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SAMMANFATTNING 

Det här arbetet hade målet att undersöka vilken storlek förlusten av resurser som Hyper-V och 

Windows Server container introducerar när ett system delas upp med dessa. 

Genom att testa detta skulle man också kunna jämföra Microsofts implementering av container-

baserad virtualisering med Linux implementering och se om det finns några likheter. För att 

kunna jämföra med tidigare forskning fanns målet att försöka efterlikna metoden i tidigare 

forskning som gjort liknande tester i operativsystemet Linux med KVM och LXC så nära som 

möjligt.  

Resultaten visades sig till stor del överensstämma med resultaten på tester genomförda i Linux.  

Det vill säga att container-baserad virtualisering har överlag en mindre förlust av resurser än 

hypervisor-baserad virtualisering. Undantaget var dock nätverkstesterna där container-baserad 

virtualisering presterade sämst men även detta överensstämde med tidigare forskning.



 

 

ABSTRACT 

This work had the goal of looking at the loss of resources that Hyper-V and Windows Server 

container introduce when a system is partitioned with these. 

By testing this, you could also compare Microsoft's implementation of container-based 

virtualization with Linux implementation and see if there are any similarities. To be able to 

compare with previous research, the goal was to try to mimic the method in previous research 

that made similar tests in the Linux operating system with KVM and LXC as close as possible. 

The results were largely consistent with the results of tests conducted in Linux. That is, 

container-based virtualization generally has a smaller loss of resources than hypervisor-based 

virtualization. The exception was, however, the network tests where container-based 

virtualization performed poorest, but this also was consistent with previous research.
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1 INLEDNING 
Idag används virtualsering för att dela upp ett system och utnyttja alla tillgängliga resurser 

(LimonCelli, Chalup, & Hogan, 2015). Det finns flera olika metoder för att dela upp ett system 

med virtualisering. För att kunna göra ett val av metod behövs ett underlag för att basera detta 

val på. Att genomföra tester själv kanske inte alltid är möjligt och är mycket tidskrävande. 

Alternativet är då att använda redan genomförda arbeten som underlag.  

Syftet med detta arbetet är att undersöka Microsofts implementering av container-baserad 

virtualisering, Windows Server container (Microsoft, 2016a), för att jämföra med Microsofts 

implementering av hypervisor-baserad virtualisering, Hyper-V (Microsoft, 2016b). När det här 

arbetet skrevs fanns det inget tillgängligt arbete som undersöker Windows Server container. 

Därför är det här arbetets syftet att se vilken förlust av resurser dessa två introducerar när ett 

system delas upp med dessa två virtualiseringsmetoder. 

Arbetet försöker efterlikna redan existerande arbetens metoder där Linux implementering av 

container-baserad virtualisering (LXC och Docker) och hypervisor-baserad virtualisering 

(KVM) har testats (Morabito, Kjällman & Komu, 2015). Detta för att kunna jämföra resultaten 

från detta arbete med de relaterade arbetena. Dessa relaterade arbeten har genomfört 

experimentstudier som använde olika testverktyg för att testa resurser på systemet. Därför 

kommer även det här arbetet följa den metoden.  
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden beskrivs ämnen som är relevanta för att förstå arbetet. Utöver detta beskrivs även 

relaterade arbeten och vad de undersökte. 

2.1 VAD ÄR VIRTUALISERING? 
Traditionellt sett har man använt ett system per tjänst, alternativt ett system som kör ett flertal 

tjänster. Båda dessa metoder har sina nackdelar. Nackdelarna med det första alternativet är att 

det finns en stor chans att systemet har outnyttjade resurser då dagens hårdvara ofta är väldigt 

kraftfulla. Nackdelen med det andra alternativet är att en tjänst skulle kunna ta upp alla resurser 

och påverka de andra tjänsternas prestanda negativt. Utan virtualisering kan också uppdatering 

av tjänster vara problematiskt. Skulle problem uppstå vid uppdateringen av en tjänst så kan 

även andra tjänster påverkas negativt av dessa problem. För att lösa sådana problem och för att 

utnyttja resurserna mer effektivt på ett system används ofta virtualisering för att dela upp ett 

fysiskt system till flera virtuella system. Detta görs ofta per tjänst (LimonCelli et al, 2015). 

2.2 HYPERVISOR-BASERAD VIRTUALISERING 
Ser man på de olika metoderna för att segmentera ett system till flera system är hypervisors den 

mer traditionella metoden och den har både fördelar och nackdelar. Det finns två typer av 

hypervisors och dessa kallas typ 1 och typ 2. Med en hypervisor av typ 1 är värdens 

operativsystem och hypervisor kombinerade till ett lager (se figur 1), detta gör att färre resurser 

försvinner när ett system används för virtualisering. Exempel: Hyper-V, VMware ESXi, Xen. 

Typ 2 har värdens operativsystem och hypervisor separerade till två lager. Ett operativsystem 

är först installerat direkt på hårdvaran och sedan är en hypervisor installerad som en mjukvara 

hos värden (se figur 1). Exempel: Oracle VM VirtualBox, VMware Workstation (LimonCelli 

et al, 2015). 
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Figur 1 Bild som visualiserar (vänster till höger) hypervisor typ 2, hypervisor typ 1 och container-baserad 

virtualisering. 

När en hypervisor används är de virtuella maskinera vanligtvis inte medvetna om att de är en 

virtuell maskin. Dessa virtuella maskiner är då isolerade från andra virtuella maskiner och 

värden. Värdens operativsystem ser inte de individuella processerna som körs i en gäst utan en 

gäst ses snarare som en process. Gästens operativsystem får sedan schemalägga och fördela de 

resurser som den blivit tilldelad av hypervisorn. Värdens och gästens operativsystem måste inte 

vara samma. Linux kan köra virtuella maskiner med Windows i och tvärt om (LimonCelli et al, 

2015). 

. 
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2.3 CONTAINER-BASERAD VIRTUALISERING 
På senare tid har ett alternativ till traditionell virtualisering med en hypervisors tagits fram så 

kallade containers. 

En container är en isolerad miljö som består av en grupp av processer och mjukvarubibliotek 

som processerna behöver. Varje container har egen nätverksmiljö, processmiljö och andra 

resurser. Till skillnad från en virtuell maskin med hypervisor dedikeras inte resurser till gästen 

utan containern förbrukar resurser som en vanlig process. På detta vis blir inte oanvända 

resurser fastlåsta till en container. För en container återfinns ofta dess resurser för lagring som 

en mapp i värdens filsystem, själva gästen ser dock detta som sitt filsystem och inte en mapp. 

En container förbrukar heller inte lika mycket lagring som en virtuell maskin då en container 

ofta är tjänstspecifik och behöver inte mer filer än tjänstens processer kräver (LimonCelli et al, 

2015). 

Värdens operativsystem ser gästernas processer precis som dess egna processer och sköter då 

också hur värdens resurser tilldelas de olika processerna. 

Containers finns implementerade i flera operativsystem. I Linux finns LXC (Canonical Ltd, 

2018), FreeBSD har Jails (FreeBSD, 2018) och Solaris har Zones (Oracle, 2017). Microsoft är 

de senaste som implanterat containers och introducerade detta i Windows Server 2016 

(Microsoft, 2016a), Microsoft kallar detta Windows Server container. 

Docker är ett hanteringssystem för containers vars fokus är att leverera applikationer i färdiga 

container-images. En container-image innehåller alla filer som behövs för att kunna köra 

applikationen. Docker kördes ursprungligen endast i kombination med LXC och fanns främst 

till Linux. På senare tid har man kunnat börja använda även andra container-baserade 

virtualiseringsmetoder. I och med Microsofts lansering av Windows Server containers finns 

även Docker till Windows (Docker Inc., 2018). 

