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Sammanfattning 

Virtualisering av servrar är på frammarsch och ser ut att bli ett mer och mer frekvent 

inslag i datacenter världen över. När virtualisering ska införas i en organisation eller 

företag är det därför viktigt att veta om sina behov och därifrån sedan välja en 

virtualiseringslösning som passar. 

Denna rapport presenterar en jämförelse av de tre hypervisorer som är ledande på 

marknaden för virtualisering; VMware ESXi, Citrix XenServer och Microsoft Hyper-

V. Den första delen av jämförelsen innefattar granskning av funktionalitet hos 

hypervisorerna, så som stöd för gästoperativsystem och hårdvarustöd. Den andra 

delen av jämförelsen mäter prestandan på de tre hypervisorerna på 

gästoperativsystemen Windows Server 2008, Suse Linux Enterprise Server 11 och 

Ubuntu Server 8.04 LTS. 

Prestandatester utförs med SysBench och de komponenter som testas är processor, 

RAM-minne och hårddisk. Resultaten visar på varierande resultat för de olika 

hårdvarukomponenterna på de olika systemen som testats. 

Nyckelord: Virtualisering, hypervisor, prestandamätning, ESXi, XenServer, Hyper-V 
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1  Introduktion 

Utvecklingen inom IT-världen går ständigt framåt och kravet på IT-stöd och IT-tjänster ökar 

hela tiden. För att kunna leverera alla dessa IT-tjänster krävs enorma datacenter som inhyser 

de servrar som tjänsterna är placerade på. En stor del av dessa moderna datacenter är 

servervirtualisering. Servervirtualisering skapar möjligheten att konsolidera flera virtuella 

servrar på en och samma fysiska maskin. 

Virtualisering av servrar är inte något ny uppfinning utan redan i mitten på 60-talet 

påbörjades ett arbete för att skapa ett operativsystem, som kallades CP-40, med möjligheten 

att skapa virtuella maskiner. Systemet som detta byggdes på var IBM System/360 och tanken 

bakom det hela var att varje användare skulle få tillgång till en egen virtuell maskin, eller 

pseudo-maskin som den då kallades (Varian, 1997). 

Det är dock först nu på senare år som virtuella maskiner slagit igenom på allvar. Detta till 

följd av den kraftiga utveckling som skett på både mjuk- och hårdvarusidan under de senaste 

åren. Dessa framsteg visar sig i minskade priser, ökad stabilitet och förbättrad hantering av de 

virtuella maskinerna (Daniels, 2009). 

Det finns flera olika metoder för virtualisering av servrar. Den ena metoden kallas för 

hårdvarupartitionering och innebär att hårdvaran delas in i olika enheter som allokeras till 

respektive virtuell maskin. Den andra typen är en mjukvara som skapar ett abstraktionslager 

mellan hårdvaran och operativsystemet och möjliggör dynamisk tilldelning av resurser. 

Denna mjukvara kallas för hypervisor eller ”virtual machine monitor” (VMM). Tack vare 

dessa metoder ges möjligheten att köra flera olika operativsystem på en och samma fysiska 

maskin (Daniels, 2009; IBM Systems Virtualization, 2005). 

Hypervisorer delas upp i två olika typer varav typ 1 bildar ett mellanliggande lager mellan 

hårdvara och operativsystem medan typ 2 körs inuti ett värdsystem. Typ 1 lämpar sig bäst för 

system med krav på hög prestanda, effektivitet och säkerhet då denna kommunicerar direkt 

med hårdvaran. Typ 2 används i huvudsak där det finns krav på stöd för många I/O-enheter 

då detta kan lösas genom värdoperativsystemet.  (IBM Systems Virtualization, 2005). Typ 1 

bör därmed vara den variant av hypervisor som är mest intressant sett ur datacenter-

perspektiv. 

I detta projekt har tre olika hypervisorer av typ 1 valts ut för undersökning och 

prestandatestning. De tre olika hypervisorerna som valts kommer från tre stora tungviktare på 

marknaden, nämligen; VMware ESXi, Citrix XenServer och Microsoft Hyper-V. Hädanefter 

kommer dessa att benämnas enbart ESXi, XenServer och Hyper-V. 

Syftet med denna undersökning är att fastställa om prestandan på servern påverkas av vilken 

hypervisor som används. Detta för att förenkla valet av hypervisor för företag och 

organisationer som står på gränsen till att införa virtualisering som en del av sin IT-miljö. 

Rapporten börjar med att presentera en bakgrund till ämnet som sedan följs av en diskussion 

av problemområdet som mynnar ut i den frågeställning som ska undersökas. Fortsättningsvis 

presenteras metoden som används följt av presentation och analys av resultat för att slutligen 

avslutas med slutsatser och uppslag till framtida arbete. 
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2 Bakgrund 

I denna avdelning presenteras den bakgrundsinformation som är viktig för att förstå vad 

virtualisering innebär och vad det finns för för- och nackdelar med en virtualiserad 

servermiljö. 

2.1 Definition av virtualisering 

Virtualisering finns i en mängd olika former. Virtuellt minne, virtuella lokala nätverk 

(VLAN), virtuella privata nätverk (VPN), virtuella skrivbord och virtuella maskiner är bara 

några av alla de former av virtualisering som används inom datavärlden. 

Att någonting är virtuellt innebär enligt Nationalencyklopedin att någonting är skenbart. Det 

vill säga att något utger sig för att vara något det inte är. Detta stämmer rätt bra även i 

datavärlden där det virtuella ofta är en logisk representation av något fysiskt.  

Virtualisering i alla ära men virtuella maskiner är det område som är intressant för denna 

rapport och därför kommer endast virtuella maskiner att beskrivas närmare. 

Enligt Mallach presenterade Goldberg en definition av virtuella maskiner som löd: ”A 

system…which…is a hardware-software duplicate of a real existing machine, in which a non-

trivial subset of the virtual machine’s instructions execute directly on the host machine...” 

(Mallach, 1973, s. 118). 

Goldberg liknar även en virtuell maskin vid ”… ett faksimil av ett eller flera kompletta 

datorsystem…” (Goldberg, 1973, s. 75) . Om man tar dessa två beskrivningar av 

virtuella maskiner så skulle detta kunna formuleras som att en virtuell maskin är en 

mjukvarukopia av hårdvaran. En virtuell maskin är helt enkelt en logisk representation 

av hårdvaran som möjliggörs med hjälp av en mjukvara. 

2.2 Hur fungerar virtuella maskiner 

Enligt Daniels (2009) finns det tre olika typer av virtuella maskiner. Dessa tre typer av 

virtualisering är: hårdvaruvirtualisering, mjukvaruvirtualisering och virtuella containrar.  

2.2.1 Hårdvaruvirtualisering 

När hårdvaruvirtualisering används så kommunicerar hypervisorn direkt med hårdvaran. 

Hårdvaruvirtualisering kan även benämnas som ”bare-metal”-virtualisering. Hypervisorer av 

typ 1 är den mjukvara som används för hårdvaruvirtualisering då denna typ skapar ett 

abstraktionslager mellan hårdvaran och operativsystemet (se Figur 1).  

 
Figur 1: Hårdvaruvirtualisering (efter Daniels, 2009, s. 9). 
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2.2.2 Mjukvaruvirtualisering 

Vid mjukvaruvirtualisering installeras hypervisorn ovanpå ett värdoperativsystem. Mjukvaran 

som används för mjukvaruvirtualisering benämns som hypervisor typ 2. Figur 2 visar på hur 

mjukvaruvirtualisering är uppbyggd. 

 
Figur 2: Mjukvaruvirtualisering (efter Daniels, 2009, s. 9). 

Mjukvaruvirtualisering är bäst lämpat om den virtuella maskinen har stort behov av olika I/O-

enheter som kan tillhandahållas genom värdoperativsystemet eller för icke kritiska system på 

klientsidan (IBM Systems Virtualization, 2005). 

Exempel på mjukvaruvirtualisering är VMware Server och VirtualBox. 

2.2.3 Virtuella containrar 

Med virtuella containrar används ett och samma värdoperativsystem för alla virtuella 

containrar enligt Bavier, Fiuczynski, Peterson, Pötzl & Soltesz (2007). En och samma kärna 

används för alla virtuella maskiner och ett gemensamt rotfilsystem, systembibliotek och 

exekveringsfiler finns. Resurserna kan då delas mellan containrarna istället för att varje 

virtuell maskin har sin egen kärna och uppsättning av filer. Figur 3 visar på hur containrar 

används för att skapa virtuella maskiner.  

 

Figur 3. Virtuella containrar (efter Daniels, 2009, s. 9). 

Daniels (2009) använder chroot som exempel på en implementation av virtuella containrar. 

Chroot är ett UNIX-program som ger möjligheten att skapa en alternativ sökväg till 

rotfilsystemet. Genom att använda chroot för en viss process får denne en egen rot i filträdet 

som på så sätt isolerar applikationen från resten av filsystemet.  

Exempel på mjukvara för containervirtualisering är Solaris Zones och BSD Jail. 

