkerställa att de inte påverkades av icke övervägda faktorer. 
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3.4 Intervjuer 
Under arbetets gång utfördes intervjuer med diverse ansvariga på företag. Tanken 

med dessa intervjuer var att försöka förstå fördelar och nackdelar hos olika 

virtualiseringslösningar, vad som har fungerat tidigare samt vad företag vill ha ut av 

virtualiseringslösningar. Representanter från Högskolan i Jönköping, Tekniska 

högskolan i Jönköping och Blekinge tekniska högskola intervjuades.  

 

Beroende på vem som intervjudades så ställdes olka frågor för att ta reda på vad 

personerna i fråga tycker om de olika lösningarna samt vad de vill ha ut av 

lösningarna. Intervjuerna genomfördes personligen med representanter från 

Högskolan i Jönköping samt en representant från Tekniska högskolan i Jönköping 

medan intervjun med representanten från Blekinge tekniska högskola skedde via mail. 

3.5 Laborationsmiljö: Förberedelse 

Laborationerna genomfördes genom att skapa en miljö för att bekräfta den data som 

samlats in i tidigare moment. Laborationerna genomfördes i en sluten miljö och 

laborationsmiljön bestod av två olika servrar som laborationerna utfördes på. Dessa 

servrar var inte optimerade för en virtualiseringslösning eftersom de saknade specifika 

grafikprocessorer. De båda servrarna installerades med serveroperativsystemet 

Windows Server 2012 R2.  

 

Servrarna som användes i laborationsupsärrningen var: 

 

 Servrer1 

Märke: HP  

Processor: Intel ® Xeon ® CPU E5630 2.53 GHz 

Ramminne: 18Gb ram  

Hårddisk: 410Gb 

Raid typ: Raid 0 (4 disk) 

Operativsystem: Windows Server 2012 R2 x64 

Funktion: Domänkontrollant 

 

 Server2 

Märke: HP 

Processor: Intel ® Xeon ® CPU E7440 2.40GHz 

Ramminne: 128Gb ram 

Hårddisk: 4x 72Gb & 4x 149Gb 

Raid: Windows filserver virtuell raid 

Operativsystem: Windows Server 2012 R2 x64 

Funktion: Virtualisering 

 

Server1 och Server2 var ihopkopplade genom att de tillhörde samma domän och låg i 

samma IP-nät. Servrarna var tilldelade egna statiska IP-adresser. Server2 hanterade 

virtualiseringen medan Server1 var domänkontrollanten som hanterade rättigheter och 

användare.  
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Laborationerna utgick ifrån idén om att virtualisera en lättare applikation istället för 

en tyngre. Detta valdes eftersom den tillgängliga utrustningen inte hade någon 

grafikprocessor (GPU) vilket behövs för att viritualisera grafiskt tunga applikationer. 

Tyngre applikationer testades i mån av tid. 

3.5.1 App-V 

Den första programvara som användes under laborationerna var Microsofts 

applikations virtualisering: App-V. Den version av App-V som användes var version 

5.0 Service Pack 1. Installationen av App-V utgick från den guide som den 

certifierade specialisten inom Microsoft Virtualisering, David Aceveco har gjort [26] 

För att App-V skulle fungera på de tunna klienterna så var en specifik App-V 

klientapplikation installerad. Denna applikation finns tillgänglig i MDOP. Denna 

programvara fungerar endast i Windowsmiljö. Klientapplikationen var installerad på 

de tunna klienterna och fick testapplikationerna tilldelade via denna.  

3.5.2 Hyper-V 

Den andra programvaran som användes under laborationerna var Microsofts desktop-

virtualiseringprogram Hyper-V. Hyper-V är en tjänst som går att installera på 

Microsofts serveroperativsystem. Hyper-V installationen utgick från Microsofts 

officiella guide som går att hitta på deras hemsida. [27] Hyper-V använder sig av 

RDP-protokollet som standardanslutning för klienterna. För anslutningen användes 

valfri programvara som kunde ansluta via RDP.  

I Hyper-V sessionen på servern skapades 15 stycken virtuella Windows 7 maskiner. 

På dessa virtuella maskiner fanns testapplikationerna installerade. Varje maskin var 

tilldelad 8192MB minne och 2 processorkärnor från Server2. Minnet var dynamiskt 

tilldelat till sessionerna. Detta betyder att de virtuella maskinerna maximalt kunde 

använda 8192MBmen allokerade minne efter behov.  

3.5.3 Övrig laborationsmiljö 

Både Hyper-V och App-V var installerade på Server2. Övrig programvara som 

behövdes för att driva tjänsterna var också installerad på Server2. Exempel på 

programvara som var installerad var MSSQL och IIS. Båda programvarorna kräver ett 

Active Directory för hanteringen av användare och rättigheter. Detta var installerat på 

Server1 som agerade domänkontrollant samt DNS. I labbmiljön fanns tio stycken 

labbdatorer som agerade tunna klienter vid test. Labbdatorerna var anslutna till 

samma IP-nät som servrarna. 
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3.6 Laborationen 

3.6.1 APP-V 

App-V-klientprogramvaran installerades på tio klientdatorer Dessa applikationer 

anslöts till servern och fick då tillgång till de applikationer som var publicerade av 

App-V-servern. De applikationer som var distribuerade via App-V var Open Office 

samt AutoCad. Under tiden som applikationerna användes på klientdatorerna så 

mättes prestandan på Server2 för att ta reda på hur många som kunde använda 

programvarorna samtidigt utan att användarupplevelsen försämrades. Prestandan 

mättes med hjälp av de inbyggda prestandamätningsfunktionerna i Windows Server 

2012R2. De övervakningsapplikationer som användes var ”Performance Monitor” och 

”Task Manager”. För att kunna avgöra hur många klienter som kunde vara igång 

samtidigt utan att begränsa användarupplevelsen så startades klienterna en efter en. 

3.6.2 Hyper-V 

Labrationen som utfördes gick till på så sätt att de tio klientdatorerna kopplades upp 

mot Hyper-V-servern via en RDP klient. De tio virtuella maskinerna var skapade på 

Hyper-V-servern. Dessa utgick från en förinstallerad template så alla sessionerna 

skulle se likadana ut. Alla virtuella maskiner hade applikationerna Open Office och 

AutoCAD installerade på sig.  

Medan de tio klientdatorerna var uppkopplade mot de virtuella maskinerna så 

övervakades prestandan på Server2 för att ta reda på hur många klienter som kunde 

vara igång utan att användarupplevelsen försämrades Prestandan mättes med hjälp av 

de inbyggda prestandamätningsfunktionerna i Windows Server 2012R2. De 

övervakningsapplikationer som användes var ”Performance Monitor” och ”Task 

Manager”. För att kunna avgöra hur många klienter som kunde vara igång samtidigt 

utan att begränsa användarupplevelsen så startades klienterna en efter en.
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4 Resultat och analys  

4.1 Laboration 
Under laborationerna utfördes prestandamätningar för att utvärdera om hårdvaran och 

mjukvaran kunde samverka för att aktivt fördela prestanda och kompensera större 

prestandakrav hos enskilda klienter. Under nedanstående resultatdel kommer olika 

figurer refereras till. Dessa kommer av enkla skäl presenteras först i texten för snabb 

referens. Därefter kommer dessa även att återfinnas som bilagor för möjligheter att 

studera dessa i detalj. 