Valet av operativsystem påverkar sedan vilket operativsystem som gästen kan vara baserad på. 

Eftersom värden och gästen delar operativsystemets kärna med varandra när man använder sig 

utav containers måste värden och gästen köra samma operativsystem. Till skillnad från 

hypervisors som skapar ett virtuellt system som sedan inte måste köra samma operativsystem 

som värden och valet av operativsystem får inte samma tyngd. 

2.4 RESURSER 
Ett flertal resurser mättes mellan de olika testsubjekten, detta delkapitel beskriver dessa 

resurser. Gemensamt för alla resurser är att tillgången till dessa resurser måste på något vis 

schemaläggas och fördelas mellan processer. 

2.4.1 PROCESSOR 

Relevant för detta arbetet är att processorn används för all beräkning som en process eller flera 

processer genomför. Tid för att använda processorn delas upp och schemaläggs mellan alla 

processer som behöver tillgång av operativsystemet. 

2.4.2 MINNE 

Tillfälligt arbetsminne som operativsystem och processer använder. 
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2.4.3 LAGRING 

Långtidslagring för information. Detta kan göras med en hard disk drive (HDD) eller med en 

solid state drive (SSD). Varje gång data läses eller skrivs görs en InputOutput-operation (IO-

operation). 

2.4.4 NÄTVERK 

Överföringsmedium mellan olika system på lokala nätverk eller internet.  

2.5 RELATERADE ARBETEN 
Beserra, Moreno, Endo och Baretto (2016) utförde en studie där de jämförde LXC och KVM, 

en container-baserad och en hypervisor-baserad virtualiseringsmetod. Detta med syftet för att 

se hur dessa två presterar i en högpresterande datorsystemsmiljö (HPC). Deras fokus låg på att 

testa I/O-prestanda och hur resursfördelningen mellan flera gäster påverkar. Detta genomfördes 

med en experimentstudie där de använde testverktyget fs_test för att testa lagringsprestanda. 

Testverktyget skapade en belastning på lagringen och mätte mängden data som lästes eller 

skrevs per sekund, enheten som resultaten presenterades i var megabyte per sekund (MB/s). För 

att testa resursfördelningen fördelades testsystemet i en, två och fyra delar. Resultatet från tester 

utan virtualisering där operativsystemet installerades direkt på hårdvara användes som 

referensvärde. Från deras resultat drog de slutsatsen att LXC presterade bättre än KVM i alla 

variationer av testerna. 

Kovács (2017) undersökte  de container-baserade virtualiseringsmetoderna LXC, Docker och 

Singularity. För att ha referensvärden att jämföra med utfördes det tester även på KVM och 

direkt på hårvara utan någon typ av virtualisering. Syftet med arbetet var att se hur olika 

container-baserade virtualiseringsmetoder presterar. Arbetet tog reda på detta med hjälp av en 

experimentstudie. I experminettudien utfördes det tester på processor och nätverk. Tesverktyget 

som användes för processortesterna var Sysbench och testverktyget som användes för 

nätverkstesterna var Iperf. Processortesterna visade att alla container-baserade 

virtuliseringsmetoder presterade likvärdigt med ett system utan virtualisering och KVM 

presterade sämst. I nätverkstesterna visade det sig att med standardkonfiguration presterade 

LXC och Docker sämst, sedan kom KVM och bäst presterade Singularity och där 

operativsystemet installerades direkt på hårdvara utan virtualisering. Kovács (2017) beskriver 

i sitt arbete att de bytte nätverkskonfigurationen för LXC och Docker från bryggat nätverk till 

VXLAN. Efter denna förändring presterade LXC och Docker likvärdigt med Singularity och 

där operativsystemet installerades direkt på hårdvara utan virtualisering. En sammanfattning av 

resultaten i detta arbetet är att KVM presterar överlag sämst. 

Morabito et al. (2015) genomförde ett arbete där de testade de container-baserade 

virtualiseringsmetoderna LXC och Docker och den hypervisor-baserade 

virtualiseringsmetoden KVM. För att ha referensvärden att jämföra med utfördes det tester 

direkt på hårdvara utan någon typ av virtualisering. KVM testades med två olika 

operativsystem, Ubuntu och OSv. Det sistnämnda är ett operativsystem som är speciellt 

utvecklat för att vara väldigt minimerat och för bara att köra en applikation. Tester genomfördes 

på processor, lagring, minne och nätverk. För processortesterna användes testverktygen Y-

cruncher, NBENCH och LINPACK_BENCH. För lagringstesterna användes testverktyget 

Bonnie++. För minnestesterna användes testverktyget STREAM. För nätverkstesterna 

användes testverktyget Netperf. Resultaten visade att de container-baserade 

virtualiseringsmetoderna presterar bättre än båda konfigurationer av KVM. Morabito et al. 
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(2015) skriver att prestandan vid användning av den hypervisor-baserade 

virtualiseringsmetoden KVM har ökat de senaste åren och att den overhead som introduceras 

av en container nästan är försumbar. 

Xavier et al. (2013) genomförde ett arbete där de undersökte ett flertal olika container-baserade 

virtualiseringsmetoder för att jämföra med en hypervisor-baserad virtualiseringsmetod. Dessa 

container-baserade virtualiseringsmetoderna var Linux-VServer, OpenVZ, LXC och dessa körs 

i eller är baserade helt på Linux. Dessa container-baserade virtualiseringsmetoder jämfördes 

med Xen som är en hypervisor-baserad virtualiseringsmetod. Arbetet undersökte med hjälp 

utav en experimentstudie förlusten av resurser som dessa virtualiseringsmetoder introducerar. 

Resurserna de undersökte för att identifiera förlusten var processor, minne, lagring och nätverk. 

I testerna användes testverktyget LINPACK för processortester. För minnestesterna användes 

testverktyget STREAM. För lagringstesterna användes testverktyget IOzone. För 

nätverkstesterna användes testverktyget NetPIPE. Resultatet från testerna visade att Xen 

presterar sämre än alla de container-baserade virtualiseringsmetoderna i alla tester. Andra 

relaterade arbeten som omnämns i detta arbetet undersöker den hypervisor-baserade 

virtualiseringsmetoden KVM. Detta relaterade arbetet är viktigt då det lyfter fram en alternativ 

hypervisor-baserade virtualiseringsmetod. Xavier et al. (2013) skriver att de container-baserade 

virtualiseringsmetoderna nästan har samma prestanda som när operativsystemet körs direkt på 

hårdvaran.  
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3 PROBLEMBESKRIVNING 
När det finns ett behov av att dela upp ett fysiskt system till flera virtuella måste ett val av 

virtualiseringsmetod genomföras. I avsnittet bakgrund beskrevs ett flertal olika metoder och 

implementeringar av dessa metoder. För att kunna inkludera nya metoder i valprocessen 

kommer detta arbetet att undersöka en container-baserad virtualisering, en hypervisor-baserad 

virtualisering och ett system utan någon form av virtualisering som referenspunkt.  

Windows Server container är Microsofts egna lösning för en container-baserad 

virtualiseringsmetod. Implementeringen liknar Linux egna LXC, då det är implementerat i 

operativsystemets kärna och värdens och gästens operativsystem delar kärna. Med detta följer 

också kravet att gästen och värden måste köra samma operativsystem. På ytan liknar det också 

Docker, Windows använder Dockers verktyg för att hantera containers och hämta container-

images från internet (Microsoft, 2016a). 

Hyper-V är en hypervisor-baserad virtualiseringsmetod som är utvecklad av Microsoft och 

finns endast tillgänglig för installation i Windows och Windows Server. Hyper-V finns inte 

tillgängligt i Linux. Hyper-V har samma egenskaper som beskrevs i avsnittet bakgrund om 

hypervisor-baserade virtualiseringsmetoder, det är t.ex. möjligt att köra olika operativsystem i 

gästen och värden då de inte delar kärna (Microsoft, 2016b). 