2.2.4 Paravirtualisering 

Paravirtualisering är en virtualiseringsteknik som används för att förbättra prestanda och 

effektivitet (Understanding Full Virtualization, Paravirtualization and Hardware Assist, 
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2007). När paravirtualisering används måste gästoperativsystemet modifieras för att göras 

medvetet om att det är virtualiserat. Modifieringarna som görs av gästoperativsystemet gör så 

att instruktioner som inte går att virtualisera ersätts av hypercalls till hypervisorn. 

2.3 Migrering 

Migrering innebär att ett system flyttas från en server till en annan. Migrering av virtuella 

maskiner kan delas upp mellan virtuell maskin till virtuell maskin (V2V) och fysisk maskin 

till virtuell maskin (P2V). Möjligheten att avbrottsfritt kunna migrera till virtuella maskiner är 

en viktig funktion hos en hypervisor som kör kritiska system. Att migrera avbrottsfritt innebär 

att den gamla maskinen är i drift och fungerar som vanligt medans migreringen pågår. När 

migreringen sedan är klar kan den gamla maskinen stängas ner samtidigt som den nya startas 

upp vilket förhindrar driftsstörningar i systemen. 

2.4 Fördelar och nackdelar med virtualisering 

Goldberg (1973) presenterar en rad fördelar som finns med att använda virtualiserade system. 

Bland de fördelar som nämns finns bland annat 1) möjligheten att köra olika operativsystem, 

2) använda virtuell hårdvara som skiljer sig från den fysiska hårdvaran, exempelvis flera 

processorer eller mera minne samt 3) skapa hög pålitlighet och isolering för de applikationer 

som kräver det. 

En stor fördel med virtualisering är att det möjliggör konsolidering av servar, vilket innebär 

att flera fysiska servrar görs virtuella och placeras på en och samma fysiska server. Vanligt 

vid konsolidering är att flera äldre servrar slås ihop på en ny och kraftfull server enligt 

Casazza, Greenfield & Shi (2006). Utnyttjandegraden för dessa äldre servrar är enligt 

Casazza, et al. endast omkring 5-15%, vilket gör att ganska många servrar kan konsolideras 

till en och samma maskin. 

Då konsolidering av servrar leder till att antalet fysiska servrar krymper så påverkar detta 

även behovet av utrymme i datahallar och förbrukning av el och kylning enligt Daniels 

(2009). På detta vis krymper kostnaden för rena driftskostnader av serverparken. Taranfx 

(2009) påstår dock att behovet av kylning ökar för servrar som använder virtualisering till 

följd av att utnyttjandegraden av hårdvaran är högre och på så vis genererar mer värme. 

Daniels (2009) påstår att hårdvarukostnaden sjunker då virtualiseringen ger möjlighet till 

bättre utnyttjande av den hårdvara som finns tillgänglig. Daniels menar även att kostnaden för 

implementeringen av virtualisering har sjunkit drastiskt, vilket bidrar till ökningen av 

virtualisering. Ytterligare en stark fördel med virtualisering är migrering av data när det är 

dags för uppgradering av hårdvaran. För att underlätta migrering finns det praktiska verktyg 

som hjälper till med flyttandet vare sig det gäller migrering från en fysisk maskin till en 

virtuell maskin eller från en virtuell maskin till en annan. 

Goto, Higashi, Kato & Mochizuki (2008) påtalar att trots att det mesta kring virtualisering ser 

jättebra ut vid en första anblick är det väldigt viktigt att hålla koll på baksidorna med 

virtualisering. Virtualiseringslagret ger ett extra påslag för operationerna då det blir ett extra 

lager att ta sig igenom. Därför är det viktigt att systemet är rätt designat för att möjliggöra ett 

effektivt utnyttjande av hårdvaran fortsätter Goto, et al.  

Om hårdvaran går sönder blir följderna betydligt värre då flera tjänster går ner samtidigt säger 

Dubie (2008) och Posey (2003). Allt som oftast finns dock redundans i systemen som gör att 

hårdvarukraschar inte får så stor påverkan. Dubie (2008) nämner även problem som att 

personalen kan sakna kompetens för att driva och underhålla en virtualiserad miljö och den 

snabba utbredningen av virtualisering som leder till avsaknad av kontroll och möjlighet att 

hantera antalet virtuella maskiner. 
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3 Problem 

I detta kapitel görs först en analys av vilka problem som finns inom virtualisering av servrar. 

Diskussionen kring problemområdet mynnar sedan ut i en preciserad problemformulering 

som detta projekt är tänkt att hitta en lösning till. 

3.1 Problemområde 

Enligt Centrifys undersökning av virtualiseringens utbredning som analyseras av Kemp 

(2009) är andelen företag som är fullständigt virtualiserade, vilket innebär att virtualisering 

används på alla servrar, än så länge väldigt låg. Andelen företag som har mer än hälften av 

sina servrar virtualiserade är inte heller extremt hög utan endast omkring en fjärdedel. Dock 

kan tilläggas att endast dryga 14 procent av företagen inte använder virtualisering för någon 

server. 

I samma undersökning visar även Kemp (2009) på hur den förväntade utbredningen av 

virtualisering ser ut för företagen. I slutet av 2010 förväntar sig omkring 50 procent av 

företagen att fler än hälften av alla servrar är virtualiserade, vilket är mer än en fördubbling av 

hur det ser ut idag. 

Det finns olika system att välja på när plattformsvirtualisering ska införas även om en stor 

marknadsandel innehas av få aktörer (Kemp, 2009).  Att migrera till en virtualiserad miljö är 

ett stort steg för ett företag eller en organisation och det krävs mycket tänkande kring vilken 

typ av virtualisering som ska användas och sedermera även vilken av alla tillgängliga 

mjukvaror som ska väljas. Att hitta en plattform som passar det egna företaget eller 

organisationen kräver kunskap och tid för att göra ett så bra val som möjligt. Framförallt kan 

detta vara ett problem för mindre och medelstora företag som inte har de resurser och den 

kunskap som krävs för att göra några större undersökningar. 

Detta projekt är tänkt att skapa en vägledning för de företag och organisationer som står på 

gränsen till att införa virtualisering som en del av sin IT-miljö och inte vet vilken lösning de 

ska välja. För att begränsa omfattningen på detta projekt har tre hypervisorer av typ 1 valts ut 

för att göra en jämförelse mellan. De tre hypervisorer som valts ut är Hyper-V, XenServer 

samt ESXi. Att valet föll på just dessa är att det är de tre mest frekvent implementerade 

hypervisorerna (Kemp, 2009) och därmed de troligaste kandidaterna när det är dags att välja 

lösning. 

En viktig del hos servrar är den prestanda som de besitter och möjligheten att få ut så mycket 

som möjligt av den hårdvara som sitter i servern. Därför är tanken med detta projekt även att 

undersöka vilken av de tre hypervisorerna som bäst utnyttjar den underliggande hårdvaran. 

Genom en sådan studie kan valet av hypervisor baseras på vilken hypervisor som bäst 

utnyttjar hårdvaran.  

Tidigare undersökningar av Barham, Dragovic, Fraser, Hand, Harris, Ho, Neugebauer, Pratt 

& Warfield (2003), Janakiraman, Menon, Santos, Turner & Zwaenepoel (2005) och 

Karnazes, Maimone & Salsburg (2006) har visat på hur prestandan hos virtualiserade system 

förändras jämfört med prestandan för icke virtualiserade system. Dessa undersökningar är 

bara några av de undersökningar som gjorts för att jämföra prestandan för virtualiserade 

servrar. Mängden tester som gjorts visar på intresset för att undersöka hur prestanda påverkas 

vid virtualisering är stort. Möller (2007) menar att det är nödvändigt att förstå hur prestandan 

hos en dator påverkas när virtualisering används, då ingen tolererar en allt för stor 

prestandaförlust till följd av virtualiseringen. 
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De prestandatester som utförts är oftast bara genomförda på en hypervisor och visar bara hur 

mycket prestanda som går förlorad till följd av virtualiseringen. Tester som jämför olika 

hypervisorer är sällsynta vilket gör att det är svårt att jämföra hur de olika hypervisorerna 

presterar i förhållande till varandra. Även om enskilda tester kan ha gjorts för de olika 

hypervisorerna så är dessa tester utförda av olika personer och med olika hårdvara och olika 

metoder för att mäta prestandan.  

Att det inte finns någon gemensam grund för hur prestandatester ska genomföras märks också 

tydligt på den stora mängd av artiklar som finns tillgängliga kring hur mätning av prestanda 

ska gå till. Denna uppfattning delas även av Möller (2007). Bland de som försökt hitta en 

lösning till hur prestandatester för virtuella maskiner ska lösas finns bland annat; Möller 

(2007), Casazza, et al. (2006) och Anderson, Herndon, Makhija, Roderick, Smith & Zamost 

(2006). 

Mycket forskning har som sagt gjorts inom området men vissa luckor finns och då först och 

främst jämförelse av prestanda för olika hypervisorer. Detta är ett problem då det är intressant 

att veta vilken hypervisor som bäst utnyttjar den hårdvara som finns tillgänglig. Genom att 

jämföra prestandan hos olika hypervisorer ges underlag till beslut om vilken hypervisor som 

ska väljas. 

Huruvida prestandan påverkas av vilket gästoperativsystem som körs ovanpå hypervisorn är 

också en intressant frågställning som undersöks i projektet. Är så fallet kan valet av 

hypervisor påverkas av vilket eller vilka gästoperativsystem som ska köras.  

