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Virtualiseringstekniker i laborationsmiljöer 

 

Dennis Modig 

 

 

Sammanfattning 

I takt med att inflödet av studenter minskar ifrån gymnasieskolan är det viktigt för 
högskolor och universitet att erbjuda en mer flexibel utbildning. I datalogikurser inom 
nätverks- & systemadministration där studenten ska kunna få praktisk erfarenhet 
genom laborationer finns det vissa krav på laborationsmiljön om utbildningen skulle 
erbjudas på distans. Studenten måste då kunna installera nya operativsystem fritt inom 
kursens ramar i en virtuell miljö. 

För att denna variant av laborationsmiljö ska vara möjlig att erbjuda, krävs det 
mjukvara där det för studenterna fritt går att installera operativsystem med stor 
flexibilitet i en virtuell miljö. En studie behövs som utreder vilken funktionalitet som 
är relevant och vad som kommer krävas av de mjukvaror som påträffats användbara 
för laborationsmiljöer inom främst systemadministration. 

Detta arbete har jämfört funktionalitet och prestanda hos mjukvarorna VMWare 
vSphere 5 med vCenter Server mot Red Hat Virtualization 3. Resultatet påvisar i stort 
mycket likvärdig prestanda men VMWare har betydligt mer funktioner som kan vara 
användbara i miljön. Arbetet har även påvisat att licenskostnaderna blir likvärdiga hos 
båda mjukvarorna beräknat på en 5-års period. 

Nyckelord: Virtualisering, laboration, hypervisor, utbildning, systemadministration
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1 Introduktion 

Användningen av virtuella system letar sig dagligen in i allt fler serverrum och är för 
många organisationer en självklarhet för att kunna ha en effektiv miljö. Den tydliga 
fördelen är att tillgänglig hårdvara kan utnyttjas maximalt och att kostnaden för att 
introducera nya system i en miljö minskas.   

I takt med att färre studenter blir behöriga till gymnasiet (Skolverket, 2010) blir även 
färre studenter behöriga till högskolor och universitet. Idag pekar Skolverkets statistik 
(Skolverket, 2012) på att det blir allt färre tillgängliga gymnasieelever tillgängliga för 
Svenska högskolor och universitet. För att en högskola ska kunna fånga upp mer 
elever både från gymnasieskolan (traditionella utbildningar) och företag 
(företagsutbildningar) är det viktigt att ha ett bra distansstöd. Anledningen till detta är 
att studenter som exempelvis arbetar hel/deltid kan få bättre möjligheter till en 
flexibel utbildning. Detta arbete kommer använda kurserna vid Högskolan i Skövde 
som exempel på hur distansstöd skulle kunna utformas i kurser med 
laborationsmoment med nätverks- och systemadministrationsinriktning. 

Virtualisering innebär att ett logiskt lager mellan hårdvara och mjukvara skapas. Detta 
lager gör att flera operativsystem kan installeras isolerade ifrån varandra och använda 
resurser på samma fysiska hårdvara (Kusnetzky, 2011). Istället för att använda flera 
fysiska maskiner går organisationer över till att virtualisera där det är möjligt. 
Virtualiseringen öppnar upp för besparing av hårdvaruresurser genom att befintlig 
fysisk hårdvara kan användas till fler system. 

Servervirtualisering har sedan länge även existerat i högskolornas utbildningsinnehåll 
för framförallt datavetare, system- och nätverksadministratörer (Wang, Hembroff & 
Yedica, 2010). Virtualisering används i utbildningen dels för att minimera antalet 
fysiska maskiner och dels för att lära ut hur virtualisering fungerar. På Högskolan i 
Skövde används virtualisering för att ge möjlighet att snabbt introducera nya servrar 
och system till kurser när behovet finns. Ett exempel är när specialkonfigurerade 
DNS-servrar behövs i datakommunikationskurser eller att speciella e-postservrar 
behövs för att lära ut konfiguration av e-posttjänster. Högskolan i Skövde använder 
idag speciella datorsalar med löstagbara hårddiskar för dessa typer av laborationer. 
Varje student i en laborationskurs får en eller flera hårddiskar tilldelade sig. Studenten 
själv får ombesörja med installation av operativsystem och mjukvara. Stöd för att 
arbeta hemifrån finns genom att studenten kan låta sina hårddiskar sitta i datorn och 
låta datorn vara igång över natten så länge datorsalen är ledig. Studenten kan sedan 
koppla upp sig med hjälp av en VPN-koppling (Virtual Private Network) för att få 
tillgång till sina labbdatorer. Problemet med detta är att flexibiliteten vid 
distansundervisning blir låg eftersom studenten själv måste ombesörja att sätta i 
hårddiskarna och den aktuella datorplatsen blir upptagen för andra studenter. Detta 
omöjliggör bland annat distansstöd där studenten bor långt ifrån universitetsorten och 
inte har möjlighet att resa.  

Denna rapport kommer ta upp hur detta problem kan lösas genom att introducera en 
centraliserad och flexibel laborationsmiljö. En miljö utan krav på speciella datorsalar 
eller ens att studenten befinner sig i närheten av studieorten för att kunna göra 
laborationerna. Kortfattat kommer detta arbete att titta på två vanligt förekommande 
mjukvaror som har stöd att erbjuda en virtualiserad lättåtkomlig laborationsmiljö. 
Mjukvarorna kommer jämföras emot varandra och en undersökning kommer göras 
som relaterar till hur väl dessa mjukvaror teoretiskt skulle kunna passa in i typiska 
laborationsintensiva kurser. Detta kommer i slutändan besvara vilka krav som varje 
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kurs har i relation till de valda mjukvarorna samt vilka funktioner i mjukvarorna som 
är viktiga. 

Detta arbete koncentreras på att jämföra tillgängliga virtualiseringsmjukvaror för 
användning i laborationsmiljöer. En laborationsmiljö behöver inte bara vara en 
utbildningsmiljö på en skola. Det kan även vara en laborationsmiljö på ett företag 
avsedd att testa system inför en framtida implementation. Detta arbete kommer lägga 
främsta fokus på laborativa utbildningsmiljöer. 
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2 Bakgrund 

Denna rubrik kommer behandla vad virtualisering är och skillnaden mellan olika 
virtualiseringstekniker. Viktiga begrepp kommer att förklaras och definieras. 
Relaterade forskningsanknutna arbeten kommer att diskuteras. 

2.1 Förklaring av centrala begrepp 

Detta avsnitt definierar de centrala begrepp som används i arbetet. Dessa begrepp är 
ord som antagits inte vara självklara även för personer med bakgrund inom ämnet. 
Definitionen kommer vara till viss del motiverat av tidigare arbeten inom området 
samt efterspegla hur begreppet används i detta arbete. 

2.1.1 Hypervisor 

En hypervisor är synonymt med virtuell maskinmonitor (VMM) och är den virtuella 
instans som tillåter att ett gästoperativsystem körs  (Vasudevan, McCune, Qu, van 
Doorn, & Perrig, 2010). Det finns två typer av hypervisorer som delas in i typ 1 och 
typ 2  (Fornaeus, 2010). Typ 1 innebär att den virtuella maskinen kommunicerar med 
hypervisorn som i sin tur har direkt tillgång till hårdvaran (se figur 1). Hypervisorer 
av typ 2 innebär att den virtuella maskinen kommunicerar genom ett värd-
operativsystem som hanterar tillgång till hårdvaran. Hypervisorer av typ 1 har lägre 
overhead eftersom hypervisorn har direkt tillgång till hårdvaran medan typ 2 har ett 
extra lager mellan hypervisor och hårdvara (Se figur 2). Dessa hypervisorer används 
egentligen till olika saker. Hypervisorer av typ 2 ger flexibilitet i avseende på att en 
hypervisor kan installeras på en tillgänglig maskin som redan har ett operativsystem. 
Hypervisorer av typ 1 ger fördelar när hårdvaran bara ska användas till virtualisering 
eftersom mer av hårdvarans tillgängliga resurser kan användas till just 
virtualiseringen. 

 

 

 

 

Gäst OS Gäst OS 

Virtuell 

maskin 1 

Virtuell 

maskin 2 

Hypervisor typ 1 

Hårdvara 

Figur 1 - Hypervisor typ 1 

Gäst OS Gäst OS 

Virtuell 

maskin 1 

Virtuell 

maskin 2 

Hypervisor typ 2 

Värdprocesser 

1 2 3 n 

Värd OS 

Hårdvara 

Figur 2 - Hypervisor typ 2 
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2.1.2 KSM  

Funktionen Kernel Samepage Merging (KSM) finns tillgänglig under Linux som 
tillåter att identiskt minnesinnehåll delas mellan flera processer och användare 
(Arcangeli, Eidus, & Wright, 2009). KSM skannar minnet efter identiskt innehåll 
(memory pages). Detta innehåll kan sedan öppnas skrivskyddat av flera processer med 
hjälp av page merging. Flera hypervisorer har stöd för denna (se avsnitt 2.3) funktion 
och det ger effektivare minnesanvändning när flera virtuella maskiner med samma 
operativsystem installeras.  

2.1.3 Datormoln 

Molnet eller datormolnet relaterar till tjänster och applikationer som tillhandahålls 
över internet. Detta uttryck kan sammanblandas med centralisering som går delvis 
hand i hand med datormolnet. Enligt Svenska datatermgruppen (2012) hittas i 
ordlisteartikel nr 234 en definition av just datormoln för engelskans ord cloud 
computing. Ordlistan säger att datormoln innebär att lagring, program och processor-
kraft flyttas ut ur företagets nätverk till geografiskt utspridda servrar.  

Detta arbete handlar om att flytta decentraliserad virtualisering till en central plats 
inom en organisations nätverk, i detta fall högskolor och universitet. Av denna 
anledning används ordet centralisering istället för datormoln. 

2.2 Virtualiseringstekniker 

Calzolari (2009) tar i sin doktorsavhandling upp de vanligaste typerna av 
virtualisering som används. Eftersom virtualisering är en viktig aspekt i arbetet 
kommer dessa typer av virtualiseringstekniker att kortfattat förklaras för att ge 
förståelse kring virtualisering. 

2.2.1 Full virtualisering 

Gästoperativsystemet känner inte till att det är virtualiserat. Full virtualisering innebär 
att hårdvara och virtuell maskin är isolerat till den nivå att det virtualiserade 
gästoperativsystemet körs precis som i en fysisk maskin (se figur 3). Full 
virtualisering ger den bästa nivån av isolering mellan hårdvara och gästoperativ-
system. Gästoperativsystemen körs under en virtualiseringmjukvara som körs på ett 
värdoperativsystem, längst ner i grunden ligger maskinens hårdvara. 

 

        

 Gäst OS Gäst OS  

 Hypervisor  

Värd OS 

Hårdvara 

Figur 3 - Full virtualisering 
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2.2.2 Paravirtualisering 

Skillnaden mellan paravirtualisering och full virtualisering är att gästoperativsystemet 
har kännedom om att det är virtualiserat. Paravirtualisering innebär i korthet att ett 
andra operativsystem körs under det första och tillåter att det virtualiserade 
operativsystemet skickar instruktioner direkt till processorn (Schild, Lackorzynski, & 
Warg, 2009). Figur 4 visar att genom modifiering kan gästoperativsystemen 
kommunicera med hårdvaran, vetskap i operativsystemet finns att det blir 
virtualiserat. På så sätt krävs mindre overhead mellan den virtuella maskinen och 
hårdvaran. Nackdelen med paravirtualisering är att det kräver tillgång till källkoden 
av gästoperativsystemet och exkluderar därför operativsystem med sluten källkod. 

 

Gäst OS 1 Gäst OS 2 Gäst OS 3 

Modifiering Modifiering Modifiering 

  Hypervisor   

    Värd OS     

Hårdvara 

Figur 4 - Modell av paravirtualisering 

 

2.2.3 Hårdvaruassisterad virtualisering 

Hårdvaruassisterad virtualisering innebär att speciellt stöd finns i hårdvaran. Vanligt 
är att processorer har stöd för vidarebefordring av access till specifik hårdvara ifrån en 
virtuell maskin  (Chen et al., 2008). Det finns processorstöd för hårdvaruassisterad 
virtualisering hos bland annat AMD (AMD-VT) och Intel (VT-x/VT-d). I hårdvaru-
assisterad virtualisering körs varje gästoperativsystem isolerat under en hypervisor 
likt full virtualisering. Den stora skillnaden mot full virtualisering är att 
gästoperativsystemet kan använda resurser med helt annat adressområde i exempelvis 
minne än det område som är allokerat för hypervisorn. Hårdvara kan vidarebefodras 
(se figur 5) direkt till en virtuell maskin med hjälp av processsortilläggen som 
diskuterats tidigare, exempelvis grafikkort som dedikeras till en virtuell maskin för 
beräkningar. 
 

        

 Gäst OS Gäst OS  

 Hypervisor  

Hårdvara 

Figur 5 - Hårdvaruassisterad virtualisering 
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2.3 Studie av tillgängliga mjukvaror 

För att kunna göra ett urval utifrån tillgängliga hypervisorer så har en litteraturstudie 
utförts. Litteraturstudien har utförts genom sökning på såväl allmänna sökmotorer 
(Google, Bing m.fl.) som vetenskapliga söktjänster (ACM, Springer, IEEE Explore 
m.fl.). I denna litteraturstudie är det viktigt att få med mjukvaror som aktivt 
implementeras och beräknas ha stöd i branschen även långt in i framtiden. Det är 
därför viktigt att identifiera eventuella mjukvaror som inte längre har en aktiv 
utveckling. Hur licensieringen fungerar är också en intressant aspekt vid val av 
mjukvara eftersom för hög licenskostnad är något som skulle kunna vara en potentiell 
orsak till att välja en annan mjukvara. Det är intressant att identifiera 
nyckelfunktionerna hos respektive produkt och vad som sägs om dessa i den 
dokumentation som finns tillgänglig. Nyckelfunktionaliteten kommer spela en viktig 
roll i detta arbete när en jämförelse görs utifrån scenariernas krav. 

Ett par mjukvaror har påträffats som antingen har blivit uppköpta eller kan räknas 
som övergivna projekt. Exempel på sådan mjukvara är Virtual Iron (Ledbetter & 
Lobo, 2009) som köptes av Oracle och projektet lades sedan ner (Metz, 2009). 

2.3.1 VMWare vSphere 5 

VMWare vSphere 5 är en virtualiseringsmjukvara för servrar. Bygger på att en 
mycket liten grund installeras (ca 150 MB) som innehåller hypervisorn ESXi 5 och 
administrativt gränssnitt (VMWare, 2012). Den senaste versionen vSphere 5 klarar av 
att adressera upp till 1 TB RAM-minne och 32 processorkärnor till en specifik virtuell 
maskin med den högsta licensklassen (Enterprise Plus).  

Enligt VMWare (2009) har VMWare vSphere funktionalitet som hanterar effektiv 
resursanvändning, DRS (Distributed Resource Scheduling) och DPM (Dynamic 
Power Management). DRS är till för att lastbalansera tillgängliga resurser med hjälp 
av live-migrering. Ifall en maskin är överbelastad så kan funktionen distribuera över 
virtuella maskiner på andra servrar med mindre belastning  (Arzuaga & Kaeli, 2010). 

Vad DRS och DPM kan göra tillsammans är att minska energiförbrukningen med upp 
till 10% (Kumar, Talwar, Kumar, Ranganathan, & Schwan, 2009) genom att flytta 
resurser i en klustrad miljö ifrån en server till en annan beroende på belastning. DPM 
som är en komponent i ett DRS-kluster övervakar hur mycket resurser som behövs 
vid ett aktuellt tillfälle och ger sedan information till DRS hur läget ser ut. DRS tar 
sedan ett beslut om virtuella maskiner kan distribueras för använda serverresurserna 
som finns tillgängliga mer effektivt.  

Det som är bra med detta är att DRS kan flytta över alla resurser på specifika serverar 
och DPM kan försätta de servrar som inte behövs för tillfället i viloläge (stand by), 
vilket leder till lägre strömförbrukning i en servermiljö. 

VMWare vSphere tillsammans med det centraliserade administrationsgränssnittet 
VMWare vCenter stödjer live-migrering av virtuella maskiner och denna funktion 
benämns som vMotion (VMWare, 2012b). Det är vMotion som används av den 
tidigare diskuterade funktionen DRS/DPM för att flytta virtuella maskiner med 
automatik. Främsta användningen av vMotion är att flytta virtuella maskiner till andra 
servrar i ett kluster när en specifik klusterserver behöver underhållas. 

VMWare har en teknik lik KSM för minnesdelning och minneshantering (VMWare, 
2006). Skillnaden är att VMWare använder checksummor i sin algoritm, precis som 
KSM gjorde från början och fick legala problem med VMWare (Corbet, 2009). 
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En nackdel med denna mjukvara är licenskostnader beroende på hur många 
processorer som används och hur mycket RAM-minne som ska stödjas. Det gör det 
värt att titta närmare på vad fria alternativ kan tänkas erbjuda. Tabell 1 visar de 
licensskillnader som finns mellan de olika licensklasserna hos VMWare vSphere. De 
kostnader som redovisas är en engångskostnad för att få tillgång till VMWare vSphere 
5, denna avgift inkluderar inte supportavtal. Till skillnad från VMWare vSphere 4.1 
har vSphere 5 ingen licensbegränsning i antal kärnor per processor. 

 

Funktion/ 
Licensklass 

Free Essentials Essentials Plus Standard 

Kostnad Fritt 

Begränsad till 1 
CPU med 
valfritt antal 
kärnor 

495 USD för 3 
värdar och 2 
fysiska CPUer per 
värd 

4495 USD för 3 
värdar och 2 
fysiska CPUer 
per värd 

995 USD per 
fysisk CPU 

vRAM 32 GB 32 GB per VM och 
licensierad CPU 

32 GB per VM 
och licensierad 
CPU 

32 GB per VM 
och licensierad 
CPU 

vCPU per 
VM 

Max 8 vCPU Max 8 vCPU Max 8 vCPU Max 8 vCPU 

Live-
migrering 

Nej Nej Nej Nej 

Klustring Nej Nej Ja Ja 

Tabell 1 - Licensskillnader VMWare ESXi 5 standardversionerna 

 

De högre licensklasserna har stöd för mer RAM-minne och har även mer övrig 
funktionalitet (Se tabell 2). Den fria 60 dagars utvärderings licensen (trial) motsvarar 
Enterprise Plus utan restriktioner vilket användes när undersökningarna utfördes i 
detta arbete. 

 

Funktion/ 
Licensklass 

Enterprise Enterprise Plus 

Kostnad 2875 USD per fysisk 
CPU 

3495 USD per fysisk 
CPU 

vRAM Max 64 GB per VM 
och licensierad CPU 

Max 96 GB per VM 
och licensierad CPU 

vCPU per 
VM 

Max 8 vCPU Max 32 vCPU 

Live-

migrering 

Ja, både virtuell 
maskin och 
hårddiskfil 

Ja, både virtuell 
maskin och hårddiskfil 

Klustring Ja Ja 

Tabell 2 - Licensskillnader för mer avancerade licenser 
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2.3.2 Xen 

Xen är en välbeprövad mjukvara tillgänglig med öppen källkod (Citrix Systems, 
2012). Mjukvaran används bland annat av stora aktörer som Amazon, Rackspace och 
Linode. Citrix har Xen hypervisor tillgänglig som öppen källkod medan det även 
finns kommersiella varianter. Det finns en hel produktlinje ifrån Citrix som bygger på 
Xen öppna källkod, bland annat XenDesktop, XenServer, XenApp. XenServer är en 
virtualiseringsmjukvara som kan administreras på ett centraliserat sätt likt VMWare 
vSphere. 

Hypervisorn i Xen har som uppgift att sköta schemaläggning emot processorn och 
partitionering av RAM-minnet emot de virtuella maskiner som körs. Själva 
hypervisorn har inte någon kännedom om delade I/O-enheter, detta sköts istället av en 
virtuell maskin (domain 0) som körs under Xen. Domain 0 är en modifierad 
linuxkärna som används för access emot maskinens hårdvara och kommunikation 
med virtuella maskiner (Domain U). Detta ger en paravirtualiserad miljö där de 
virtuella maskinerna har vetskap om att de är virtualiserade. I de fall en virtuell 
maskin behöver tillgång till hårdvara direkt är det möjligt att aktivera 
virtualiseringsstödet i processorn för att få vidarebefordring av PCI. Xen har stöd för 
att dedikera PCI-enheter direkt till en virtuell maskin för att minska lasten på domain 
0 kärnan. Det finns även möjligheter till centralisering av Xen eftersom det finns flera 
webbaserade verktyg för detta med öppen källkod. Liksom KVM (Se avsnitt 2.3.3) 
har även Xen stöd för KSM för att få effektiv minnesanvändning i systemet. 

Enligt Citrix (2012) har Xen stöd för mer än 255 processorer i ett och samma system 
genom Intel x2APIC-arkitekturen. 

Xen använder paravirtualisering som abstraktionslager mellan operativsystemet och 
de virtuella maskinerna för att minska prestandaförlusten i virtualiseringen (Barham et 
al., 2003). Detta möjliggör även att gästoperativsystem med sluten källkod kan 
virtualiseras genom Xen abstraktionslager. 

Det finns ett flertal kommersiella utvecklingar av Xen hypervisor. Bland annat bygger 
Oracle VM på Xen öppna källkod men har utvecklat hypervisorn i sin egna riktning  
(Oracle, 2012). Red Hat använde tidigare Xen i sin virtualiseringslösning men valde 
att överge Xen till Red Hat Linux 6.0 (Jackson, 2010) som diskuteras vidare i nästa 
avsnitt om KVM. 

Eftersom Xen är en fri variant av en välutvecklad hypervisor som kan fungera i 
centraliserade miljöer är denna mjukvara en intressant kandidat för detta arbete. 