Windows Server container finns bara tillgängligt på Windows Server 2016 (Microsoft, 2016a), 

vilket är den senaste versionen av Windows Server. Hyper-V finns bara tillgängligt i Windows 

och Windows Server. För att tester skall kunna genomföras på Windows Server container bör 

alla tester genomföras i Windows Server 2016.  

3.1 MOTIVERING 
Ett flertal relaterade arbeten har genomfört tester för att testa hur effektivt olika 

virtualiseringsmetoder fungerar. Under rubriken 2.5 Relaterade arbeten beskrivs tre stycken 

arbeten av denna typ Alla tre arbeten jämför hypervisor-baserad virtualisering med container-

baserad virtualisering.  

Följande är en kort samanfattning av dessa arbeten. Beserra et al. (2016) undersökte LXC och 

KVM under Linux, Kovács (2017) testade LXC, Docker, Singularity och KVM under Linux, 

Morabito et al. (2015) utförde tester på LXC, Docker, KVM och OSv under Linux. Xavier et 

al. (2013) undersökte LXC, OpenVZ, Linux-VServer och Xen. Den gemensamma nämnaren i 

dessa relaterade arbeten är då att inga av dem är genomförda i Windows. 

Sammanfattas relaterade arbeten syns det att containers har en fördel med hur liten förlust av 

resurser som introduceras när systemet segmenteras med just containers. I dessa tidigare arbeten 

fattas dock containers i Windows Server 2016 och orsaken är möjligen att det är fortfarande 

relativt nytt när detta arbete skrivs. Genom att skapa en metod som efterliknar den i tidigare 

arbeten så mycket som möjligt skulle detta kunna bli en komplettering som skulle kunna 

användas för att även ställa containers i Windows Server 2016 mot andra 

virtualiseringsmetoder. Detta är den huvudsakliga motivationen till detta arbetet och orsaken 

till varför problemet är intressant undersöka. 

Utöver möjliga skillnader i prestanda finns det även ekonomiska incitament för att välja 

containers framför hypervisor-baserad virtualisering på Windows Server 2016.  
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Tabell 1 Kostnaden för utgåvorna datacenter och standard av Windows Server 2016 för ett system med 16 

processorkärnor (Microsoft, 2018). 

Utgåva Virtualiserade gäster Containers Kostnad 

Datacenter Obegränsat Obegränsat 6155 USD 

Standard 2 Obegränsat 882 USD 

 

Exemplet i tabell 1 är licenskostnader för utgåvan datacenter och standard uträknad för ett 

system med 16 processorkärnor. Vid valet av standard är det möjligt enligt 

licensöverenskommelsen att köra två gäster med hypervisor-baserad virtualisering, efter detta 

måste fler licenser inhandlas eller en uppgradering till utgåvan datacenter genomföras. Skulle 

det istället vara möjligt att utföra dessa uppgifter i en container skulle samma system med 

utgåvan standard kunna köra obegränsat med gäster. 

3.2 FORSKNINGSFRÅGA 
Forskningsfrågan som ska besvaras i arbetet är: 

”Hur stor är skillnaden på förlusten av resurser när man delar upp ett system 

med Windows Server container mot Hyper-V i Windows Server 2016?” 

För att kunna svara på forskningsfrågan behövs en miljö där forskningsfrågan kan besvaras tas 

fram. 

3.3 HYPOTES 
Wohlin et al. (2012) skriver att ett arbete måste ha två typer av hypoteser, en nollhypotes och 

en alternativ hypotes. En nollhypotes är en hypotes som konstaterar att inga skillnader kommer 

att upptäckas, detta är den hypotes som arbetet skall motbevisa. En alternativ hypotes är en 

hypotes som konstaterar att nollhypotesen har fel, att det kommer att upptäckas skillnader, detta 

är den hypotes som arbetet skall bevisa. 

Dessa typer av hypoteser tas sedan fram med hjälp utav forskningsfrågan och resultaten från 

relaterade arbeten. Nollhypotes för detta arbetet är att det inte kommer upptäckas några 

skillnader på förlusten av resurser mellan Windows Server container och Hyper-V. Baserat på 

relaterade arbeten tas en alternativ hypotes fram. Relaterade arbeten upptäckte en skillnad 

mellan container-baserade och hypervisor-baserade virtualiseringsmetoder, samt att container-

baserade virtualiseringsmetoder hade en mindre förlust av resurser. Den alternativa hypotesen 

för detta arbetet konstaterar att det bör upptäckas en skillnad på förlusten av resurser mellan 

Windows Server container och Hyper-V och att Windows Server container bör ha en mindre 

förlust av resurser än Hyper-V.  
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4 METOD 
För att kunna besvara forskningsfrågan behövs ett resultat. Resultatet behövs också för att 

motbevisa nollhypotesen och bevisa den alternativa hypotesen. För att ta fram ett resultat 

behövs en grundläggande metod för arbetet. Wohlin et al. (2012) nämner ett flertal metoder 

som passar en empirisk studie. Dessa är enkätstudie/intervjustudie, fallstudie och 

experimentstudie. Den som passar detta arbete mest väl är en experimentstudie. Denna 

kvantitativa metod beskrivs av Wohlin et al. (2012) som en metod som passar tester relaterade 

till dataingenjörskap och mjukvaror. Detta arbetet kommer testa just mjukvaror vilket då styrker 

detta valet. Experimentstudier har en hög kontroll över variabler då det utformas och genomförs 

i en kontrollerad miljö, detta leder också till att det är enklare att återskapa. De relaterade 

arbeten som beskrevs i bakgrunden genomförde alla en experimentstudie i deras arbete, därför 

bör också detta arbete göra det för att efterlikna deras metod. 

4.1 METODSTEG 
För att kunna besvara forskningsfrågan finns det ett antal steg som måste genomföras. 

Design av experiment – Ett experiment som kan samla data tas fram. Vilka instrument som 

ska användas i experimentet genomgås och en reflektion över vad för validitetshot som kan 

uppstå, detta för att kunna anpassa experimentet efter validitetshoten och minimera dess 

påverkan på den data som samlats in. 

Genomförande av experiment – Experimentet genomförs och följer den bestämda designen. 

Data från experimentet sparas för att analyseras senare. 

Analys och tolkning av data – Den data som har samlats in sammanställs och analyseras för 

att kunna användas till att presentera ett resultat. 

4.2 DESIGN AV EXPERIMENT 
Målet med experimentet är att ta fram data som kan påvisa en förlust av resurser när Windows 

Server containers och Hyper-V används. För att identifiera just förlusten behövs ett 

referensvärde. Referensvärdet tas fram genom att utföra samma experiment på Windows Server 

2016 installerat direkt på hårdvara. Resultaten från experimenten utförda på Windows Server 

container och Hyper-V kan sedan ställas mot referensvärdet för att ta fram en förlust. 

Experimenten behöver också hårdvara att utföra testerna på och denna tas upp i detalj under 

rubriken 4.2.1 Hårdvara till experiment. 

I experimenten behövs också specifika tester på varje resurs genomföras. Resurserna som 

kommer att testas är processor, minne, lagring och nätverk. Dessa är valda för att täcka en så 

stor yta av resurserna som möjligt och för att det relaterade arbete skrivet av Morabito et al. 

(2015) testade just dessa. 

För att testa varje resurs behövs också mjukvaror, testverktyg, som kan testa dessa. Dessa tas 

upp i detalj under rubriken 4.2.2 Testverktyg till experiment. 