Jämförelser av prestanda beroende på gästoperativsystem är inget som visats något större 

intresse för inom forskningen. Prestandamätningarna baseras ofta på vilken typ av operation 

som utförs för att ge en uppfattning om hur hypervisorn påverkar en viss typ av applikation. 

Exempelvis så talar Karnazes, et al. (2006) om hur processorköer påverkas när både fysiska 

och virtuella processorer används och hur I/O-aktiviteter påverkas av virtualiseringen. 

Janakiraman, et al. (2005) undersöker närmare hur I/O över nätverket påverkas av 

virtualisering. 

Bose, Mishra, Sethuraman & Taheri (2009) säger att användandet av paravirtualisering kan 

förbättra prestandan genom att använda ”hypercalls”. För att kunna använda ”hypercalls” 

krävs att gästoperativsystemet modifieras för detta ändamål, vilket skulle kunna påverka 

prestandan om gästoperativsystemet har eller saknar stöd för användandet av ”hypercalls”. 

Exempelvis så har Windows Server stöd för att utnyttja ”hypercalls” ovanpå Hyper-V (Bose, 

et al., 2009). 

Till följd av om stöd för ”hypercalls” finns eller inte så kan prestandan påverkas utifrån vilket 

gästoperativsystem som används. Därför kan det vara intressant att undersöka om prestandan 

är olika för samma gästoperativsystem på de olika hypervisorerna. Exempelvis så kanske en 

virtuell maskin av Windows Server 2008 ger ett bättre resultat om den körs ovanpå Hyper-V 

än om den kör på ESXi. 

3.2 Problemprecisering 

Diskussionen som förs i avsnittet ovan kan sammanfattas till följande frågeställning: 

Vilka skillnader och likheter finns hos Hyper-V, XenServer och ESXi gällande funktionalitet 

och prestanda, och finns det ett samband mellan vilket gästoperativsystem som körs och hur 

väl hårdvaran utnyttjas? 
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4 Metod 

För att ge svar på frågeställningen som presenterats i avsnitt 3.2 delas projektet in i två delar. 

Den första delen besvarar vilka skillnader och likheter som finns mellan ESXi, Hyper-V och 

XenServer gällande funktionalitet, medan den andra delen består av att testa och jämföra 

prestanda för en rad olika konfigurationer. 

4.1 Funktionella likheter och skillnader  

För att jämföra likheter och skillnader gällande funktionalitet finns egentligen bara ett sätt att 

gå till väga som känns rimligt och det är att göra en litteraturstudie som undersöker 

funktionaliteten hos hypervisorerna. Teoretiskt sett finns möjligheten att göra praktiska tester 

som visar på vad som fungerar och vad som inte gör det, men denna metod skulle vara 

tidskrävande och även kräva tillgång till stora mängder hårdvara för att testa exempelvis hur 

mycket ramminne som stöds. 

Då denna del rör sig om ren produktinformation hämtas det mesta av materialet till denna del 

från tillverkarnas webbplatser. Tillverkarnas produktinformation borde vara den säkraste 

källan till den rent tekniska information som det handlar om att samla in i detta skede. Värt att 

notera kring att använda tillverkarnas egen information som källa är att denna information 

med största sannolikhet presenteras på ett partiskt sätt då tillverkarna vill ge sken av att deras 

produkt är den bästa. Dock bör inte tillverkarnas partiskhet vara ett problem i detta 

sammanhang då det handlar om rent teknisk information, vilket skulle vara ett solklart fall av 

falsk marknadsföring om denna information inte är korrekt. 

Jämförelsen presenterar vilket stöd hypervisorerna har för; processorteknologier, antalet 

processorer, mängd ramminne, gästoperativssystem och migrering. För gästoperativsystem 

görs en jämförelse av både vilka gästoperativsystem som stöds samt hur många samtidiga 

gäster som kan köras. Möjligheterna till migrering jämförs både från en fysisk server till en 

virtuell maskin och från en virtuell maskin till en annan. 

För att tydligt visa på resultaten från jämförelsen av funktionalitet presenteras dessa resultat i 

tabeller för att ge en snabb överblick över skillnader och likheter mellan de olika 

hypervisorerna. 

4.2 Jämförelse av prestanda 

För att jämföra prestanda finns möjligheten att göra en litteraturstudie för att undersöka 

tidigare prestandatester som gjorts och samla ihop dessa för att få ut ett resultat från flera 

olika tester. Som tidigare nämnts i problemområdet så är omfattningen av tester som gjorts 

inte särskilt stor sett till jämförande av prestanda. De tester som finns är alltför olika till sin 

karaktär och uppbyggnad vilket gör att det inte skulle gå att göra en bra bedömning av 

prestandan utifrån dessa tester. 

En annan möjlig metod för att undersöka och jämföra prestandan är att göra laborativa tester 

och ta fram egna mätvärden. Med anledning av avsaknaden av likvärdiga och jämförbara 

tester som redan har gjorts är detta den metod som används. 

4.3 Prestandatestning 

För att göra så rättvisa tester som möjligt utförs alla tester på samma hårdvara, med undantag 

från hårddiskarna. Hårddiskarna som används är två stycken av samma modell och en av 

avvikande modell, men med samma specifikationer som de andra två. Hypervisorerna 

installeras på de tre olika diskarna och körs i samma server för att undvika avvikande resultat 
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till följd av olika hårdvara. Bilaga 1 visar på hårdvaran som använts för testerna samt 

konfigurationsparametrar för de virtuella maskinerna. 

4.3.1 Val av hypervisorer 

Som tidigare nämnts jämförs Hyper-V, XenServer och ESXi då dessa är ledande på 

marknaden för virtualisering. 

Den version av Hyper-V som används under prestandatestningen är 6.1.7600.16385 och körs 

som en roll i Windows Server 2008 R2 Enterprise Full Installation. XenServer version 5.5.0 

update 2 är den utgåva av XenServer som används och VMware ESXi 4.0.0 update 1 är den 

version av VMware som används.  

För VMware borde resultaten från testerna som utförs även gå att jämställa med ESX som 

använder samma teknik som ESXi i grund och botten. Det som skiljer ESX från ESXi är att 

ESX har ett Linuxoperativsystem som kallas för ”servicekonsoll” som kan användas för att 

exekvera skript och installera tredjepartsprogram för systemhantering, övervakning av 

hårdvara och backup (VMware ESXi FAQs, 2010). 

4.3.2 Val av gästoperativsystem 

På respektive hypervisor installeras två virtuella maskiner för att genomföra tester av två 

olika gästoperativsystem. De två virtuella maskinerna använder samma gästoperativsystem på 

alla tre hypervisorer varav den ena är Windows och den andra är en Linuxdistribution. För 

Windowsservern har Windows Server 2008 R2 Enterprise valts och för Linuxservern har 

Ubuntu Server 8.04 LTS valts. Att valet föll på dessa är att det är två operativsystem är troliga 

val av operativsystem för produktionsmiljö. På Linuxsidan finns alternativ som är troligare att 

se i en produktionsmiljö så som Red Hat Enterprise Linux eller SUSE Linux Enterprise 

Server (Kemp, 2009), men dessa kräver licenser vilket gör att valet föll på Ubuntu då denna 

är fri att använda. Ubuntu Server kommer i en ny version en gång i halvåret som underhålls i 

18 månader framöver (Ubuntu Server Edition 8.04 LTS, 2008). Vartannat år släpps däremot 

en version med så kallad ”Long Term Support” (LTS) för att ge en bättre plattform att bygga 

stabila system på som underhålls i fem år. Ubuntu Server 8.04 LTS är den senaste av 

utgåvorna med LTS och därför används just denna version. 

Gästoperativsystemen är i största möjliga mån standardinstallationer utan installation av extra 

mjukvaror eller konfiguration för optimering mot ett visst ändamål. Detta då det inom detta 

projekt inte finns något fokus mot speciella applikationer eller användningsområden för 

servrarna. Vilka applikationer som lämpar sig väl att köras på en viss hypervisor får istället 

utvisas från resultatet av de respektive testerna av processor, minne och hårddisk. 

4.3.3 Jämförelse av gästoperativsystem 

Genom att använda ett Windowssystem och ett Linuxsystem ges möjligheten att se om 

prestandan varierar beroende på vilket gästoperativsystem som används. Jämförelsen görs 

genom att dra paralleller mellan prestandaresultaten för Linux-systemen och 

Windowssystemen. Exempelvis kanske prestandatesterna på Linux ger en resultatlista med 

ESXi i topp följt av XenServer och sist Hyper-V. Om då resultatlistan för Windowssystemen 

visar att Hyper-V hamnar i topp går det att dra slutsatsen att Hyper-V har en fördel då 

gästoperativsystemet är Windows Server 2008. Att däremot jämföra prestandan mellan 

Linuxsystemet med Windowssystemet på samma hypervisor ger dock inte mycket 

möjligheter till intressanta slutsatser då en första test av mjukvaran för prestandamätning visat 

på allt för stora skillnader mellan resultaten under Windows och Linux (se utförligare 

diskussion kring detta i avsnitt 4.3.5). 
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4.3.4 Metod för prestandatestning 

För att genomföra prestandatestning finns en mängd olika lösningar. Dels kan färdiga 

mjukvaror för prestandatestning användas och dels kan egna tester utföras på applikationer, 

exempelvis mäta tidsåtgången för en viss förfrågan mot en databas eller hur lång tid en viss 

beräkning tar att utföra. Att göra egna tester med hjälp av frekvent förekommande 

applikationer kan ge ett bra resultat för hur väl lämpad hypervisorn är för just den specifika 

applikationen, eller någon likartad applikation. Dock blir dessa tester mer tidsödande och 

komplicerade att genomföra än vad som är fallet när färdiga mjukvaror för prestandamätning 

används. Då det i detta projekt ska genomföras tester på en mängd olika system blir dessa 

applikationstester för tidsödande för att vara möjliga att genomföra på ett bra sätt. Därav är 

användandet av mjukvaror för prestandatestning den lämpligaste metoden för detta projekt. 