2.3.3 KVM 

Kernelbaserad virtuell maskin (KVM) är en mjukvara för Linux vars mål är att ge en 
stabil miljö till många olika gästoperativsystem. KVM är baserad på öppen källkod 
och stödjer hårdvaruassisterad virtualisering genom processorns virtualiseringstillägg. 
Öppenkällkodsprojektet bakom KVM är mycket aktivt och har släppt nya versioner 
varje månad under ungefär 2 års tid (Kivity & Tosatti, 2012). KVM stödjer även 
emulering genom användning av QEMU (KVM, 2011) och då finns stöd för 
processorer som PowerPC, IA64 och vanlig x86/x86-64-arkitektur. Flera verktyg 
under öppen källkod finns för KVM och QEMU för att ge stöd åt webbaserad 
centralisering av den virtuella miljön, däribland Proxmox VE och ConVirt. Enligt 
KVM (2011) finns det stöd för att en virtuell gästmaskin tilldelas upp till 16 vCPU 
(Virtual CPU). Novell (2011) har skrivit en dokumentation om att virtualisera med 
KVM under OpenSuse Linux. Under OpenSuse har den testade begränsningen satts 
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till 16 CPU och upp till 512 GB RAM per gästmaskin. Antalet virtuella maskiner  
som kan köras under KVM och OpenSuse anger Novell (2011) till maximalt åtta 
gånger antalet CPU-kärnor i servern. 

Kommersiella utvecklingar av KVM är bland annat Red Hat Enterprise Virtualization  
(Red Hat, 2012). KVM introducerades hos Red Hat från och med version 6.0  
(Jackson, 2010) då företaget köpte Qumranet, företaget bakom den initiala 
utvecklingen av KVM. 

2.3.4 Microsoft Hyper-V Server 

Microsoft Hyper-V är en virtualiseringsmjukvara som tjänst till Windows Server 2008 
och som egen produkt kallad Windows Hyper-V Server 2008. Mjukvaran är gjord för 
att köras på en central server. Hyper-V Server stödjer upp till 64 logiska processorer i 
värdsystemet och tillåter att upp till 4 logiska processorer tilldelas en virtuell maskin  
(Microsoft, 2008). Upp till 1 TB RAM-minne kan allokeras i operativsystemet där 
upp till 64 GB kan allokeras till en specifik virtuell maskin. Hyper-V stödjer endast 
ett begränsat urval av virtuella gästoperativsystem, där främst Windows har stöd  
(Microsoft, 2012a). Stöd för vissa Linuxdistributioner som RedHat, CentOS och 
SuSE Linux finns i Hyper-V. Det finns stöd för avancerad funktionalitet som live-
migrering och klustring. Det går att klustra Hyper-V Server och få möjlighet att 
migrera virtuella maskiner i drift vilket ger en dynamisk servermiljö där servrar enkelt 
kan underhållas utan att påverka driftsäkerheten. 

Microsoft har valt att släppa den fristående versionen Windows Hyper-V Server 2008 
som kostnadsfri proprietär mjukvara. Den fristående versionen av Hyper-V kommer 
endast med ett server core CLI (Command Line Interface) och saknar därmed det GUI 
(Graphical User Interface) som finns under den fullfjädrade versionen av Windows 
Server 2008. 

2.4 Relaterade arbeten 

Det finns några tidigare forskningsrelaterade arbeten som har relation till detta arbete. 
Inget tidigare arbete har påträffats som tittar mer ingående på funktionalitetskrav hos 
de mjukvaror som finns tillgängliga i just laborationsmiljöer. De arbeten som 
påträffats har berört implementation av en given mjukvara och haft mycket liten fokus 
på vad skillnaden är mellan alternativa lösningar. 

Gephart & Kuperman (2010) tar upp hårdvaruvirtualisering och värdbaserad 
virtualisering som möjliga tekniker för användning i en laborationsmiljö. Arbetet tar 
även upp problemet med att universitets datorsalar är utrymmeskrävande och 
samtidigt väldigt nödvändiga för att verksamheten ska fungera. En diskussion förs att 
centralisering av virtuella maskiner istället för att varje student har en dedikerad 
maskin att virtualisera på sparar datorresurser i datorsalarna. Gephart & Kuperman 
(2010) visade att genom använda en centraliserad virtualiseringsmiljö baserat på Xen 
i en informationssäkerhetskurs kan användning av datorresurser i en laborations- och 
utbildningsmiljö effektiviseras. Ökat stöd för distansundervisning är även ytterligare 
en aspekt när undervisningens flexibilitet kan utökas. 

Anderson, Joines, & Daniels (2009) skriver i sitt arbete om en aspekt som berör 
distansundervisning knutet till virtualisering. Arbetet handlar om hur integration med 
hjälp av Xen kan göras för att stödja distansundervisning. Arbetet kom fram till något 
som kallas Xen World där varje kursdeltagare får en avskiljd virtuell ”värld” med 
virtuella laborationsmaskiner som är avskärmade från andra studenter och internet. 
Avskiljbarhet i virtuella miljöer är något som är viktigt i utbildningsmiljöer så att 
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varje deltagare inte påverkar varandras system på ett negativt sätt. Att kunna garantera 
en viss nivå av kvalitet i tjänsten är viktigt för att ge en funktionell tjänst till 
kursdeltagaren. 

Armitage, Gaspar, & Rideout (2007) tar upp hur ett kluster skapas med hjälp av MLN 
(Manage Large Networks) för att skapa en centraliserad laborationsmiljö med 
distansstöd för studenter. Detta kluster kallas för SOFTICE (Scalable Open Fully 
Transparent Inexpensive Clustering for Education) som förutom MLN använder Xen 
för att virtualisera. MLN är ett verktyg som stödjer samordning (The MLN Project, 
2009) av flera virtualiseringsmjukvaror som Xen, VMWare och UML (User Mode 
Linux). I arbetet användes klustringsmjukvaran Warewolf för att skapa skalbarhet i 
lösningen där uttjänta arbetsstationer används som klustringsnoder.  

Det kan tilläggas att MLN släppte sin senaste version år 2009. Alltså har inte ”The 
MLN Project” längre en aktiv utveckling av sitt verktyg och kommer inte beaktas i 
detta arbete. 

Krishna, Sun, Rana, Li, & Sekar (2005) tar upp implementation av VMWare som en 
centraliserad lösning för laborationsmiljöer. Arbetet tar upp konfiguration av miljön 
men går inte in på specifika funktionalitetskrav i jämförelse med andra existerande 
lösningar. 

Du & Wang (2008) har skapat ett antal laborationer för att lära ut 
informationssäkerhet. I den laborationsmiljö som används i arbetet används VMWare 
och Virtualbox som studenten själv får installera på sin privata dator. En 
undersökning gjordes under arbetets gång som visade att 85% av studenterna på 
institutionen för datalogi och elektroteknik vid Syracuse University i USA föredrog 
att använda sina egna datorer i laborationer. Arbetet vid Syracuse University tar upp 
rekommenderat innehåll i informationssäkerhetslaborationer med undersökningar som 
visar intresset hos studenterna. Det är intressant och se att studenter föredrar att 
använda egen utrustning vilket potentiellt kan innebära att studenter även föredrar att 
använda sin egna utrustning hemifrån. 

I de relaterade arbeten som påträffats har antingen nya lösningar utvecklats eller så 
har specifik mjukvara implementerats. Ett arbete ifrån University of South Florida har 
påträffats som beskriver problemet med laborationsmiljöer som har löstagbara diskar 
och dess avsaknad av stöd för distansundervisning (Gaspar A. , Langevin, Armitage, 
& Rideout, 2008a). Därför undersöktes en lösning med mjukvaran VMWare 
Infrastructure om vad för- och nackdelarna är med att göra en implementation i deras 
miljö. Arbetet tog även upp att fördelen med att låta studenter som inte har möjlighet 
att studera på dagtid göra laborationer i en central virtualiseringsmiljö tillgänglig 
hemifrån. Gaspar et al. (2008a) gick inte in på existerande specifik funktionalitet i 
virtualiseringsmjukvaran och vad för funktionalitet som är viktig i sammanhanget. 

Att kunna laborera fritt isolerat ifrån den övriga IT-miljön i en organisation är viktigt 
för att inte riskera att förstöra något i den skarpa miljön. Detta innebär att oavsett om 
det rör sig om en laborationsmiljö på en skola eller någon annanstans där en 
laborationsmiljö existerar är det viktigt den är isolerad och inte påverkar icke 
laborationsrelaterade system (Wang, Hembroff, & Yedica, 2010). Två perspektiv 
kring en laborationsmiljö finns, den teknologiska och den pedagogiska. Att 
laborationsmiljön ska stödja nya tekniker men även ge utrymme för pedagogiska 
framsteg  (Gaspar A. , Langevin, Armitage, Sekar, & Daniels, 2008b). 

På East Carolina University i USA har flera arbeten om decentraliserade 
laborationsmiljöer utförts (Li, 2009; Li, 2010). Argumentationen emot centralisering 
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tar upp att studenternas internetanslutning är för långsam för att den centraliserade 
lösningen ska fungera tillräckligt smidigt. Detta kan vara en giltig aspekt än idag om 
bandbredden inte är tillräcklig för den som kopplar upp emot den centrala lösningen. 
Kravet på internetuppkoppling är en lämplig punkt att diskutera vid jämförelserna av 
mjukvarorna med stödet för distansundervisning som aspekt. Li (2009) behandlar 
även i sin slutsats att decentraliserade och centraliserade laborationsmiljöer kan 
komplettera varandra. Motiveringen till detta är att en centraliserad miljö kan 
utformas för att klara de krav även tyngre laborationer har. I en decentraliserad 
lösning blir skillnaden att fler datorer per student måste uppbokas, vilket kan bli 
ineffektivt om många studenter går utbildningen. Li (2010) diskuterar skillnaden 
mellan decentraliserade, centraliserade samt kontainerbaserade lösningar för 
virtualisering. Det arbetet kommer fram till är att både decentraliserade och 
centraliserade lösningar kan komplettera varandra i olika kurser. Arbetet tar även upp 
exempel på mjukvaror för respektive kategori: värd- och kontainerbaserad hypervisor 
samt full virtualisering (native hypervisor). En intressant aspekt arbetet tar upp är att 
desktopvirtualisering kan komplettera en centraliserad miljö. XenDesktop som 
erbjuder applikationsvirtualisering kan ge studenter tillgång till en specfik mjukvara 
ifrån en central server, exempelvis om en dyr mjukvara behöver introduceras så 
behöver den inte installeras på alla datorer i en datorsal. Applikationsvirtualisering ger 
även studenten möjlighet att använda mjukvaran hemifrån för en specifik kurs. 

I de arbeten som påträffats går ingen in på specifik mjukvara och tittar på vad den 
egentliga skillnaden är mer specifikt. Vilken funktionalitet som verkligen behövs i en 
laborationsmiljö är också en viktig aspekt vid en systemadministratörs val av 
mjukvara. De studier som påträffats generaliserar de tekniker som finns och ger 
exempel på tillgänglig mjukvara eller tar upp en specifik implementation. 

2.5 Definition av scenarier arbetet kommer bygga på 

För att kunna jämföra mjukvarorna gentemot en laborationsmiljö rent teoretiskt är det 
viktigt att ställa upp vilka krav de tänkta scenarierna har. De uppställda scenarierna 
kommer ha som grund nätverk- och systemadministrationsinriktade kurser vid 
Högskolan i Skövde. Paralleller diskuteras gentemot vad identifierat forsknings-
relaterat material ifrån andra högskolor säger om laborationsmiljöerna. De valda 
kurserna har valts utifrån att få en stor variation på systemkrav, allt ifrån stora 
systemkrav som i Windowsadministrationskursen (se avsnitt 2.5.2) till låga krav som i 
operativsystemskursen (se avsnitt 2.5.3). Att ha en stor variation på systemkraven är 
viktigt för att arbetet ska kunna vara användbart vid planering av vad för hårdvara 
som kommer krävas av ett verkligt system. 

2.5.1 Grundläggande introduktionskurser i systemadministration 

Högskolan i Skövde har ett antal kurser som har som mål att ge kursdeltagaren 
kunskap att bygga på för att bli systemadministratör. I kursen ”datorns grunder” får 
kursdeltagaren installera operativsystem direkt på en fysisk maskin för att sedan 
administrera rättigheter och utdelade mappar för ett antal fiktiva användare. Kursen 
innehåller två laborationer som täcker grundläggande Linux- och Windows-
administration (se bilaga 1 och 2). I laborationen används en helt decentraliserad 
miljö för att kursdeltagaren ska kunna lära sig att installera operativsystem direkt på 
en fysisk maskin och få grundläggande kunskap i virtualisering. 

Linuxlaborationen skulle mycket enkelt kunna köras i en centraliserad miljö eftersom 
bara en installation av Linux används. Likaså Windowslaborationen även om den 
kräver totalt fyra installationer av Windows varav två klienter med Windows 7, en 
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klient med Windows XP och en server med Windows Server 2008. De 
rekommenderade systemkraven med minnesmängd och processorhastighet för varje 
operativsystem finns specificerade (se tabell 3). Denna sammanställning gör det 
möjligt att teoretiskt estimera hur mycket RAM-minne och CPU-kraft som kommer 
krävas av en centraliserad lösning. Det är dock svårt att estimera hur mycket egentligt 
minne som kommer användas om virtualiseringslösningen har stöd för 
minnesdelningsfunktioner som exempelvis KSM (se avsnitt 2.1.2). 

 

Antal Operativsystem RAM per VM CPU HDD per OS-
installation 

1 Windows Server 2008 
R2 (Microsoft, 2012b) 

2048 MB 2 GHz 40 GB  

2 Windows 7 (Microsoft, 
2012c) 

1024 MB (32 
bit) 

1 GHz 20 GB (64-bit) 

1 Windows XP (Microsoft, 
2005) 

128 MB 300 MHz 1,5 GB 

1 Debian Linux 6 Utan 
GUI (Debian, 2012) 

256 MB 1 GHz för 
GUI, ej 
specificerat 
utan GUI. 

1 GB 

Tabell 3 - Sammanställda systemkrav Linux- och Windowslaborationen i Datorns grunder 

 

Upplägget hos denna kurs stämmer väl överrens med Li (2010) förklaring av en 
decentraliserad laborationsmiljö med den enda skillnaden att kursdeltagarnas egna 
datorer inte används, istället används de datorer som finns i laborationssalarna. 
Kursen är till för att lära kursdeltagarna grunderna inom installation av 
operativsystem och grundläggande tjänster i serveroperativsystem samt virtualisering. 
Det går därför att föra ett resonemang om kursens lämplighet i en centraliserad miljö 
eftersom det är viktigt att kursdeltagaren någon gång under sin utbildning installerat 
operativsystem direkt på en fysisk maskin. 

2.5.2 Systemadministrationskurser: Windows- & Unixadministration 

Det finns ett antal fortsättningskurser som bygger vidare på kursen Datorns grunder 
som tidigare diskuterats i avsnitt 2.5.1. Windows- och Unixadministration är kurser 
som är laborationsintensiva och ger kursdeltagaren möjlighet att lära sig grunderna i 
Windows och Unix/Linuxsystem.  

I Unixadministrationskursen ska kursdeltagaren sätta upp DNS (Domain Name 
System), Webb och e-post servrar. Allt sköts genom en krypterad CLI-koppling via 
SSH (Secure Shell) emot servrarna som ska konfigureras (se bilaga 3). De 
Linuxsystem som installeras i Unixadministrationskursen administreras utan 
fönsterhanterare. Detta gör att kravet på den centraliserade miljön inte blir så stor som 
i exempelvis en kurs där Windows används (se Tabell 4). 
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Antal Operativsystem RAM per VM CPU HDD per OS-

installation 

6 Debian Linux 5 Utan 
GUI (Debian, 2012) 

Cent OS 6.2 

256 MB 

392 MB 

1 GHz för 
GUI, ej 
specificerat 
utan GUI. 

1 GB 

Tabell 4 - Systemkrav laboration i Unixadministration 

 

Laborationen i Windowsadministration finns presenterad under bilaga 4. Kursen går 
ut på att lära ut grundläggande administration med katalogtjänster samt koppling 
mellan katalogtjänsten AD (Active Directory) och Linux. Installationen baseras på att 
två kontor med geografisk separation har sin egen AD-installation som ska kopplas 
samman. Ett antal klienter används i laborationen för att simulera en verklig miljö och 
verifiera att lösningen fungerar som den ska. Tabell 5 visar de systemkrav som finns 
för laborationen. Windowsadministrationskursen kommer vara svårare att virtualisera 
än Unixadministrationskursen. Detta beror på att systemkraven i Windows-
administration är flera gånger högre. 

 

Antal Operativsystem RAM per VM CPU HDD per OS-

installation 

2 Windows Server 
2008 R2 (Microsoft, 
2012b) 

2048 MB 2 GHz 40 GB 

1 Windows 7 
(Microsoft, 2012c) 

1024 MB (32 
bit) 

1 GHz 20 GB 

2 Windows XP 
(Microsoft, 2005) 

128 MB 300 MHz 1,5 GB 

1 Debian Linux 6 Utan 
GUI (Debian, 2012) 

256 MB 1 GHz för 
GUI, ej 
specificerat 
utan GUI. 

1 GB 

Tabell 5 - Systemkrav för laboration i Windowsadministration 

 

2.5.3 Operativsystemskurser 

Laborationer i operativsystem har funnits länge och många skolor världen över 
använder Minix för att ge studenten kunskap om hur operativsystem fungerar. Det kan 
handla om att modifiera schemaläggare eller att låta studenter skriva program som 
implementerar semaforer. Redan 1989 på Southeast Missouri State University i USA 
fanns laborationer i Minix som tar upp dessa aspekter (Hays, 1989). En liknande 
laboration finns även beskriven ett år senare ifrån Trinity University i USA där 
Hartley (1990) drar slutsatsen att Minix är ett utmärkt operativsystem för att lära ut 
lågnivåkomponenter i ett operativsystem. Minix används även än idag av Högskolan i 
Skövde i operativsystemslaborationen (se bilaga 5) där laborationen går ut på att 
ändra inställningar i operativsystemet, ändra i schemaläggare och kompilera om 
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kärnan. Eftersom Minix är ett mycket litet operativsystem skulle det inte innebära 
några problem att virtualisera med hänsyn till resurskrav (se tabell 6). Enligt Minix 
(2012) krävs bara 16 MB med RAM-minne och en Pentiumkompatibel CPU men om 
en fönsterhanterare installeras behövs upp till 384 MB RAM beroende på applikation. 

 

Antal Operativsystem RAM per 

VM 

CPU HDD per OS-

installation 

1 

 

Minix 3.1.8 (Minix, 
2012) 

16 MB (ej 
GUI) - 
384 MB 
(GUI) 

i386 
kompatibel 
CPU 

360 MB 

Tabell 6 - Systemkrav för operativsystemslaboration 

 

2.5.4 Informationssäkerhetskurser 

Vid Syracuse University i USA har ett generellt förslag på informationssäkerhets-
laboration tagits fram för informationssäkerhetskurser (Du & Wang, 2008). Dessa 
laborationer har en programmeringsinriktning och innehåller tre laborationsförslag, 
design/implementation, utforsktning och sårbarhetslaboration. I laborationerna 
används som mest två virtuella maskiner, en med Minix och en med Linux. Linux-
installationen beskrivs som en produktionsinstallation där kodning och dokumentation 
utförs. De laborationer som Du & Wang (2008) beskriver skiljer sig ifrån Högskolan i 
Skövdes informationssäkerhetskurs eftersom informationssäkerhetskursen vid 
Syracuse är mer inriktad mot operativsystemssäkerhet och skydds-mekanismer i 
operativsystemet. Högskolan i Skövde informationssäkerhetslaboration kräver att 
kursdeltagaren ska installera SSL-certifikat hos två Apache webbservrar (se bilaga 6). 
Systemkraven för den Debianinstallation som används vid Högskolan i Skövde kan 
hittas i tabell 7. Totalt tre Debianinstallationer används vid Högskolan i Skövdes 
laboration. 

 

Antal Operativsystem RAM per 

VM 

CPU HDD per OS-

installation 

3 

(Högskolan 
i Skövde) 

Debian Linux 6 Utan 
GUI (Debian, 2012) 

256 MB 1 GHz för 
GUI, ej 
specificerat 
utan GUI. 

1 GB 

1 

(Syracuse) 

Minix 3.1.8 (Minix, 
2012) 

16 MB (ej 
GUI) - 
384 MB 
(GUI) 

i386 
kompatibel 
CPU 

360 MB 

Tabell 7 - Systemkrav informationssäkerhetslaboration 
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2.5.5 Programmeringskurser: Scriptprogrammering 

Högskolan i Skövde erbjuder en kurs i scriptprogrammering vars mål är att ge 
kunskap i scriptspråk. Kursen innefattar en laboration i Perl som bland annat låter 
studenten skapa ett script som kan skapa många nya användare i ett system på samma 
gång (se bilaga 7). Kravet på miljön är att studenten ska kunna ha tillgång till ett 
Linuxsystem med möjlighet att kompilera/köra Perl och Bashkod. Tabell 8 visar de 
systemkrav som ett tänkbart system skulle kunna ha för att ge tillgång till en 
tillräcklig Linuxmiljö.  

 

Antal Operativsystem RAM per 

VM 

CPU HDD per OS-

installation 

1 Debian Linux 6 Utan 
GUI (Debian, 2012) 

256 MB 1 GHz för 
GUI, ej 
specificerat 
utan GUI. 

1 GB 

Tabell 8 - Systemkrav scriptprogrammeringslaborationens första del 

 

I kursens senare delar introduceras även Windows med scriptspråket Powershell (se 
bilaga 8). Studenten ska här skapa Powershellscript som bland annat kan generera 
användare till det lokala Windowssystemet och även spara ned lösenord för senare 
utskick till den fiktiva kunden i laborationen. Tabell 9 visar de systemkrav som finns 
för laborationens senare delar med Powershell. Linux- och Windowsinstallationen 
behöver inte kunna vara igång samtidigt eftersom det rör sig om olika laborationer. 