4.2 App-V 
App-V laborationen gick inte att genomföra i stor skala då i labbmiljön enbart 

lyckades med distributionen av applikationerna till en av klienterna. De andra 

klienterna fick inte applikationerna distribuerade till sig. På den klienten som fick 

tillgång till applikationerna så fungerade Office applikationen utan några problem. 

App-V-applikationen skulle innebära en teoretiskt större besparing av prestanda då 

den inte skulle behöva bedriva alla sidoprocesser utan bara en applikationssession 

men på grund av att laborationsmiljön för denna förblev ofullständig så kunde inte 

mera utförliga test genomföras. 

4.3 Hyper-V 
När alla de virtuella maskinerna är igång och står i inaktivt läge, alltså inte utfönågra 

tyngre beräkningar samt inga applikationer är igång används ungefär 23-24GB minne 

på servern. Detta är delvis minne som är allokerat av de virtuella maskinerna och lite 

minne som används av servern för andra tjänster som är igång. Figur 5 visar hur 

mycket minne som används av de virtuella maskinerna i inaktivt tillstånd. Figur 6 

visar hur mycket av det totala minnet på servern som används när de virtuella 

maskinerna är i inaktivt läge med hjälp av Task Manager. 

 

 

Figur 4 Inaktivt läge i Hyper-V manager 
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Figur 5 Minnesanvändning i Task Manager 

I figur 7 kan man se hur CPU-användningen ser ut när de virtuella maskinerna är i 

inaktivt läge. Den röda grafen visar hur mycket CPU-användning som de virtuella 

maskinerna drar och den lila grafen beskriver vad CPU:n skickar för signal. 

Anledningen att den lila grafen ”processor time” generellt ligger under den röda 

”Total run time” är att de virtuella maskinerna är dynamiskt inställda och därför tar ut 

en buffertmarginal i den faktiska användningen. Det innebär att det finns en större 

mängd reserverad processoranvändning än vad som faktiskt används.  

 

 

Figur 6 Processoranvändning i procent vid inaktivt läge i Performance monitor 

Grafen av störst intresse är den röda eftersom den indikerarhur mycket CPU-

användning som de virtuella maskinerna allokerar då detta är intressant ur ett 

användarperspektiv. 
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4.3.1 Office-laboration 

I följande stycke beskrivs testerna som exekverades då det genomfördes 

simuleringarav aktivt skrivande i ett Office dokument på stegen fem klienter och 

sedan tio klienter. Simuleringar på fem klienter gav resultatet av en ökning i 

prestandaförbrukningen med 4,73 % (genomsnitt) och en ökning i det dynamiskt 

reserverade beloppet. Det maximala värdet låg på 31.76 % och det minsta värdet låg 

på 5.79 % Se figur 8. 

 

Figur 7 Processoranvändning i procent vid 5 Office klienter i Performance monitor 

Minnesökningen, i första Office-laborationen, var inte så markant utan ökade endast 

med 1,4GB och slutade med en minnesanvändning av 24,4GB. se figur 9 

 

 

Figur 8 Minnesanvändning  vid 5 Office Klienter 
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Samma Office-laboration genomfördes på tio klientdatorer och gav resultaten av en 

CPU-användning på i genomsnitt 16,81, vilket medför en ökning med 9,83 % från 

noll klienter. Detta resultat gav även en ökning med 5.1 % från fem klienter. Det 

maximala avlästa värdet hamnade på 37.17 % och det minsta värdet 12.91 %. Se figur 

10 

 

 

Figur 9 processoranvändning i procent vid 10 Office klienter i Performance monitor 

Minnesförbrukningen med tio klienter ökade med 2,5GB jämfört med noll klienter 

och 1.1GB jämfört med fem klienter. Totalt innebar det ett resultat på 25.5 GB använt 

minne, se figur 11. 

 

 

Figur 10 Minnesanvändning  vid 10 Office Klienter 
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4.3.2 AutoCAD-laboration  

Nedan följer resultaten av laborationen med AutoCAD, vilka skapades genom att 

generera aktiva renderingskalkyler på klientdatorerna. Laborationerna genomfördes 

för övrigt under samma förutsättningar som Office-laborationen. Inledande tester på 

fem klienter gav en ökning på 37.39 % CPU-användning vilket ledde till en 

totalanvändning på 44.37 % med ett maximalt värde på 62.81 % och ett minsta värde 

på 33.33 % användning, se figur 12 

 

 

Figur 11 Processoranvändning i procent vid 5AutoCAD klienter i Performance monitor 

Minnesanvändningen ökade med 5.8GB användning och hamnade totalt på 28,8GB 

jämfört med noll klienter, se bild 13 

 

Figur 12 Minnesanvändning  vid 5 AutoCAD Klienter 
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Följande resultat genererades avtio aktiva klientdatorer under simuleringen och gav då 

en påvisad ökning med 64.05 % från noll klienter och en ökning med 26.66 % från 

fem klienter. Detta resulterade i en totalutnytjande på 71.03 % CPU-användning i 

snitt. Maximivärdet uppmättes till 93.72 % och det minsta värdet var 55.86 %, se 

figur 14 

 

 

Figur 13 processoranvändning i procent vid 10 AutoCAD klienter i Performance monitor 

Minnesanvändningen på servern under simuleringarna av klienterna gav en ökning 

med 18GB från noll aktiva klienter och en ökning med 12.5GB från fem klienter och 

hamnade på en totalanvändning av 41.3GB, se figur 15 

 

 

Figur 14 Minnesanvändning vid 10 AutoCAD Klienter 
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4.4 Drift 
Under laborationerna samlades information in om hur en effektiviserad miljö skulle 

kunna se ut för framtida drift och underhåll på mjukvara och hårdvara. Denna 

informationsinsamling gjordes för att skapa en större förståelse och ge ett större 

underlag för analys från en IT-arkitekturs synvinkel med avsikten att skapa hållbara 

och expanderbara lösningar. 

Under laborationerna utreddes vilka nya arbetssätt och verktyg som tillkommer till 

virtualiseringen och om äldre verktyg ersattes. Det laborationerna påvisade var att det 

i vissa delmoment rekomenderades och krävdes det man arbetar med templates. 

Templatates användes till att publicera hela miljöer och användes som en grund till 

klienterna. Det nya verktygen exkluderade dock inte de äldre utan integrering av AD, 

policyhanteringar och paketdistributioner existerar fortfarande.  

Till distributionen av templates användes i laborationerna de inbyggda funktionerna i 

Windows Server Deployment. Dessa verktyg administrerar integreringen av de nya 

maskinerna i AD och domäner samt att de sköter paketeringen av vilka inställningar 

som bevaras från grundmaskinen. Dessa inställningar anpassas sedan för den nya 

användaren. Värt att nämna är att för att kunna skapa en template så måste en ”System 

preperation” på en virtuell maskin ske. Detta är något man bara kan göra tre gånger 

vilket sätter krav på kontinuerlig backup av den grundläggande virtuella maskinen för 

att enkelt kunna ha en testmiljö och för att inte tvingas återskapa miljön från en ny 

installation. Till deployment av servrar så valdes en miljö där de individuella 

maskinerna kopplades till klienter för att ge rättvisa avläsningar av de genomförda 

laborationerna. 