Genom användandet av färdiga mjukvaror blir även resultaten från denna studie enklare att 

upprepa. Möjligheten att upprepa testerna medför att resultaten kan återskapas och på så vis 

göras mer tillförlitliga. 

För att spegla olika användningsområden utförs tester på processor, minne och hårddisk. 

Dessa olika tester kan vara till hjälp när valet av hypervisor för en viss applikation ska 

genomföras. Till exempel kan den hypervisor som får bästa resultat på utnyttjandet av 

processor väljas för beräkningsintensiva applikationer. 

 Att kunna genomföra tester av dessa tre hårdvarukomponenter är således en förutsättning för 

den mjukvara som används vid prestandatestningen. De värden som fås fram från de olika 

prestandatesterna presenteras i och grafer för att ge ett enkelt och överskådligt resultat. 

4.3.5 Val av mjukvara för prestandatestning 

Det finns en mängd olika verktyg för att genomföra prestandamätningar av hårdvara. Vissa 

mjukvaror har även utvecklats specifikt för att testa virtualiserade miljöer till följd av att de 

allra flesta mjukvaror är anpassade för att mäta prestanda på en enskild fysisk server och inte 

på en mängd virtuella maskiner (Anderson, et al., 2006). 

Bose, et al. (2009) presenterar en mängd mjukvaror som är anpassade för att mäta prestanda 

hos virtuella maskiner. Bland dessa verktyg finns exempelvis VMmark, SPECvirt och 

vConsolidate. Problemet med dessa verktyg är att de kostar förhållandevis mycket pengar 

eller inte finns tillgängliga för gemene man. Med anledning av detta faller dessa mjukvaror 

bort från möjliga alternativ. 

Optimalt vore att hitta en mjukvara som är utvecklad både för Windows- och för 

Linuxplattformen. På så vis kan samma tester utföras på alla virtuella maskiner. Den enda 

mjukvara som erbjuder denna möjlighet som har hittats är SysBench. SysBench är egentligen 

utvecklat för Linux men går även att kompilera för att köras på Windowsplattform. Testning 

av SysBench under Windows har gjorts för att bekräfta att det fungerar som är tänkt. Dessa 

provkörningar har visat att SysBench fungerar under Windows men resultaten är inte i 

närheten av de som uppnås på samma hårdvara med SysBench kompilerat för Linux. Således 

bör inga växlar dras på att jämföra resultaten utav Windows och Linux mot varandra, utan 

enbart jämföra den totala tiden för bägge systemen och systemen var för sig. 

SysBench är framtaget för att mäta prestanda på ett system som ska köra databaser under hög 

belastning (Kopytov, 2009) och innehåller därför bland annat tester för processor, minne och 

fil-I/O. Vidare så används SysBench av VMmark för att utföra tester av databaser (VMmark 

System Requirements, 2010) vilket indikerar att SysBench är ett lämpligt verktyg för 

prestandamätningar. 
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För testerna med SysBench presenteras resultaten i form av total tidsåtgång. Alla tester 

genomföras med fyra trådar för att på så vis testa hur väl hypervisorerna hanterar parallella 

exekveringar på den flerkärniga processor som användas under testerna. 

Varje test genomförs tio gånger för att ge ett medelvärde för testerna och på så vis minska 

påverkan av eventuellt avvikande resultat. Minnestesterna utförs i två steg (läsning och 

skrivning) och ett medelvärde för dessa två tester räknas ut för att ge ett gemensamt resultat 

för minneshanteringen. För detaljerad information om parametrar för de olika testerna se 

Bilaga 2. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten av jämförelsen av Hyper-V, XenServer och ESXi. 

Kapitlet är uppdelat i två delar för att presentera den jämförande undersökningen av 

funktionalitet i den första delen och resultatet av prestandatestningen i den andra delen. 

5.1 Jämförelse av funktionalitet 

I detta avsnitt presenteras resultatet från den litteraturstudie som genomförts för att jämföra 

funktionaliteten hos hypervisorerna. 

5.1.1 XenServer 

Stödet för gästoperativsystem i XenServer är inte jättestort men de största och mest frekvent 

använda operativsystemen stöds. XenServer stöder alla Windows Server-operativsystem från 

2000 SP4 och nyare, Red Hat Enterprise Linux 3 och nyare, Suse Enterprise Linux 9 och 

nyare, CentOS 4.5 eller nyare, Oracle Enterprise Linux 5.0 eller nyare och Debian 4.0 eller 

nyare. På klientsidan finns stöd för Windows XP SP2 och nyare. Utöver de operativsystem 

som officiellt stöds finns även indikationer på att flera Linuxdistributioner än de nämnda 

fungerar att köra på XenServer. Bland annat så uppges Feodora och Ubuntu fungera (Citrix 

XenServer and Citrix Essentials for XenServer Frequently Asked Questions Version 5.5 (with 

Update 2), 2010).  

Stöd för antalet virtuella processorer som kan användas beror på vilket gästoperativsystem 

som körs. XenServer ger möjlighet att ha upp till 8 virtuella processorer per 

gästoperativsystem. 

Beroende på vilket gästoperativsystem som körs så varierar även kraven på den fysiska 

processorn som hypervisorn körs ovanpå. XenServer behöver inte ha hårdvarustödd 

virtualisering i form av Intel VT eller AMD-V så länge gästoperativsystemet är Linux. Ska 

däremot Windowsgäster köras krävs hårdvarustödd virtualisering (Citrix XenServer and 

Citrix Essentials for XenServer Frequently Asked Questions Version 5.5 (with Update 2), 

2010). 

Migrering till XenServer sker med hjälp av mjukvaran XenConvert. XenConvert kan 

konvertera virtuella maskiner från VMware och Microsoft Virtual Server till ett format som 

passar XenServer (Citrix XenServer and Citrix Essentials for XenServer Frequently Asked 

Questions Version 5.5 (with Update 2), 2010). 

5.1.2 ESXi 

En av de största fördelarna med ESXi är det utbredda stödet för olika gästoperativsystem. 

Med ESXi finns stöd för virtualisering av bland annat MS-DOS 6.22, Windows 3.1x och alla 

senare versioner av Windows. En stor fördel för de som sitter fast med gamla system som 

kräver gamla operativsystem för att fungera. Utöver detta finns även stöd för bland annat Mac 

OS X Server, FreeBSD, Solaris och IBM OS/2. På Linuxsidan är antalet stödda distributioner 

även det ganska omfattande. Exempelvis finns stöd för Red Hat Enterprise Linux, SUSE 

Linux Enterprise, Ubuntu, Debian, Mandriva, Mandrake och Oracle Enterprise Linux (Guest 

Operating System Installation Guide, 2010). 

Det maximala antalet virtuella processorer som en virtuell maskin kan använda med ESXi är 

åtta. Totalt kan 64 fysiska processorkärnor användas på en och samma server (Configuration 

Maximums, 2009). 

För att kunna köra ESXi krävs 64-bitars processorarkitektur (ESXi Installable and vCenter 

Server Setup Guide, 2009). Enlig de officiella specifikationerna stöds enbart processorer i 
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AMD Opteron-familjen och Intel Xeon-familjen men även andra processorer fungerar, men 

då dessa andra processorer inte används i servrar så listas inte de i dem officiella 

hårdvarukompatibilitetsguiden. Dock finns inofficiella listor som innefattar så kallade ”white 

boxes” som avser hemmabyggda datorer eller datorer som saknar varumärke. På dessa 

inofficiella listor anges stöd för bland annat Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, AMD 

Athlon X2 och AMD Phenom X4 (CPU – Working unsupported CPU’s, 2008). För att kunna 

köra 64-bitars gästoperativsystem krävs att Intel VT finns på processorn ifall det rör sig om 

en Intelprocessor och för AMD gäller att processorn måste vara av revision D eller nyare 

(Hardware and firmware requirements for 64bit guest operating systems, 2010). 

Migrering av virtuella maskiner sker helt avbrottsfritt med hjälp av VMotion (VMware 

VMotion, 2009). Konvertering från fysiska servrar till virtuella maskiner kan ske utan avbrott 

med hjälp av VMware vCenter Converter. VCenter Converter kan även användas för V2V-

migreringar (VMware vCenter Converter, 2009). Källor för konvertering till virtuella 

VMware-maskiner kan vara både fysiska servrar, virtuella maskiner och systemavbilder från 

tredjepartsleverantörer exempelvis Norton Ghost. 