4.2.1 HÅRDVARA TILL EXPERIMENT 

Experimentet genomfördes i Högskolan i Skövdes lokaler och mer specifikt i laborationsmiljön 

för högskoleprogrammet Nätverks- och systemadministration. Den specifika hårdvaran som 

användes i denna laborationsmiljön var följande: 
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Tillverkare: Hewlett-Packard 

Modell: Z400 Workstation 

Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz 

Minne:  4st Micron Technology 2048 MB DDR3 1333 MHz ECC 

             2st Kingston 8192 MB DDR3 1600 MHz ECC 

Nätverkskort: Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet 

Lagring: WDC WD10EZRZ-00HTKB0 1000,2 GB 

4.2.2 TESTVERKTYG TILL EXPERIMENT  

För att kunna genomföra tester på varje resurs behövs verktyg som kan göra just detta. I den 

utsträckning som gick användes testverktyg som använts i relaterade arbeten. Relaterade 

arbeten har genomförts i Linux, eftersom detta arbete genomfördes i Windows gjordes dock 

några justeringar. Dessa justeringar genomfördes vid valet mjukvaror, som används som 

testverktyg. Fanns inte mjukvaran till Windows eller om den var svårtolkad och problematisk 

att användas valdes nära alternativ. Dessa val beskrivs i denna del. 

iPerf – Detta verktyget användes av Kovács (2017) för att genomföra nätverkstester. Eftersom 

det fanns till Windows användes det även i detta arbetet. iPerf kan startas som server eller som 

klient och tester kan sedan genomföras mellan dessa för att testa en nätverkslänk. För att 

genomföra testerna till detta arbetet användes en fysisk dator där iPerf kunde agera som server. 

Varje testsubjekt körde det sedan som klient och genomförde testet. Nätverket isolerades genom 

att skapa ett nätverk med endast iPerf-servern och testsubjektet. Dessa två fysiska systemen 

kopplades ensamma till en gemensam fysisk nätverksswitch. 

Y-cruncher – Detta verktyget användes för flerkärniga processortester i Morabito et al. (2015).  

Under det tidiga skedet av detta arbetet upptäcktes möjligheten att köra även enkeltrådiga 

processortester med Y-cruncher. Därför användes detta både för de enkelkärniga och 

flerkärniga processortesterna. 

X-Mem – Relaterade arbeten har använt mjukvaran STREAM för att testa minnet. Denna 

mjukvaran var svår att få att fungera då den var tvungen att kompileras specifikt för hårdvaran. 

Vid efterforskning upptäcktes X-Mem som ett alternativ. Detta testverktyg har testats i ett 

arbete skapat av Gottscho, Govindan, Sharma, Shoaib, och Gupta (2016). Detta visade att X-

Mem var ett relevant alternativ till STREAM. 

Diskspd – Verktygen som har använts i tidigare arbeten för att testa lagring har varit verktyg 

som inte finns till Windows, t.ex. Bonnie++. Diskspd upptäckes som ett möjligt alternativ för 

att testa lagringen och detta verktyget har granskats av Delimitrou, Sankar, Vaid och Kozyrakis 

(2011). Detta arbete visade att Diskspd var ett kompetent verktyg för att belasta och testa 

lagringsenheter. 

4.3 VALIDITETSHOT 
Ett flertal validitetshot identifierades i förberedelserna inför genomförandet av experimentet. 

Dessa klassificerades med hjälp utav validitetshoten listade i boken skriven av Wohlin et al. 

(2012). 

Tillförlitligheten av mått – Det fanns en risk att om experimentet genomfördes för få gånger 

kunde det finnas en problematik i att lita på resultaten. Detta löstes genom att genomföra 

experimenten ett stort antal gånger och göra det automatiserat utan manuell påverkan. 
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Slumpmässiga irrelevanser i experimentell miljö – Omgivningen runt om testsubjekten 

skulle kunna påverka experimenten. I detta fallet att omgivningen är datornätverket som bland 

annat användes för att testa resursen nätverk och att detta då skulle kunna påverkas av andra 

delar av nätverket. Detta löstes genom att separera testsubjekten till ett eget nätverk utan 

tillgång till andra lokala nätverk eller internet. 

Tillförlitligheten av behandlingens implementation – Om experimentet inte utförs likvärdigt 

på de olika testsubjekten går inte heller resultaten att jämföras. Detta löstes genom att samma 

automatiseringsmetod användes på alla subjekt och även samma verktyg användes. 

Interaktion mellan olika behandlingar – Experimentet som utförs på testsubjekten använder 

ett flertal olika verktyg som testar olika resurser. Resultaten från dessa verktygen skulle kunna 

påverka varandra om de utförs i en blandad ordning utan någon typ av isolering mellan dem. 

För att lösa detta används bara ett verktyg i taget på testsubjekten och omstarter genomförs 

alltid vid byte till ett annat verktyg.  
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5 GENOMFÖRANDE AV EXPERIMENT 
Testsubjekten förbereddes med installation av operativsystem och mjukvaror. Testerna för varje 

resurs genomfördes sedan på varje testsubjekt. Detta förklaras mer i detalj under rubrikerna 5.1 

Direkt på hårdvara, 5.2 Windows Server container och 5.3 Hyper-V.  

Testerna kördes nattetid vilket ledde till en total testperiod av cirka 7–9 timmar för varje 

testverktyg på varje testsubjekt. Detta ledde dock till att antalet tester kunde variera. Fördelen 

var dock att testerna kunde stå och köra helt utan interaktion. Om en skillnad upptäcktes 

gällande antalet genomförda tester mellan de tre testsubjekten användes det minsta genomförda 

antalet, då blev antalet likvärdiga mellan testsubjekten.  

Varje testverktyg fick ett script som körde testverktyget och samlade in relevant data. Denna 

data lagrades sedan i en CSV-fil (comma separeted values). Se bilaga a-d för dessa script. CSV-

filerna samanställdes sedan i Microsoft Excel, där all data från alla resultat sedan behandlades. 

5.1 DIREKT PÅ HÅRDVARA 
För att ta fram referensvärden för varje resurs genomfördes det tester där Windows Server 2016 

installerades direkt på hårdvaran. Testmiljön förbereddes genom att installera Windows Server 

2016 och de mjukvarubibliotek som testverktygen behövde. En mapp med alla testverktyg och 

deras script kopierades sedan till mappen c:\Bench. För att genomföra testerna öppnades ett 

Powershell-fönster. Där startades scripten för varje testverktyg i en oändlig loop, testet fortsatte 

då att köra tills det avbröts. Mellan varje testverktyg startades hela systemet om. 

5.2 WINDOWS SERVER CONTAINER 
Windows Server 2016 installerades direkt på hårdvara. Mjukvarubiblioteken och testverktygen 

behövdes dock inte då själva testerna kördes i en container. Testverktygen placerades dock 

likvärdigt i c:\Bench. För att kunna köra och hantera Windows Server containers i Windows 

Server 2016 installerades Docker. En container-image skapades med hjälp av en dockerfile 

(dockerfil) som specificerade hur denna container-image skulle se ut, se bilaga a. Den image 

som skapades för detta arbetet baserades på Microsofts egna container-image 

microsoft/windowsservercore. De modifikationer som gjordes med hjälp av dockerfilen var att 

mjukvarubiblioteken installerades och en mapp dit c:\Bench ska monteras skapades. Med denna 

container-image skapades sedan en container som användes för testerna. Eftersom en container 

normalt sett startas med en specifik process startades containern med processen Powershell. 

Där kördes scripten likvärdigt som i testerna direkt på hårdvara. Mellan testerna startades hela 

systemet om och inte bara containern. 