Efter distributionen av templates och deployment till klienter, så undersöktes 

administreringen av enskilda maskiner. Under dessa maskiner fanns möjlighet att ge 

den virtuella maskinen mer eller mindre av RAM, processorkraft/kärnor, 

hårddiskutrymme med mera. Detta för att enkelt kunna parera prestandakrav och 

förändringar. De virtuella maskinerna som skapades kan även administreras med 

prioritet där man kan säkerställa att de viktigare klienterna alltid blir tilldelade 

resurser först i dynamiska miljöer. 

Sammanfattningsvis visar resultaten från de utförda laborationerna att det ställer 

högre krav på integreringsprocesser och skapar administrativa alternativ med nya 

verktyg samtidigt som de inte tar bort äldre verktyg. 
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4.5 Intervjuer 
Undersökningarna genomfördes avseende problematiken som historiskt har funnits 

vid val av teknik, vad som företag efterfrågar samt hur företag har implementerat 

tekniken. Nedan följer de resultat som intervjuerna gav. Intervjuerna som 

genomfördes fokuserades till stor del på problematiken bakom virtualisering, vad som 

skulle krävas för implementeringar och förväntningarna på dessa. 

Under intervjuerna identifierades snabbt en stor differens på förväntningar och syn på 

problematiken hos de bakomliggande teknikerna där de administrativa avdelningarna 

lade stort fokus på helhetslösningar. Vissa ville kunna ersätta enklare datorer med 

lättare applikationer som skulle kunna distribueras till klienter medan andra hade 

synen att fokus borde ligga på att ersätta just de tunga klienterna. Huvudfokusen på en 

implementering var i större utsträckning att kunna öka flexibiliteten i användandet och 

minska mängden fast platskrävande användning. 

Problematiken bakom en implementering var de intervjuade överens om, att 

definitionen och den tekniska utvärderingen av teknikerna är för vag i dagens läge. 

Det betyder att det är mycket osäkert vilken typ av hårdvara som skulle krävas till en 

viss mängd klienter samt hur mjukvarustyrningen skulle hantera de angivna 

resurserna. 

Det som även framkom under intervjuerna var ett merarbete uppstår med rättigheter 

beroende på den redan integrerade plattformen på företaget och att det finns en ovilja 

att byta plattform. Dessa integreringar kan ibland styra dem mot mjukvaruval som inte 

är optimala ur virtualiseringssynpunkt. Dessa faktorer leder till att man inte kan 

bedöma prestandaförhållandet i miljön utan större utredningar eller begära in 

konsulteringar avseende befintliga miljöer för att avgöra hur en lösning skulle se ut 

för företagen. 

Kontakt med företag som redan har implementerat virtualiseringslösningar togs även 

och dessa bekräftar delar av problematiken med tillägget att lösningarna hur man kan 

sprida dessa tjänster utanför sina fysiska platser är större. De kommentarer som även 

gavs av de intervjuade visar att graden av tillfredställelse är hög avseende 

implementering av teknikerna och expansionsmöjligheterna ser goda ut för framtida 

utveckling. Däremot beskrev de intervjuade att det har krävts större processer för att 

ta fram fullt fungerande lösningar för att stödja denna. 
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4.6 Analys 

4.6.1 Hyper-V 

Om man observerar resultaten från prestandalaborationerna och de avläsningar som 

man kunde göra där, så ser man snabbt att de lättare applikationerna gick utan 

problem medan de tyngre applikationerna snabbt slukade prestanda.  

Om man inledningsvis ser till de lättare applikationerna så drivs dessa på väldigt låga 

värden och de avläsningar som kunde göras ledde till att ca 90 klienter teoretiskt sett 

skulle kunna drivas. Simuleringarna genomfördes i ett fullt aktivt läge i 

applikationsanvändningen vilket är långt ifrån den användning som skulle vara 

normal. Teoretiskt sett skulle då några klienter med största sannolikhet inte har full 

användning och några skulle kunna driva flera lättare processer såsom webbläsare 

med mera. 

Hos de lättare applikationerna observerar man en linjär ökning som skulle kunna leda 

till relativt säkra beräkningar avseende maxanvändningen men detta är kopplat till 

icke grafiska uträkningar på program. Utöver de statiska maxberäkningarna så följer 

de dynamiska buffertarna med i processerna, även dessa linjärt. Se figur 17 

 

 

Figur 15 Linjär graf över prestandautväxling hos lättare applikationer. 

Minnesanvändningen på de tunna klienterna visade ingen markant ökning och då de 

var dynamiskt konfigurerade så kunde man snabbt identifiera en siffra som stämmer 

överens med den faktiska användningen. Om klienterna skulle önskat mer minne så 

skulle de få mera tilldelat av Hyper-V-applikationen. Det undantag man får ta till vad 

avser den faktiska minnesanvändningen är att det finns en konfigurerad buffert till de 

virtuella maskinerna så att de kan öka kraven ett par procent innan de får mer minne 

tilldelat.  

Sammanfattningsvis så uppvisar den utvalda lättare applikationen att processerna 

exekveras utan större problem. Inga krascher skedde och inget överflöd i tilldelningen 

av resurser skedde heller, både vid mätvärdena fem och tio datorer. 
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De tyngre applikationerna gav en större spridning hos variablerna som bör analyseras. 

Inledningsvis gav baslinjen från fem datorer bra värden med marginal för den valda 

hårdvaran, dock med höga prestandavärden. Anledningen till dessa höga värden är 

delvis att det är en klart tyngre applikation samt att det inte finns en GPU tilldelad till 

klienterna. Detta tillsammans medför att när de grafiska beräkningarna sker så tvingas 

klienten att försöka ta så mycket resurser den kan. Detta i sin tur leder till att CPU:n 

blir överlastad och tar hjälp av bland annat ramminnet. Hade det funnits tillgång till 

GPU- acceleratorer som med hjälp av sina multipla kärnor kan utföra dessa 

beräkningar och avlasta processorn, hade klienterna fungerat till fullo. 

Vid baslinjen tio datorer blev resultaten i stil med de med fem datorer och ökningen är 

linjär även här. Vid denna tidpunkt var operativsystemet högt belastad då servern inte 

kunde tilldela nog med resurser. Processorerna blev överbelastade och avlästa värden 

på över 93 % innebär att det var långt ifrån hälsosamma värden på servern. Även här 

såg man sambandet mellan en överbelastning och klienter som försökte dra åt sig så 

mycket resurser som möjligt för att fortsätta i kedjan av prestandaanvändning. Detta 

ledde även till en maximal minnesanvändning av det tilldelade minnet och antalet 

uppskattade klienter blev lågt. 