 

Antal Operativsystem RAM per 

VM 

CPU HDD per OS-

installation 

1 Windows Server 
2008 R2 (Microsoft, 
2012b) 

2048 MB 2 GHz 40 GB 

Tabell 9 - Systemkrav scriptprogrammeringslaborationens sista del 

 

2.6 Avgränsning 

För att det ska finnas tid att genomföra detta arbete måste en avgränsning göras både i 
antalet mjukvaror som testas och antalet scenarier mjukvaran ska testas emot. 

2.6.1 Avgränsning av scenarier 

Eftersom det finns en pedagogisk olämplighet (se avsnitt 2.5.1) i att centralisera 
grundläggande kurser som kommer tidigt i utbildningen kommer scenariot som 
beskrivits i avsnitt 2.5.1 inte ingå i testerna. Det måste fortfarande finnas kurser där 
kursdeltagaren kan installera operativsystem och hypervisor på en fysisk maskin för 
att tidigt ge förståelse om skillnaden mellan fysisk installation och virtualisering. 
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2.6.2 Avgränsning av mjukvaror 

De kurser som detta arbete jämför mjukvaror emot har som generellt grundläggande 
krav att stödja ett brett urval operativsystem. Det är viktigt att kunna installera allt 
ifrån Windows, Linux till Minix. Litteraturstudien gjord i avsnitt 2.3 visar att 
Microsoft Hyper-V Server har mycket begränsat stöd för Linuxoperativsystem. Därför 
kommer inga tester göras av Microsoft Hyper-V (se avsnitt 2.3.4). Det är värt att 
notera inför framtida arbeten att Hyper-V fortfarande kan vara intressant för specifika 
laborationer i Windows samt de av Hyper-V stödda Linuxoperativsystemen. 
Begränsningen av stödda operativsystem kan göra att utbildningen blir begränsad på 
ett negativt sätt. Vissa kurser använder operativsystem som inte kommer fungera fullt 
ut, exempelvis användandet av Minix i operativsystemskursen. En annan problematik 
är att Hyper-V inte har något stöd för någon minnesdelningsteknik. Det görs istället 
en statisk allokering av RAM-minne; om servernoden har 64 GB tillgängligt RAM-
minne kommer endast denna minnesmängd finnas tillgänglig för de virtuella 
maskinerna. Hyper-V kan i framtiden bli intressant att undersöka om stöd för dessa 
aspekter blir mer utbrett. 

2.6.3 Avgränsning av tester 

En del tester kommer göras på de utvalda mjukvarorna (se avsnitt 4.2). För att få 
möjlighet att arbeta inom projektets tidsramar behöver en avgränsning i  hur många 
tester som ska utföras på varje deltest. Denna avgränsning kommer vara att göra tio 
stycken tester per deltest och mjukvara. Ifall något test påvisar sig vara extra 
intressant kan det vara ett lämpligt fortsatt arbete att utföra mer och framförallt fler 
specifika tester på just dessa punkter. 
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3 Problem 

Arbetet kommer jämföra virtualiseringsmjukvaror för hur väl de passar in i en 
laborationsmiljö avsedd för utbildning. De identifierade virtualiseringsmjukvarorna 
kommer närmare undersökas för att se vilka tillgängliga funktioner som är viktiga om 
de skulle implementeras i en riktig laborationsmiljö för kurser. Det är även viktigt att 
relatera dessa funktioner till vilket användningsområde de kan ha i en verklig 
implementation. Viktiga saker att titta på vid urval av mjukvara är vilken nivå av 
dokumentation den aktuella mjukvaran har. En annan är om licenskostnader finns och 
vad dessa i så fall innebär i termer om investering och kostnad. En sista aspekt är om 
fria alternativ med öppen källkod skulle kunna lösa samma problem utan att göra 
avkall på funktionalitetsnivån i systemet. 

Dessa aspekter kommer sedan mappas till systemadministrationsinriktade kurser vid 
Högskolan i Skövde. Dessa kurser kommer fungera som delscenarier i detta arbete. 
Fler scenarier kommer ställas upp (se avsnitt 2). Funktionaliteterna kommer att testas 
i en tillfälligt uppsatt laborationsmiljö och mappas till hur dessa kan implementeras i 
en verklig utbildningsmiljö. Scenarierna kommer besvara vilka funktioner hos de 
testade mjukvarorna som är de allra viktigaste i de uppställda utbildningsmiljöerna. 
Figur 6 visar den nuvarande distanslösningen som används i NSA (Nätverks- och 
Systemadministration) labb vid Högskolan i Skövde. Figuren visar att studenten 
kopplar upp med VPN (Virtual Private Network) direkt emot routern i NSA-labbet. 
Idag används fyra datorsalar med 15 datorgrupper med två datorer per datorgrupp där 
varje dator har löstagbara hårddiskar. Problemet är att studenten måste låta de 
löstagbara hårddiskarna sitta kvar i datorerna för att kunna arbeta hemifrån. Detta gör 
att datorgruppen kan stängas ner av andra studenter även om arbete pågår av 
distansstudenten. Fler problem är att datorn igång oövervakad vilket potentiellt kan 
innebära att andra studenter kan sätta sig och ändra inställningar eller stjäla 
information om pågående laboration på ett oönskat sätt.  

Alternativet som detta arbete är tänkt att efterspegla är att introducera en centraliserad 
lösning (se figur 7) där studenten kan ha tillgång till den laborationsmiljön hemifrån 
via VPN likt nuvarande lösning. Fördelen blir att de virtuella maskinerna kan vara 
igång hela tiden och på så vis få stöd för distansundervisning. Studenten får en viss 
mängd resurser (RAM-minne och CPU-kraft) garanterade genom användning av s.k. 
resursgrupper.  

 
Figur 6 – Nuvarande lösningen för distansarbete 
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Figur 7 - Beskrivning av centraliserad miljö 

 

Idag används vanligen hypervisorn VMWare ESXi av studenter i laborationsmiljön 
enligt figur 6. ESXi som fristående komponent har i sig inget stöd för att ensamt 
fungera i en klustermiljö, vilket är ett krav för att kunna ha en enhetlig central 
laborationsmiljö. Ingen av de mjukvaror som studerats i detta arbete används i den 
nuvarande laborationsmiljön. Stöd för att kunna erbjuda riktiga distanskurser i de 
kurser med laborationsmoment finns inte idag vid Högskolan i Skövde. 

Den rådande problemställningen som arbetet ska försöka besvara är: 

Finns det någon hypervisor som är lämplig för användning i distansstudier på 
högskolor och universitet? 

Delfrågor som arbetet ska ta i beaktande är: 

Vilka funktionskrav finns på miljön i relation till typiska kurser och de valda 
mjukvarorna, samt hur varierar kraven mellan olika typer av kurser? 

3.1 Motivering 

Detta arbete kommer fokusera på tillgängliga centraliserade lösningar med samma 
ändamål som Li (2009) tar upp. Frågor som kan ställas är vad fördelarna egentligen är 
mellan de tillgängliga mjukvaror som finns för centraliserad virtualisering i en 
laborationsmiljö. Högskolan i Skövde behöver stöd för distansundervisning i flera 
laborationsintensiva kurser med inriktning mot nätverk och systemadministration. 
Detta är viktigt för att kunna erbjuda uppdragsutbildningar till företag utan att 
kursdeltagaren måste göra laborationerna under dagtid. Istället skulle laborationerna 
kunna finnas tillgängliga dygnet runt på distans. Tanken är att detta arbete även ska 
kunna appliceras på andra universitet och högskolor med liknande laborativa kurser. 



  

19 

För detta behöver undersökning göras om vilka tillgängliga mjukvaror som existerar 
för att få en klarare bild av vilka lösningar som finns. Samt vad skillnaden egentligen 
är mellan dessa mjukvaror om de skulle implementeras i en centraliserad 
laborationsmiljö. Vilken funktionalitet är egentligen viktig i sammanhanget med 
hänsyn till de krav som finns på miljön? Det är viktigt att ta hänsyn till kraven på 
miljön eftersom detta skiljer sig väldigt mycket mellan olika kurser (jfr. avsnitt 2.5.4 
och 2.5.1). 

Li (2009) och Li (2010) berör mycket kortfattat mjukvaror som berör centraliserade 
laborationsmiljöer, hypervisorer med stöd för centralisering. Skillnaden jämfört mot 
Lis arbeten kommer vara att detta arbete kommer gå djupare in på flera olika 
mjukvaror och dess specifika funktionalitet. Detta är viktigt för att kunna avgöra vad i 
de specifika mjukvarorna som kurserna i laborationsmiljön verkligen behöver. 

Till skillnad från Li (2009; 2010) bidrar detta arbete med en grund för implementation 
av en centraliserad laborationslösning för distansstudier för kurser med 
laborationsmoment. Resultatet från arbetet kommer ge anvisning om olika kurser 
skiljer sig ifrån varandra vad beträffar miljöns systemkrav. Arbetet kommer även mer 
ingående jämföra de valda mjukvarorna på funktionsnivå för att lättare se vad 
skillnaderna egentligen består av. Utdata ifrån hela arbetet är applicerbara resultat att 
använda vid en eventuell implementation av en stor centraliserad laborationsmiljö. 

Eftersom inget tidigare arbete påträffats med just dessa aspekter är det därför 
motiverat att göra ett arbete som undersöker dessa aspekter kring centraliserade 
laborationsmiljöer avsedda för utbildning.  
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4 Metod 

Denna punkt kommer ta upp vilken undersökningsmetod som kommer att användas i 
arbetet. Metoden är tänkt att vara iterativ och de delpunkter som beskrivs kommer 
fungera som en iterativ process genom hela arbetet. 

4.1 Litteraturstudie 

I de mjukvaror som väljs ut att undersökas kommer en litteraturstudie att göras för att 
hitta mjukvarornas funktionalitet. Undersökning kommer göras i mjukvarornas 
tillgängliga dokumentation. Tredjepartsdokumentation såsom tillgängliga guider på 
internet kommer också undersökas för att dels identifiera vilken funktionalitet som 
mjukvaran har men också hitta funktionalitet med eventuellt svag funktionalitetsgrad.  

De hittade funktionerna kommer sedan sättas i en kontext med hjälp av scenarier från 
avsnitt 2.5 för hur de skulle kunna implementeras. En gradering kommer även att 
göras för hur viktig hittad funktionalitet är i relation till kontext. Graderingen kommer 
göras genom att ge ut en enkät till ansvariga lärare i respektive kurs där funktionerna  
beskrivs och läraren får göra en gradering hur viktig funktionen anses vara från ett 
(behövs ej) till sex (mycket viktig). Enkäten kommer inte beskriva vilka mjukvaror 
som har respektive funktion. Det är i denna fas viktigt att identifiera funktioner i 
respektive mjukvara som är av vikt att titta närmare på vid testningen av mjukvarorna 
(se avsnitt 4.2). Utdata ifrån denna fas kommer vara en lista med funktionalitet som 
bedöms vara viktig i en centraliserad miljö. 

4.1.1 Krav på mjukvaran till studien 

För att kunna göra ett urval av mjukvaror som ska testas måste först de generella krav 
som finns på scenarierna redovisas (se avsnitt 2.5). Dessa krav kommer delas upp i ett 
antal kategorier: skalbarhet, administrationsvänlighet, användarisolering och 
dokumentation. 

Skalbarhetskrav: 

• Stöd för x86-64 processorarkitektur för att kunna hantera modern hårdvara. 

• Stort stöd för många operativsystem och få begränsningar finns i att 
exempelvis köra både Unix/Linux- och Windowsbaserade gästoperativsystem 
för att möta scenariernas krav (se avsnitt 2.5). 

• Lösning för att hantera RAM-minne effektivt och återanvändning (Se avsnitt 
2.3.3) av minnesinnehåll (memory pages) eller att mycket resurser tillåts med 
hjälp av klustring. Anledningen är att mycket resurser kommer behövas i 
laborationsmiljön, speciellt RAM-minne och hårddiskutrymme (se avsnitt 
2.5.2). 

• Stöd för iSCSI och NFS, protokoll för nätverkslagring med möjlighet till hög 
prestanda. 

Distanskrav: 

• Användargränssnittet ska vara möjligt att använda på en vanligt 
förekommande bredbandsanslutning med minst 8 Mbit. Enligt PTS (2011) 
statistik hade 90,75 % av Sveriges befolkning tillgång till minst 10 Mbit år 
2011. 
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Administrationsvänlighetskrav: 

• Möjlighet till automation av skapande av användare och grupper (exempelvis 
skripting). Alternativt att detta sköts extern genom katalogtjänst. 

• Enkel administration via någon form av grafiskt gränssnitt för administratör 
och användare. 

• Möjligt för användaren att skapa egna virtuella maskiner. 

Användarisolering: 

• Användaren ska endast ha tillgång till de resurser som den blivit tilldelad. 

• Garanti av en viss resursnivå till varje användare när servrarna är 
överbelastade med många användare. Alternativt att mjukvaran har en metod 
att hantera problematiken genom omfördelning av resurser. 

Dokumentation: 

• Detaljerad dokumentation som förklarar mjukvarans funktionalitet med 
konfigurationsexempel. 

Licens: 

• Ifall mjukvaran kräver licens måste en licensklass som stödjer utvärdering av 
mjukvaran existera. Exempelvis få eller inga begränsningar under ett visst 
antal dagar. 

4.1.2 Alternativ metod & diskussion 

Alternativ metod till att göra en litteraturstudie hade i detta arbete varit att göra en 
fallstudie av existerande implementationer hos andra universitet eller hos 
utbildningsföretag. En fallstudie hade kunnat utmynna till vilken funktionalitet som är 
viktig likt en litteraturstudie. Problemet med fallstudien är att endast den 
funktionalitet som implementerats kommer finnas med. Fler funktioner som finns 
med i dokumentationen kan tänkbart vara intressanta som då helt missas. Alternativet 
är då att kombinera fallstudie med litteraturstudie för att få ut intressantare resultat 
och aspekter ifrån verkliga situationer. Eftersom arbetet i slutändan har en 
verklighetsbaserad kontext ifrån universitetskurser anses fallstudie i detta arbete som 
mindre relevant. 

4.2 Testning av mjukvarorna 

Virtualiseringsmjukvarorna kommer testas genom att installeras i en laborativ miljö. 
Denna miljö kommer efterspegla en riktig laborationsmiljö genom att temporära 
testkonton skapas och virtuella maskiner skapas från dessa användarkonton. 
Installation kommer utgå ifrån den tillgängliga dokumentation som tidigare påträffats 
från litteraturstudien. Testmiljön kommer eftersträva att vara så lik en mindre 
laborationsmiljö som möjligt. Indata till testningsfasen är resultatet av litteraturstudien 
och utdata ifrån testningen kommer sedan användas i själva genomförandefasen där 
funktionaliteten sätts i en verklighetsanknuten kontext. Själva testningen kommer 
genomföras genom att sätta upp studentkonton för att efterspegla en riktig kurs. I 
dessa studentkonton kommer virtuella maskiner sättas upp i syfte att testa prestandan 
hos de olika mjukvarorna för att se om det finns någon märkbar skillnad. En av 
prestandatesterna kommer vara att beräkna decimaler på pi hos flera virtuella 
maskiner samtidigt. Detta kommer visa om varje användare får en godtyckligt rättvis 
andel av processorn, hur väl schemaläggaren schemalägger mellan användare i 



  

22 

systemet. Ytterligare en test kommer göras som är vanligt förekommande för bland 
annat Windowsadministration är att testa omstartstid för Windows 7 installationer. 
Detta är främst vanligt förekommande vid början av en laboration när många 
studenter börjar med samma sak. För att se relevansen av att implementera systemet 
för distansstudier kommer även en bandbreddstest göras. Detta för att se hur mycket 
bandbredd en student som utför en vanligt förekommande administrativ uppgift 
förbrukar, hur mycket bandbredd som behövs för att fortfarande kunna använda 
systemet. Systemkrav på den centraliserade miljön såsom mängd RAM-minne, CPU-
hastighet samt krav på lagring kommer löpande dokumenteras. En test kommer 
utföras som visar hur många virtuella maskiner i varje kurs som varje 
virtualiseringsmjukvara kan starta innan det blir ohållbart att använda det. 
Systemkraven kan variera eftersom mjukvarorna hanterar hårdvaran med stora 
olikheter. 

Utdata ifrån denna fas kommer vara data som påvisar hur systemet presterar i testerna. 
Det kommer även vara möjligt att se hur mycket resurser som kommer behövas i 
relation till respektive mjukvara för varje kurs. 

4.2.1 Alternativ metod & diskussion 

Alternativet till att skapa fiktiva studentkonton och försöka simulera en verklig miljö 
genom att utföra laborationerna på det centrala systemet hade varit att testa miljön i en 
riktig kurs alternativt ha en testgrupp. Problemet med att använda en virtuell testmiljö 
i en verklig kurs kan vara många, exempelvis oförutsedda problem som stör hela 
kursens gång. Men att inrätta en testgrupp med studenter som får laborera i systemet 
hade varit en realistisk alternativ metod. För att inrätta en testgrupp krävs dock ett 
fungerande virtuellt system som använder den funktionalitet som krävs. Det innebär 
att denna testgrupp i så fall skulle behöva sättas in efter testningsfasen och innan 
genomförandefasen när funktionalitetstestningen redan är gjord. Relevansen med en 
testgrupp blir då lägre eftersom huvuddelen av resultatet redan finns. Testgruppen 
skulle kunna bekräfta resultatet ifrån funktionalitetstestningen, en så ingående 
undersökning är utanför denna rapports omfattning. 

4.3 Genomförande & analys 

Genomförandefasen kommer utgå ifrån den datainsamling som gjorts i tidigare faser. 
En lista med tillgänglig funktionalitet kommer vara indata till denna slutfas. 
Slutförandet kommer utmynna till att en lista med funktionalitet mappat till en verklig 
kontext. I detta fall kommer scenarierna handla om utbildningsrelaterade laborations-
miljöer och olika typer av laborationer i datalogikurser. Diskussioner kommer föras 
om eventuella problem som påträffats vid testningen av mjukvaran. En samman-
ställning av systemkrav i relation till respektive mjukvara och scenario kommer 
skapas. I analysfasen kommer beräkningar utföras som kommer att visa hur många 
licenser och dess kostnad utefter ett uppställt scenario som innehåller de kurser arbetet 
behandlar. 

4.3.1 Alternativ metod & diskussion 

Alternativet till metoden som beskrivs under genomförandefasen hade varit att utföra 
en implementation och skapa en skarp miljö av den mjukvara som bäst lämpas i 
respektive scenario. Sedan skulle det vara möjligt att låta studenter använda systemet i 
en av de kurser som arbetet tar upp för att sedan kunna göra en initial utvärdering. Då 
skulle relevansen av resultatet från tidigare faser kunna bekräftas direkt. Problemet är 
att detta arbete utförs med begränsade tidsramar och resurser. En skarp 
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implementation skulle istället kunna vara ett fortsatt arbete där resultatet ifrån 
genomförandefasen ligger till grund. 

4.3.2 Förväntningar av resultatet 

Resultatet från detta arbete förväntas ge en klarare bild till en systemadministratör och 
lärare om vilket lösning att implementera i en laborationsmiljö avsedd för utbildning. 
Arbetet kommer även kunna ge en rekommendation till utbildningsorganisationer och 
skolor hur en utbildningsmiljö kan effektiviseras inom systemadministrationsinriktade 
kurser. Ett annat resultat kommer även förväntas vara hur datorresurser kan användas 
mer effektivt i utbildningsmiljöer. 

4.4 Urval av mjukvaror 

För att hitta lämpliga mjukvaror har både vetenskapliga (ACM, Springer m.fl.) och 
allmänna sökmotorer (Google, Bing m.fl.) använts på Internet. Resurser som 
tidskrifter både i tryckt form och på nätet (Computer Sweden, Datormagazin, IDG 
m.fl) samt tillhörande recensioner av olika tekniker har tittats närmare på. 

Det som eftersökts till detta arbete är mjukvaror som uppfyller grundkraven (se 
avsnitt 4.3.3). 

De mjukvaror som påträffats passa in på kraven är dels VMWare vSphere 5 
tillsammans med VMWare vCenter som är ett centralt administrationsgränssnitt för 
klusterlösningar med flera vSphere-noder med hypervisorn ESXi. Nästa mjukvara är 
Red Hat Virtualization 3 som bygger på hypervisorn KVM (se avsnitt 2.3.3). Red Hat 
Virtualization använder KVM i grunden men har ett välutvecklat separat 
administrationsgränssnitt och användargränssnitt. 

Proxmox VE har även varit en kandidat men eftersom någon form av funktion att 
kunna begränsa användares resurser inte existerar och att rättighetshanteringen inte 
kan styras på ett tillfredställande sätt uppfyller mjukvaran inte kraven. Proxmox 
skriver i sin dokumentation (Proxmox, 2012) att detta är något som kommer att 
implementeras och därför kan denna lösning vara en framtida kandidat som dessutom 
är tillgänglig som öppen källkod. Red Hat Enterprise Virtualization uppfyller detta 
krav något bättre men inte helt tillfredställande. Red Hat har snarare en väg runt detta 
genom att introducera en användarportal. I användarportalen har den enskilda 
användaren möjlighet att skapa nya virtuella maskiner utefter ett antal systemmallar 
(templates). Dessa mallar är i sig begränsade med avseende på hur mycket resurser 
som en användare kan få per virtuell maskin. 
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5 Resultat 

Detta avsnitt kommer börja med att presentera den funktionalitet som påträffats i 
respektive mjukvara. Funktionaliteten kommer sedan graderas utefter de scenarier 
som satts upp för arbetet (se avsnitt 2.5). 

5.1 Identifierad funktionalitet 

En studie har utförts med de valda mjukvarorna. Studien består dels av en 
litteraturstudie men även verifiering av funktionaliteten genom att testinstallera 
mjukvaran och kontrollera hur och om funktionen fungerar. Detta avsnitt kommer 
kort diskutera igenom identifierad funktionalitet i respektive mjukvara. Resultatet 
ifrån den identifierade funktionaliteten kan hittas i bilaga 9 i form av en tabell 
uppställd som en överblickbar jämförelse mellan mjukvarorna. 