5.3 HYPER-V 
För tester med Hyper-V installerades Windows Server 2016 på samma sätt som för testerna 

direkt på hårdvara. Varken mjukvarubiblioteken eller mappen för testverktygen behövdes dock 

eftersom alla tester utfördes i en virtuell maskin. Hyper-V installerades för att göra det möjligt 

att hantera virtuella maskiner. I Hyper-V skapades sedan en virtuell maskin där testerna 

genomfördes. Installationen av Windows Server 2016 genomfördes sedan exakt likadant som 

installationen för tester direkt på hårdvara. I den virtuella maskinen kördes alla tester i 

Powershell och hela systemet, inte bara den virtuella maskinen, startades om mellan bytet till 

nytt testverktyg.  
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6 RESULTAT 
I denna del presenteras resultaten från alla tester på alla subjekt i formen av diagram. På varje 

serie med data togs ett medelvärde fram och en standardavvikelse (representerat av σ). Dessa 

presenteras i denna del i form av stapeldiagram. 

6.1 PROCESSOR 
Med testverktyget Y-cruncher genomfördes det 128 stycken tester på alla tre testsubjekt. 

Informationen som sparades från varje individuellt resultat var uträkningstid och total tid. 

Uträkningstid är tiden det tog att räkna ut talet pi och total tid är uträkningstiden med tiden det 

tog att bekräfta att talet pi var korrekt. Resultatet är visualiserat i ett diagram, se figur 2 och 

figur 3. 

 

Figur 2 Stapeldiagram med medelvärden och standardavvikelse för enkelkärniga processortester. 

Följande blev resultaten för de enkelkärniga processortesterna. 

Uträkningstiden med operativsystemet installerat direkt på hårdvara blev 53,64 sekunder (1,83 

σ), med operativsystemet i en Windows Server container 52,31 sekunder (1,67 σ) och med 

operativsystemet virtualiserad med Hyper-V blev 61,42 sekunder (5,83 σ). 

Total tid för enkelkärniga tester direkt på hårdvara blev 57,79 sekunder (1,89 σ), med 

operativsystemet i en Windows Server container 58,11 sekunder (1,86 σ) och med 

operativsystemet virtualiserad med Hyper-V blev 65,86 sekunder (5,89 σ). 
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Figur 3 Stapeldiagram med medelvärden och standardavvikelsen för flerkärniga processortester. 

Följande blev resultaten för de flerkärniga processortesterna. 

Uträkningstiden med operativsystemet installerat direkt på hårdvara blev 13,90 sekunder (0,27 

σ), med operativsystemet i en Windows Server container 13,87 sekunder (0,13 σ) och med 

operativsystemet virtualiserad med Hyper-V blev 14,49 sekunder (0,42 σ). 

Den totala tiden med operativsystemet installerat direkt på hårdvara blev 16,54 sekunder (0,34 

σ), med operativsystemet i en Windows Server container 18,42 sekunder (0,22 σ) och med 

operativsystemet virtualiserad med Hyper-V blev 17,41 sekunder (0,55 σ). 

6.2 MINNE 
Med testverktyget X-Mem genomfördes det 60 stycken minnestester på alla tre testsubjekt 

Informationen som sparades vid varje test var genomströmning och latens. Genomströmning är 

mängden data som läses och skrivs till minnet och latensen är tiden det tar för att genomföra 

varje tillgång till minnet. Från dessa tre serier av data togs medelvärden och standardavvikelser 

fram. Se figur 4 och 5 för diagram med denna data. 

 

Figur 4 Genomströmning på minnet, högre är bättre. 
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Testerna med operativsystemet installerat direkt på hårdvara fick en genomströmning till och 

från minnet på 5400 MB/s (19,5373 σ), med operativsystemet i en Windows Server container 

fick 5394 MB/s (7,2475 σ) och operativsystemet virtualiserat med Hyper-V fick 5213 MB/s 

(311,2597 σ).  

 

Figur 5 Latens vid varje åtkomst till minnet visat i nanosekunder, lägre är bättre. 

I samma tester mättes även latensen vid varje åtkomst till minnet. Här fick då testerna med 

operativsystemet installerat direkt på hårdvara en latens på 1,408 ns (0,0037 σ), med 

operativsystemet i en Windows Server container blev latensen 1,410 ns (0,0019 σ) och med 

operativsystemet virtualiserat med Hyper-V blev latensen 1,474 ns (0,1005 σ). 

6.3 LAGRING 
Med testverktyget Diskspd genomfördes det 117 stycken lagringstester på alla tre testsubjekt. 

Den data som samlades in var genomströmningen av data till och från lagringen, antalet IO-

operationer per sekund under testets gång och latensen per varje åtkomst till lagringen. Från 

dessa tre serier av data togs medelvärden och standardavvikelser fram. Se figur 6, 7 och 8 för 

denna data i ett diagram. 

 

Figur 6 Genomströmningen på lagringen, högre är bättre. 
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Genomströmningen på testerna där operativsystemet kördes direkt på hårdvara blev resultatet 

20,38 MB/s (0,41 σ), när operativsystemet kördes i en Windows Server container blev det 19,97 

MB/s (0,31 σ) och när operativsystemet kördes i en virtuell maskin med Hyper-V blev det 19,46 

MB/s (0,58 σ). 

 

Figur 7 IO-operationer per sekund på lagringen, högre är bättre. 

Antalet IO-operationer i resultatet när operativsystemet kördes direkt på hårdvara blev 326,12 

IO/s (6,50 σ), när operativsystemet kördes i en Windows Server container blev resultatet 319,52 

IO/s (5,01 σ) och när operativsystemet kördes i en virtuell maskin med Hyper-V blev resultatet 

311,37 IO/s (9,21 σ). 

 

Figur 8 Latensen på lagringen, lägre är bättre. 

Latensen per åtkomst när operativsystemet kördes på hårdvara blev 24,70 ms (0,52 σ), när 

operativsystemet kördes i en Windows Server container blev latensen 25,20 ms (0,62 σ) och 

när operativsystemet kördes i en virtuell maskin med Hyper-V blev latensen 25,74 ms (0,78 σ). 

6.4 NÄTVERK 
Med det automatiserade scriptet och testverktyget iPerf genomfördes det 96 stycken tester på 

nätverket på alla tre testsubjekt. Data som samlades in var medelvärdet på 
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överföringshastigheten från varje individuellt test i megabit per sekund. Från denna serie med 

data togs medelvärde och standardavvikelse fram. Se figur 9 för denna data i ett diagram. 

 

Figur 9 Genomströmningen på nätverket visat i megabit per sekund, högre är bättre. 

Genomströmningen på nätverket när operativsystemet kördes direkt på hårdvaran blev 1890,36 

Mb/s (0,82 σ), när operativsystemet kördes i en Windows Server container blev det 1637,15 

Mb/s (38,20 σ) och när operativsystemet kördes i en virtuell maskin med Hyper-V blev det 

1829,02 Mb/s (7,65 σ).  
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7 ANALYS 
Avsikten med detta arbete är att ta reda på vilken resursförlusten är ifall ett system delas upp 

med Windows Server container eller Hyper-V. Testerna som kördes direkt på hårdvaran 

används som referensvärde och ett värde i procent av referensvärdet räknas ut på varje test. Om 

det större värdet är ett bättre resultat än det mindre värdet delas testresultatet med 

referensvärdet. Om det mindre värdet är ett bättre resultat än det större värdet delas 

referensvärdet med testresultatet. Det man då får ut av detta är hur många procent av resursen 

testobjektet har tillgängligt om man jämför med referensobjektet, direkt på hårdvara. Ju närmre 

100% desto bättre. 