Sammanfattningsvis så fungerar tekniken enligt de parametrar vi har angett för denna 

men utan GPU tillgångar så får denna avläsning inte ett helt rättvist värde. CPU och 

minnesanvändningen lade sig på sin topp men det man kan peka på är beroende på att 

prestandan fördelade sig dynamiskt enligt den teoretiska modellen och även här ledde 

till en linjär ökning i prestandakrav. Se figur 18 

 

 

Figur 16 Linjär prestandautväxling hos tyngre applikationer. 
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4.6.2 Licenshantering 

Licenshanteringen ges större övervakningsmöjligheter om man administrerar denna 

från en central punkt men dess administrativa möjligheter kan jämföras med 

policyhantering och ge liknande effekter. Ser man till de modeller som existerar så 

finns modeller direkt inriktade på virtualisering delvis liknande dagens avtal som 

finns med fysiska maskiner. Dessutom finns det möjligheter att skapa betalmodeller 

som aktiva maskiner, aktiva sessioner och använda kärnor [13]. 

De avtal som finns direkt kopplade till virtualisering är i stor utsträckning inriktade på 

servervirtualisering men liknande avtal finns för klientdatorer. De avtal som är riktade 

mot klienter som är direkt kopplade till virtualisering är i större utsträckning avsedda 

för medelstora till stora företag. Detta beror till stor del på att det är rekommenderat 

att kunna ta större kvantiteter för att få ut en besparing på modellerna. De modeller 

som skulle vara mest lämpliga för virtualiseringsändamålen skulle vara: 

 Sharing license, för att kunna basera på aktiva sessioner av program och på så 

sätt kunna sätta upp nya enheter med templates utan att det skulle kosta en ny 

licens per enhet. [13] 

 Site license. Detta är endast för större företag som skulle kunna tjäna på att 

köpa en obegränsad användning av mjukvaran och på så sätt ha fria händer för 

att konstruera om miljöer och program vid omorganisationer, nya användare 

eller om det är många användare i omlopp. [11] 

 Per kärna. Denna modell är skräddarsydd för virtualiseringsmiljöer, men även 

om denna i huvudsak är inriktad på serveroperativsystem så finns det både 

standardmjukvara och standard klientoperativsystem som baseras på denna 

teknik. Detta är ett alternativ som skulle kunna löna sig för medelstora företag 

och uppåt då man får större kontroll över licenserna, innan själva 

installationerna, utan att detta begränsas direkt på servern. [13] 

 Volymlicenser. Volymlicenser är en modell som kan användas av större 

företag. Denna kommer ha större krav på vilka avtal man får med 

leverantörerna och vilka kostnader som avtalet baseras på. Man får ett avtal 

där man kan betala en grundkostnad och man kan använda upp till ett visst 

bestämt antal applikationer och sedan betala per extra licens för de 

applikationer som överstiger grundbeloppet, ett avtal som bland annat 

Microsoft erbjuder [14]. Som tidigare nämnts kan denna modell vara känslig 

beroende på hur organisationen ser ut om det finns en risk för mycket 

omorganisation, datorer som ofta installerar om mjukvaran eller om det är 

många klienter i omlopp. [13] 
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Sammanfattningsvis, när man analyserar sambanden med förhandlingsläge och större 

möjligheter kommer man fram till att desto större företaget är desto större påverkan på 

licenserna har man. Val av licenser kan dock ha en stor påverkan på företagen 

beroende på vilken modell företaget arbetar efter. Ett företag med större antal 

användare i omlopp eller större antal specialklienter skulle agera annorlunda beroende 

på val av modeller för att kunna göra så stora besparingar som möjligt. Dessa val 

speglar sig till de val man gör vid virtualiseringen då man får större tillgång att styra 

hanteringen från en central punkt. Vid användning av specifika modeller för 

virtualiseringar, så som ”per kärna”, så ställs företagen inför problematiken om man 

utför nog virtualiseringar och driver nog med klienter för att uppnå samma typ av 

besparingar. 
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4.6.3 Drift 

Driftmiljön inom virtualisering skulle skapa större möjligheter att administrera allt 

från en centraliserad miljö utan extra tilläggsapplikationer eller direktkoppla till 

användare genom de inbyggda möjligheterna som finns i till exempel Hyper-V. [23]  

De möjligheter som skapas är administration som genom att istället för att kunna 

distribuera paket och eller förbestämda miljöer från en image så kan man administrera 

antingen remote eller distribuera ut från en template. Man kan också administrera via 

en kontrollerad testmiljö. Dessa möjligheter leder till direkt felsökning, alternativt 

möjligheten att snabbt kunna ersätta miljön från en testmiljö som fungerar i stängda 

och opåverkade förhållanden. Detta kan även enkelt administreras om man arbetar 

med sessioner, då miljön direkt återskapas från en mall likt Mandatory profiles, fast 

denna återskapas från en template istället för en image och distributionsmöjligheterna 

är fullt integrerade i deployment services. 

Underhållsarbetet på klienter kommer att kunna modifieras inom Hyper-V då alla 

miljöer kan testas enklare som helhet samt att lokala uppdateringar och versionsmissar 

enkelt kan lösas då man kan ersätta hela profilen från en template. Om man vill 

administrera profiler så finns möjligheterna att administrera dessa exakt som fysiska 

datorer och användarkonton är helt bundna till AD. Vid behov finns full 

implementering att skapa flexibilitet och komma åt sin egen session, oavsett fysisk 

dator. 

I Hyper-V och Windowsserver så finns inbyggda möjligheter att administrera drift 

med Powershell och rapportering som kan leda till programmering av händelser. Det 

medför att man kan programmera, att vid specifika händelser och antal av dessa 

händelser så svarar servern med olika administrativa möjligheter, som att starta om en 

service på en klient, starta om klienten eller skicka denna till en annan server i 

klustret. [23] 

Det virtuella arbetssättet vägt mot det fysiska implementeringen skulle kunna skapa 

en högre resistans mot fysiska problem om operativ med mera skulle köras via 

servern. Detta skapar mindre, eller ingen, belastning och ger även möjligheten att köra 

en kostnadseffektiv miljö med tunna klienter som kostar mindre att byta ut vid 

problem och utan att förlora lokal data. 

Den fysiska administreringen som man bör utföra är kontinuerlig 

prestandakontrollering på den fysiska servern. Detta gör man antingen via den 

inbyggda övervakningen eller så finns det en rad administrativa övervakningsprogram 

för mera detaljerad rapportering och mjukvaruövervakning. För att skapa en högre 

resistans på dessa så kan man dela in dessa i kluster. Kluster kan hantera 

lastbalansering, ta över aktiva sessioner och agera som en speglad miljö. Det betyder 

att om en fysisk server går ned så tar nästa vid och ingen data går förlorad. [20] 
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4.6.4 Applikationshantering  

Applikationshanteringen i Hyper-V har möjlighet att använda sig av samma 

applikationshantering som finns mot de fysiska maskinerna med AD, Policy, MSI 

installationer och GPO hantering samt en ny möjlighet med arbetande med templates. 

De möjligheter som detta medför är att om man utgår från templates med tilldelade 

maskiner eller sessioner, så man kan administrera och få statistik på hur många av 

maskinerna som används. Man får också veta hur frekvent maskinerna används för att 

kunna anpassa antalet licenser man kan behöva av enskilda applikationer och miljöer. 