5.1.3 Hyper-V 

Hyper-V har ett ganska snålt stöd för att köra olika gästoperativsystem, även om de allra mest 

använda operativsystemen finns med på listan över stödda system. På serversidan finns stöd 

för Windows Server 2000 SP4, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008, Red Hat 

Enterprise Linux 5.2-5.4 och SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 eller SP2. På klientsidan 

finns stöd för Windowsoperativsystem från XP SP2 och nyare. För alla operativsystem finns 

stöd för både 32- och 64-bitars arkitektur (About Virtual Machines and Guest Operating 

Systems, 2010).  

Beroende på vilket gästoperativsystem som körs varierar antalet virtuella processorer som den 

virtuella maskinen kan använda. Maximalt antal virtuella processorer per maskin är fyra. 

Totalt antal fysiska processorer som stöds är 32 (What’s New in Hyper-V in Windows Server 

2008 R2, 2010). 

För att kunna köra Hyper-V krävs en processor som använder sig av 64-bitars arkitektur och 

som dessutom har stöd för hårdvaruassisterad virtualisering, det vill säga antingen Intel VT 

eller AMD-V (Hardware Considerations, 2009). Beroende på vilken version av 

operativsystemet som Hyper-V körs på varierar mängden maximalt RAM-minne. För 

versionerna Enterprise och Datacenter är maximal minnesmängd 1TB för värden och 64 GB 

för gästen medan versionen Standard enbart har stöd för 32 GB för värden och 31 GB för 

gästen. 

Hyper-V har stöd för att utföra avbrottsfri migrering av en virtuell maskin från en fysisk 

server till en annan fysisk server (Windows Server 2008 R2 Hyper-V Live Migration, 2009). 

Möjligheter att migrera virtuella maskiner från VMware till Hyper-V finns även den 

(Managing Hyper-V Virtual Machines, 2009). Migrering från fysiska maskiner till virtuella 

maskiner kan även det göras avbrottsfritt i de allra flesta fall. De enda tillfällen då 

migreringen inte kan göras avbrottsfri är vid migrering från Windows Server 2000 och från 

FAT-volymer (P2V: Converting Physical Computers to Virtual Machines in VMM, 2010). 

Vid migrering av domänkontrollanter rekommenderas också att migreringen görs offline. 
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5.1.4 Summering av funktionella skillnader 

I detta avsnitt presenteras resultaten från litteraturstudien på en mer sammanfattande och 

jämförande nivå genom att presenteras i en tabell sida vid sida. 

 

Tabell 1: Jämförelse av funktionalitet. 

 XenServer ESXi Hyper-V 

Gästoperativssystem Microsoft: 

Server 2000 SP4 och 

nyare. 

XP SP2 och nyare. 

Linux: 

SUSE, Red Hat, 

CentOS, Oracle, 

Debian.  

Microsoft: 

NT 4.0 och nyare. 

3.1x och nyare. 

MSDos 6.22. 

 Linux: 

SUSE, Red Hat, 

CentOS, Oracle, 

Debian, Mandriva, 

Mandrake, Novell, 

openSUSE, 

Turbolinux, Ubuntu, 

Asianux. 

Övriga: 

Mac OS X Server, 

FreeBSD, IBM OS/2, 

Solaris, eCom station, 

SCO OpenServer, SCO 

Unixware, NetWare. 

Microsoft: 

 Server 2000 SP4 och 

nyare. 

XP SP2 och nyare. 

Linux:  
SUSE, Red Hat  

Processorteknologi 

värd 

x64. Intel  VT eller 

AMD-V krävs för 

Windowsgäster.  

x64 x64 med Intel VT eller 

AMD-V. 

Processorteknologi 

gäst 

x64, x32 x64, x32 x64, x32 

Fysiska processorer 

(max antal kärnor) 

32 64 32 

Virtuella processorer Upp till 8 per vm. Upp till 8 per vm. Upp till 4 per vm. 

RAM-minne värd 

(max) 

128GB 1TB 32GB/1TB  

RAM-minne gäst 

(max) 

32GB 255GB 31GB/64GB 

Migrering P2V Ja Ja Ja 

Migrering V2V Ja Ja Ja 

 

5.2 Jämförelse av prestanda 

I detta avsnitt presenteras resultatet från prestandatestningen av hypervisorerna.  

5.2.1 Extra testomgångar 

Under testerna uppdagades att tillförlitligheten på testresultaten av Ubuntu inte är särskilt stor 

med anledning av att stöd för Ubuntu saknas i Hyper-V och ESXi. En utförligare diskussion 

om detta kan läsas i avsnitt 5.3. Med anledning av detta så genomfördes en omgång extra 

tester av alla hypervisorer med operativsystemet SUSE Linux Enterprise Server 11, 

hädanefter kallat Suse. Hos alla hypervisorer finns stöd för Suse vilket gör Suse till en 

lämpligare testkandidat. Suse är även mer utbrett än Ubuntu enligt Kemp (2009). 

Anledningen att inte Suse valdes som ursprunglig testkandidat är att det förekommer 
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licenskostnader för denna Linux-distribution. Dock så finns en utvärderingsversion tillgänglig 

för fritt användande under 60 dagar som kunde använts till dessa tester. 

Testerna utfördes med samma inställningar och konfigurationer som övriga tester med 

undantag av testerna på Hyper-V där endast en virtuell processor användes då stöd för flera 

virtuella processorer för Linux-gäster i dagsläget saknas när Linux Integration Services 

används. Linux Integration Services innehåller drivrutiner för bland annat nätverkskort och 

lagringskontrollanter som ska ge förbättrad prestanda till gästoperativsystemen. 

För att ha samma villkor för testerna av Suse som för övriga tester så utfördes dessa tester 

med två virtuella maskiner (Windows och Suse) körandes på hypervisorn. Den virtuella 

maskinen för Ubuntu stängdes ner och användes inte under testerna av Suse. 

5.2.2 XenServer 

Testerna på XenServer utfördes med XenServer Tools installerat på 

Windowsoperativsystemet och Suse, men inte på Ubuntu då Ubuntu officiellt inte har stöd 

från XenServer. XenServer Tools är olika verktyg för att förbättra kontrollen av 

gästoperativsystemen från hypervisorn och drivrutiner för att förbättra prestandan. 

XenServer presterar bra överlag men har några svaga punkter som drar ner helhetsresultatet 

ordentligt. Intressant att notera är att minnestesterna för Windows och Suse gav det sämsta 

resultatet av alla hypervisorer med ordentlig marginal, medan minnestesterna på Ubuntu visar 

riktigt goda resultat där XenServer och ESXi presterar lika bra. Att minnesprestandan på 

XenServer är så pass dålig är väldigt märkligt med tanke på att gästoperativsystemet som 

presterar bäst är det som inte har uttalat stöd. 

Ytterligare en svaghet visar sig vid hårddisktesterna av Ubuntu där XenServer är nästan fyra 

gånger långsammare än sina konkurrenter. Hårddisktesterna av de andra systemen ger dock 

godkända resultat. För Suse försämras hårddiskresultatet med nästan en sekund med 

anledning av ett ordentligt avvikande testresultat i första omgången. 

På processortesterna visar XenServer sin starkaste sida och presterar de bästa resultaten med 

både Ubuntu och Suse. För Windows får dock XenServer se sig marginellt slaget av Hyper-

V. 

5.2.3 ESXi 

Alla tester av ESXi utfördes med VMware Tools installerat på de tre gästoperativsystemen. 

VMware Tools förbättrar integrationen mellan hypervisor och gästoperativsystem genom att 

bland annat förbättra grafikprestanda, tidssynkronisering mellan gäst och värd och möjliggöra 

kopiering och inklistring mellan gäst och värd. 

ESXi presterar bra genom alla tester. ESXi lider inte av någon direkt svaghet på någon punkt 

som både Hyper-V och XenServer gör, utan presterar ett jämnt och stabilt resultat över alla 

tester. Den största svagheten hos ESXi visar sig på hårddiskprestandan för Windows Server 

där Hyper-V presterar långt över vad ESXi åstadkommer. Även med Suse som 

gästoperativsystem får ESXi se sig slaget av båda de övriga kombattanterna. 

Bäst av alla presterar ESXi i testerna av minne med Ubuntu och Suse samt hårdisk med 

Ubuntu. 

5.2.4 Hyper-V 

Resultaten från testerna visar att vad gäller hårddiskprestanda så ligger Hyper-V med i topp. 

Framförallt på gästoperativsystemet Windows Server så presterar Hyper-V långt mycket 
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bättre än sina konkurrenter i hårddisktestet. Utöver att prestera bra i hårddisktesterna så visar 

Hyper-V bäst resultat i alla tester som utfördes på Windows Server.  

Riktigt dåliga resultat visar Hyper-V upp vad gäller minnestesterna för Ubuntu. Resultatet av 

dessa tester visar att minnesoperationerna tar ungefär 22 gånger längre tid att genomföra än 

motsvarande tester under ESXi och XenServer.  

Resultaten för processortesterna visar endast på marginella skillnader mellan de olika 

hypervisorerna på gästoperativsystemen Ubuntu och Windows. Med Suse som 

gästoperativsystem tar processortesterna nästan dubbelt så lång tid på Hyper-V som på de 

övriga två hypervisorerna. Till detta finns dock en helt logisk förklaring i att dessa tester 

endast utfördes med en virtuell processor istället för två, vilket därmed nästan halverar 

processorkapaciteten för Suse.  