7.1 PROCESSOR 
I tabell 2 kan man se att i de enkelkärniga testerna presterar Hyper-V sämre än hårdvara och 

Windows Server container. Det relaterade arbetet skrivet av Morabito et al. (2015) fick ett 

resultat som överensstämmer med dessa resultat, där KVM fick längre beräkningstider än LXC 

och Docker. Ett annat relaterat arbete skrivet av Kovács (2017) visade även det att KVM hade 

längre beräkningstider än LXC och Docker. Xavier et al. (2013) såg på LXC och ställde det 

mot Xen, även här presterade LXC bättre. Detta styrker den alternativa hypotesen då Hyper-V 

har en högre mängd förlust än Windows Server container när man utför tester på processorn. 

Det som avviker i detta resultatet är dock resultatet för uträkningstid där Windows Server 

container presterar bättre än hårdvara- Då detta körs på exakt samma hårdvara är det 

förmodligen en anomali och om ett större antal tester hade genomförts finns det en möjlighet 

att resultatet skulle kunna efterlikna tidigare forskning mer. 

Tabell 2 Enkärniga processortester. Procent i relation referensvärdet, ju närmre 100% desto bättre. 

Testsubjekt Uträkningstid Total tid 

Hårdvara 100,00% 100,00% 

Windows Server container 102,55% 99,45% 

Hypervisor 87,33% 87,75% 

 

I tabell 3 kan man se att från resultatet av de flerkärniga testerna går det till stor del att dra 

samma slutsatser. Enligt relaterade arbeten och den alternativa hypotesen som presenterades 

bör inget prestera bättre än testerna genomförda direkt på hårdvara, då förlusten av resurser 

introduceras med någon form av virtualisering. Här presterar ändå Windows Server container 

först bättre än hårdvara i uträkningstiden och sämre än Hyper-V i den totala tiden. Det är möjligt 

att även dessa resultaten skulle påverkats av en ökning av antalet tester. Då baserat på relaterade 

arbeten och den alternativa hypotesen bör aldrig Windows Server container prestera bättre än 

direkt på hårdvara och aldrig sämre än Hyper-V. 

Tabell 3 Flerkärniga processortester. Procent i relation referensvärdet, ju närmre 100% desto bättre. 

Testsubjekt Uträkningstid Total tid 

Hårdvara 100,00% 100,00% 

Windows Server container 100,17% 89,76% 

Hyper-V 95,88% 94,95% 
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7.2 MINNE 
Ser man på resultaten från minnestesterna presenterade i tabell 4 kan man dra slutsatsen att 

Windows Server container introducerar en mindre mängd förluster än Hyper-V. Denna analys 

går att applicera på både genomströmningen och latensen. Resultatet visar att det finns likheter 

med hur LXC och Docker presterar i kontrast med KVM och Xen vid minneshantering. Dessa 

likheter baseras på resultaten i det relaterade arbetet skrivet av Morabito et al. (2015), där bland 

annat LXC och Docker ställdes not KVM. Men även arbetet skrivet av Xavier et al. (2013), där 

bland annat LXC ställdes mot Xen. Båda dessa relaterade arbeten visade att de container-

baserade virtualseringsmetoderna nästan inte hade någon förlust av minnesresurser och att de 

hypervisor-baserade virtuaseringsmtoderna hade en större mängd förlust av minnesresurser. 

Detta styrker den alternativa hypotesen då Hyper-V hade en större förlust av minnesresurser än 

Windows Server container.  

Tabell 4 Minnestester. Procent i relation referensvärdet, ju närmre 100% desto bättre. 

Testsubjekt Genomströmning Latens 

Hårdvara 100,00% 100,00% 

Windows Server container 99,90% 99,89% 

Hyper-V 96,55% 95,55% 

 

7.3 LAGRING 
I tabell 5 kan man se att Windows Server container har en mindre förlust av lagringsresurser än 

vad Hyper-V har. Denna slutsats går att nå när man jämför alla tre värden som samlades under 

lagringstesterna, genomströmning, IO-operationer och latens. Detta återspeglar resultaten i det 

tidigare arbetet Morabito et al. (2015) där LXC och Docker presterade bättre i lagringstester än 

KVM. Beserra et al. (2016) genomförde också lagringstester där de upptäckte att LXC 

presterade bättre än KVM. Xavier et al. (2013) nådde även de slutsatsen att LXC presterade 

bättre än Xen i deras lagringstester. Dessa relaterade arbetens resultat hjälper då att styrka 

validiteten av lagringsresultaten i det här arbetet. Den alternativa hypotesen blir också bevisad 

då Windows Server container har mindre förlust av lagringsresurser än vad Hyper-V har. 

Tabell 5 Lagringstester. Procent i relation referensvärdet, ju närmre 100% desto bättre. 

Testsubjekt Genomströmning IO-operationer Latens 

Hårdvara 100,00% 100,00% 100,00% 

Windows Server container 97,98% 97,98% 98,01% 

Hyper-V 95,47% 95,48% 95,97% 

 

7.4 NÄTVERK 
I tabell 6 för nätverkstesterna kan man se att Windows Server container introducerar en större 

förlust av resurser än vad Hyper-V gör. I det relaterade arbetet som skrevs av Kovács (2017) 

ställdes flera container-baserade virtualiseringsmetoder mot KVM. I det arbetets initiala tester 

med standardkonfiguration av nätverket kunde man se att de container-baserade 

virtualiseringsmetoderna presterade sämre än KVM. Nätverkstesterna i det här arbetet får ett 

liknande resultat som Kovács (2017) fick där Windows Server container presterar sämre än 

Hyper-V. De relaterade arbetena skrivna av Morabito et al. (2015) och Xavier et al. (2013) visar 

dock på motsatsen. I deras arbeten pekar resultaten på att de container-baserade 
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virtualiseringsmetoderna borde prestera bättre än de hypervisor-baserade. Detta resultat bevisar 

då inte den alternativa hypotesen. Här finns alltså en motsägelse då de relaterade arbetena både 

bevisar den alternativa hypotesen och motbevisar den alternativa hypotesen. 

Tabell 6 Nätverkstester. Procent i relation referensvärdet, ju närmre 100% desto bättre.  

Testsubjekt Genomströmning 

Hårdvara 100,00% 

Windows Server container 86,61% 

Hyper-V 96,76% 
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8 SLUTSATS 
Detta arbetet påbörjades med att ha identifierat problematiken med att underlag behövs vid val 

av virtualiseringsmetod. Den initiala planeringen av arbetet undersökte forskning runt tester av 

virtualiseringsmetoder. Något som identifierades var avsaknaden av tester genomförda med 

Windows Server container. För att kunna göra ett val mellan virtualiseringsmetoder i Windows 

krävs underlag. Relaterade arbeten har undersökt hur effektiva olika virtualiseringsmetoder har 

varit genom att genomföra tester på olika resurser vid användning av virtualisering. Dessa 

relaterade arbeten hade dock en tydlig inriktning mot Linux. Baserat på denna informationen 

togs en forskningsfråga fram. Den var: 

”Hur stor är skillnaden på förlusten av resurser när man delar upp ett system 

med Windows Server container mot Hyper-V i Windows Server 2016?” 

Men hjälp utav en experimentstudie har arbetet tagit fram ett underlag för hur stor mängd förlust 

av resurser som introduceras när ett system delas upp med Windows Server container jämfört 

med Hyper-V. 