[23] 

 

Sammanfattningsvis så är det template-hanteringen som är den stora skillnaden från 

användningen av GPO-hanteringen, AD, Policy och MSI. Dessa sistnämda är dock 

inte bortagna utan finns fortfarande tillgängliga. 

4.7 App-V 
Resultaten från laborationerna angående App-V gav inte fullständiga resultat men det 

gav en fungerande klient och analysen kommer att utgå från denna och en teoretisk 

bas.  

4.7.1 Prestanda 

Prestandaavläsningarna från laborationerna gav inga resultat i större skala men om 

man ser till den teoretiska basen så publiceras paketen från servern och klienten har en 

applikation installerad som sköter kontakten mot servern och får så sätt tillgång till de 

publicerade paketen. [26] När paketet aktiveras så agerar programmet i en sluten 

bubbla vilket leder till att bara de nödvändiga processerna drivs mot servern. I en 

större miljö så skulle teorin indikera att då servern inte behöver driva en hel miljö med 

operativsystem, så skulle denna teoretiskt sett dra mindre resurser i själva 

programutförandet men samtidigt ställa ett högre krav på att klientdatorn driver själva 

operativsystemet lokalt. [19] [26] 

4.7.2 Licenshantering  

App-V publicerar ut paketet till klienterna och via klientapplikationen skapas en 

koppling via paketet. Även om paketet exekveras på servern så agerar applikationen 

som om denna befann sig på klienten. Detta innebär att denna licensieras som om den 

vore på maskinen. Denna teknik innebär tekniskt sätt att man kan använda sig av de 

flesta tillgängliga licensmodeller kopplade till företagets behov, utan större 

restriktioner, vilket ger en större frihet för företaget. 

4.7.3 Drift/applikationshantering 

Underhållsarbetet på App-V sätter större krav på att övervakningen av prestanda, 

operativ och liknande avläsningar, kopplas från tredjepartsprogram eller fysisk 

kontakt med klienterna för dessa. Så där ger denna teknik ingen besparing. Genom 

App-V kan man administrera programtillgången direkt, antingen med rättigheterna till 

de publicerade paketen eller att man publicerar upp paketen till en generell grupp och 

administrerar detta från AD. [26] 
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Besparingen med att driva applikationen i en bubbla mot servern, gör att denna är mer 

resistent mot versionsmissar då servern inte exekverar programmet mot det lokala 

operativsystemet. Vid uppdatering av versioner kan man snabbt ersätta tillgången till 

alla klienter genom att publicera ett nytt paket. [26] 
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Resultatdiskussion Hyper-V  

5.1.1 Prestanda  

Efter de genomförda laborationerna så var vi väldigt nöjda med de resultat som vi 

kunde utläsa eftersom vi kunde observera att den teoretiska grund vi lagt och 

utvärderat faktiskt höll i det praktiska. Buffertarna och den dynamiska tilldelningen 

till maskinerna fungerade felfritt och öppnade dörrarna för större administrativa 

möjligheter och säkra upp en bra användarupplevelse utefter de resurser vi hade till 

hands. 

De laborationer som utfördes, både på de lätta och tunga applikationerna, simulerade 

ett maxanvändande till fullo, först med skrivande i Office och sedan med renderingar i 

AutoCAD. Det utförandet är inte ett normalt användande hos en klient då ingen 

faktisk användare klarar att generera de belastningarna på programmen i så stor 

utsträckning och tid. Vi ansåg att det var det enda sättet att genomföra laborationerna 

på, utan att faktiskt ha tio stycken testpersoner som arbetade med dessa program och 

som hade en specifik arbetsuppgift att jobba mot för att kunna se belastningen. Det 

som vi dock argumenterar för är att medan någon klient inte använder sitt program till 

fullo så kan en annan använda sitt samtidigt som sidoprocesser, som webbläsare, 

strömmande tjänster eller mejlapplikationer, skulle jämna ut detta. 

Om vi inledningsvis ser till de lättare applikationerna så anser vi att detta fungerar väl 

med de resurser som vi hade till hands. Med den typen av serverhårdvara kan man 

bedriva virtualiseringstjänsten med en god användarupplevelse. Användarupplevelsen 

är en väldigt subjektiv punkt som vi i detta fall bedömer utan mera uppbackning av 

flera personer men det som vi vill peka på är de faktiska avläsningarna.  

Om vi ser till de avläsningarna som vi fick på de lättare applikationerna så observerar 

vi en linjär ökning från fem till tio användare, bra stegringar i användningen av CPU 

och minne. Det som är mest anmärkningsvärt är att ökningen inte nådde fram till de 

maxvärden vi angett utan låg på lägre värden i både minnesanvändning och 

processoranvändning. Vi kommer återkomma till dessa värden mer i slutsatserna men 

dessa resultat är vår grund för att påvisa att klienterna inte drar maxresurser och enligt 

mätvärdena ger en bra användarmiljö. 

Om vi går vidare till de tyngre applikationerna så är dessa desto mera intressanta just 

nu då de värden som vi fick var katastrofala. Inledningsvis med fem klientdatorer så 

observerade vi att de genast slukar alla resurser som de var tilldelade. Man kunde 

fortfarande manövrera programmet, även om upplevelsen inte var den bästa. Med tio 

klienter igång observerar man samma sak, de virtuella maskinerna tar all prestanda de 

kan. Processorn försöker avlasta mot minnet medan maskinerna arbetar vidare med 

renderingarna som de ska utföra.  
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Vid denna tidpunkt i genomförandet av laborationerna krävdes flera omstarter för att 

driva programmet på tio maskiner, då de virtuella maskinerna gång på gång kraschade 

och inte klarade av belastningen. Den högsta mätningen av användande låg på över 93 

% av CPUn vilket är över den gräns som är skadlig vid en längre tids användande. 

Varför detta händer kan motiveras med att klienterna inte hade nog med tilldelade 

resurser. I detta fall har vi kommit fram till att dessa inte fungerat korrekt då de helt 

enkelt inte hade en GPU tilldelad och därför bara konsumerade resurser för att avlasta 

processer som den inte riktigt kunde driva. 

Anledningen till att vi tar upp detta är för att uppmärksamma det faktum att vår miljö 

inte är optimal för denna typ av aktivitet, vi kan påvisa att alla inställningar och 

inställda buffertar agerar som de är menade. Detta innebär i praktiken att eftersom det 

inte finns komponenter som kan ta av belastningen så skapar klienten likt en fysisk 

maskin detta själv i form att den tar alla resurser denna kommer över bland andra 

komponenter. Denna utformning av miljön gör att användaruplevelsen är avsevärt 

mycket sämre i jämförelse om det skulle finnas en tilldelad GPU till klienten. 

Om vi ser till helheten hos våra tester så kommer vi till följande slutsatser 

angående prestanda:  

Hyper-V är en välintegrerad applikation som har gett stora möjligheter att både ge oss 

deployment samt att man snabbt kan se till prestandafördelningen på olika 

komponenter. Man har kunnat beräkna klienterna och deras användning och om man 

hade haft riktiga försökspersoner så hade man kunnat uppskatta en riktig miljö och 

troligtvis kunna bygga miljöer för skarpa företag.  