5.1.1 Jämförelse mellan VMWare vSphere och Red Hat Virtualization 3 

VMWare vSphere är den mjukvara som påträffats med störst urval av funktioner. Vad 
som påträffats är att vSphere verkar vara en produkt som är betydligt mer 
marknadsfärdig än Red Hat i vissa aspekter. Exempelvis har vSphere ett avancerat 
rättighetssystem med 260 olika valbara rättigheter om vad en användare eller 
administratör kan utföra för uppgifter i systemet. Detta gör det möjligt att finjustera 
vad en användare kan utföra på ett mer ingående sätt än hos Red Hat som bara har 21 
olika nivåer i dess rättighetssystem. Det verkar även som att VMWare och Red Hat 
har tänkt på lite olika saker vid utvecklingen av virtualiseringsmiljön. Red Hat har 
valt att ha en inriktning för webbgränssnitt, något som är tillval hos VMWare. En 
annan sak som noterades vid installation av grafikintensiva operativsystem är att 
VMWare konsoll klarar att hantera grafik betydligt bättre än Red Hat tillsammans 
med SPICE-protokollet. I Windows 7 samt Ubuntu 11.10 flöt animationer på lika bra 
som ett icke-virtualiserat system med VMWare. Red Hat hade lite problem med att 
göra en installation genom den grafiska installationshanteraren, den låste sig gång på 
gång. När väl en installation lyckats och operativsystemet startat så var det grafiska 
gränssnittet mycket långsamt. Detta är till följd av att VMWare har stöd för 
mjukvarubaserad grafikacceleration samt även 3D-acceleration, något som Red Hat 
inte har. Viktigt att poängtera att denna 3D-acceleration är i huvudsak till för att 
hjälpa upp effekter och animationer i operativsystem och inte till avancerade 
applikationer såsom grafikutveckling i spel eller liknande. Windows 7 fungerade 
betydligt bättre än Ubuntu under Red Hat. Detta kan vara ett problem om 
grafikintensiva operativsystem måste användas. 

Red Hat har även valt att erbjuda användare i systemet ett betydligt enklare webb-
gränssnitt än för administratörerna. Detta är något som kan vara en fördel om miljön 
ska användas för att erbjuda virtualiserade servrar till kunder som bara har intresse i 
att komma åt sina virtuella maskiner. I den miljön som arbetet relaterar till, 
laborationsmiljöer på högskolor, är ett väldigt användarvänligt system nödvändigtvis 
inte alltid en fördel. Speciellt för kurser inom nätverks- & systemadministration som 
utbildar framtida systemadministratörer är det viktigt att studenter kommer i kontakt 
med och kan känna sig bekväma med moderna och avancerade teknologier. I dessa 
fall är det fördel med att låta studenterna ha ett gränssnitt som är mer likt ett 
administratörsgränssnitt med många valmöjligheter, snarare än ett användarorienterad 
gränssnitt. I andra kurser som exempelvis rena programmeringskurser kan det vara 
viktigare för studenten att snabbt få tillgång till sina virtuella maskiner på ett enkelt 
sätt. 
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5.2 Gradering av funktionalitet 

Den funktionalitet som påträffats relevant för kurserna har graderats ifrån 1 till 6 där 1 
är ”behövs ej” och 6 är ”mycket viktig”. Den funktionalitet som ansetts vara viktig 
kan hittas i bilaga 11. Det är viktigt att graderingen av funktionaliteten liknar de krav 
som kommer finnas på den miljö om en verklig implementation utförs. Av denna 
anledning har en enkät skickats ut till kursansvariga, laborationsansvariga och även 
examinatorer i den mån det har varit relevant. Relevansen bestämdes genom att 
efterfråga vilken roll personerna har i kurserna. Totalt har nio utskick gjorts till fem 
olika personer och åtta svar har mottagits ifrån fyra personer. Bilaga 11 presenterar 
data som framkommit ifrån undersökningen. Anledningen till att fler svar mottagits än 
antalet tillfrågade personer är att samma person kan vara delaktig i flera kurser. I 
exempelvis Windowsadministration är kursansvarig lärare också laborationsansvarig 
medan examinatorn inte har någon undervisande roll i kursen. Relevanta personer är 
de som är delaktiga i kurserna och har en roll helt eller delvis knuten till de tekniska 
delarna i kurserna. På så sätt blir relevansen av resultatet högre än om bara en 
uppskattning skulle gjorts av graderingen. De grafer som presenteras i underavsnitten 
är utformade med linjer mellan punkterna, viktigt att nämna att dessa linjer inte 
representerar någon form av relation eller mönster. Grafernas linjer är i detta fall 
endast till för att öka läsbarheten. 

5.2.1 Windowsadministration 

Den tillfrågning som gjordes till kursansvarig i Windowsadministrationskursen (se 
figur 8) påvisar att användarvänlighet är något som inte är prioriterat. Anledningen till 
detta är att de studenter som läser kursen (blivande systemadministratörer) förväntas 
kunna hantera de flesta former av administratörsgränssnitt. Att kunna ta 
ögonblicksbilder är något som inte uppmuntras i denna kurs, eftersom det kan ställa 
till med problem i exempelvis katalogtjänstinstallationer. Därav är fråga 4 lågt 
graderad. De funktioner som utmärker sig som extra viktiga är att kunna skapa 
systemmallar för att snabbt komma igång med laborationen. Även att ha ett 
välutvecklat rättighetssystem samt på en mer detaljerad nivå kunna styra användarnas 
resursanvändning. Vidare är loggning samt minnesåteranvändning kritiska. Loggning 
för att kunna se om någon del i systemet är överbelastat och teknik för 
minnesåteranvändning för att kursen kräver en enorm mängd minne (ca 6 GB per 
student). En annan kritisk funktionalitet är att kunna skapa privata nätverk för att 
kunna simulera flera platser då detta är något som är en del av laborationsuppgiften. 

 

 
Figur 8 - Resultat enkätsvar Windowsadministration 
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5.2.2 Unixadministration 

Unixadministrationskursens krav på funktionalitet är till stor del lik de krav som finns 
i Windowsadministrationen (se figur 9). Systemmallar är återigen viktigt för att 
studenten ska slippa göra varje installation helt från början. Värt att nämna är att det 
finns en pedagogisk baksida med systemmallar; ifall de används i varje kurs är risken 
att studenten inte får tillräcklig mängdträning på att utföra installationer av olika 
operativsystem. Vidare är att klusternoder kan balansera sin belastning på ett jämt sätt 
och att möjlighet till att ta ögonblicksbilder något som är graderat till viktigt. I denna 
kurs används inte tjänster som på ett tydligt sätt får problem när en återställning ifrån 
en tidigare ögonblicksbild utförs. Av denna anledning är det relevant att ge studenten 
denna möjlighet då den är tidsbesparande när exempelvis vid konfigurationsfel som är 
svårt att hitta. Viktigt funktionalitet är även att kunna ha ett utvecklat rättighetssystem 
så att det går att styra användarna till vad de har rätt att utföra i systemet. Samt att 
kunna begränsa CPU- och RAM-resurserna per användare så att de bara får tillgång 
till precis den mängd resurser som behövs. Att live-migrering kan utföras så att 
systemet kan föra över virtuella maskiner mellan klusternoder utan att de behöver 
stängas av är graderad som en viktig funktionalitet. Detta är en förutsättning för att 
klusternoderna ska kunna resursbalansera automatiskt. Loggning är viktigt så att det 
går att spåra problemkällor men även att mjukvaran har en fungerande scriptingmiljö. 
Exempelvis kan det vara problematiskt att inte ha möjlighet att göra script på vanligt 
förekommande administrativa uppgifter såsom att sätta rättigheter på användare. Att 
ha stöd för att återanvända minnesinnehåll är något mindre viktigt än i exempelvis 
Windowsadministrationskursen. En anledning till detta är att Unix-/Linuxsystem inte 
behöver fullt så mycket RAM-minne som Windows. Precis som i Windows-
administrationskursen är det även kritiskt att kunna sätta upp privata nätverk då denna 
laboration, liksom Windowsadministrationen, innehåller att simulera flera platser. 

 

 
Figur 9 - Resultat enkätsvar unixadministration 

 

5.2.3 Operativsystem 

I Operativsystemskursen var det relevant att tillfråga både labbansvarig, examinator 
och kursansvarig (se figur 10). Detta eftersom alla dessa parter har teknisk delaktighet 
i kursen och har kunskap om laborationer och aspekter kring detta som är relevant för 
undersökningen. Det som utmärker sig är att systemmallar återigen är väldigt viktigt. 
Ögonblicksbilder har däremot väldigt liten relevans i kursen enligt examinatorn och 
den labbansvarige. Motiveringen till detta är att det är så lite jobb med att åter-
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installera operativsystemet Minix och kravet på att studenten dokumenterar vad som 
utförts är väldigt viktigt. Att klustret kan balansera automatiskt är viktigt enligt 
labbansvarig och kursansvarig lärare. Detta är dock i realiteten inte lika relevant som i 
exempelvis Windows-/Unixadministrationskurserna eftersom Minix är ett väldigt litet 
operativsystem med små systemkrav. Relevant möjlighet till att sätta rättigheter är 
viktigt så att studenterna i kursen blir separerade. Ett enkelarbetat webbinterface är 
också viktigt eftersom studenterna inte har systemadministration som huvudsaklig 
inriktning. Stödet för loggning har nedprioriterats av labbansvarig och kursansvarig 
lärare vilket kan vara relevant eftersom huvudsaklig uppgift loggningen kommer ha är 
att spåra resursförbrukningen, från denna kurs kommer resursförbrukningen av 
åtminstone RAM-minne inte vara väldigt hög. En utmärkande sak jämfört med 
Windows-/Unixadministrationskursena är att Operativsystemskursen inte har behovet 
av privata nätverk; kursen går helt enkelt inte ut på att simulera flera geografiska 
platser, kursen är till för att lära ut operativsystemets beståndsdelar. 

 

 
Figur 10 - Resultat från enkätsvar operativsystem 

 

5.2.4 Informationssäkerhet 

För Informationssäkerhetskursen var labbansvarig lärare tillfrågad och svar på de 
frågor som ansågs vara viktigast kan ses i figur 11. Likt de flesta tidigare kurser går 
det att se att mönstret är ungefär detsamma. Det är bland annat viktigt med en 
funktion för systemmallar samt att det finns ett webbgränssnitt och fungerande 
rättighetssystem. Vidare är även stöd för en scriptingmiljö samt att ha gott stöd för 
lagringsprotokoll viktigt för att kunna upprätthålla en fungerande miljö.  

Denna kurs har inte som huvudmål att lära studenten att installera och sätta upp 
system, den går ut på att lära ut informationssäkerhet. Därför är framförallt stöd för 
script viktigt eftersom läraren kommer sätta upp studenternas grundsystem från 
början. Om många studenter läser kursen kan detta vara en tidskrävande process om 
inte någon form av automation finns tillgängligt. 

Saker som nedprioriterats är att kunna sätta resursmängd per student, detta är något 
som indirekt görs när läraren skapar de virtuella maskinerna. Det är möjligt att sätta så 
att studenten får en fast mängd minne i denna process. Detta är viktigare när studenten 
själv ska skapa de virutella maskinerna i miljön, det skulle då vara möjligt att sätta en 
tydlig maxbegränsning per student. Eftersom det är blivande systemadministratörer 
som läser denna kurs är kravet på användargränssnitt inte så högt, det skulle kunna 
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fungera lika bra med ett kommandoradsgränssnitt. Speciellt eftersom hela 
laborationens utförande är just i ett kommandogradsgränssnitt. Att kunna ta 
ögonblicksbilder och att kunna läsa från lokala CD/DVD samt USB-enheter är inte så 
viktigt i denna kurs. Det är viktigare att studenten har inblick i sin konfiguration av 
systemen ur ett informationssäkerhetsmässigt perspektiv. Om något händer som 
studenten inte vet, kanske är det bättre att börja om ifrån en systemmall istället. 
CD/DVD/USB-vidarebefodring till studentens lokala dator behövs inte i denna kurs 
eftersom studenten kan överföra eventuella filer över SSH eller ett lämpligt 
filöverföringsprotokoll istället. SSH är dessutom är en enklare process eftersom 
CD/DVD-skivor och USB-enheter först måste ”monteras” om exempelvis en 
textbaserad Linuxdistribution körs, ”montering” innebär att enheten görs tillgänglig 
med en sökväg. 

 

 
Figur 11 - Resultat enkätsvar informationssäkerhet 

 

5.2.5 Scriptprogrammering 

Figur 12 visar resultatet ifrån enkätsvaren där labbansvarig och kursansvarig lärare i 
Scriptprogrammeringskursen på Högskolan i Skövde. Denna kurs riktar sig både till 
blivande systemadministratörer men även andra programmeringsintresserade 
studenter. Kursen har som mål att lära ut programmering i scriptspråk och inte i första 
hand systemadministration. Av denna anledning och att studenten ska ha tid över till 
programmering och inte massa annat systemrelaterat runt omkring miljön är det 
viktigt med ett relativt enkelarbetat grafiskt gränssnitt (se fråga 1 i figur 12). Likaså är 
även systemmallar en viktig del av de orsaker som tidigare omnämnts. Att ett 
webbgränssnitt finns och att resursbegränsning per student finns är något som 
favoriseras av den kursansvarige läraren. En anledning till att resursbegränsning kan 
vara viktigt är att Powershell med Windows Server 2008 R2 används som en del i 
kursens nuvarande utformning. Loggning samt scripting är också relativt viktigt, 
åtminstone scripting. Det råder delade meningar om loggningsfunktionen men nämnas 
kan är att det kan vara viktigt att läraren ska kunna följa resursförbrukningen för att se 
om någon students system har problem, en tänkbar aspekt som kan appliceras på alla 
kurser i detta arbete. Vad beträffar scriptmiljön är den en viktig del om det är tänkt att 
läraren ska sätta upp fördefinierade maskiner åt studenten. Om studenten ska sätta upp 
detta själv utifrån en tillgänglig systemmall är scripting inte fullt så viktig för just 
denna uppgift. Men att det kan finnas andra uppgifter som måste automatiseras, 
exempelvis att sätta eller förändra rättigheter på studenternas virtuella maskiner. 
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Figur 12 - Resultat enkätsvar scriptprogrammering 

 

5.3 Testning av mjukvarorna 

Detta avsnitt kommer gå igenom resultatet utifrån utförda prestandatester hos 
respektive mjukvara. En diskussion kommer löpande föras om saker som är viktigt att 
tänka på vid en implementation som uppmärksammats men inte direkt visas av 
resultaten. Varje test utfördes på datorer med likadan hårdvara (se tabell 10). 

 

Antal noder 2 st 

Modell HP dc7900 

CPU Intel Core 2 Duo 3,0 GHz (tvåkärnig) 

RAM-minne 8 GB 

HDD 160 GB 7200 RPM  

Tabell 10 - Tabell över hårdvara hos respektive klusternod 

5.3.1 Beräkningstest 

I beräkningstestet användes tio installationer av Cent OS 6.2 där varje virtuell maskin 
utförde en beräkning. Denna beräkning synkroniserades till att ske samtidigt med 
hjälp av NTP (Network Time Protocol), tidsynkroniseringen gjordes emot KTH 
(Kungliga Tekniska Högskolan) ifrån samtliga maskiner. Den beräkning som utfördes 
var att räkna ut decimaler på pi med hjälp av trigonometri (se nedan). Syftet med 
testen är att kunna se om det är skillnad i hur väl mjuvarorna är kapabla till en jämn 
schemaläggning av processorn per användare. Viktigt att notera är att detta inte är en 
vedertagen metod; anledningen till att denna metod valdes är att få till maximal 
belastning hos CPU under en begränsad tid. Att metoden inte är beprövad 
vetenskapligt tidigare kan vara en fördel eftersom beräkningen inte på något sätt är 
optimerad för miljön. En användares användningsmönster är nödvändigtvis inte heller 
optimerad eller beprövad i dessa miljöer. Om någon mjukvara har problem med 
schemaläggning av CPU-tid mellan virtuella maskiner och användare i  systemet så 
kommer detta test visa stora variationer mellan de virtuella maskinerna och även 
mellan de olika testerna. Detta är viktigt att kunna se innan en tänkbar implementation 
av någon hypervisor. Beräkningen bestod i att räkna ut pi enligt: π = 4 arctan 1. 
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Beräkningen utfördes med hjälp av ett schemalagt script som kördes samtidigt på 
samtliga maskiner med tvåminutersintervall. Scriptet tar ut 5000 decimaler på 
beräkningen. För att få ut exekveringstiden används kommandot ”time”. 

 

#!/bin/bash 

time echo "scale=5000; a(1)*4" | bc -l 

 

Resultatet ifrån Red Hat Virtualization 3 (se figur 13) påvisar att tiden för slutförande 
varierar mellan ca 51 sekunder till 1 minut och 9 sekunder. Varje användare får en 
varierande del CPU-kraft, variationen är dock förhållandevis liten.  

 

 
Figur 13 - Beräkningstest under Red Hat med 2 nod kluster 

 

Figur 14 visar de sammantagna medelvärden ifrån grafen i figur 13. Vad värdena 
visar är att varje test avviker mycket lite för varandra (jfr. rådata i bilaga 12). Det rör 
sig om max 5 sekunders differens i medel. 
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Figur 14 - Graf över medelvärden för Red Hat 

 

Identiskt test utfört med VMWare vSphere ger ett mycket jämt resultat per virtuell 
maskin (se figur 15). Till skillnad från samma test utfört under Red Hat har varje 
virtuell maskin skillnad i beräkningstid på några sekunder. Det går även tydligt se att 
det är ett balanserat kluster maskinerna körs på. Hälften av maskinerna ligger på en 
nod och hälften på en annan. Det är ett högst troligt antagande att de två likartade 
kurvorna på grafen i figur 15 betyder olika klusternoder. Värt att nämna är att samma 
hårdvara användes på båda noderna och variationen kan ha många orsaker. En av 
orsakerna kan vara att hårdvaran hos båda noderna har ett ojämnt slitage och presterar 
därför inte helt lika. 

 

 
Figur 15 - Beräkningstest under VMWare vSphere med 2 nod kluster 
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Det är fascinerande att se medelvärdena ifrån VMWare vSphere. Medelskillnaden är 
bara ett fåtal bråkdelars sekunder mellan varje test (se figur 16). Detta jämna resultat 
kan ha programspecifika orsaker. Det kan ha att göra med hur mjukvarans tid 
rapporteras ifrån grundsystemet till den virtuella maskinen. 

 

 
Figur 16 - Graf över medelvärden för VMWare vSphere 5 

 

5.3.2 Omstartstest 

Tillvägagångssättet för omstartstest var att låta tio stycken virtuella maskiner med 
Windows 7 starta om sig tidsynkroniserat med NTP och ett omstartskript. För att 
samtliga maskiner ska hinna starta om innan nästa omstart påbörjas utfördes testerna 
en gång i kvarten. Tiden uppmättes genom att ta det värde som operativsystemet 
rapporterar i loggen. Denna mätning rapporterar sedan hur många millisekunder det 
tar att ladda hela operativsystemet exklusive inloggning. Detta test ger en indikation 
på hur väl mjukvarorna presterar i en vanligt förkommande uppgift när miljön är 
belastad. Förhoppningen är att även se om det finns prestandaskillnader mellan 
mjukvarorna. Som figur 17 påvisar tar det omkring 70000 till 120000ms (ca 1 till 2 
minuter) att starta om tio installationer av Windows 7 samtidigt (se även rådata i 
bilaga 13). 
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Figur 17 - Omstartstest Win 7 under Red Hat Virtualization 3 med 2 nod kluster 

 

Figur 18 visar medelvärden för de resultat som presenteras i figur 17. Det värde som 
visas över varje låddiagram representerar det sammantagna medelvärdet för varje 
utfört test. Medelvärdet varierar ifrån 96839 (ca 97 sekunder) till 141401ms (ca 141 
sekunder). Det går att urskilja en liten negativ lutning ifrån början av testerna till 
slutet. Detta kan bero på att minnesdelningstekniken KSM tar lite tid på sig att skanna 
minnet för vilket minnesinnehåll som ska delas mellan de virtuella maskinerna. Detta 
är dock inte bekräftat och det kan finnas andra bakomliggande orsaker. 

 

 
Figur 18 - Medelvärdesgraf över Red Hat Virtualization 3 
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VMWare vSphere skiljer sig något ifrån Red Hat (se figur 19). Det är ungefär halva 
uppstartstiden på tio installationer av Windows 7, ca 60000 till 95000 ms vilket 
motsvarar ca 1 till 1,5 minut. 

 

 
Figur 19 - Omstartstest Win 7 under VMWare vSphere 5 med 2 nod kluster 

 

I figur 20 visas de medelvärden ifrån resultatet av omstartstestningen av VMWare 
vSphere 5. Värdena över varje graf är återigen det medelvärde ifrån samtliga virtuella 
maskiner under varje test. Det som går att säga med säkerhet är att det inte är några 
stora avvikelser mellan varje test och bekräftas av grafen i figur 19 som även visar ett 
relativt jämt resultat mellan varje virtuell maskin. Detta kan betyda att 
schemaläggningen av resurserna mellan de virtuella maskinerna sker på ett jämt sätt i 
systemet. 