Tabell 7 Totala förlusten av resurser baserat på resultaten av alla tester 

Testsubjekt Förlust 

Windows Server container 1,59% 

Hyper-V 6,12% 

 

Vissa resultat visade att Windows Server container presterade sämre än Hyper-V trots att 

majoriteten av den relaterade forskningen visade att container-baserad virtualisering bör ha en 

mindre förlust av resurser i jämförelse med hypervisor-baserad virtualisering. För att ge ett 

tydligt svar på forskningsfrågan och ge en slutsats på arbetet har medelvärden tagits ut på alla 

resultat för varje testsubjekt. I tabell 7 kan man se dessa slutgiltiga resultat. Här går det tydligt 

att se att Windows Server container har en mindre förlust av resurser än Hyper-V och detta 

styrker den alternativa hypotesen. Det ger också ett tydligt svar på forskningsfrågan. Windows 

Server container har en förlust på 1,59% om en container körs på ett fysiskt system. Hyper-V 

har en förlust på 6,12% om en virtuell maskin körs på ett fysiskt system. Sammanfattningsvis 

har Windows Server container totalt en 4,35% mindre förlust av resurser än Hyper-V. 
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9 DISKUSSION 
Arbetet är överlag lyckat, i och med att det gick att få ett tydligt svar på forskningsfrågan, men 

självklart finns det några saker som kan förbättras. Det finns en tydlig skillnad mellan Windows 

Server container och Hyper-V trots att den inte är stor. I problembeskrivningen beskrevs det 

hur resultatet av detta arbete skulle kunna användas vid valet av virtualiseringsmetod. Eftersom 

skillnaden bevisligen är liten kan valet istället fokuseras på önskade funktioner, egenskaper och 

kostnader istället för prestanda. Frågan blir istället vilken visualiseringsmetod som passar 

vilken organisation eller vilket projekt bäst. 

9.1 METOD 
För att få fram ett resultat användes en experimentstudie som metod. En del av motivationen av 

metoden och experimentstudiens design var att efterlikna relaterade arbeten. Under arbetes 

gång upplevdes det komplicerat att genomföra många olika tester. Det var svårt att se till att 

varje test utfördes korrekt, varje verktyg fungerade annorlunda och testade helt olika saker, det 

blev helt enkelt svårt att sätta sig in i varje verktyg. Något som också kunde ha genomförts 

annorlunda var antalet genomförda tester av varje individuellt test. Testerna utfördes endast 

nattetid och alla tester kördes ett olika antal gånger, något som möjligtvis kunde påverka 

resultatet vid jämförelserna. Detta motverkades dock genom att bara använda den minsta 

mängden individuella tester och exkludera de överflödiga testerna. Ett alternativ skulle 

möjligtvis vara att endast genomföra ett förbestämt antal tester. Ser man dock på 

standardavvikelsen på många av testerna är den väldigt låg vilket skulle kunna påpeka en 

stabilitet i testerna. En genomgående tanke under arbetets gång var att genomföra så få 

systemkonfigurationer som möjligt, om något ändrades för att få bättre prestanda på Windows 

Server contianer bör då kanske även de andra testsubjekten få samma fördel. Detta skulle 

möjligen  resultera i att öppna en pandoras ask bestående av systemkonfiguration.  

9.2 RESULTAT OCH SLUTSATS 
I slutsatsen nämns den totala förlusten av resurser baserat på alla tester av alla resurser. Det 

visade att Windows Server container hade en förlust på 1,59% medan Hyper-V hade en förlust 

på 6,12%. Windows Server container visade sig då ha 4,35% mindre förlust av resurser. Det är 

ingen dramatisk skillnad men det är en skillnad. Faktumet att det finns en skillnad motbevisar 

nollhypotesen och bevisar också den alternativa hypotesen. Vissa individuella tester på resurser 

påvisar ett resultat som inte sammanfaller med den alternativa hypotesen.  Det totala resultatet 

ger dock fortfarande en antydan på att Microsofts implementering av container-baserad 

virtualisering både har ärvt LXCs och Dockers på Linux fördelar och nackdelar. Det går inte 

exakt att veta hur Microsofts implementering fungerar då de inte har publicerat någon teknisk 

dokumentation. Det skulle självklart vara intressant att se hur Microsoft har skapat Windows 

Server container för att kunna jämföra med Linux LXC och Docker på en djupare nivå. 

9.3 ETISKA ASPEKTER 
En aspekt som lätt förbises när ett arbete av den här typen genomförs är ifall experimentet eller 

resultaten har någon etisk påverkan på en utomstående part. Ingen större övervägan om etisk 

påverkan gjordes i förarbetet då inga utomstående personer var inblandade och då testerna 

endast genomfördes på elektronisk hårdvara. Möjligen att det är viktigt att alla testsubjekt trots 

att det bara är elektronisk utrustning och mjukvara bör behandlas så lika som möjligt. Detta för 

att kunna presentera ett så objektivt resultat som möjligt. Men just resultaten är nog det som har 

den högsta etiska känsligheten i arbetet. Resultaten kommer att publiceras och vara offentliga, 
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man skulle då kunna överväga hur resultaten skulle kunna påverka passiva deltagare i arbetet. 

En passiv deltagare skulle i detta fall kunna vara Microsoft. Resultaten är dock varken negativa 

eller positiva överlag, det är snarare bara en bekräftelse för att containers verkar fungera 

likvärdigt i Windows om man jämför med Linux. Oavsett resultatens utfall i denna typ av arbete 

borde processen vara transparent och inte ha för syfte att påverka någon part negativt eller 

positivt. Utan snarare ha för syfte att utforska och uppmuntra nyfikenhet. Ingen efterforskning 

gjordes om det var möjligt att konfigurera nätverket annorlunda för en Windows Server 

container. Kovács (2017) genomförde förändringar i nätverkskonfigurationen för att öka 

prestandan. Ur ett etiskt perspektiv bör det därför påpekas att det i förhållande till metoden inte 

utforskades om liknande  förändringar kunde utföras på Windows Server containers. 

Genomförandet av experimentstudien, metoden, gjordes således utan några stora 

konfigurationer av testverktyg, hårdvara eller operativsystem, för att få fram ett i störst möjliga 

mån objektivt resultat. 

9.4 SAMHÄLLELIGA ASPEKTER 
En argumentation värd att ta upp kring valet av virtualiseringsmetod är också den om 

energiförbrukning. Valet av virtualiseringsmetod vid hög täthet av virtualiserade gäster kan 

påverka energiförbrukningen i servermiljön. Morabito (2015) genomförde en experimentstudie 

med målet att idenfiera hur mycket energi olika vritualiseringsmetoder förbrukar. 

Genomgående i den relaterade forskningen har varit att den container-baserade virtualiseringen 

har förbrukat mindre resurser än den hypevisor-baserade. I arbetet skrivet av Morabito (2015)  

går det att se att hypervisor-baserad virtualsering också då drar mer energi. Det är möjligt att 

dra slutsatsen att en mindre effektiv virtualseringsmetod med högre förlust av resurser också 

potentiellt genererar en högre energiförbrukning. Precis som i den relaterade forskningen 

inkuderas inte Windows i arbetet skrivet av Morabito (2015) utan fokus ligger på Linux. Men 

det skulle initialt vara rimligt att anta att en högre förlust av resurser generellt kan betyda en 

högre energiförbrukning. Därför kan kanske detta arbetet ge en indikation på att Windows 

Server container möjligtvis har en lägre energiförbrukning. I samhället diskuteras 

miljöpåverkan och global uppvärmning flitigt. Regeringen har bland annat gett 

Energimyndigheten uppdraget att ta fram strategier för energieffektivisering (Regeringen, 

2017). Byte av virtualseringsmetod kanske inte är en dramatisk åtgärd men det är en möjlig 

åtgärd. Många bäckar små, som det sägs.  
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10 FRAMTIDA ARBETE 
När detta arbete genomförs är Windows Server container fortfarande relativt nytt och det är 

ännu inte helt integrerat med Windows Server. Det finns en möjlighet att Microsoft kommer att 

genomföra stora förändringar inom den snara framtiden och vidare utveckla Windows Server 

container. Därför kan nog ett liknande arbetet genomföras relativt snart. Just för att se hur 

framtida förändringar påverkar Windows Server containers resurseffektivitet.  