Man bör utvärdera det faktiska behovet av vad man skall göra med sin miljö. Med 

Hyper-V kan man snabbt administrera så att olika klienter får mer eller mindre 

resurser tilldelat. Något som vi har kunnat observera är att GPU spelar en stor roll vid 

matematiska uträkningar då GPUns mindre men fler kärnor hanterade de tyngre 

applikationerna bättre. Man hade också kunnat tilldela olika kärnor till olika klienter i 

de administrativa verktygen. De dynamiska miljöerna och reglerna som tilldelas 

fungerade oklanderlig och med dessa regler kan man verkligen anpassa klienterna 

efter de specifika behoven hos olika användare.  

De saker som vi inte har laborerat på, men som man enligt teorin starkt kan 

rekommendera, är klusteranvändning som struktur i miljöerna. Detta skapar 

möjligheter till lastbalansering för att på så sätt hålla nere den fysiska användningen 

på servrar och samtidigt tillhandahålla en hög användarupplevelse.  

Överlag är vi nöjda med de resultat som vi fick från laborationerna. Resultaten stämde 

till större del överens med våra hypoteser. 
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5.1.2 Drift 

Driftdelen är mera svår att överblicka då det är vanligt i större organisationer att man 

sköter övervakning och genomsökningar med tredjepartsprogram. Men när vi 

utvärderade de medföljande verktygen och några av de fundamentala byggstenarna 

som AD, GPO och Windows depoloyment services så blev vi positivt överraskade. 

Om vi analyserar Hyper-V så tillhandahåller den en hel del administrativa delar som 

övervakningen av användningen av diverse tilldelade resurser, vilka maskiner som är 

aktiverade och vilka lägen dessa befinner sig i och man drifta större delen av 

miljöerna med hjälp av Hyper-V manager. Via gränssnittet kan man delvis koppla upp 

sig direkt mot de virtuella maskinerna vilket innebär att man inte behöver ha 

tredjepartsprogram eller aktivt koppla sig mot dessa med en RDP-tjänst. Man kan 

koppla upp sig direkt från Hyper-V servern och felsöka. 

Från administrationsterminalen kan man även administrera enskilde enheter med 

vilken resurstilldelning de har, om de skall vara dynamiska, buffert och övrig fysisk 

koppling. Detta medför att man kan snabbt prioritera enheter som har ett högre behov 

medan vanliga kontorsarbetare kan nedprioriteras utan att det kanske påverkar deras 

användarupplevelse. 

Möjligheterna hos de virtuella maskinerna påminner om vanliga klienter. Man kan 

drifta dem med traditionell policyhantering, skicka ut MSI-paket, koppla dem till 

profiler och full AD-integrering direkt vid skapandet av maskinen. Möjligheterna att 

skapa nya maskiner direkt från templates och möjligheten att konfigurera upp en miljö 

och med få knapptryck publicera denna till flera hundra användare vid behov, tycker 

vi personligen är fantastiskt men sätter höga krav på att grundtemplaten är väl 

genomtänka.  

Om man ser till den fysiska sidan så är det inte lika krävande på den fysiska klienten. 

Man kan ansluta till tjänsten från andra operativsystem än Windows, som Mac och 

Unix med rätt programvara. Detta leder till att man kan avlasta klienterna, eller till 

och med använda tunna klienter, för att minska kostnaderna vid uppgraderingar eller 

om dessa skulle gå sönder. Däremot så sätter denna struktur högre krav på den fysiska 

serververksamheten och driften av denna. Där vill vi rekommendera klusterlösningar 

för avlastning och samtidigt bidra till högre resistens om något skulle sluta fungera. 

Med hjälp av kluster kan man delvis migrera sessioner till andra servrar. Dessutom 

kan spegla dessa så om en går ned så fortsätter sessionerna på nästa server och ingen 

data går förlorad. 

De medföljande terminalerna kan man administrera med automatiska åtgärder till 

klienterna vilket skulle kunna minska tiden vid en felsökning. Man kan konfigurera 

alla åtgärder som finns tillgängliga till Powershell och rapporter så om tjänster eller 

annat går ned kan man automatiskt genomföra en omstart. Dessa administrativa 

tjänster skulle kunna vara kostnadsbesparande, framför allt i tid, då all 

standardfelsökning kan ske automatiskt. 
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De slutsatser vi kan dra är att man kan fortsätta arbeta med drift som man gör i idag, 

även om man har virtualiserade miljöer. Man kan tilldela alla de policys, domäner, 

AD-anslutningar och paket man kan önska men man får samtidigt en rad nya verktyg 

som är avlastande. Den fysiska resistansen blir högre men samla allt på färre ställen är 

värt att diskutera, om detta är optimalt eller inte. Har man en välövervakad 

servermiljö så anser vi att detta är en motiverad investering. I driften kan man även 

snabbt skapa nya klienter och integrera nya användare, utan att behöva bekymra sig 

om, var än i världen de befinner sig. 

5.1.3 Licenser 

Licenshanteringen får i grunden inte så stor påverkan på virtualiseringstjänsterna, mer 

än att det kan vara enklare att identifiera hur många som använder de olika 

programmen och att man bör vara mera vaksam på vilka modeller man väljer. De 

modeller som man får vara vaksam över är de modeller som inte godkänner 

användandet av virtualiserade maskiner. Dock brukar dessa mest röra serveroperativ. 

Man bör också hålla utkik efter de modeller som faktiskt är anpassade till 

virtualisering. Några av de vanligare virtualiseringsmodellerna är de som agerar efter 

hur många kärnor som görs tillgängliga till olika applikationer. I övrigt finns det 

möjligheter att använda i stort sett vilka licensmodeller som helst.  

Dessa rekommendationer kan verka simpla men det vi uppfattat från intervjuer och 

eftersökningar är att detta faktiskt inte är så självklart som man tror då företag inte 

alltid skyltar med vilka avtal de erbjuder. Detta leder till att startsträckan och 

eftersökningarna kan vara desto större, i alla fall för mindre företag. De större 

företagen har oftast ett bättre förhandlingsläge och speciella avtal kan ofta tas fram av 

olika företag. Det är problematikt att diskutera licenser då vi har identifierat många av 

de vanligare, men verkligheten speglar mera att många företag skräddarsyr vilka typer 

av avtal som sker efter företagens behov samtidigt leder större kvantiteter nästan alltid 

till bättre priser. 

De slutsatser vi kan dra av licenshanteringen är att påverkan inte blir så stor om man 

inte vill och/eller man samarbetar med företag som inte godkänner användningen av 

sina applikationer i virtuella miljöer. Man bör vara vaksam på de olika erbjudanden 

som finns innan man väljer avtal med ett företag och ser till att man identifierar de 

olika parametrarna som passar bäst. Detta för att få en modell som kan passa 

företagets arbetssätt så bra som möjligt. Den slutsats man även kan dra är att man 

potentiellt kan binda licenser till enskilda miljöer som man kan komma åt, istället för 

att behöva installera om paket och använda licenser så fort en användare byter dator. 