 

 
Figur 20 - Medelvärdesgraf VMWare vSphere 5 
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5.3.3 Bandbreddstest distans 

För att kunna testa mjukvarorna utfördes även tester på distans. En 24 Mbit ADSL-
uppkoppling som begränsades till olika hastighetsnivåer. Platsen som testen utfördes 
var ca 4 mil ifrån den ort där virtualiseringsmiljön är placerad där uppkopplingen ger 
en extra fördröjning på trafiken med ca 41 ms. Hastighetsnivåerna som simulerades är 
hastigheter på ADSL-uppkopplingar som ofta kan hittas hos internetleverantörer. 
Varje test utfördes på samma sätt, ett inspelat makro med hjälp av mjukvaran 
”Winautomation” som utförde ett antal vanliga administrativa uppgifter med ett 
studentkonto. I detta fall innefattade testet följande flöde:  

 

1. Att starta webbläsaren och välja länken till webbgränssnittet 

2. Logga in 

3. Starta en förinstallerad virtuell maskin med Windows Server 2008 R2 

4. Vänta på uppstart 

5. Stäng av operativsystemet genom att välja ”Start -> Stäng av” 

6. Vänta på avstängning 

7. Logga ut ur systemet 

 

Testerna utfördes för att kunna se om det är något i mjukvarorna som hjälper till om 
bandbredden är låg, exempelvis genom att sänka trafikmängden med någon metod. 
Detta kunde dock inte märkas på de tester som utfördes, utan trafikmängden låg 
relativt jämt (se bilaga 14) oavsett hastighet på internetuppkopplingen för båda 
mjukvarorna. Figur 21 visar att Red Hat ligger på en medelförbrukning om ca 4,5 MB 
nedladdning per test för att utföra det fördefinierade testet. Värt att nämna att från 
början planerades även att testa med 512 Kbit ned och 512 Kbit upp, men ingen av 
mjukvarorna gick att använda med denna hastighet. 

 

 
Figur 21 - Distanstest med Red Hat Virtualization 3 
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Den påträffade procentuella användningen av internetanslutningen kan ses i figur 22. 
Diagrammet bekräftar att ungefär samma trafikmängd används även på långsammare 
internetanslutningar. Här går det att se att vid 2 Mbit kan upp till 20 % av internet-
anslutningen användas till att kommunicera med den virtuella miljön. 

 

 
Figur 22 - Procentuell användning av anslutningen 

 

Figur 23 visar att samma flöde i uppgiften ger en lägre bandbreddsförbrukning hos 
VMWare vSphere jämfört mot Red Hat. Miljön var dock fortfarande tillräckligt 
användbar för att starta upp en server och aktivera ett annat fjärrprotokoll, exempelvis 
RDP (Remote Desktop Protocol). I samband med utformandet av testet observerades 
det att när den virtuella maskinen nås genom RDP så var det möjligt att utan hinder 
använda miljön ända ner till 512 Kbit dubbelriktad bandbredd, detta gäller för båda 
mjukvarorna. RDP är inte direkt sammankopplad med själva mjukvarorna, det krävs 
stöd i operativsystemet för att kunna använda detta protokoll. Bandbreddsproblem kan 
lösas även i terminalbaserade Linuxsystem genom att aktivera SSH.  

 

 
Figur 23 - Distanstest med VMWare vSphere 
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Till skillnad från Red Hats 20 % användning så har VMWare vSphere 5 sina toppar 
på 7 % maximal användning vid 2 Mbit nedhastighet (se figur 24). 

 

 
Figur 24 - Procentuell användning av anslutning för VMWare vSphere 5 

 

5.3.4 Kursspecifik testning 

En viktig del i arbetet är att utreda hur mycket resurser som systemet använder. Den 
mest kritiska och begränsade resursen kommer vara RAM-minne. Detta beror på att 
många kurser är oerhört beroende av mycket minne, exempelvis Windows-
administration med ett ungefärligt krav på ca 6 GB per student. I detta test sattes det 
upp samma uppsättning virtuella maskiner som varje kurs använder. Dessa virtuella 
maskiner sattes upp i paket som motsvarar en student. Denna operation itererades tills 
den virtuella miljön inte längre kunde starta fler maskiner och gav felmeddelande om 
otillräckligt med resurser. Värt att nämna är att testet inte påvisar vilken procentandel 
nyttjande det går att ha innan miljön upplevs som långsam, speciellt eftersom ett 
sådant test skulle kräva utrustning motsvarande en skarp miljö för att bli relevant. 
Som exempel skulle testmiljön behöva en lagringslösning (ett SAN - Storage Area 
Network) för att på ett relevant sätt kunna testa upplevd kvalitet i den tjänst som 
systemet ger. Vid maxnyttjande av laborationsmiljön upplevdes dock aldrig miljön 
som långsam vid inloggning och start av några program när miljön var fullt belastad. 
Ett antagande kan anföras om att detta beror på att miljön helt enkelt inte startar mer 
virtuella maskiner än vad den klarar att hantera. De virtuella maskiner som behövs för 
kurserna kan hittas i avsnitt 2.5. Observera att scriptprogrammeringskursen endast är 
beräknad på en Windows Server 2008 R2 installation. Detta beror på att kursen inte 
har som krav att både Linuxsystemet och Windowssystemet är igång samtidigt (se 
bilaga 7 och 8). Windows Server 2008 R2 är det operativsystem som förbrukar mest 
resurser i kursen, därför är det relevant att endast ta med denna installation i bilden. 

Tabell 11 visar hur mycket minnesutrymme varje virtualiseringsmjukvara använde 
utslaget per student. Dessa siffror innehåller endast det som de virtuella maskinerna 
förbrukar, andelen överskjutande förbrukning såsom den del som hypervisorn 



  

38 

använder är inte inräknad. Anledningen till detta är att värdena ska gå att slå ut på 
många studenter utan att få en överhängande felvärde. Viktigt att nämna är att dessa 
värden är det minnesutrymme som är resultatet efter att minnesdelningstekniken i 
mjukvarorna skannat färdigt minnesutrymmet för att kunna utföra minnesåter-
användning. 

 

Kurs Red Hat Virtualization 3 

RAM-minne (MB/Student) 

VMWare vSphere 

RAM-minne 
(MB/Student) 

Unixadministration 2252 1260 

Windowsadministration 6160 5505 

Operativsystem 88 77 

Informationssäkerhet 493 369 

Scriptprogrammering 1184 790 

Tabell 11 - Utnyttjad minnesmängd per student 

 

Vid den kursspecifika ”stresstestningen” av mjukvarorna gick det få fram ett värde på 
hur många studenter aktuell laborationsmiljö klarar att hantera. Det fanns totalt 16 GB 
RAM-minne på 2 klusternoder tillgängligt vilket var en stor begränsning i vissa kurser 
(se tabell 12). Standardinställningar användes i båda mjukvarorna och ingen 
inställning gick att hitta där maxtaket på resursförbrukning går att ställa in. Värdena 
visar att VMWare vSphere ger en större mängd RAM-minne som är möjligt att 
allokera. Värt att nämna är att VMWare kunde allokera ca 13 GB minne till virtuella 
maskiner medan Red Hat bara gav tillgång till ca 9 GB. En sak som spelar in här är att 
hypervisorn hos VMWare bara behöver ca 200 MB minne för att köras jämfört med 
Red Hats 1 GB. Detta beror på att hypervisorn i Red Hat körs under operativsystemet 
Red Hat Enterprise Linux 6, dock bara med de behövda virtualiseringstjänsterna. 
VMWare i sin tur använder en minimal Linuxkärna endast avsedd till virtualisering. 
Det är rimligt att anta detta är anledningen till skillnaderna. 

 

Kurs Red Hat Virtualization 3 

Max antal studenter i 
testmiljö 

VMWare vSphere 

Max antal studenter i 
testmiljö 

Unixadministration 4 10 

Windowsadministration 1,5 2,5 

Operativsystem 103 164 

Informationssäkerhet 19 38 

Scriptprogrammering 8 16 

Tabell 12 - Maximalt antal studenter i respektive miljö 
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6 Analys 

Denna analys kommer utgå ifrån att kunna klara ca 100 distansstudenter med hälften 
av studenterna i Windowsadministration och hälften i Unixadministration. Detta är de 
mest krävande kurserna som detta arbete presenterat. Analysen använder de resultat 
som påträffats i de tidigare utförda testerna (se avsnitt 5). 

6.1 Hårdvarukrav 

Två olika scenarier kommer att beaktas i denna teoretiska hårdvaruimplementation. 
Ett scenario som är optimerat för de två mest krävande kurserna och ett scenario som 
följer det aktuella schemat med hur kurserna går tidsmässigt där en av de mest 
krävande kurserna ingår. Varje scenario kommer ha totalt 100 studenter, vilket är lite i 
överkant med antalet studenter idag. Anledningen till detta är att ge plats åt studenter 
som behöver laborera till omprov eller övrig laboration i utbildningssyfte under 
ordinarie kursgång (det är viktigt att ha hög flexibilitet). Därför är det viktigt att inte 
skräddarsy systemet utefter precis vad kurserna behöver, utan ha något mer resurser. 

Kurserna Unixadministration och Windowsadministration går idag inte på samma 
tidsperiod, utan snarare efter varandra. Normalt läses inte dessa kurser samtidigt. 
Trots att detta skulle vara det mest krävande scenariot skulle det inte vara omöjligt att 
det blir ett tänkbart scenario i framtiden. Tabell 13 visar den minnesmängd som 
behövs per mjukvara i ett scenario där Unix- och Windowsadministration körs 
parallellt. Denna tabell gjordes för att påvisa hur ett scenario med resursmaximum 
skulle kunna se ut utan att behöva ändra kursens innehåll. Risken med det här antalet 
virtuella maskiner är att processorn blir en flaskhals istället för RAM-minnet. Enligt 
VMWare (2011) kan VMWare vSphere 5 stödja att allokera maximalt 25 virtuella 
CPUer per processorkärna. Detta innebär maximalt 25 virtuella maskiner som 
använder en processorkärna per fysisk tillgänglig processorkärna i klusternoden. 
Samma siffra hos Red Hat ligger på maximalt 10 virtuella CPUer per fysisk 
processorkärna (Red Hat, 2011). Vid efterforskning och sökningar på internet (Google 
m.fl.) är den generella bilden att runt 8 till 10 virtuella maskiner är det som maximalt 
rekommenderas. Detta arbete kommer utgå ifrån att 10 virtuella maskiner per 
processorkärna ändå är rimligt eftersom det rör sig om en laborativ miljö och inte en 
skarp miljö som har högre prestandakrav. 

 

Scenario 1 

Kurs 
Antal 

studenter 

Minsta totala 
minnesmängd 

Red Hat (MB) 

Total 
minnesmängd 
VMWare (MB) 

Antal 

VM 

Unixadministration 50 112600 63000 300 

Windowsadministration 50 308000 275250 300 

Totalt 100 420600 281550 600 

Tabell 13 - Minsta resurskrav hos Unix- och Windowsadministrationskursen vid samkörning 

 

Den mer verkliga bilden av hur resurskraven skulle kunna vara anpassade är när 
Unixadministrationskursen och Scriptprogrammeringskursen går samtidigt på 
Högskolan i Skövde. Detta beror på att det är ett faktiskt scenario som bara är 
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anpassat efter verkligheten. Tabell 14 visar hur mycket minne varje mjukvara 
teoretiskt skulle behöva samt hur många virtuella maskiner som maximalt kommer 
köras i systemet samtidigt. 
 

Scenario 2 

Kurs 
Antal 

studenter 

Minsta totala 

minnesmängd 

Red Hat (MB) 

Total 

minnesmängd 
VMWare (MB) 

Antal 
VM 

Unixadministration 50 112600 63000 300 

Scriptprogrammering 50 59200 39500 50 

Totalt 100 171800 102500 350 

Tabell 14 - Minsta resurskrav vid samkörning av två resurskrävande kurser 

 

För att sammanfatta och dra slutsatser kring de båda scenarierna går det att se 
resursbehovet enligt tabell 17. Notera att dessa är absolut minstavärden där miljön 
kommer vara överbelastad. Därför rekommenderar författaren till denna rapport att 
lägga på minst 25% extra RAM-minne utöver dessa värden för att ge rum åt både 
postitiva och negativa avvikelser i resursförbrukningen.  

 

Scenario 
Antal 

studenter 

Minsta totala 
minnesmängd 

Red Hat (MB) 

Total 
minnesmängd 

VMWare (MB) 

Antal 
VM 

Minsta 

antal 
CPU-
kärnor 

Scenario 1 100 420600 281550 600 60 

Scenario 2 100 171800 102500 350 35 

Tabell 15 - Minsta totala rekommenderad resursmängd 

 

När addering av 25% extra resurser gjorts kan vi se en tänkbar rekommenderad 
mängd som skulle fungera i ett praktiskt sammanhang och ge rum för avvikelser (se 
tabell 18). 

 

Scenario 
Antal 

studenter 

Rekommenderad 
implementation 

Red Hat (MB) 

Rekommenderad 
implementation 

VMWare 

Minsta 
antal 

CPU-
kärnor 

Scenario 1 100 525750 351938 60 

Scenario 2 100 214750 128125 35 

Tabell 16 - Rekommenderat total resursmängd 

 

6.1.1 Licenskostnader baserat på hårdvaru- och funktionalitetsbehov 

För att kunna se licensskillnaderna mellan mjukvarorna med avseende på det behov 
som finns i miljön har en sammanställande kalkyl utförts. Anledningen till detta är att 
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slutsatser ska kunna dras till hur licenskostnaderna skiljer sig mellan mjukvarorna. 
Tabell 17 visar två olika scenarier som tagits upp i avsnitt 6.3.1. Licenskostnaden 
kommer beräknas utifrån det mest krävande scenariot för att kunna se vad licenserna 
för en miljö utifrån de maximala förutsättningar som kan uppkomma. 

 

Scenario 
Minsta 

antal CPU-
kärnor 

Antal 8-kärniga 
CPUer 

Antal CPU 
Klusternod 1 

Antal CPU 
Klusternod 2 

Scenario 1 60 7,5 4 4 

Scenario 2 35 4,375 3 2 

Tabell 17 - Beräknat behov av processorer per scenario 

 

De licensklasser som möter de funktionalitetskrav som finns är endast Enterprise och 
Enterprise Plus. Båda licensklasserna har stöd för klustring, systemmallar och 
begränsning av CPU samt RAM-minne. Enterprise Plus har även stöd för I/O-kontroll 
och schemaläggning av I/O gentemot lagringsmiljön men eftersom detta även kan 
styras beroende på uppbyggnad av lagringslösningen ses inte detta som ett krav. Om 
vi tittar på att miljön endast har behovet att stödja 352 GB minne så blir Enterprise 
Plus ett billigare val (se tabell 20). 

 

VMWare vSphere 5 Licensiering med minst 352 GB minne 

Licens Kostnad/CPU RAM / CPU Antal lic. Minnesstöd Kostnad 

Enterprise 2875 USD 64 GB 6 384 GB 17250 USD 

Enterprise Plus 3495 USD 96 GB 4 384 GB 13980 USD 

Tabell 18 - Licensiering av VMWare med avseende på minneskrav 

 

Om hänsyn tas till hur många processorer som miljön kommer ha behov av så blir 
Enterprise Plus ett dyrare val, fast stöd för mycket mer minne (se tabell 21). För att 
stödja framtida hårdvaruuppgraderingar kan Enterprise Plus vara ett klokt 
investeringsval utan att behöva köpa nya licenser. 

 

VMWare vSphere 5 Licensiering med minst 8 CPUer 

Licens Kostnad/CPU RAM / CPU Antal lic. Minnesstöd Kostnad 

Enterprise 2875 USD 64 GB 8 512 GB 23000 USD 

Enterprise Plus 3495 USD 96 GB 8 768 GB 27960 USD 

Tabell 19 - Licensiering av VMWare med avseende på processorkrav 

 

Vid en implementation av VMWare vSphere 5 behövs dels licenser för själva 
hypervisorerna. I detta fall åtta licenser (en per processor) samt en licens för vCenter 
för att ha stöd att kontrollera miljön med en centraliserad metod (se tabell 22). I de 
redovisade kostnaderna hos VMWare vSphere så ingår mjukvaruuppdateringar i 1 år. 
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Licensbehov VMWare vSphere 5 + vCenter (engångskostnad) 

Antal Mjukvara Kostnad/styck Summa 

8 vSphere 5 Enterprise 2875 USD 23000 USD 

1 vCenter Server Standard 4995 USD 4995 USD 

  Total 27995 USD 

Tabell 20 - Licensbehov av VMWare för en implementation 

 

Red Hat har till skillnad från VMWare en prenumerationslicens som betalas per år 
och CPU. Denna licens har däremot ingen begränsning i hur många CPU-kärnor eller 
minnesmängd överhuvudtaget till skillnad från VMWare (se tabell 23). 

 

Red Hat Virtualization 3 Licensiering med minst 8 CPUer 

Licens 
Kostnad/CPU 

och år 
RAM / CPU Antal lic. Minnesstöd Kostnad 

Enterprise 
Virtualization 

749 USD Ingen gräns 8 Ingen gräns 5992 USD /år 

Tabell 21 - Licensbehov av Red Hat Virtualization för en implementation 

 

Beräknat på en 5-årsperiod blir totalkostnaden något högre än för VMWare. Det är ett 
rimligt antagande att vid inköp av en licens är minst en 5-årsperiod den tid som 
systemet kommer vara aktuellt innan licensuppgradering med tanke på historisk 
teknikutveckling. 

 

Licensbehov Red Hat Virtualization 3 beräknat på 5 år 

Antal 

licenser 

Antal år Mjukvara Kostnad 

per år 

Summa 

8 5 Red Hat Virtualization Enterprise 
Virtualization 3 

5992 USD 29960 USD 

Tabell 22 - Totalkostnad för 5-årsprenumeration på Red Hat Virtualization Enterprise  
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7 Slutsats 

Detta avsnitt kommer sammanfatta de gjorda testerna och dra paralleller till hur en 
tänkbar implementation skulle kunna se ut om någon av mjukvarorna hade 
implementerats.  

7.1 Enkätundersökningen 

För att sammanställa enkätundersökningen kommer de frågor som graderats viktiga 
(5) eller mycket viktiga (6) samt frågor som graderats lågt i fler än hälften av svaren 
att sammanställas. Separata kolumner med höga respektive låga graderingar kommer 
skiljas åt och utgöra enkätundersökningens slutsats. Eftersom mellangraderingen tre 
och fyra inte säger så mycket om hur kritisk funktionen är för kurserna kommer denna 
gradering att utelämnas. Det som är intressant att titta på är hur många kurser i 
relation till respektive funktion som graderingen antingen är väldigt hög eller väldigt 
låg. En väldigt hög gradering i många kurser måste därför ses som ett krav vid 
implementation. 

Tabell 23 visar sammanställningen av den första hälften av resultatet ifrån svaret på 
frågorna. Resultatet påvisar här att det finns fyra funktioner (se fetstilta markeringar i 
tabell 13) som kan anses som krav vid implementation eftersom hälften eller fler har 
bedömt detta som viktigt eller mycket viktigt. Den funktionalitet som är kursiverad är 
de som har graderats lågt av de flesta svarande på enkäten.  

 

Fråga Funktion 
Graderad 5 

eller 6 
Graderad 1 

eller 2 

1 Grafiskt admingränssnitt 1 av 8 1 av 8 

2 Systemmallar 7 av 8 - 

3 SNMP-övervakning - 4 av 5 

4 Ögonblicksbilder 1 av 8 6 av 8 

5 Dynamisk resursschemaläggning 3 av 6 2 av 6 

6 Dynamisk kraftschemaläggning - 4 av 6 

7 Webbgränssnitt 4 av 8 3 av 8 

8 Rättighetssystem 4 av 8 1 av 8 

9 Begränsa CPU/Minne per användare 5 av 7 1 av 7 

10 Livemigrering - 5 av 8 

11 Manuell migrering 1 av 8 - 

Tabell 23 - Sammanställning viktig funktionalitet från enkät, fråga 1 till 11 

 

Sammanställningen av enkätsvarens andra hälft gav tre ytterligare funktioner (se 
tabell 14) som kan anses så viktiga att de kan anses vara ett krav. Viktigt att påtala är 
att viss funktionalitet som är lågt graderad av många lärare kan vara ett krav som 
andra kurser inte klarar sig utan. Exempel på funktionalitet som är lågt graderad där 
denna aspekt måste tas i beaktande är privata nätverk och även ögonblicksbilder. I 
både Unixadministration och Windowsadministration är privata nätverk ett högt 
uppställt krav, men inte i några av de andra kurserna. Ögonblicksbilder är ett krav i 
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Unixadministration. Frågan som måste ställas är om kurserna ska anpassas efter 
miljön eller om miljön måste anpassas efter kurserna. 

 

Fråga Funktion 
Graderad 5 

eller 6 
Graderad 1 

eller 2 

12 Loggning av systemhändelser 5 av 8 2 av 8 

13 Statistik och realtidsgrafer - - 

14 Upprätthållning av samma CPU-kompabilitet i hela 
miljön 

- 2 av 4 

15 Möjlighet till skripting 5 av 7 - 

16 Larm via e-post om onormalt resursbrukande 2 av 6 2 av 6 

17 Serviceläge där en klusternod kan tas ur bruk och 
virtuella maskiner automatiskt migreras 

- 1 av 5 

18 Lagringsplats som SWAP - 2 av 7 

19 Stöd för iSCSI, FCP och NFS 2 av 6 - 

20 Teknik för minnesåteranvändning 4 av 8 1 av 8 

21 Vidarebefodring av CD/DVD/USB-enheter 2 av 8 2 av 8 

22 Privata nätverk 2 av 8 5 av 8 

Tabell 24 - Sammanställning viktig funktionalitet från enkät, fråga 12 till 22 

 

Resultaten i denna undersökning kan ha utförts mer utförligt. Bland annat hade det 
varit möjligt att inkludera fler kurser och därmed nå fler personer i undersökningen. 
Även utvidga utfrågningen till andra lärosäten hade kunnat gjort att resultatet blivit 
mer förankrat även med andra högskolors behov. Nuvarande metod med resultat kan 
ändå anses som relevant eftersom det faktiskt efterspeglar vad erfarna lärare i riktiga 
kurser anser vara mest samt minst relevant i dessa mjukvaror. 