Detta arbetet försökte matcha relaterade arbeten i så stor utsträckning som möjligt. Detta var 

dock inte alltid möjligt på grund av den bristande tillgängligheten av testverktygen. Därför 

kanske det inte alltid är helt rätt att jämföra med tidigare arbeten. Något som då skulle passa 

som ett framtida arbete är att hitta testverktyg som finns tillgängliga både till Windows och 

Linux. Med dessa verktyg genomför man sedan alla tester igen med exakt samma metod på 

båda operativsystemen. Då skulle man till större del kunna jämföra båda operativsystems 

implementering av container-baserad virtualisering (Windows Server container mot LXC) och 

hypervisor-baserad virtualisering (Hyper-V och KVM). Något som nämndes i diskussionen är 

dock nödvändigheten att överväga en avgränsning. Det är viktigt att överväga de individuella 

testernas kvalitet mot antalet aspekter som testas. 
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Bilaga A – Dockerfile 

1 FROM microsoft/windowsservercore 

2 RUN powershell mkdir "c:\Bench" 

3 ADD https://download.microsoft.com/download/6/A/A/6AA4EDFF-645B-48C5-

81CC-ED5963AEAD48/vc_redist.x64.exe /vc_redist.x64.exe 

4 RUN C:\vc_redist.x64.exe /quiet /install 

5 RUN powershell rm C:\vc_redist.x64.exe



 

 

 

Bilaga B – Script för processortester 

1  Remove-Item "pi - 2018*" -ErrorAction SilentlyContinue 

2  

3  # Singlethread 

4  c:\bench\y-cruncher\y-cruncher.exe config c:\bench\y-cruncher\y-

cruncher-singlethread.ini 

5  $output = Get-Content -Raw "pi - 2018*" 

6  Remove-Item "pi - 2018*" 

7  $totalComputationTime = $output | Select-String -AllMatches -Pattern 

'Total Computation Time:    ([\d.]+) seconds\r\n' | % { 

$_.Matches.Groups[1] } | % { $_.Value } 

8  $startToEndWallTime = $output | Select-String -AllMatches -Pattern 

'Start-to-End Wall Time:    ([\d.]+) seconds\r\n' | % { 

$_.Matches.Groups[1] } | % { $_.Value } 

9  

10 New-Object -TypeName PSObject -Property @{ 

11     "Timestamp" = Get-Date -Format o 

12     "Total Computation Time" = $totalComputationTime 

13     "Start-to-End Wall Time" = $startToEndWallTime 

14 } | Select-Object "Timestamp", "Total Computation Time", "Start-to-End 

Wall Time" | Export-Csv -NoTypeInformation -Append -Path 

c:\bench\results\y-cruncher-singlethread-result.csv 

15 

16 Start-Sleep -s 1 

17 

18 # Multithread 

19 c:\bench\y-cruncher\y-cruncher.exe config c:\bench\y-cruncher\y-

cruncher-multithread.ini 

20 $output = Get-Content -Raw "pi - 2018*" 

21 Remove-Item "pi - 2018*" 

22 $totalComputationTime = $output | Select-String -AllMatches -Pattern 

'Total Computation Time:    ([\d.]+) seconds\r\n' | % { 

$_.Matches.Groups[1] } | % { $_.Value } 

23 $startToEndWallTime = $output | Select-String -AllMatches -Pattern 

'Start-to-End Wall Time:    ([\d.]+) seconds\r\n' | % { 

$_.Matches.Groups[1] } | % { $_.Value } 

24 

25 New-Object -TypeName PSObject -Property @{ 

26     "Timestamp" = Get-Date -Format o 

27     "Total Computation Time" = $totalComputationTime 

28     "Start-to-End Wall Time" = $startToEndWallTime 

29 } | Select-Object "Timestamp", "Total Computation Time", "Start-to-End 

Wall Time" | Export-Csv -NoTypeInformation -Append -Path 

c:\bench\results\y-cruncher-multithread-result.csv 

30 

31 Start-Sleep -s 1



 

 

 

Bilaga C – Script för minnestester 

1 $date = Get-Date -UFormat %Y-%m-%d_%H_%M_%S 

2 C:\Bench\xmem\xmem-win-x64.exe -a -v -w 4 -j 1 -f "c:\Bench\results\xmem-

$date.csv" > "c:\Bench\results\xmem-$date.txt" 2>&1 

3 Start-Sleep -s 1 



 

 

 

Bilaga D – Script för lagringstester 

1  $base = "C:\Bench\diskspd\" 

2  cd $base 

3   

4  # Random read 

5  $output = .\diskspd.exe -d60 -h -L -t8 -r -w0 -c50m io.dat 2>&1 

6  $matches = $output | Select-String -AllMatches -Pattern 

'total:\s+(\d+)\s+\|\s+(\d+)\s+\|\s+([\d\.]+)\s+\|\s+([\d\.]+)\s+\|\s+([\d\

.]+)\s+\|\s+([\d\.]+)' 

7   

8  $randomReadMB = $matches.Matches[0].Groups[3].Value 

9  $randomReadIO = $matches.Matches[0].Groups[4].Value 

10 $randomReadLatency = $matches.Matches[0].Groups[5].Value 

11  

12 Start-Sleep -s 1 

13  

14 # Random write 

15 $output = .\diskspd.exe -d60 -h -L -t8 -r -w100 -c50m io.dat 2>&1 

16 $matches = $output | Select-String -AllMatches -Pattern 

'total:\s+(\d+)\s+\|\s+(\d+)\s+\|\s+([\d\.]+)\s+\|\s+([\d\.]+)\s+\|\s+([\d\

.]+)\s+\|\s+([\d\.]+)' 

17  

18 $randomWriteMB = $matches.Matches[0].Groups[3].Value 

19 $randomWriteIO = $matches.Matches[0].Groups[4].Value 

20 $randomWriteLatency = $matches.Matches[0].Groups[5].Value 

21  

22 New-Object -TypeName PSObject -Property @{ 

23     "Timestamp" = Get-Date -Format o 

24     "Random Read MB/s" = $randomReadMB 

25     "Random Read IO/s" = $randomReadIO 

26     "Random Read Latency" = $randomReadLatency 

27     "Random Write MB/s" = $randomWriteMB 

28     "Random Write IO/s" = $randomWriteIO 

29     "Random Write Latency" = $randomWriteLatency 

30 } | Select-Object "Timestamp", "Random Read MB/s", "Random Read IO/s", 

"Random Read Latency", "Random Write MB/s", "Random Write IO/s", "Random 

Write Latency" | Export-Csv -NoTypeInformation -Append -Path 

"c:\Bench\results\diskspd-result.csv"



 

 

 

Bilaga E – Script för nätverkstester 

1  $output = c:\bench\iperf3\iperf3.exe -t 60 -c 10.208.7.191 

2   

3  $upload = $output | Select-String -AllMatches -Pattern 

'(\d+)\s\w+\/\w+\s+sender' | % { $_.Matches.Groups[1] } | % { $_.Value } 

4  $download = $output | Select-String -AllMatches -Pattern 

'(\d+)\s\w+\/\w+\s+receiver' | % { $_.Matches.Groups[1] } | % { $_.Value } 

5   

6  New-Object -TypeName PSObject -Property @{ 

7      "Timestamp" = Get-Date -Format o 

8      "Upload" = $upload 

9      "Download" = $download 

10 } | Select-Object "Timestamp", "Upload", "Download" | Export-Csv -

NoTypeInformation -Append -Path c:\bench\results\iperf3-result.csv 

11  

12 Start-Sleep -s 1  
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