5.1.4 Applikationshantering 

Applikationshanteringen uppvisar många likheter med licenshanteringen och önskan 

att kunna fortsätta använda sig av de traditionella alternativen. Allt kan administreras 

med policys, GPO- och AD-hantering för olika spridningar men detta är ibland 

knepigare än det behöver vara. 

Den inverkan som applikationshanteringen har är att en virtualiserad miljö kan bli 

mera resistent mot versionsmissar. Antingen kan man byta hela miljöer eller ta en 

kopia på diverse klientmiljöer och testa innan man genomför implementeringar så att 

Change management sker enklare. 
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Det som man kan göra är att om man arbetar med sessionsmiljöer så skapas alltid 

miljön från en template. Detta medför att man aldrig behöver oroa sig om 

paketspridning till olika versioner av operativsystemet eller olika ramverk. Det man 

även kan göra är att fortsätta binda applikationer till profiler som man gjort tidigare 

men om man vänderpå det, och binder in miljö till en profil, så skapas fler möjligheter 

att administrera spridningen.  

De slutsatser man kan dra av applikationshanteringen är att man kan fortsätta arbeta 

som i dagens läge. Man kan också i större utsträckning betrakta applikationerna mer 

som profiler, fast se dessa som fasta installationer till enskilda miljöer, istället för att 

installera om dessa när användarna byter dator.  

Den inverkan detta har på applikationshanteringen är även att man får en högre 

flexibilitet på var man arbetar. Man behöver inte sända ut paket och uppdatera över 

ibland sämre nätverk på till exempel resande fot utan allt sker egentligen lokalt. Detta 

bidrar också till att man kan upprätta en högre säkerhet för de interna klienterna. 
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5.2 Resultatdiskussion App-V 
Inledningsvis börjar vi med att nämna att laborationsarbetet med denna applikation 

inte blev så optimalt som vi hoppats. Vi fick upp en miljö med en fungerande 

användare. Vi försökte återskapa denna miljö för att replikera och sprida 

programvaran men dessvärre ville inte klientapplikationen synkronisera till flera 

datorer. Detta får till följd att diskussionsansatsen kommer vara enligt en större 

teoretisk bas än vad vi själva har återskapat. Detta kommer beskrivasi relevanta 

stycken. 

Prestandaundersökningen kunde dessvärre inte genomföras fullt ut men på den klient 

som var aktiv var användarupplevelsen hög. Applikationen som klienten använde sig 

av betedde sig exakt som att den skulle köras lokalt medan servern i realiteten utför 

allt arbete. De slutsatser som vi vill peka på angående App-V skulle vara att 

potentialen av prestanda är högre. Istället för virtualisera hela miljöer så skulle den 

bara behöva virtualisera programmet i fråga och kapsla in programmet till en bubbla. 

Genom att ta bort överflödiga processer så skulle serverns kapacitet vara högre men 

skulle samtidigt ställa ett högre krav på prestanda på själva klientdatorn.  

Potentiellt sett skulle man kunna skapa en högre flexibilitet till en användare som 

skulle kunna driva tyngre processer och renderingar på servern, trots att klienten 

använder en tunnare klient likt en bärbar dator och oavsett plats, till exempel på 

resande fot eller i hemmet. 

Licenshanteringen skulle enligt eftersökningar vara relativt oförändrad. Trots att 

servern utför allt arbete så är applikationen övertygad om att denna utförs på klienten 

vilket innebär att alla licenser skulle kunna bindas till den istället för servern. 

Dessvärre så är det mycket otydligheter om denna punkt när man gör eftersökningar 

då det inte är tydligt deklarerat under själva produkten utan detta är ett faktum man 

blir informerad om efteråt. 

Slutsatserna vad beträffar licenser är att det troligen inte skulle ha så stor inverkan på 

vilka modeller man använder i dagens läge då det inte heller finns några anpassade för 

just virtualiseringstekniker 

Driften och applikationshanteringen blir mera intressanta under App-V då denna har 

lite större inverkan än man först kan tro, trots att administrationen är relativt rättfram. 

App-V:s paketpublicering binds direkt till AD vilket gör det lätt att administrera och 

se vilka som har tillgång till paketet i fråga. Dessvärre så måste detta synkroniseras 

och implementeras på klientdatorn. Där slutar det att vara smidigt då man måste 

installera och binda programmet till servern via Powershell. Det är inte problematiskt 

i sig att använda kommandona men det kräver mera arbete än om det vore bundet till 

en viss profil eller rättigheter med hjälp av GPO. Som det är i dagens läge finns ingen 

integrerad möjlighet att publicera ut till klienter med skapande av konto och liknande 

utan bara en publicering av paket ut till AD. Detta gör att startsträckan för att 

implementera App-V är större och nya klienter behöver lite mer underhåll 

inledningsvis så att den får den kontakt som den behöver med servern. 

När implementeringen är avklarad får applikationen en större resistens mot 

versionsmissar då dess aktiviteter faktiskt bedrivs på servern. Detta innebär dock att 

kopplingen till andra applikationer på klientdatorn kan bli begränsad. 
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Så sammanfattningsvis är de slutsatser man kan dra om driften och 

applikationshanteringen att man får en större startsträcka, både med implementeringen 

på servern och klienterna. Men istället skulle detta kunna leda till en större resistans 

mot fel och uppdateringen av applikationer blir enklare då man bara publicerar ett nytt 

paket vilket medför att klienten synkroniseras på användarens dator. 
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5.3 Metoddiskussion 
I huvuddelen av arbetet så har metodvalet följt de initiala planerna med vissa 

undantag. Om vi inledningsvis börjar med våra tankar angående intervjuerna så var 

dessa väldigt lärorika och hjälpte oss identifiera det vi ville få reda på angående 

problematik och förväntningarna på tekniken. 

 

Om man skulle vilja ha en mera vetenskaplig ansats eller riktning på dessa så borde 

man delvis ha skapat en intervjuguide och inte kört ad-hoc som vi gjorde. Man borde 

ha riktat in sig på en specifik kompetensgrupp istället för att vända sig till olika. Det 

hade också kunnat vara intressant att komma i kontakt mer fler personer och på så sätt 

öka reliabiliteten. Att rikta in sig på olika grupper gav oss i och för sig en större 

förståelse men kan ha gett upphov till en sämre reliabilitet. 

 

De större funderingar som har slagit oss är att denna typ av arbete troligen hade 

behövt ett mer gediget förarbete då vi attackerade problemet lite mer i blindo än det 

först var tänkt. Med detta syftar vi framför allt på laborationsdelen där en mindre 

beprövad teknik inledningsvis valdes. Detta straffade oss snabbt då denna teknik var 

mindre integrerad i övriga system och satte krav på systemet som vi inte kunde 

efterlikna. I övrigt så är vi nöjda med ansatsen som vi tog när vi bytte teknik men 

behöll den övriga planen med tekniktestande och analyser. 