5.2.5 Mätdata från testerna 

Nedan presenteras medelvärdena för de tio testerna som utfördes, i diagramform för att enkelt 

och tydligt visa på skillnaderna mellan de olika hypervisorerna. Alla diagram visar staplar 

med tidsåtgången för varje test i sekunder. Således gäller att en lägre stapel innebär ett bättre 

resultat. Resultaten är grupperade så att resultaten för varje operativsystem presenteras ihop. 

För fullständiga resultat av testerna se Bilaga 3. 

Som sagts i avsnitt 4.3.5 bör inga jämförelser göras mellan de olika gästoperativsystemen 

utan jämförelse bör endast ske av resultaten från de olika hypervisorerna på ett 

gästoperativsystem i taget. 

Figur 4 visar resultatet från testerna av processorn där resultaten är väldigt jämna i de allra 

flesta testfallen. 

 
Figur 4: Resultat av processortester. 
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Minnestesterna skedde i två steg varav det ena var ett skrivtest och det andra var ett lästest. 

Dessa två tester av minne summerades och ett medelvärde av läs- och skrivtesterna räknades 

fram för att ge ett sammansatt värde för minnet. Resultatet från minnestesterna kan ses i Figur 

5 nedan. 

 
Figur 5: Resultat av minnestester. 

Resultat från hårddisktesterna presenteras i Figur 6. 

 
Figur 6: Resultat av hårddisktester. 
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servrar som har behov av 1 TB RAM-minne och 64 processorkärnor vilket gör att dessa 

möjligheter kan vara av mindre vikt. 
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av Hyper-V eller XenServer så är hypervisorerna i tekniskt avseende väldigt likvärdiga och 

ingen klar vinnare kan utses. För att kunna göra ett korrekt val av hypervisor krävs istället en 

djupare mer ingående undersökning kring hur administrering av de virtuella maskinerna 

fungerar och hur det ser ut med licensiering. Även om både ESXi och XenServer finns 

tillgängliga utan kostnad så är detta inte ett alternativ för de som vill ha support på produkten 

då en licensierad mjukvara krävs för att få tillgång till support. Detsamma gäller även för att 

få tillgång till mer avancerade administrationsverktyg. Således kan även licenskostnaden bli 

en avgörande faktor när valet ska göras. Det är dock en stor fördel att produkterna finns 

tillgängliga gratis för att på så sätt ge en möjlighet för organisationen att känna på hur 

produkten fungerar och få en uppfattning om vilken hypervisor som känns bäst. 

Inte heller prestandatesterna ger någon klar och tydlig bild av vilken hypervisor som är 

lämpligast att välja. Resultaten varierar beroende på vilket gästoperativsystem som används. 

Tydligt är dock att ESXi är överlägset snabbast vad gäller Ubuntu-systemet. Till detta får man 

dock säga att varken XenServer eller Hyper-V har något officiellt stöd för Ubuntu vilket kan 

vara en av anledningarna till de sämre resultaten. Då XenServer egentligen använder sig av 

paravirtualisering för att optimera prestandan krävs att operativsystemets kärna modifieras för 

att vara medveten om virtualiseringen. Det Ubuntu-system som testades hade inte en 

modifierad kärna vilket mycket väl kan ha varit orsaken till de dåliga resultat som uppnåddes 

för hårddisktesterna. Avsaknad av uttalat stöd för Ubuntu i Hyper-V skulle även det kunna 

vara orsaken till de dåliga minnesresultaten som dessa tester gav. Således är det svårt att dra 

någon annan slutsats än att Ubuntu inte var en lämplig kandidat för att utföra dessa tester på, 

men om det är Ubuntu som ska virtualiseras så är ESXi den bästa hypervisorn att göra detta 

på. 

Vissa enskilda tester gjordes även för att undersöka hur antalet virtuella processorer påverkar 

resultaten av testerna. I alla tester konfigurerades de virtuella maskinerna med två virtuella 

processorer för att utnyttja bägge kärnorna i den dubbelkärniga processorn som användes 

under testerna. Enskilda tester av Ubuntu på Hyper-V visade att resultatet av minnestesterna 

förbättrades tydligt när endast en virtuell processor användes. Detta visar på att 

konfigurationen av de virtuella maskinerna kan göra stora skillnader på prestandan och att det 

därför är lämpligt att testa olika hårdvarukonfigurationer för att se vilken konfiguration som 

ger bäst resultat i varje enskilt fall. Enskilda processortester visade helt logiskt, med 

konfiguration av en virtuell processor, att tidsåtgången ungefär fördubblades vid dessa tester. 

Detta med anledning av att beräkningar enbart utnyttjar en av processorns två kärnor och 

därmed bara kan utnyttja ungefär hälften av processorns totala beräkningskapacitet. 

Med tanke på problemen med avsaknad av officiellt stöd för Ubuntu i två av tre testobjekt får 

istället tonvikt läggas vid resultatet för testerna med Windows Server och Suse som 

gästsystem. Alla tre hypervisorer har officiellt stöd för Windows Server och Suse och således 

borde prestandatesterna från dessa visa ett mer korrekt värde av vad dessa hypervisorer är 

kapabla till.  

Paravirtualisering som XenServer använder sig av, sägs förbättra prestandan jämfört med 

vanlig hårdvaruvirtualisering. Ett tydligt exempel på detta är resultatet av hårddisktestet som 

gjordes på Ubuntu ovanpå XenServer. Resultatet här är avsevärt mycket lägre än för de andra 

två hypervisorerna vilket med största sannolikhet är en följd av att Ubuntu inte befann sig i ett 

paravirtualiserat tillstånd. För att förbättra prestandan så krävs att drivrutinerna för hårddisken 

är paravirtualiserade vilket inte är fallet här då stöd för Ubuntu inte finns i XenServer. 

Möjligheten finns att modifiera Ubuntu så att det befinner sig i ett paravirtualiserat tillstånd, 

men då är det återigen en större modifikation eller optimering som krävs för att detta ska 

fungera jämfört med hur det ser ut i en standardinstallation. Att XenServer installerades på en 
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hårddisk av annan modell skulle även det kunna bidra till sämre resultat men då XenServer 

presterar bättre än ESXi med Windows är detta föga troligt. 

Resultaten på hårddisksidan visar på tydliga skillnader då Windows Server på Hyper-V är 

nästan fem gånger snabbare än närmsta konkurrent som i detta fall är XenServer. Detta visar 

klart och tydligt att det enbart finns en av hypervisorerna som levererar ett acceptabelt resultat 

vad gäller hårddiskprestanda i grundkonfiguration. Även här finns möjligheten att andra 

drivrutiner eller konfigurationsändringar på ESXi och XenServer skulle göra resultaten mer 

likvärdiga, men åtminstone för XenServer så var Xen Tools installerat vilket ska möjliggöra 

fler funktioner och optimera prestandan och borde därmed kunna prestera likvärdigt med 

Hyper-V. Viss möjlighet finns att hårddiskprestandan påverkas av vilket gränssnitt som 

används för anslutning av hårddiskarna. I dessa tester användes SATA för anslutning av 

hårddiskar. Många servrar använder SAS eller SCSI för anslutning av hårddiskar och det 

finns en viss möjlighet att hypervisorerna hade gett andra resultat om ett annat gränssnitt för 

hårddiskanslutning hade använts. 

På processorsidan så är skillnaderna mellan de tre hypervisorerna marginella, med undantag 

av Suse på Hyper-V, vilket visar att alla tre klarar av att hantera beräkningsintensiva 

applikationer.  

En intressant jämförelse hade varit att installera Server Core versionen av Server 2008 som är 

en nerskalad installation av Windows Server 2008 som bara innehåller de viktigaste 

tjänsterna. Med denna installation hade grundsystemet som kört Hyper-V blivit mindre och 

därigenom kanske tagit mindre resurser i anspråk som eventuellt hade kunnat användas av de 

virtuella maskinerna. 

Då olika applikationer och tjänster skiljer sig i vilken hårdvara de utnyttjar sig av går det inte 

att dra några entydiga slutsatser om att en viss hypervisor alltid är bättre. Beroende på 

tillämpningsområde så kan de olika hypervisorerna vara olika lämpliga. De tester som utförts 

är inte heller heltäckande då vissa faktorer som exempelvis nätverk inte har testats. Därför 

kan resultaten enbart ses som vägledande för de komponenter som faktiskt har testats. Olika 

komponenter är också olika frekvent använda av datorsystemen. Exempelvis så finns det 

applikationer som i princip aldrig skriver till eller läser från hårddisken. En sådan applikation 

skulle fungera alldeles utmärkt att köra trots att hårddiskprestandan är undermålig. Däremot 

används processorn till alla applikationer på ett eller annat sätt och därför är 

processorkapacitet oftast viktigare än hårddiskkapacitet. 

Är användningsområdet för servern väldigt processorintensivt så är Hyper-V en sämre 

kandidat än de övriga om det är ett Linuxsystem som ska virtualiseras. I övrigt är 

variationerna så pass små i resultaten att valet av hypervisor inte spelar någon roll. Med en 

uppdaterad version av Linux Integration Services för Hyper-V så kommer troligtvis även 

Hyper-V att kunna konkurrera även på Linuxoperativsystem. Mer om detta i avsnitt 5.4 

nedan. Ett exempel på beräkningsintensiva applikationer är videorendering.  