7.2 Prestandatesterna 

De utförda prestandatesterna (se avsnitt 5.3) utfördes främst med egenutvecklade 
metoder för att försöka pressa mjukvarorna och se om det finns några tydliga 
skillnader. Samtliga prestandatester påvisade endast minimala prestandaskillnader. De 
slutsatser som kan dras ifrån testerna är att så långt det gått att se har båda mjuk-
varorna en jämn resursfördelning mellan användarna.  

Det finns en hel del användbar data inför framtida arbeten ifrån den kursspecifika 
testningen. Här går det att se vilken variation i krav på RAM-minne som finns mellan 
kurserna beroende på kursinnehåll. Denna information måste tas i beaktande främst 
vid val av hårdvara så att maskinerna blir bestyckade på ett korrekt sätt. 
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8 Diskussion 

Om en diskussion ska föras kring resultaten och slutsatserna går det att säga att de 
båda mjukvarorna har väldigt likvärdig prestanda. Sett till prestanda skulle båda 
mjukvarorna passa bra in i en virtualiserad laborationsmiljö. Sett till funktionalitets-
kraven står det klart att VMWare passar bättre i miljöerna som detta arbete 
presenterar. Licenskostnaderna beror helt på hur lång tid mjukvaran är beräknad att 
användas innan uppgradering. Beräknat på 5-års mjukvarulivstid är Red Hat 
marginellt dyrare eftersom det är en universitetsmiljö med kunnig personal tillgänglig 
så är supportavtal för mjukvaran helt borträknat ifrån detta arbete.  

8.1 Funktionalitet 

Dokumentationen studerades och mjukvarornas funktionalitet presenteras i bilaga 9 
och jämförs i avsnitt 5.1.1. Utifrån vad som hittades i tillgänglig dokumentation samt 
vid installation av mjukvarorna var den presenterade funktionaliteten den som 
existerar. En diskussion kan föras om vad som ska klassas som funktionalitet och 
teknologi samt på vilken nivå i mjukvarorna som funktioner ska hittas. I detta arbete 
kontrollerades webbgränssnittet, administrationsgränssnittet, användargränssnittet och 
dokumentation tillgänglig på internet, främst genom mjukvarornas webbplatser. En 
större lista med funktionalitet skulle teoretiskt kunna hittas om mjukvarornas CLI 
eller källkod analyseras mer ingående. I VMWare finns källkoden inte tillgänglig men 
hos Red Hat är det möjligt att titta på detta mer ingående eftersom mjukvaran är 
öppen källkod. Det är intressant att jämföra Red Hat och VMWare då Red Hat saknar 
en hel del färdiga funktioner som VMWare har i sitt grundutförande. Generellt går det 
att prata om att Red Hat Virtualization innehåller de mest grundläggande 
funktionerna. Det finns många extrafunktioner i VMWare vSphere, det känns lite som 
att utvecklingsavdelningen hos VMWare lägger in ett par nya funktioner efter varje 
version för att testa hur väl dessa mottages av IT-branschen.  

8.1.1 Graderingen 

Funktionsgraderingen utfördes genom att fråga involverade lärare med hjälp av en 
enkät (se avsnitt 5.2). Det finns ett par funktioner som ansetts vara viktig (se avsnitt 
7.1). Problematiken i undersökningen är att frågorna i enkäten (se bilaga 10) varierade 
ganska mycket mellan viss generell funktionalitet och mycket avancerad och specifik 
funktionalitet. Exempelvis fråga 2 om systemmallar som är en lättförståelig och något 
som lärarna träffat på tidigare. Sedan frågas om en annan funktionalitet som berör 
automatisk administration i den klustrade miljön, exempelvis fråga 5 om dynamisk 
resursschemaläggning som blev lågt graderad. Dessa specifika funktioner kan vara 
svårbedömda för lärarna då de inte påträffat behovet i tidigare kurser vilket leder till 
att detta kan vara en tänkbar svaghet i arbetet. Vid fortsatt arbete behöver detta 
beaktas. Det skulle gå att ställa dessa specifika frågor till de systemadministratörer 
som ska arbeta med implementationen av systemet i framtiden. 

8.2 Resultaten från testerna 

I detta arbete utfördes en mängd olika tester. Från början var inte grundtanken att 
arbetet skulle bli så undersökningsintensivt med olika former av tester som det 
faktiskt blev. För att kunna få fram om mjukvarorna kan användas i en så dynamisk 
miljö som en laborationsmiljö faktiskt är så var testerna mer än nödvändiga. Tanken 
var att påvisa om mjukvarorna balanserar sin last på ett jämt sätt eller om det finns 
kraftiga fluktuationer i hur balansen är i resurshanteringen. Det som inte gick att testa 
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är I/O-schemaläggning gentemot en lagringslösning eftersom det skulle i så fall 
krävas ett stort SAN (Storage Area Network). Det går att fastställa att denna 
begränsning inte påverkade resultatet av beräkningstesten men däremot går det inte att 
fastställa till vilken grad nuvarande lagring påverkade omstartstesterna. Det är högst 
troligt att omstartstesterna skulle påvisa ett helt annat resultat med en kraftfullare 
lagring. Däremot är det mindre troligt att ett kraftfullare lagringssystem skulle påvisa 
ojämnheter mellan användare och virtuella maskiner som var syftet med testet i detta 
arbete.  

En annan sak som detta arbete inte testade är till vilken grad den tillgängliga 
minnesdelningsteknik som finns i mjukvarorna påverkar prestandan. Det gick att se 
ett litet mönster i testernas resultat för åtminstone VMWare (jfr. figur 19 & 20). 
Graferna pekar på att det kan finnas en negativ lutning vilket kan innebära att 
prestandan påverkas av den minnesdelningsteknik som används. Utifrån de tester som 
utfördes i detta arbete går detta däremot inte att bekräfta. 

De tester som utfördes kunde däremot inte vid något tillfälle påvisa att någon större 
ojämnhet mellan användare och virtuell maskin finns. Om liknande arbete ska utföras 
i framtiden är det viktigt att tänka på att ha en mer utarbetad metod för mätning av 
prestandan. Ska verkligen den virtuella maskinen rapportera resultatet eller ska en 
annan testmetod användas där virtualiseringsmjukvaran rapporterar resultat? Detta är 
något som är viktigt att utvärdera inför ett framtida arbete för att få ett mer relevant 
slutresultat. En av anledningarna är att de resultat som prestandatesterna i detta arbete 
presenterar är något svårtolkat. Liknande tester fast med andra metoder skulle kunna 
öka kredibiliteten både i detta och i fortsatta arbeten, speciellt om det går att göra en 
relevant tolkning av resultatens betydelse och utesluta problematik i testerna. 

8.2.1 Diskussion kring distansstöd i relation till testerna 

I avsnitt 5.3.3 gjordes en undersökning kring hur mycket bandbredd mjukvarorna 
använder när samma typ av interaktion utförs emot respektive system. Resultatet 
visade att VMWare vSphere behövde en lägre andel bandbredd. Men att det är inga 
problem att använda båda miljöerna om användaren har minst 2 Mbit internet-
uppkoppling. Testerna som utfördes använde ett grafikintensivt operativsystem 
(Windows Server 2008) vilket leder till högre bandbreddsanvändande än om 
exempelvis en textbaserad Linuxdistribution skulle användas. Kravet på minst 2 Mbit 
i nedhastighet på internetuppkopplingen står fast oavsett vilket operativsystem som 
används eftersom lägre hastighet innebar att användaren inte ens kan logga in (time 
out). Distansstöd skulle kunna vara en aspekt som utvecklare borde titta mer på. Så att 
exempelvis inloggning och interaktion med de virtuella maskinerna dynamiskt 
förändras beroende på användarens tillgängliga bandbredd ut mot internet. Detta kan 
vara användbart även i företagsmiljöer när systemadministratörer måste administrera 
servrar från platser där endast låg uppkopplingshastighet finns, exempelvis publika 
och överbelastade nät på tåg och flygplan. 

8.2.2 Distansstöd med anknytning till samhället 

Denna rapport har påvisat att det är fullt möjligt att implementera båda mjukvarorna i 
en laborationsmiljö för distansundervisning. Enligt den oroväckande statistik som 
skolverket pekar på (Skolverket, 2010) har andelen tillgängliga gymnasieelever 
minskat till följd av att färre är behöriga till gymnasiet. En diskussion kan föras om 
gymnasieeleverna fortsätter att minska så kommer det bli färre tillgängliga elever för 
Sveriges högskolor. Detta är troligtvis inget problem för högskolor i storstäder som 
Stockholm och Göteborg eftersom det bara kommer leda till att intagningskraven för 
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betygen minskar. I mindre orter som exempelvis Skövde kan det istället leda till att 
vissa utbildningar måste minskas och kanske till och med läggas ned. Lösningen på 
problemet är att utöka upptagningsområdet, ge möjlighet till flexibel utbildning utan 
att studenten behöver byta ort. Detta kan göras med hjälp av distansutbildning. 
Implementation av de mjukvaror som detta arbete tagit upp kan ge möjlighet till 
studenter som inte vill behöva flytta att läsa de kurser som högskolan tillhandahåller. 
Detta förhållningssätt kan i sig innebära att framtida kunskapsklyftor blir mindre i 
samhället eftersom fler kan få utbildning i kurser med praktiskt och laborativt innehåll 
i datalogiämnen. 

8.3 Analysen 

Den analys som utfördes i avsnitt 6 beräknar hur många licenser som behövs med 
utgångspunkt ifrån hur mycket RAM-minne som behövs per student i kurserna. Den 
främsta uträkningen som utförs baseras på det värsta tänkbara scenariot med två 
mycket krävande kurser. Det är däremot inte troligt att dessa kurser kommer köras 
parallellt men denna uträkning valdes bara för att påvisa kostnaderna och att det är 
möjligt. Inför en riktig implementation går det att använda siffrorna denna rapport 
kommit fram till för att göra en ny beräkning om vad som krävs för de aktuella 
kurserna när det blir aktuellt. 

8.4 Licenser för högskolor 

Något som påträffats under tiden detta arbete utförts är att de licensmodeller som 
finns för högskolor är ofta mycket otydliga. Både VMWare och Red Hat har 
akademiska program för att ge licenser till högskolor för en lägre kostnad. Tyvärr är 
det mycket svårt att hitta korrekt information om detta på internet och det är svårt att 
komma i kontakt med rätt person hos företagen som kan ge mer information. En 
generell rekommendation för alla företag i denna bransch är att göra samtliga både 
special och vanliga licenser lättillgängligt så att det ska bli tydligt vad kostnaderna 
blir för varje organisation. Denna rapport har utelämnat akademiska licenser eftersom 
det inte varit möjligt att få tag på korrekt information gällande dessa licensklasser. 
Inför en implementation av dessa system på en högskola i undervisningssyfte är det 
därför viktigt att först göra en grundlig kontroll vad de akademiska licensnivåerna 
innebär och om de kan användas. 
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9 Reflektion 

För att reflektera över arbetsprocessen under arbetets gång har det varit ett hektiskt 
arbete med ständig tidspress. Trots mycket arbete under en väldigt begränsad 
tidsperiod har arbetet givit ett resultat som kan användas som underlag till fortsatt 
arbete eller ett implementationsprojekt. Med tanke på kostnadsnivån för licenser så 
tillkommer även hårdvara och personalkostnader. Detta arbete tar bara upp en 
begränsad del av vad som kommer behöva undersökas vid en riktig implementation. 
Det som saknas är bland annat planering av en lagringslösning och ingående planering 
av vilken hårdvara samt bestyckning med RAM och CPU som kommer behövas. Ett 
rimligt antagande är att åtminstone lagringslösningen är ett ännu större arbete än 
undersökning av vilken virtualiseringsmjukvara som ska användas. 

För att reflektera över den enkätundersökning som utförts så förekommer samma 
person varit delaktig i flera kurser som detta arbete tar upp och därmed även besvarat 
flera enkäter. Detta har i sig inte varit ett egentligt problem eftersom resultatet påvisat 
att svaren skiljer sig mellan kurserna, det går att se vart samma person har varit 
delaktig i den rådata som finns i bilaga 11. Det är dock en svaghet i arbetet eftersom 
resultatet troligtvis skulle skiljt sig mer om antalet tillfrågade hade varit detsamma 
som antalet svar. 
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10 Fortsatt arbete 

Den övergripande bilden är att för att en miljö i denna storlek ska kunna 
implementeras med stöd för de kurser som ingår i detta arbete krävs ytterligare 
undersökning. Det finns väldigt mycket fortsatt arbete som skulle kunna behöva göras 
antingen i form av fortsatta examensarbeten eller i projektform inför en 
implementation. Som tidigare nämnts för att denna miljö ska kunna fungera i ett stort 
sammanhang med många studenter krävs även en redundant lagringslösning med stöd 
för den I/O-nivå som denna miljö behöver. Ett rimligt antagande är att en sådan 
planering kommer behöva ytterligare ett arbete i ett examensarbetes storlek. Det 
skulle även vara möjligt att mer ingående titta på vilken typ av hårdvara som lämpas 
för både virtualiseringsmiljön och lagringslösningen.  

Det finns naturligtvis mer arbete som skulle kunna bygga på detta, exempelvis fler 
undersökningar med liknande eller andra kurser på andra lärosäten och göra ett 
liknande arbete som detta utifrån den data som undersökningen ger. 

Liknande arbeten skulle även kunna göras enbart med fria mjukvaror tillsammans 
med egen programvaruutveckling. Detta skulle vara för stort arbete för ett 
examensarbete, men som ett forskningsprojekt som löper över minst ett år skulle det 
vara fullt möjligt att få fram ett fritt alternativ med den funktionalitet som behövs. 
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Aim 

The lab aims to provide: 

• Practical experience using Linux-based operating systems 

• Ability to troubleshoot operating systems in a structured manner 

• Practical experience using command-line based user interfaces 

• Practical experience with using files, filesystems, and filesystem permissions 

• Practical experience editing configuration files 

 

 

Requirements 

In order to obtain a passing grade (G) for this lab, the student is required to have completed all 
tasks of  the assignment labeled G and have presented his/her results to a supervisor within the 
given time frame. In addition, there will be a practical test where the student is given the 
opportunity to demonstrate their understanding in a number of  simple assignments on their 
system. 

The course web page for Computer Fundamentals can be found in Scio: https://scio.his.se/ 
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1 INTRODUCTION 

The aim of  the Linux lab assignment is to learn the basics of  using and administering Linux-
based operating systems. You will install the Linux based operating system Debian version 6 
(Stable) on the computer labeled “klient”, and it will be operated without a graphical user 
interface (X Window System). After system installation and initial configuration, you will perform 
a number of  administrative tasks on the system. 

In order to successfully complete the lab, a second computer with a graphical user interface is 
needed to search for and read information online. For this purpose Ubuntu 10.04 Desktop 
Edition will be installed on the computer labeled “server”. 

The assignment covers the following aspects of  operating a Linux based operating system: 

• Operating system installation (both graphical and text-only) 

• Hard drive partitioning and file system management 

• File handling and permissions 

• Using the shell (command-line based interface), essential commands and simple 
scripts 

• Basic installation and configuration of  network services 

• Applying software updates 

• Configuration file editing 

See chapter 8 for suggested literature and other sources of  help. 

2 INSTALLATION AND BASIC CONFIGURATION 

This chapter presents instructions to install and perform basic configuration of  both systems 
(Debian and Ubuntu). The tasks performed in this chapter are not considered part of  the actual 
assignment and are hence not subject for examination, but should instead be seen as steps that 
need to be performed to have a complete lab environment to work in. The actual assignment is 
presented in chapter 3. 

2.1 Debian Linux 

This section descibes the installation and basic set up of  Debian. All steps in the installtion 
procedure are not described here; it is up to you to make your own choices for many of  the 
dialogs in the installation procedure. 

The installation procedure is initated by booting your computer with a Debian installation DVD 
disc in the optical drive. Installation DVDs should be available in the lab rooms. If  not, ask an 
instructor. 

2.1.1 Language, locale and keyboard settings 

Select English as your language, Swedish keyboard layout and EN_US-utf8 locale settings. 
Icelanders may however use their own (confusing) keyboard layout. These settings are a bit tricky 
to change after the installation, so make sure to get this right! 

2.1.2 Network settings and naming 

The following  network related settings can be performed either during the installation process or 
after the system is installed. 

Use automatic IP addressing with DHCP. This is the default choice. If  your system retrieves an 
IP address and related settings during setup, it will not even ask you to manually enter IP 
addressing settings. The hostname of  your machine should be set to your username here on the 
university (e.g a10login). Use “nsa.local” as domain name. Note that those names (hostname and 
domain name) only will have local significance. Later when the installation is done, try your 
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network settings by using the ping command to contact the host “ping.sunet.se”: 

$ ping ping.sunet.se 

2.1.3 User accounts and passwords 

When the setup asks you to create a user account for yourself, create and accout with the 
username of  your student logon name (e.g a11login), and password “Syp9393”. When asked to 
set a password for the root user, also use the “Syp9393” password. 

2.1.4 Harddrive partitioning 

You must create two partitions on your harddrive during installation. See Table 2.1. Note that 
your harddrive will most likely already have existing partitions. They must be removed before you 
start creating the partitions of  Table 2.1. 

Table 2.1: Partitioner för Debian-system 

Partition Monteringspunkt Typ Filesystem Storlek 

/dev/sda1 / Primär Ext3 20 GB 
/dev/sda2 Ingen Primär Swap(växlingsutrymme) 1024 MB 

 
To practice handling of  hard drives, partitions and file systems you will be creating more 
partitions later on in the lab. To make that possible, make sure to set the partition sizes correct 
now to leave space for future partitions. 

2.1.5 Network mirror 

For the system to be able to retrieve updates and to be able to install new software from Internet 
package sources, a network mirror has to be selected. Select the Swedish mirror “Sunet” here. 

2.1.6 Package selection 

When you are asked to select the packages to install, use the space key to deselect all packages. The 
pre-selected options should be “Desktop environment” and “Standard System”. Both should 
hence be deselected. 

2.1.7 Software updates 

To avoid bugs and security issues, your system should be updated with the latest software updates 
after installation. Use the following commands to update your system: 

# apt-get update 
# apt-get upgrade 

2.2 Ubuntu Linux 

On your computer labeled “Server”, you will install Ubuntu Linux 10.04 Desktop Edition. 

Select English language, but Swedish keyboard and local settings (or Icelandic keyboard layout if  
you wish). What partitions you need is completely up to you. You may select the option to let 
Ubuntu do the partitioning for you if  you like. When the installation asks you for a username, use 
your student logon name, e.g “a10login”. 

Network settings are automatically configured. Verify that the network settings are correct by 
browsing to a website in Firefox. 

3 ASSIGNMENT 

When installation and basic configuration is done you will perform the assignment which consists 
of  a number of  tasks. Most of  them are performed on the Debian system, while the Ubuntu 
system is mainly used to search for solutions and related things. 
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3.1 Users accounts and groups 

In this task, you will create a number of  user accounts for employees of  a fictive organization. 
Each user, or group of  users, has different roles and permissions in the system. To support 
configuration of  e.g file system permissions for those roles, a number of  user groups will also be 
created. Table 3.1 presents the user accounts to be created and Table 3.2 the groups to be 
created. All user account should have “Syp9393” as their password. Each user should have its 
own home directory for storing personal files. 

Table 3.1: Users 

Full name Username 

Gustav Wells guwe 

Alva Åberg alab 

Max Holmgren maho 

Hanna Andersson haan 

Albin Nyberg alny 

Klara Holm klho 

Elin Berggren elbe 

Erik Berg erbe 

 

Table 3.2: Groups 

Group name Description Members 

personnel Group for all employees All users of  Table 3.1 

finance Group for user of  the finance 
department 

Hanna Andersson, Klara Holm, and 
Erik Berg 

executives Group for the excutives Erik Berg and Max Holmgren 

 

3.2 Securing filesystem objects 

A number of  directories should be created where users of  the departments can share all kinds of  
documents and other files. The directories should all be sub directories to /shared. The section 
includes a mandatory task involving regular Unix permissions as well as a VG task involving 
permissions requiring the use of  Posix ACL. 

3.2.1 Shared directories 

A requirement is that all files and directories created inside a particular subdirectory of  /shared 
should inherit the group owner of  its parent directory. For example; a file created in 
/shared/invoices should be owned by the same group that owns /shared/invoices. This should 
apply recursively, which means that a file or folder created in a subdirectory of  /shared/invoices 
should inherit its group owned from that subdirectory. Note that the primary groups of  the users 
must not be changed. 

Table 3.3 presents the shared directories and their permissions. It is implicit that if  a user/group 
has at least read access to files in a directory, he/she should also be able to browse and list the 
contents of  the directory. 
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Table 3.3: Shared directories 

Directory name Permissions Notes 

invoices The finance group should be able to  create 
and delete files in the directory  including read 
and change the contents of  all files in it. 

 

shared files The personnel group should be able to  
create and delete files in the directory  
including read and change the contents of  all 
files in it. 

The diretory name 
includes whitespace 

secret The executives group should be able to  
create and delete files in the directory  
including read and change the contents of  all 
files in it. 

 

 

The desired effect of  the shared directories should be that a user creating a file in any of  the 
diretories should be read- and writable for all users of  the group having permissions to that 
directory, but no other users should have any permissions on the file. For this to work, you have 
to make sure that all new files created have at least the read and write permission bits set for the 
group. Directories must have the execute bit (or scan bit) set to allow browsing. Hint: Umask 

Make careful tests to verify that permissions work as intended on all shared directories! For 
this, you will have to create a number of  files and directories to verify all possible conditions. 

3.2.2 Shared directory for office personnel (VG) 

The standard permissions of  Unix has a number of  limitations. One limitation is that a file or 
directory must be owned by exactly one user and one group; no more, no less. Hence, there is no 
(easy) way to set permissions on a folder to two groups. Another limitation is that permission bits 
set on a directory can not be inherited to files or subdirectories inside that directory. The group 
owner of  the parent can be inherited, but there is no way to control what e.g the write bit for the 
group will be on files or subdirectories created to a particular directory. 