 

I sista delen, angående litteratureftersökningarna, så har denna i sin helhet setts som 

nödvändig för att skaffa den förståelse som behövts och beskrivit de verktyg vi behövt 

för att kunna överblicka och analysera de olika resultaten vi fått. Sammanfattningsvis 

så tycker vi att den ansats vi valdes var korrekt, undantagen med intervjuerna. Ett 

större förarbete skulle ha genomförts för att säkra upp ett effektivare arbetssätt men 

tack vare att vi inte gjorde det att vi fick mer omfattande analysmaterial som gav, i 

vårt tycke, rapporten ett större värde i slutändan. 

 

För att öka reliabiliteten hos arbetet så borde laborationstesterna ha genomförts flera 

gånger för att påvisa repeterbarheten hos laborationerna. Detta har inte hunnits med på 

grund av komplikationer med vår laborationsmiljö. Något som ökar reliabiliteten är 

att vi har lyckats ställa resultat från två olika programvaror mot varandra, trots att inte 

fullständiga resultat har levererats från båda miljöerna. 
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5.4 Slutsatser och rekommendationer 

Är hårdvarumöjligheterna tillräckligt bra för implementering av 

virtualiseringslösningar i en större företagsmiljö? 

De slutsatser som vi kan dra går inte att sätta siffror på utan vi bedömmer att den 

virtualisering vi har varit i kontakt med har god prestandautveckling och ger goda 

prestandaförhållanden, framför allt när det gäller lättare applikationer.  

I Hyper-V så visar de tester som gjorts att det finns goda möjligheter till 

administrering och implementering. Dessa gör att man kan skapa miljöer med bra 

överskådlighet med det som klienten behöver och som kan anpassas efter dessa, vilket 

är nyckeln till prestandaförhållandena. Att identifiera vad klienten behöver och tilldela 

resurser därefter är det som kommer ligga till grund för att optimera och få ut 

maximalt av miljön. 

Då vi mätte på de lättare applikationerna gjorde vi bedömningen att vi kunde 

administrera ca 90 klienter utan att servern i fråga skulle bli överbelastad. Under 

laborationerna av de tunga klienterna stämde inte behovet. De tyngre klienternas 

behov låg på matematiska uträkningar och till detta fattades en GPU vilket hade 

medfört att resultaten troligtvis hade sett väldigt annorlunda ut.  

Sammanfattningsvis så finner vi att hårdvaran och dess möjligheter till ett smart 

användande och maximering är väldigt goda. 

Hur skulle licenshanteringen påverkas av en centralisering?  

Licenshanteringens påverkan är svårbedömd utifrån de modeller som företag arbetar 

med i dagens läge då dessa kan erbjudas i olika former och anpassas till enskilda 

företag. Det vi dock kan dra slutsatser om är utifrån de vanligast använda och 

erbjudna modellerna där licenshanteringen inte skulle påverkas i någon större grad. 

Som det är nu med teknikerna så är de implementerbara med äldre licenstekniker och 

modeller. Antingen att licenshanteringen installeras på en virtuell miljö eller att den 

simuleras så att den används på en klient medan den exekveras på servern. Det man 

bör vara vaksam på är företagen som inte godkänner användningen i virtuella miljöer 

samt de som skräddarsyr dessa och binder licenserna till antalet processorkärnor på 

servern. 

Sammanfattningsvis så anser vi inte att licenshanteringen i dagens läge kommer att 

påverkas i större grad bland det stora flertal företag utan det rör sig i så fall några 

undantag. 

Hur kommer drifthanteringen påverkas av en centralisering? 

Drifthanteringen kommer att kunna förändras med implementering av mer 

virtualiseringstjänster då denna sätter mindre press på den faktiska fysiska 

användarmiljön och platsen. Det man snabbt kan se är att med de nyare verktygen så 

sätter de mindre press på klientens prestanda. Kan man minska dessa kan man öka 

möjligheterna att både kostnadspressa klienterna vid inköp samt öka möjligheterna att 

arbeta från klienter som bärbara datorer men samtidigt exekvera tyngre applikationer. 

Dessa faktorer skulle leda till att flexibiliteten skulle öka. Med virtualisering kan man 

enkelt gå in i miljöerna och administrera dessa, antingen direkt i ett operativsystem 

eller på applikationspubliceringen. 
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Själva mjukvaruhanteringen kommer att kunna förändras till mera arbete med 

templates och publicering av testmiljöer eller publicering av applikationer direkt ut till 

klienter. De nya metoderna kommer dock inte nödvändigtvis att påverka det gamla 

sättet att arbeta då de nyare teknikerna oftast kopplas till system som AD och 

domäner vilket ger en möjligheter att fortsätta arbeta med policyhantering och till 

exempel MSI-paket. 

De slutsatserna man kan dra är att drifthanteringen kommer påverkas på så sätt att den 

fysiska aspekten kommer att tonas ner på klientsidan medan en högre press sätts på 

den centraliserade punkten, servrarna. Administreringen av klienterna kan skötas 

lättare genom att man kan koppla upp sig mot dessa utan tredjepartsprogram, 

publicering av hela miljöer från templates men detta exkluderar inte de gamla 

metoderna i fråga. 

Hur skulle applikationshanteringen kunna påverkas av en centralisering? 

Applikationshanteringen kommer att påverkas beroende på vilka val man gör, 

antingen med applikationsvirtualisering eller om man virtualiserar hela miljöer. Om 

man väljer alternativet med bara applikationen så kommer arbetet ligga direkt på att 

publicera paket med önskade versioner och minimera riskerna med versionsmissar. 

Om man väljer att arbeta med hela miljöer så kan applikationshanteringen påverkas 

när man arbetar med templates men kan också fortsätta att administreras via profiler 

och GPO-administration.  

Sammanfattningsvis så kan virtualisering ha en stor inverkan på 

applikationshanteringen beroende på vilken typ av virtualisering man väljer. Överlag 

så ökar resistansen mot versionsmissar men samtidigt ökar arbetet med publiceringar 

och att sammankoppla detta med vem som skall kunna nå dessa och rättigheterna. 

Rekommendationer för förbättring av arbetet 

Inledningsvis så hade en intervjuguide kunnat ge mer analytiska resultat från 

intervjuerna men då hade det varit lämpligt att antingen rikta in sig på en viss grupp 

människor med liknande positioner i företag och med liknande kompetens. 

I laborationsmiljöerna hade en GPU kunnat få resultaten att se väldigt annorlunda ut 

på de tyngre applikationerna som behöver en sådan för att ge rättvisa resultat för 

virtualiseringstekniken.  

Möjligheten att ta in folk som arbetar med respektive program för att kontrollera 

prestandan och lite hur användningen ser ut på de olika aktuella applikationerna för en 

rättvisare bedömning om hur en snittanvändning kan se ut. 

En undersökning som utreder säkerhetsaspekten av VDI och 

applikationsvirtualisering skulle vara väldigt intressant. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 

Innehåller större bilder på processoranvändningen som redovisades i 
resultatdelen. CPU-användning vid inaktivt läge 
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Office fem klientdatorer igång 
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Office tio klientdatorer igång 
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AutoCAD fem klientdatorer igång 
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AutoCAD tio klientdatorer igång 

 