Är användningsområdet minnesintensivt så krävs snabba hastigheter på minnen och även 

stora minnen. Resultatet från min undersökning visar att XenServer är den helt klart sämsta 

kandidaten om minnesintensiva applikationer är användningsområdet. Om den virtuella 

maskinen kör Windows Server 2008 är Hyper-V det bästa alternativet och om det är ett Suse 

eller Ubuntu som körs är ESXi den bästa kandidaten. Vid en blandad miljö är troligtvis ESXi 

mest lämpad. 

För hårddiskintesiva applikationer som en filserver eller mailserver är hårddiskprestandan 

viktig för att leverera en bra total prestanda. I detta moment sticker Hyper-V ut hakan rejält 

och presterar långt bättre än vad de övriga två hypervisorerna mäktar med, framförallt på 
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Windowssidan. ESXi är den hypervisor som presterar de sämsta resultaten i hårddisktesterna 

och lämpar sig därmed sämst för hårddiskintensiva applikationer. 

Som sagt så går det inte att dra några summerade slutsatser av resultaten från de tre 

hypervisorerna. Det gäller helt enkelt att avväga vilken typ av prestanda som är viktigast för 

varje enskilt tillfälle och därifrån välja vilken hypervisor som är mest lämpad. 

5.4 Validitet 

Testresultaten är framtagna i en testmiljö som har sett likadan ut i de allra flesta fall. Några 

enstaka avvikande faktorer har dock förekommit. Under testningen av Suse på Hyper-V fick 

avsteg göras från grundkonfigurationen av den virtuella maskinen i form av att enbart en 

virtuell processor kunde användas istället för två virtuella processorer som alla övriga tester 

gjorts med. Denna avvikelse från grundkonfigurationen kom sig av att kombinationen Hyper-

V, Suse och Linux Integration Services inte tillät någon annan konfiguration än med en 

virtuell processor. I en beta-version av Linux Integration Services som nyligen släppts ska 

möjligheten finnas att använda upp till fyra virtuella processorer (Announcing the availability 

of the Beta version of Linux Integration Services for Hyper-V with SMP support, 2010). 

Testningen av Suse under XenServer utfördes också med avvikande variabler. Problem 

uppstod med det grafiska gränssnittet vilket medförde att det testsystem som kördes enbart 

hade tillgång till ett textbaserat gränssnitt. En följd av detta är att antalet processer som körs 

minskar och systemet blir aningen smalare, Något som skulle kunna påverka testresultaten 

positivt.  

Den sista avvikande faktorn som påverkar tillförlitligheten på resultaten är det faktum att 

XenServer kördes på en hårddisk av annorlunda fabrikat och modell än de andra två 

hypervisorerna. De tekniska specifikationerna för hårddiskarna var dock likadana vilket borde 

innebära att skillnaden på hårddisken inte borde ge något annat än marginella skillnader på 

testresultaten. 

Studiens resultat är valitt för den specifika testmiljö som har använts. Resultaten kan vara 

svåra att generalisera och kan bli annorlunda om en annan testmiljö används. 
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6 Slutsatser 

I denna studie har de tre hypervisorerna Hyper-V, XenServer och ESXi analyserats och 

prestandatestats för att ge underlag till val av hypervisor när virtualisering ska införas som en 

del av IT-miljön. Studien har skett genom att granska produktspecifikationer för de tre 

produkterna och sammanfatta dessa till de områden som ansetts vara mest intressanta. De 

faktorer som undersökts är gästoperativsystem, processorarkitektur, mängden hårdvara som 

kan användas och möjligheten till migrering mellan maskiner. 

Målet med studien var att undersöka skillnader mellan hypervisorerna samt om det 

förekommer variationer i prestandan mellan olika hypervisorer och om prestandan påverkas 

av vilket gästoperativsystem som körs. 

Den största delen av studien har gällt prestandatestning av hypervisorerna. 

Prestandamätningar har utförts på processor, RAM-minne och hårddisk. Totalt har 

prestandamätningar på nio gästoperativsystem utförts, fördelat på de tre hypervisorerna. 

Vardera hypervisor testades med tre gästoperativsystem för att undersöka om 

gästoperativsystemet spelar någon roll för prestandan. De tre gästoperativsystem som testerna 

utförts på är Windows Server 2008, Ubuntu 8.04 och Suse Linux Enterprise Server 11. 

Prestandatesterna genomfördes med mjukvaran SysbBench som går att använda på både 

Linux- och Windowsplattformar. Varje enskilt test utfördes tio gånger på varje testobjekt för 

att minska påverkan från enskilda eventuellt avvikande testresultat. 

I följande två avsnitt förs en diskussion kring den metod som använts för att genomföra 

studien och de resultat som uppnåtts. 

6.1 Metod 

Metoden som valdes för denna studie anser jag vara bra på de allra flesta punkter. Något som 

borde gjorts är att testa varje operativsystem i icke virtualiserad form för att ge en baslinje att 

utgå från när resultaten från testerna av de virtualiserade systemen ska analyseras. På så vis 

hade bättre slutsatser kunnat dras kring den påverkan som hypervisorn har på prestandan och 

på så vis göra studien mer användbar. 

Valet att upprepa samma test tio gånger var bra då det minskar påverkan av missvisande 

testresultat. Utöver detta kanske även sållning av resultaten gjorts för att plcoka bort allt för 

avvikande resultat helt och hållet. Detta märks i hårddisktesterna av XenServer på 

gästoperativsystemet Suse där ett av mätvärdena avviker med drygt 30 % jämfört med övriga 

testresultat. Detta enskilda mätvärde har troligtvis försämrats till följd av att någon 

applikation utförde någon form av operation i bakgrunden under tiden som testet kördes. Om 

avvikande resultat plockats bort kunde detta värde tagits bort som felaktigt och därmed inte 

påverkat det totala resultatet. 

Gällande valet av litteraturstudie som metod för den första delen av studien ser jag inga 

orsaker till att ha utfört denna undersökning på något annat sätt än den metod som användes. 

6.2 Resultat 

Resultaten visar att testerna som utfördes på Ubuntu var otillförlitliga och detta var orsaken 

till att Suse testades. Resultaten från Ubuntu bör således inte användas för att dra några 

slutsatser om prestandan hos de olika hypervisorerna.  

Testerna av Windows visar att Hyper-V presterar bäst i alla tester. Detta resultat är inte 

särskilt förvånande då bägge produkter är utvecklade av Microsoft och då vore det väldigt 
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underligt om dessa inte fungerade väl ihop. Således är Hyper-V ett utmärkt val om det är 

virtualisering av Windows-servrar som ska genomföras. 

ESXi som är den största och mest använda virtualiseringslösningen på marknaden visar inte 

på någon överlägsen prestanda jämfört med de övriga produkterna. ESXi visar däremot på en 

stor bredd och förmåga att göra någonting bra av det mesta. Storheten hos ESXi ligger 

snarare i den enkla hanteringen och bredden av gästoperativsystem som kan hanteras. 

Hanteringen av hypervisorn är enkel även i Hyper-V, men Hyper-V förlorar på ett sämre stöd 

för gästoperativsystem. Att Hyper-V är nyare på marknaden kan också spela en roll till varför 

den inte är mer utbredd. Med tiden kan Hyper-V komma att mogna och ge ESXi en hård 

match om kunderna. XenServer känns inte lika smidigt att arbeta med som de övriga två 

vilket är en stor nackdel. XenServer krånglade rejält vid installationen av Suse vilket det inte 

borde behöva göra. XenServer visar heller inte på några extremt framstående 

prestandaresultat även om resultaten inte är direkt dåliga heller. Om något negativt ska sägas 

om Hyper-V är att det kräver att Windows Server installeras först för att sedan installera 

Hyper-V som en roll ovanpå Windows Server. Därav känns Hyper-V betydligt mer likartad 

exempelvis VMware Workstation eller VirtualBox som båda körs inuti ett 

värdoperativsystem. Tekniken som Hyper-V använder sig av är dock sådan att den klassas 

som en hypervisor av typ 1 och därmed är likvärdig med XenServer och ESXi. 

Med anledning av variationerna som förekommer i resultatet är det svårt att dra några 

generella slutsatser om vilken hypervisor som är bäst. Att resultaten dessutom varierar 

beroende på konfigurationen gör även det att det är svårt att ge en generell bild av hur 

prestandan för hypervisorerna ser ut. En annan uppsättning hårdvara ger möjligtvis ett annat 

resultat och det är därför svårt att dra slutsatser som är giltiga oavsett hur miljön ser ut. 

Den ökade konkurrensen på virtualiseringsmarknaden ses som ett positivt steg framåt då 

ingen av utvecklarna har råd att leverera en dålig produkt, då detta medför en risk att 

kunderna byter produkt. Denna konkurrens kommer förmodligen driva på utvecklingen och 

göra så att framtidens hypervisorer presterar och fungerar ännu bättre än vad som nu är fallet. 