The two limitations described above can be overcome by using Posix ACLs (Access Control 
Lists). In this task, you will create a subdirectory to /shared named “office users” with the 
following permissions (requiring ACL): 

• All uses of  finance and executives group should be able to create, delete, read and 
edit any contents in the directory, independent on who created it 

• Permissions should apply recursively 

• All other users should have no permissions to the directory 

Note that the filesystem flag acl needs to be active before you can set any ACEs on file system 
objects. 

The following article describes how Posix ACL works: 

http://www.debianhelp.co.uk/acl.htm 

3.3 Remote administration 

Often you do not have physical access to a computer that you need to manage. However, most 
Unix/Linux based operating systems includes a set of  tools called SSH (Secure Shell) that can be 
used to access a shell on the computer remotely from any computer with network connectivity. 
The SSH package include an SSH server (for the system to be administered) and an SSH client 
(for the computer to connect from). There are SSH clients for most modern operating systems. 
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Your task is to make it possible to do remote administration of  your Debian computer from the 
Ubuntu computer. Hence, the SSH server needs to be installed on Debian and the SSH client on 
ubuntu (may already be installed). Use the apt-cache and apt-get commands to search for and 
install relevant packages. 

In addition, SSH access to your system should be limited to two users; Alva Åberg and Erik Berg. 
All other users should be denied logging on to the server. To make it easy to modify the list of  
users that should have SSH access in the future, create a group called ssh-users and add Alva en 
Erik to it. Then configure the SSH service to allow only users of  that group to log on over SSH. 

Carefully verify that Alva and Erik can log on to the system using the ssh command from the 
client, but that no other users are allowed to logon. Note that when a user is not allowed to 
logon, it will look like the user's password is simply not accepted. 

Hints & tips: 

• Have a look in the files of  /etc/ssh/ 

• See the man page for sshd_config 

• Use the following command to reload the configuration of  the SSH server after 
making configuration changes: 

/etc/init.d/ssh reload 

3.4 Archiving Max Holmgren's files (VG) 

Max Holmgren, chief  executive of  the fictive organization, needs an effective and quick way to 
archive all files owned by him stored in the /shared folder. Your task is to write a shell script that 
does that for him. The following are the requirements of  the script: 

• The script should create a tar archive named max-arkiv.tar in the home directory 
of  Max (/home/maho) 

• All files of  the /shared directory (all subdirectories included), with Max (maho) as 
the owner, should be included in the archive. The directory structure should be kept, but 
directories in which Max does not own any files should not be included (hence no empty 
directories in the resulting archive) 

• The script should be triggered by Max by typing arkivera_shared. The script 
should run, and do the exact same thing, independent of  the current working directory (cwd) of  
his shell. Only Max (and implicitly root) should have permissions to execute the script. 

• The script must clean up any possible temporary files it created during runtime 

Hints & Tips: 

• Combine the power of  find, cp and tar in a shell script 

• Have a look at the -exec parameter to find 

• Have a look at the $PATH shell variable 

3.5 Hard drive partitioning and file system creation 

Aside from the two current partitions you have on you hard, three additional partitions should be 
created. The partitions to be created are listed in Table 3.4. Use a hard drive partitioning tool 
such as fdisk to create them. To make use of  the space on the partition, file systems must be 
created. Creating a file system on a volume (such as a partition) is referred to as formatting. In 
addition, your system must also be configured to mount these volumes at startup (Hint: 
/etc/fstab). 

Table 3.4: New partitions / file systems 

Mount point Filesystem Size 
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/tmp ext3 1 GB 

/home ext3 20 GB 

/backup ext3 20 GB 

 
The file system for /tmp should be mounted with a flag that denies execution of  files placed on 
that file system. Disallowing execution of  files placed in the /tmp directory adds to the system 
security, since it may prevent possible intruders to execute malicious code/programs on your 
system. Many times, the /tmp directory may be the only directory where an intruder actually has 
write access. 

Note that all current contents on /home (the home directory of  the user you created during the 
installation procedure), must be moved over to the new file system. No files must get lost in the 
transition! 

Hints & Tips: Have a look at the mkfs command 

3.6 Backing up file system objects 

To prevent data loss in case of  a system crash or accidental deletion, your task is to set up a 
backup job to create an archive of  all files of  the /shared and /home directories during night. 
The following are the requirements for your solution: 

• The contents of  /home and /shared should be archived into two tar files placed 
in the /backup/ directory named in the following way (do not include the <>): 

• shared-<date in format 2011-08-18>.tar.bz2 

• home-<date in format 2011-08-18>.tar.bz2 

• To save hard drive space, the archives must be compressed using bzip 
compression 

• Backup should be performed at 02:00 every night 

Hints & Tips: 

• Use cron to schedule a shell script performing the archiving operations 

• To test your cron schedule, change the cron job to run two minutes in the future, 
and wait for it to run 

• Check the log file /var/log/syslog for errors 

• Use the date command to get a string conaining the current date 

• You have to install the bzip2 package to have bzip 2 support with tar 

4 LITERATURE AND HELP 

To solve the tasks of  the lab assignment you have the lecture slides of  the course and articles 
from the Internet to your help. The following list contains some general hints & tips regarding 
basic Linux/Unix shell usage: 

• Many commands take the -help parameter which should provide a short usage 
reference for the command 

• For more detailed help, most commands have man pages. Type the following to 
read the man page for the ls command: 

man ls 

• Note that many configuration files also has man pages. Examples: 

man sshd_config 

man fstab 
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• When you are in the text mode (the only mode your Debian system should have), 
you have six so-called “virtual terminals” you can switch between, to have several concurrent 
command shells running at one time. Switch between them using Alt + F1 to F6. Just try it out 
yourself! 

• To edit text files, you use text editors such as nano, pico, vim, emacs or joe. The 
nano editor is the recommended one for this course because of  its simplicity 

• To search for a Debian package available from your configured repositories, use 
the apt-cache command with the search parameter. Example: 

apt-cache search ssh 

• Finally, don't forget that Google (or any other search engine) can be very helpful 
when troubleshooting! 

5 CHECKLIST 

Use this check list to keep track of  the tasks you have finished: 

  □ Debian 6 is installed on the “klient”, swap space is active and network connectivity is verified 

  □ Ubuntu is installed on the “server” computer, and network connectivity is verified 

  □ All user and groups exist and users are members of  the correct groups 

  □ Shared directories are created and have correct permissions configured and verified 
       □ invoices 
       □ shared files 
       □ secret 
       □ office users (VG) 
       □ The setgid bit is configured on each directory to allow inheritance of  the group owner 

  □ Remote access 
       □ The SSH server is installed on the Debian host 
       □ Alva and Erik can log on to the Debian host from the Ubuntu host 

  □ The following file systems exist and have the right size 
       □ / (20 GB) 
       □ /tmp (1 GB) (noexec)' 
       □ /home (20 GB) 
       □ /backup (20 GB) 

  □ Home directories 
       □ A home directory exist for each of  all 8 users 
       □ Permissions and ownerships (e.g. maho maho) are correct 

  □ Backup solution 
       □ Scheduled with Cron 
       □ Creates a bzip2 compressed archive of  /home and /shared each 

  □ Archiving of  Max's files (VG) 
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1 INTRODUCTION 

This document contains instructions for the Windows lab for the course Datorns grunder G1N. 
The lab covers the following topics: 

• Installation of  Windows desktop and server operating systems 

• Harddrive partitioning and file systems 

• User and group handling in a workgroup setting 

• NTFS permissions and sharing of  file resources 

• File backup jobs and scheduling 

Chapter 2 describes how to set up the lab environment the lab is going to be performed on, and 
chapter 3 presents the actual assignment. 

Scenario 

Contoso AB is a small company in the furniture manufacturing business with about ten 
employees. You are a systems administrator at Contoso AB and your task is to set up a small 
workgroup environment with a workstation for each employee and a server where shared 
resources can reside. 

2 SETTING UP THE LAB ENVIRONMENT 

This chapter contains instructions on how to set up the machines you will be using for the lab 
assignment. To save time, you may install the Windows server 2008 machine (instructions are 
found in chapter 3) in parallel to installing the Ubuntu/Virtualbox machine. However, before you 
start doing anything, take your time to read through all of  chapter 2. 

2.1 Topology overview 

5 machines in total (physical or virtual) will be set up. Illustration 2.1shows an overview of  the 
lab topology. Table 2.1 presents the IP addresses and hostnames to be used for each machine in 
your environment. Use this table later on, when you configure the IP address and computer/host 
name for a machine. The netmask is always 255.255.255.0 in the computer group networks, and 
the gateway address should be the first usable (1 in the last octet). Use the 10.0.252.100 DNS 
server. 



 

Table 2.1: IP addressing and naming 

Machine 

Windows Server 2008 

Virtual machine host with 
Ubuntu 

Lisa's workstation 

Max's workstation 

Klara's workstation 

 

 

2.2 Setting up the virtual machine host

The workstations of  three users of  the lab will be set up in a virtual machine each, running on 
top of  Ubuntu Linux and VirtualBox, on the machine labeled 
should be used. If  you already have a complete installation of  Ubuntu 10.04 since the Linux lab, 
you may continue using that system. If  not, make a clean installation of  Ubuntu. After your 
installation is done. 

2.2.1 Partitioning

For a clean installation, set up the partitions and filesystems according to Table 2.2. If  you already 
have a working Ubuntu system set up, make sure that there is plenty of  space for storing virtual 
machines in your home directory. Your virtual machines may consu
space. 

                                                
1Set by configuring the /etc/hostname and /etc/hosts file if  your Ubuntu machine is already set up

Illustration 2.1: Lab topology overview
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IP address Hostname / computer name

10.<room>.<group>.10 wgserver 

10.<room>.<group>.2 

or address via DHCP 

vmhost-<your username>

10.<room>.<group>.21 lisa-ws 

10.<room>.<group>.22 max-ws 

10.<room>.<group>.23 klara-ws 

Setting up the virtual machine host 

The workstations of  three users of  the lab will be set up in a virtual machine each, running on 
top of  Ubuntu Linux and VirtualBox, on the machine labeled Server. Version 10.04 of  Ubuntu 
should be used. If  you already have a complete installation of  Ubuntu 10.04 since the Linux lab, 
you may continue using that system. If  not, make a clean installation of  Ubuntu. After your 

Partitioning 

ean installation, set up the partitions and filesystems according to Table 2.2. If  you already 
have a working Ubuntu system set up, make sure that there is plenty of  space for storing virtual 
machines in your home directory. Your virtual machines may consume up to 50 GB of  disk 

         

Set by configuring the /etc/hostname and /etc/hosts file if  your Ubuntu machine is already set up

Illustration 2.1: Lab topology overview 

computer name 

<your username>1 

The workstations of  three users of  the lab will be set up in a virtual machine each, running on 
Version 10.04 of  Ubuntu 

should be used. If  you already have a complete installation of  Ubuntu 10.04 since the Linux lab, 
you may continue using that system. If  not, make a clean installation of  Ubuntu. After your 

ean installation, set up the partitions and filesystems according to Table 2.2. If  you already 
have a working Ubuntu system set up, make sure that there is plenty of  space for storing virtual 

me up to 50 GB of  disk 

Set by configuring the /etc/hostname and /etc/hosts file if  your Ubuntu machine is already set up 
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Table 2.2: Partitions and file systems 

Mount point Size Filesystem type 

/ 15 GB Ext3 

N/A 1024 MB Swap space 

/home The remaining space left on drive Ext3 

  

2.2.2 User account and networking 

Create a user called your username here on the University (e.g a04jakah). Set a static IP address 
on the network card having a cable connected (run sudo mii-tool to check which interface has a 
link). The IP address should be selected according to Table 2.1. 

2.2.3 Setting up VirtualBox 

VirtualBox is a software that lets you run so called “virtual machines” on a physical machine. 
Instead of  setting up a physical machine for each computer/operating system we need for the 
lab, each machine can instead be installed as a virtual machine on top of  an existing operating 
system. Each machine gets allocated a part of  the physical machine's main memory, and gets 
allocated a virtual harddrive which is represented as a simple file in the host operating system (i.e. 
the machine Virtualbox is running on). 

Install VirtualBox using the following command in a command prompt: 

a04jakah@vmhost:~$ sudo apt-get install virtualbox-ose 

If  the operation above finished without any errors, you should be able to start VirtualBox by 
executing the following: 

a04jakah@vmhost:~$ sudo virtualbox & 

The VirtualBox console should now appear, looking similar to the screenshot presented in 
Illustration 2.2. From this console you can create and remove, start up and shut down, your 
virtual machines. 



 

2.3 Virtual machines for the workstations

Workstations for three of  the users in the small office should be set up as virtual machines. 
Create virtual machines for the three workstations from Illustration 2.1, using the “New” button. 
Configure them with the following characteristics:

• A virtual harddrive of  20 GB, of  type “dynamically expanding”

• Main memory of  1 GB

• Correct “OS Type” for each workstation according to Illustration 2.1. For 
Windows 7, select the 64-bit version. Note that yo
machines with the 32-bit version of  Windows 7.

2.3.1 Network interface configuration

After the machines have been created a few settings have to be configured. For networking to 
work properly, the network interfaces o
physical network interface of  the host machine. This is done by clicking the “Settings” button for 
the virtual machine. From here, select the “Network” settings category, and on the “Adapter 1” 
tab, select “Bridged Adapter” on the “Attached to” drop
your machine has two Ethernet adapters, you also have to select which one to bridge with. Run 
“sudo mii-tool” to check which interface has an active link.

2.3.2 Disc images

The most common way of  manually installing an operating system on a computer is to boot it up 
using an operating system installation disc. However, when you install a virtual machines, you 
have a few options. A simple way is to configure the virtual machine to use
of  the host directly. However, another way is to configure the virtual machine to use a virtual 
CD/DVD reader, and connect an image file (ISO) to it, which is holding the contents of  a disc 
(e.g a Windows installation disc). This what yo

Illustration 2.2: Virtualbox console with
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Virtual machines for the workstations 

Workstations for three of  the users in the small office should be set up as virtual machines. 
Create virtual machines for the three workstations from Illustration 2.1, using the “New” button. 

onfigure them with the following characteristics: 

A virtual harddrive of  20 GB, of  type “dynamically expanding” 

Main memory of  1 GB 

Correct “OS Type” for each workstation according to Illustration 2.1. For 
bit version. Note that you will however install the Windows 7 virtual 

bit version of  Windows 7. 

Network interface configuration 

After the machines have been created a few settings have to be configured. For networking to 
work properly, the network interfaces of  the virtual machines have to be “bridged” to the 
physical network interface of  the host machine. This is done by clicking the “Settings” button for 
the virtual machine. From here, select the “Network” settings category, and on the “Adapter 1” 

“Bridged Adapter” on the “Attached to” drop-down box (currently set to NAT). If  
your machine has two Ethernet adapters, you also have to select which one to bridge with. Run 

tool” to check which interface has an active link. 

Disc images 

common way of  manually installing an operating system on a computer is to boot it up 
using an operating system installation disc. However, when you install a virtual machines, you 
have a few options. A simple way is to configure the virtual machine to use the CD/DVD reader 
of  the host directly. However, another way is to configure the virtual machine to use a virtual 
CD/DVD reader, and connect an image file (ISO) to it, which is holding the contents of  a disc 
(e.g a Windows installation disc). This what you will do in this lab. Below you'll find the steps to 

Illustration 2.2: Virtualbox console with three virtual machines 

Workstations for three of  the users in the small office should be set up as virtual machines. 
Create virtual machines for the three workstations from Illustration 2.1, using the “New” button. 

Correct “OS Type” for each workstation according to Illustration 2.1. For 
u will however install the Windows 7 virtual 

After the machines have been created a few settings have to be configured. For networking to 
f  the virtual machines have to be “bridged” to the 

physical network interface of  the host machine. This is done by clicking the “Settings” button for 
the virtual machine. From here, select the “Network” settings category, and on the “Adapter 1” 

down box (currently set to NAT). If  
your machine has two Ethernet adapters, you also have to select which one to bridge with. Run 

common way of  manually installing an operating system on a computer is to boot it up 
using an operating system installation disc. However, when you install a virtual machines, you 

the CD/DVD reader 
of  the host directly. However, another way is to configure the virtual machine to use a virtual 
CD/DVD reader, and connect an image file (ISO) to it, which is holding the contents of  a disc 

u will do in this lab. Below you'll find the steps to 
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download the files. If  you are having problems resolving the “www.nsa.local”domain name while 
downloading the ISO files, replace the following line of  “/etc/nsswitch.conf ”: 

hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns mdns4 

...with:this line: 

hosts:  files dns mdns4 

The following steps need to be performed: 

1. Download the ISO files for Windows XP and Windows 7 from our file server. 
Create a directory called ISO in your home directory for storage of  the image files. Then use 
wget to download the images from our file server. 

a04jakah@vmhost:~$ mkdir iso 
a04jakah@vmhost:~$ cd iso 
a04jakah@vmhost:~/iso$ wget http://www.nsa.local/labfiles/OS/win7-pro-x86.iso 
a04jakah@vmhost:~/iso$ wget http://www.nsa.local/labfiles/OS/winxp-pro-x86-with-sp3.iso 

2. Configure each virtual machines to use the ISO file corresponding to the 
operating system the machine should have. In the settings for the machines, see the “Storage” 
settings category. The ISO files need to be added to the CD/DVD images collection, and then 
selected to be used for each virtual machine. 

2.3.3 Testing your configuration 

Start up each virtual machine (using the start button) and make sure that it boots up the 
operating system installation process from the correct CD/DVD image. 

To verify the network settings, the operating system must be installed and IP settings be 
configured. It is however possible, if  necessary, to change the network interface configuration for 
a virtual machine after it has been installed. 

Instructions for installing the operating systems are considered tasks of  the assignment, and 
hence presented in chapter 3. 

3 ASSIGNMENT 

In this chapter the tasks of  the assignment are presented. All tasks except those labeled “VG” are 
mandatory to pass the lab assignment. The assignment must be presented for the supervisor on 
the last scheduled lab session. A practical test is scheduled in week 43, where you will be tested 
on your knowledge and skills gained from performing the lab. A prerequisite for doing the 
practical test is to have finished and presented all tasks of  the lab assignment. There is no 
exception to this requirement. 

3.1 Operating system installation and basic configuration 

This sections presents the installation and basic configuration of  the server and workstations of  
the workgroup. 

3.1.1 Personnel workstations 

Install Windows XP and Windows 7 on the virtual machines you just set up. They should be 
configured according to the following: 

• How you set up your partition(s) and file system(s) is up to you 

• Locale settings and keyboard layout set to Swedish. Icelandic students may use 
their own (confusing) keyboard layout though. 

• Computer names and IP addresses according to Table 2.1. 

• When asked for user account information in the setup, create a user named the 
following depending on who's computer you are setting up: 
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- max-ws: maho 

- klara-ws: klar 

- lisa-ws: lila 

Set their passwords to “Syp9393” 

• Configure Windows updates to automatically fetch and install Windows updates 
when available 

• License keys should have been received by e-mail. Use those keys to activate your 
operating systems 

After the operating systems are installed you must install the “Virtualbox Guest additions” by 
selecting “Install Guest Additions” on the Devices menu in the windows where your machine 
instances are running. A setup window should now appear in the virtual machine. If  not; start it 
up manually by executing the setup.exe file on the disc for the guest additions now mounted in 
“My computer”. Installing the guest additions will make the performance of  your virtual 
machines better, and will make it possible to drag the mouse pointer between the host operating 
system and the machines freely, without having to release the mouse pointer using the right 
CTRL button each time you want to leave a machine. 

3.1.2 The Windows Server 2008 workgroup server 

On the machine labeled Klient, Windows Server 2008 R2 Enterprise edition should be installed to 
be used as a workgroup server for the small office environment you are setting up. DVD discs 
for Windows Server 2008 R2 are present in each lab room. Do basic configurations and settings 
according to the following: 

• Create two partitions formatted with the NTFS filesystem: 

- A 20 GB partition for the system partition (C:) 
- A 5 GB partition for data storage (D:). If  drive letter D gets allocated to the DVD  
   reader, use the “Disk management” tool in “Server Manager” to relocate the DVD  
   drive to a new drive letter.   
- More file systems will be created later. 

• Local settings and keyboard layout same as for the workstations 

• Computer name set to wgserver (Workgroup Server).  Note that this name may 
have to be set after the operating system have been installed 

• Set the Administrator password to “Syp9393” 

• IP address set to 10.<room>.<group>.10 

• Configure Windows updates to automatically fetch and install Windows updates 
when available 

3.2 Shared file resources 

For the personnel of  Contoso AB to be able to share common documents and other files, the 
workgroup server should be set up to hold a number of  network shared directories. Those 
directories must also be properly protected to deny any unauthorized person to access the files 
they contain. 

3.2.1 User accounts and security groups 

Each employee of  Contoso AB should have a personal user account on the workgroup server. 
Create a user for each employee from Table 3.1. Local users and groups can be added  From 
Server manager → Configuration → Local users and groups. The password for all users 
should be Syp9393, except for Max Holmgren (maho). Set his password to “Syp9494”. 
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Table 3.1: Employees of  Contoso AB 

Namn Användarnamn 

Birgitta Sundström bisu 

Filip Karlsson fika 

Max Holmgren maho 

Hanna Andersson haan 

Albin Nyberg alny 

Klara Arvidsson klar 

Elin Berggren elbe 

Erik Berg erbe 

Lisa Larsson lila 

Gustav Wells guwe 

 

Contoso AB consists of  a number of  divisions. Users permissions on shared directories and 
other resources should be based on what division the user belongs to. Hence, a number of  
security groups should be created. Se Table 3.2 for a list of  groups to be created, and their 
members. 