6.3 Framtida arbete 

Under detta projekt har belastning av individuella komponenter på individuella virtuella 

maskiner testats. Att testa enskilda virtuella maskiner var för sig ger inte en hel bild av den 

belastning som en hypervisor utsätts för. I ett verkligt scenario kan belastning av flera 

virtuella maskiner ske samtidigt och det kan därför vara intressant att undersöka hur 

prestandan påverkas av att flera virtuella maskiner belastas simultant. 

Att testa hur ett ökat antal virtuella maskiner på samma fysiska maskin påverkar prestandan 

är också ett tänkbart mål för en framtida studie. Att undersöka om prestandan förändras på 

något vis om exempelvis fyra virtuella maskiner körs istället för två och om det finns någon 

ökning i overhead för varje ny virtuell maskin som läggs på en hypervisor. 

Testning av nätverksprestanda är också något som skulle kunna göras i ett framtida projekt. 

Nätverksprestanda är oftast viktigt för en server då mycket trafik ska skickas mellan server 

och klienter. 

Vissa enstaka tester som jag har utfört har visat på stora variationer i testresultat beroende på 

hur den virtuella maskinen konfigureras. Att mer ingående granska skillnaderna i prestanda 

mellan olika konfigurationer av den virtuella maskinen skulle således även det kunna vara 

föremål för framtida projekt och undersökningar. 
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Bilaga 1 
Tabell 2: Hårdvara. 

Moderkort HP 3032h (Intel Q45 chipset) 

Processor Intel Core 2 Duo E8400 3,00 GHz 

RAM-minne 4 x 2 GB DDR2-SDRAM PC6400  

Elpida EBE21UE8AEFA-8G-E 

Hårddisk ESXi och Hyper-V Western Digital Caviar Blue 160 GB 

(WDC WD1600AAJS) 

Hårddisk XenServer Maxtor Diamond Max 10 160 GB 

(Maxtor 6V160E0) 

 

Tabell 3: Konfiguration av virtuella maskiner. 

Virtuell processor 2 st.
1
 

RAM-minne 2048 MB 

Virtuell hårddisk 40 GB 

                                                 
1
 I testerna av Suse på Hyper-V användes endast en virtuell processor till följd av begränsningar i 

mjukvaran. 



 

1 

Bilaga 2 
Tabell 4: Parametrar för SysBench. 

Test Kommando Enhet 

Processor sysbench(.exe) --num-threads=4 --test=cpu --cpu-max-

prime=30000 run 

s 

Minne sysbench(.exe) --num-threads=4 --test=memory --memory-

block-size=1K --memory-total-size=10G --memory-

oper=write run 

sysbench(.exe) --num-threads=4 --test=memory --memory-

block-size=1K --memory-total-size=10G --memory-oper=read 

run 

s 

Hårddisk sysbench(.exe) --num-threads=4   --test=fileio --file-total-

size=1G --file-test-mode=rndrw prepare 

sysbench(.exe) --num-threads=4  --test=fileio --file-total-

size=1G --file-test-mode=rndrw run 

sysbench(.exe) --num-threads=4  --test=fileio --file-total-

size=1G --file-test-mode=rndrw cleanup 

 

s 



 

1 

Bilaga 3 
Tabell 5: Mätdata för prestandatester 

 

Ubuntu 
 

Windows 
 

Suse 

 
XenServer ESXi Hyper-V 

 
XenServer ESXi Hyper-V 

 
XenServer ESXi Hyper-V 

CPU 18,8279 18,7184 19,0752 
 

20,1933 20,4728 20,1720 
 

18,8883 23,6947 38,4840 

 
18,7482 18,7839 18,9457 

 
20,1867 20,4998 20,1737 

 
18,8561 23,6984 38,4776 

 
18,8212 21,1772 18,9391 

 
20,1878 20,3830 20,2687 

 
18,7918 23,7193 38,2623 

 
18,7392 20,1541 19,0014 

 
20,1941 20,5573 20,1741 

 
18,8052 23,3812 38,3745 

 
18,7301 18,7423 18,8879 

 
20,1885 20,3411 20,1619 

 
18,8594 23,2966 38,3311 

 
18,8663 18,7661 18,9447 

 
20,1921 20,5702 20,2228 

 
18,8381 23,5641 38,3169 

 
18,7995 18,6836 18,9293 

 
20,3004 20,3898 20,1739 

 
18,8598 23,5324 38,3664 

 
18,8233 18,9519 18,8148 

 
20,1905 20,3887 20,2153 

 
18,8051 23,4450 38,1990 

 
18,8358 18,6772 18,9345 

 
20,2233 20,5535 20,1811 

 
18,7799 23,1441 38,2339 

 
18,9933 18,7359 18,8585 

 
20,1832 20,4777 20,1552 

 
18,7915 23,5383 38,0909 

Snitt 18,8185 19,1391 18,9331 
 

20,2040 20,4634 20,1899 
 

18,8275 23,5014 38,3137 

            Minne skriv 3,0822 3,1301 59,1356 
 

43,6146 32,2850 27,2746 
 

14,2585 3,7264 4,4037 

 
3,1402 3,1578 58,9365 

 
44,2097 32,2358 27,2465 

 
14,1333 3,5871 4,3791 

 
3,2121 3,1372 59,0411 

 
44,0956 32,1206 27,4460 

 
14,0435 3,6526 4,3757 

 
3,1650 3,0808 59,0545 

 
43,5785 32,4295 27,1452 

 
14,0170 3,5880 4,5192 

 
3,1063 3,1426 59,0158 

 
43,9946 32,1746 27,3819 

 
14,2051 3,6375 4,3950 

 
3,1595 3,1277 58,7916 

 
43,6425 32,3574 27,2531 

 
14,2077 3,5828 4,3749 

 
3,1153 3,1656 59,1781 

 
43,8487 32,1361 27,3106 

 
14,0336 3,6006 4,4018 

 
3,1024 3,1424 59,0556 

 
43,6303 32,4857 27,4411 

 
14,1825 3,5782 4,3392 

 
3,1109 3,1177 59,0765 

 
43,6498 32,3904 27,2266 

 
14,2126 3,5417 4,3603 

 
3,1427 3,1106 59,0117 

 
43,8572 32,5831 27,5060 

 
14,2148 3,5452 4,4265 

Snitt 3,1337 3,1313 59,0297 
 

43,8122 32,3198 27,3232 
 

14,1509 3,6040 4,3975 

            



 

2 

 

Ubuntu 
 

Windows 

 
Suse 

 
XenServer ESXi Hyper-V 

 
XenServer ESXi Hyper-V 

 
XenServer ESXi Hyper-V 

Minne läs 2,1153 2,0919 58,0129 
 

42,6271 31,0050 26,1480 
 

13,2626 2,4593 3,3619 

 
2,1278 2,1740 57,1682 

 
42,9606 31,0358 26,3100 

 
13,2377 2,5429 3,2749 

 
2,2566 2,1332 57,3091 

 
42,7961 31,3255 25,9954 

 
13,1285 2,4852 3,2395 

 
2,2454 2,3007 57,0715 

 
42,7428 31,0633 26,4465 

 
13,3937 2,4270 3,3605 

 
2,1991 2,1803 58,2874 

 
42,9569 31,0852 26,2878 

 
13,2182 2,5780 3,3368 

 
2,2304 2,1206 57,7169 

 
42,7731 31,0800 26,5955 

 
13,1243 2,5707 3,3675 

 
2,1498 2,1502 57,6486 

 
42,5668 31,1191 26,1687 

 
13,2984 2,5154 3,3477 

 
2,1734 2,1809 58,8431 

 
42,5692 31,2541 26,1691 

 
13,1247 2,5526 3,2686 

 
2,1372 2,1086 58,0520 

 
42,6345 31,4694 26,1553 

 
13,2426 2,5357 3,2892 

Snitt 2,1852 2,1641 57,7467 
 

42,7322 31,1555 26,2631 
 

13,2196 2,5188 3,3250 

            Hårddisk 83,0857 21,7678 30,3814 
 

13,6700 15,1899 2,7220 
 

21,6384 18,9350 10,0756 

 
81,7477 20,4185 22,0602 

 
13,2383 15,5594 2,4899 

 
13,9407 16,6220 10,3461 

 
80,9230 20,9004 22,4716 

 
13,2414 14,8930 2,4581 

 
13,8664 17,4360 11,8289 

 
80,4811 20,3155 22,4563 

 
12,9160 15,3741 2,5901 

 
13,5391 16,5507 11,5177 

 
80,2830 20,3895 22,6023 

 
12,9826 15,5810 2,7056 

 
13,4623 16,1680 11,4707 

 
80,3665 26,6111 23,2992 

 
13,0007 15,6865 2,6582 

 
13,4433 17,7596 11,2621 

 
82,0248 20,6628 22,5131 

 
13,1755 15,6542 2,6738 

 
13,8505 16,5126 10,9023 

 
80,2919 25,5575 22,5968 

 
13,3144 16,3536 2,5949 

 
13,2947 16,3161 11,2148 

 
80,5310 21,1631 22,1072 

 
13,1959 15,5818 3,0296 

 
13,5669 17,4936 10,8840 

 
79,3185 23,3356 22,3741 

 
13,1818 15,8863 2,5383 

 
13,0411 16,8328 11,0503 

Snitt 80,9053 22,1122 23,2862 
 

13,1917 15,5760 2,6461 
 

14,3643 17,0626 11,0553 

 

 