Table 3.2: Divisions of  Contoso AB 

Group Members 

 
 
 
finance 

klar 

fika 

lila 

guwe 

 
executives 

maho 

guwe 

 
 
 
research and development 

haan 

lila 

elbe 

bisu 

all personnel All 10 users from Table 3.1 

 

3.2.2 Shared directories 

The directories from Table 3.3 should be created and shared to the workstations of  the 
workgroup. Correct permissions must also be set on them to deny any unauthorized user to 
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access the files of  the company. Create a directory called shared in the root of  the D drive, to 
keep the shared directories in. Be very careful to verify all your permissions before you present 
this assignment to a supervisor! 

All directories of  the table should be shared, and their share name should be the same as the 
name of  the directory. 

 



11 

Table 3.3: Shared directories 

Directory Drive letter 
(on workstations) 

Permissions 

hemligt M The executives group should all have the full access to the folder 
and all its contents, independent of  file/directory owners. No 
permissions at all for other users. 

rnd R The “Research and development” group should have full access to 
everything created here. 

The finance group should be able to read all documents saved in 
this directory 

temp T All files created in this directory should only be accessible by the 
user who created the file, and no one else. A user who creates a 
file must get full permissions for that file, but no other users 
should be able to even read it. For directories, only the user who 
created it should have access to it. All other users should be 
denied to even list the contents of  that directory. 

Hint: Use the Creator/Owner placeholder 

fackligt F Full access for user lila 

Read access (all files and contents of  folders) for all personnel 
except members of  the executives group. 

publikt G All users of  the personnel should be able to create files in this 
directory and the creator should get full access to his/her files. All 
users of  the personnel group should be able to read everything in 
the directory (list directory contents, read the contents of  files, 
etc). 

 

To make it easy to access the shared directories, drive letters in “My computer” on each user's 
workstation should be setup to point to all the directories that the user has at least read access to. 
See the “Drive letter” column in Table 3.3 for drive letter allocation. On each of  the three 
workstations, make a network drive mapping that will stay permanent, i.e. still be present after a 
reboot of  the workstation (or re-logon of  the user). Notice that a username and password will 
have to be entered when accessing a share (and hence mapping a share to a drive letter). This is a 
username and password for a user known to the server that the shared directory resides on. 
There is one exception though. Before the username and password dialog appears, Windows will 
try to connect to the shared directory using the username and password that was used to logon 
to Windows. Hence, if  the credentials used to log on to Windows are matching a user account on 
the server that holds the shared directory, a successful authentication will be performed and no 
credentials are asked for. Note that this is true for Klara and Lisa, but not for Max since he has a 
different password in the server than on his workstation (Syp9494 instead of  Syp9393). 

3.2.3 Home directories 

To further centralize storage of  data, Contoso has decided to let the employees store their 
personal directories centrally on the workgroup server. Create a home directory for at least the 
three users you have set up workstations for, as subfolder to a folder named “homes” on the D 
drive. E.g the local path to Max home directory on the server will be “d:\homes\maho”. 
Configure the permissions to allow the user the home directory belongs to full control, and no 
permissions at all for other users. 
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Share the “d:\homes” directory and verify that each user can access its home directory over the 
network from its workstation. 

To make it easy to create a persistent drive letter mapping on each workstation, your task is now 
to create a Visual Basic script that can be executed on each workstation which should do the 
following: 

1. Retrieve the username of  the user logged on 

2. Make a permanent (i.e. stays after a relogon or reboot) mapping for 
\\wgserver\homes\<username>, where the username is the username of  the logged on user 
retrieved in step 1. 

Call the script maphome.vbs and publish it to the publikt directory. 

3.2.4 Redirection of  My documents (VG) 

Now when each user has a home directory, it would be nice if  all documents stored in the “My 
documents” directory would be stored on the server. Your task is to set the location of  “My 
document” to point to the home directory of  the user. Everything the user stores in the “My 
documents” directory to end up in the users home directory. This should be done for each user 
on each workstation. 

3.2.5 Temporary folder cleaning (G/VG) 

In this assignment, you should create schedules job that removes all files and directories in the 
shared “temp” folder on the workgroup server, every night at 01:30 (before the backup is run). 

To achieve a VG point on this assignment, the following requirements are changed to the 
following: 

• Only files older than 24 hours should be removed (rather than removing 
everything at 01:30). A directory is not removed until all files in it are older than 24 hours, or as 
another way of  seeing it, when all files have been removed from it. 

• This should be done with a VB script using the FSO com object. 

Hint: You will likely need a recursive loop. 

3.3 Partitioning 

After the workgroup server has been used for a while to store common files, Contoso realizes 
that they need more disk space on drive D. Currently the size of  this volume is 5 GB, but 
Contoso would like to have a 20 GB volume. Your task is to do the following: 

• Create a new partition of  20 GB and format it with the NTFS filesystem. 

• Transfer the all data (directories and files) from drive old D to this drive. Make 
sure to move the files in a way that all permission data is preserved. 

• Let the new 20 GB drive take over drive letter D. The old partition mounted on 
drive letter D may still be kept, but it should not be mounted on a drive letter. 

Note that resizing the D drive is not a valid solution. The aim of  the task is to get experience in 
moving data between volumes. 

In addition to making the D drive larger, Contoso would like to have a separate partition to put 
backups on (to be used in the File backup task). For this purpose, create a partition of  20 GB and 
format it with the NTFS filesystem. Assign it drive letter E. 

3.4 Data backup 

To protect the users' files in case of  a harddrive failure or accidental deletion, the system should 
be set up to automatically create a full backup of  the contents of  drive D every night at 2 am. 
The backup should be placed on the (newly created) E drive. Note that in your lab setup the D 
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and E drives are actually volumes of  the same harddrive, which means that backing up files 
between them does not protect from a harddrive failure. Because of  practical limitations 
however, we have to imagine that the E drive is on a different physical harddrive. 

There are many tools to take backups. You are free to use any solution as long as it takes a full 
backup of  all the contents of  the D drive, and it is possible to restore files from the backup. A 
recommendation is to use “Windows Server Backup”, which is included in Windows Server 
2008. 

3.5 Remote administration 

Filip Karlsson (fika) has just been promoted to the role as system administration for Contoso 
AB. Now he wants to be able to remotely configure the workgroup server remotely, to avoid 
having to be at the same physical location as the server to administer it. For this to work you need 
to perform the following: 

• Enable Remote Desktop connections on the workgroup server 

• Add Filip to the Administrators group. In addition to administrative rights, this 
group by default have remote logon permissions 

Verify that Filip can logon remotely by starting a Remote Desktop client on one of  the 
workstations, connect to the workgroup server, and logon as fika. 

 

4 LITERATURE 

The lecture slide provides most of  the information you need to pass the lab assignment. 
However, you may also see the “Laboration” section on the Scio “Assignment” page for a list of  
literature to support the lab. 

5 CHECKLISTA 

Fill out this checklist as you are progressing though the lab assingment 

  □ All machines are up and running, and networking is working 
       □ Workgroup server 
       □ Vmhost with Ubuntu 
       □ Klara's workstation 
       □ Lisa's workstation 
       □ Max workstation 

  □ The following file systems exist on the server, formatted with NTFS and have correct sizes 
       □ C: (20 GB) 
       □ D: (5 GB after installation, but 20 GB after task 3.3) 
       □ E: (20 GB) 

  □ All user and group accounts exist on the wgserver, and users are put in the correct groups 

  □ Shared directories are created and correct permissions configured 
       □ hemligt 
       □ rnd 
       □ temp 
       □ fackligt 
       □ publikt 

  □ Home directories 
       □ Correct permissions are set 
       □ The three users all have a persistent mapping of  their home dir to H: (on workstations) 
       □ A VBS script exists to make a persistens mapping 
       □ Redirection of  the “My documents” directory 
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  □ Cleaning of  temp folder 
       □ Cleaning everything at 01:30 (G) 
       □ Cleaning files older than 24 hours (VG) 

  □ Backup and restore of  all files on the D drive works 

  □ Remote administration of  the wgserver using Remote Desktop 
       □ Remote desktop activated 
       □ Fika can logon using an rdp client and has administrative rights on the wgserver 
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1 INTRODUCTION 

In this lab, you will set up an e-mail system based on open source software. You will start out 
with a simple configuration that you later will extend step by step. For many tasks in the 
assignment, there are multiple valid solutions. The lab is split into three parts: 

• Basic e-mail system configuration 

• Securing the e-mail system 

• Advanced e-mail system configuration 

In the first part, you will set up a basic working e-mail system for a single e-mail domain. A web 
server will also be set up to host a webmail service connected to your e-mail system. In the 
second part, you will not add any new functionality to the system. Instead you will focus on 
security aspects of  your system. Redundancy, data backup, monitoring and secure 
communications will be covered here. In the third part, you will touch some more advanced 
topics, which include setting up multiple (virtual) e-mail domains. After finishing each part, you 
are required to orally present your solutions to the supervisor before continuing on to the next 
part. This document contains the instructions for part I. For part II and III, separate documents 
will be published on the course website. 

You will be provided with two physical machines to perform the lab on. However, since the lab 
will require 6 machines, virtualization will be used. 

2 LAB ENVIRONMENT SETUP 

In this chapter, the process of  setting up the lab environment is described. 

2.1 Virtualization 

Since you are only provided two physical machines, your e-mail system will run on virtual 
machines. See Illustration 2.1 for an overview of  the lab topology. To host the virtual machines, 
VMware ESXi will be installed on your computer labeled “-Server”. This product does not 
require any host operating system to run on top on. Instead, it is installed directly on the hard 
drive. However, to manage virtual machines, a client package called “VMware vSphere client” 
needs to be installed on a Windows computer. Your Windows 7 client will be used for this 
purpose. An installation CD for VMware ESXi 4.1 is available in the lab rooms. To get “VMware 
vSphere client” for your client machine, put the IP address of  your vmhost in the address field 
of  a browser, and a web page appears where you can download an installer. Your VMware 
installation must be activated using a license key. Use the following key: 

MH2C0-FEJ90-P8X39-093U0-3HRKM 



 

2.2 Operating system configuration

For all server systems, CentOS 6.2 64
Windows 7 x64. 

A general requirement is to use the English language on all sys
(time zone etc.) set to Sweden. The Swedish keyboard layout should also be selected. How you 
partition your hard drives is up to you; just make sure you have enough space on each partition 
for its purpose. Make sure that 
systems need at least 10 GB. Allocate at least 512 MB of  main memory to each virtual machine.

A few tips when installing CentOS:

• Avoid using a physical installation medium. It is faster and mor
PXE-boot. The CentOS image is located under [Operating System Images].

• Choose the sv-latin1 keyboard type during installation.

• During the installation, choose manual IP configuration. This will allow you to set the 
necessary IP configuration during installation.

• Use the following root password: 

• When in doubt, ask your supervisor. Many problems can be avoided by making the 
correct choices during installation.

2.3 Network and host name configuration

For the first part of  the lab, you will initially need three virtual machines. Note that you will need 
to set up more systems later on in the lab. In Table 2.1, the hostnames and IP addresses to be 
used on your machines are given. The first three octets in your IP address is determin

Illustration 2.1: Lab environment topology
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room and computer group in that room you are located at. For example, if  you are located at 
computer group 5 in room D205, your IP addresses will start with “10.205.5”. You can find your 
computer group number on a label on your computer. The subnet mask is “255.255.255.0”. 
When asked for “domain name”, use your username here on the university, followed by the suffix 
“.nsa.his.se”. For example, if  you username is “a08login”, your domain name will be 
“a08login.nsa.his.se”. 

Table 2.1: Addressing and naming scheme 

System IP Address (last octet) Hostname 

Virtual machine host .2 vmhost 

Windows 7 client .3 client 

Name server .11 ns1 

SMTP/IMAP server .21 mail1 

Web server .31 www 

 

2.4 Remote administration 

To make it more convenient for you to configure your CentOS machines, and for your supervisor 
to help you, you are required to install an SSH server (package openssh-server) on each system, 
and install an SSH client on your Windows 7 client. The openssh-server might be installed during 
installation of  the server, but double-check to make sure it is installed. A recommended SSH 
client is “PuTTY”, which can be downloaded from the following URL: 

http://www.putty.org 

For each machine, place a shortcut on the desktop that will start PuTTY and automatically 
connect to that machine. 

3 PART I – BASIC E-MAIL SYSTEM CONFIGURATION 

In this part, you will set up a basic working e-mail system with a number of  users. Your system 
should not only be able to deliver e-mail messages between the users of  your own e-mail system, 
but also to the e-mail systems set up by the other students in the course. Your users will have two 
options for sending and receiving e-mail messages. It must be possible to use a regular Windows 
application MUA (mail user agent) such as Mozilla Thunderbird, but also a webmail service will 
be offered. Your e-mail domain will be the same as your primary domain name, i.e. 
“a08login.nsa.his.se”. In addition to hosing the e-mail system itself, you will also be responsible 
for maintaining the name server for the Internet domain your e-mail system will represent. 

In total, three machines are going to be set up initially: 

• One DNS name server 

• One SMTP and IMAP server 

• One web server. 

In the sub chapters below, detailed instructions for each component are presented. Note that, to 
give room for various solutions to the problems presented here, many details on configuration 
and requirements are omitted. 

3.1 Name resolution 

In e-mail systems, name resolution is a critical component. DNS is used not only for hostname to 
IP address resolution (A records), but also to locate the e-mail servers of  a domain (MX records). 
In this lab, you will maintain a DNS server authoritative for the zone representing your e-mail 
domain. For this, a dedicated virtual machine will be set up. To later be able to send and receive 
messages to the e-mail systems configured by the other students in the course, you must be able 
to resolve records in their DNS zones. This is achieved through zone delegations defined on the 
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NSA name server (10.0.252.100). For each student-subdomain (e.g. a08login.nsa.his.se), there is a 
delegation pointing to the IP address of  the student’s primary name server. Hence, it is important 
that you use the IP address given in Table 2.1 for your DNS server, and use the correct domain 
name. And as a consequence, it is not possible to work at any computer group other than the one 
allocated to you. 

Your DNS server must point out the central DNS server as a forwarder for name resolution 
request that it cannot answer itself  (i.e. queries for domain names other than your own). Make 
sure that all your virtual machines use your DNS server ns1 as their resolver. 

Bind is the recommend choice of  DNS server software. Install Bind (package bind9) and define a 
zone representing your domain. In this zone, add the resource records necessary to be able to 
translate between hostnames and IP addresses, and for e-mail delivery to work. 

3.2 E-mail delivery 

The required MTA software for this lab is Postfix. 

Requirements: 

• Your MTA must accept connections on port 25 only 

• Your system should accept messages for local delivery from anywhere 

• Relaying (opposed to local delivery) should only be allowed from MUAs on your local 
network 

The Dovecot server (package dovecot) should be used to enable users to read their e-mail 
messages. It is recommended that you use the Maildir format for storage of  mailboxes. Access to 
your IMAP service should be available from any host, and the users should authenticate using the 
username representing their e-mail account. 

3.3 Account management 

Initially, e-mail accounts for 50 users will be created. On the course web page, you will find a 
comma separated text file with 50 example names. The file is encoded in iso-8859-1 (ANSI). 

To create the initial accounts, and future accounts, a script to create e-mail accounts should be 
available for the administrators of  the e-mail system. The script should work in two modes; 
interactive and non-interactive. When no arguments are given to the script, it should run in 
interactive mode, asking you to supply the information needed to create one e-mail account. The 
non-interactive mode should create e-mail accounts from a comma separated file specified as a 
command line argument to the script. The requirements for the script are the following: 

• The format of  the e-mail addresses must be firstname.lastname@<login>.nsa.his.se. 

• Å, ä and ö in names should be replaces with a and o. 

• The format of  the usernames is up to you. 

• Duplicate usernames and e-mail addresses must be handled in an intelligent way. 

• Everything needed to have a working e-mail account must be set up (e.g. Maildir folder). 

At this point, it does not have to be possible to run the script from a machine other than your e-
mail server. 

3.4 Mail user agents 

The users of  your e-mail system should have two options on how to read and write e-mails. They 
should be able to use a regular e-mail client such as Mozilla Thunderbird, but also have the 
possibility to use a web based e-mail client. 

3.4.1 Windows MUA 

A MUA must be installed on your Windows 7 client to be able to test your e-.mail system. A 
recommended MUA for the purpose of  this lab is Mozilla Thunderbird. The only requirement 
we have on the MUA you install is that it needs to support multiple e-mail accounts. Set up e-mail 
accounts for at least two different users of  your system. 
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3.4.2 Web based MUA 

The users of  your e-mail domain must be able to send and receive e-mails from any location. To 
make this possible, a webmail service should be set up using the Squirrelmail webmail client. The 
webmail service will run on the web server virtual machine. The recommended choice of  web 
server software is Apache (package httpd). For now, we do not require the HTTP connections to 
the webmail service to be encrypted, or protected by any other means. 

Note that depending on your choice of  software, an SQL database may be required. 

Create a bookmark to your webmail service in your browser. 

3.5 Verifying your solution 

To verify that your e-mail system can send and receive e-mails to other e-mail domains, send an e-
mail message to a user of  your friend's lab system, and let your friend reply to that e-mail. Also, 
you can send an e-mail to a special address of  an e-mail system set up by the instructors that 
automatically reply to e-mails. This address is “mailtest@unixadm.nsa.his.se”. 

Make sure that it is possible to send and receive e-mail messages both using the MUA of  the 
Windows 7 client and your webmail service. 

Also, make sure that your SMTP server will not relay e-mail messages for MUAs outside your lab 
subnetwork (10.<room>.<desk>.0/24). One way to test this is to let your friend configure 
his/her e-mail client to submit e-mail messages through your SMTP server, and send a message 
to a user of  your friends e-mail domain. This must not work. On the Internet, open relays are 
abused by spammers to send out their junk mail. 

4 TROUBLESHOOTING AND HINTS 

Here are a number of  general tips that may help you with the lab assignment: 

• Before you make big changes to (or replace) a configuration file, make a backup of  the 
file! It is especially useful to keep a copy of  all configuration files in their original (default) state. 

• Another way to give yourself  a means of  disaster recovery is to regular take snapshots of  
your virtual machines. It is recommended to take a snapshot at the end of  every lab part. 
Snapshots can be taken while a VM is running, but it is usually better to power off  the VM first. 

• Read log files when something goes wrong, and find ways to monitor log files efficiently. 

• Make sure name caches are emptied when troubleshooting name resolution. 

• Google and the web in general can be a tremendous help when troubleshooting basic 
Unix services. Obvious places to look for information include the official websites of  the 
packages used in this assignment: 

◦ http://ftp.isc.org/isc/bind9/cur/9.6/doc/arm/Bv9ARM.html 

◦ http://www..postfix.org/documentation.html 

◦ http://www.dovecot.org/documentation.html 

◦ http://httpd.apache.org/docs/2.0/ 

◦ http://squirrelmail.org/documentation/ 

4.1 Logging 

Many servers and other components in a Unix system use syslog (which is both a protocol and a 
daemon) to log events. Thus, it is essential to be able to read these log files. In CentOS, the log 
files for syslog (and other log files) are stored in the directory /var/log. Have a look around in 
this directory! 

A tip when reading log files is to use the “tail” command. Tail outputs the last few lines1 of  a file, 
making it a very useful tool to watch log files, since events are always appended to end of  a log 
file. 
                                                 
1The number of  lines is possible to set using a parameter to tail 
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4.2 Utilities/tools for troubleshooting 

A number of  utilities that may be of  help are listed in Table 4.1. For Unix commands, there are 
usually a man page to describe the syntax and usage of  a command. For Windows commands, 
the “/?” may display a help text on how to use the command. 

Table 4.1: Tools for troubleshooting 

Tool Description 

dig / nslookup Verify name resolution 

ping Verify host connectivity 

telnet Verify connectivity to a network service using TCP, e.g your SMTP and 
IMAP servers. A very useful tool to troubleshoot SMTP problems. 

tcpdump Can be used to capture all traffic send and received on an interface, to a 
file. 

Wireshark A graphical tool to capture network traffic sent and received on an 
interface and to analyze it. It is also possible to analyze the contents of  a 
traffic capture file created by tcpdump using this tool. For example, if  you 
want to capture all traffic send and received from one of  your name 
servers, it is possible to capture it using tcpdump, and transfer it to a 
Windows machine using Wireshark. 

netstat Get a list of  connections and listening ports 

ifconfig View or change network settings in CentOS 

ipconfig View or change network settings in Windows 

tail -f Output lines appended to a (log)file as the file grows. 

ps Manage processes in your system (e.g view and kill) 

top Interactive utility to manage processes 

 

5 LITERATURE 

Please see the “Laboration” section on the course web page for a list of  literature to support the 
lab: 

http://scio.his.se 
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1  INTRODUCTION 

The aim of the lab assignment is to provide the student experience in administration of computer 
environments primarily based on Windows systems. The assignment is split up in four parts and 
this document presents the first out of those four.  

The scenario is that the fictional company (a car manufacturer) would like to centralize the 
management of the computers and data storage of the organiaztion. Today, each computer has 
its own configuration and files are often saved on the local harddrives (often with no backup 
solution) and e-mailed between the employees. When employees want to reach files on other 
computers, accounts and permissions have to be set up manually each time. In addition to 
centralizing the administration of the environment, you will be adding services to the 
environment such as data backup solution. Table 1 presents a brief overview of the contents of 
each part of the lab assignment. 

The configuration and system design that you do in the lab assignment will be documented in a 
wiki. More information about this wiki is provided in section 2.3.  

Chapter 2 present instructions for how to set up the lab environment. The lab environment is 
based on virtualization using the VMware ESXi hypervisor. See Figure 1 (next page) for an 
overview of the lab environment. Setting up the lab environment is not subject for examination. 
Hence, technical aspects of the lab environment should not itself be documented in the wiki.  

Chapter 3 presents part I of the assignment. The assignment is examined individually using the 
following examination forms, all being mandatory to pass the lab assignment: 

• Oral demonstration (redovisning) 
• A pratical test 
• The system documentation (your wiki) 

A checklists is provided for each part of the lab instructions to aid you verifying that you have 
solved all tasks of the assignment. The checklist for part I is available in Appendix B. 

Table 1. Lab assignment parts 

Lab assignment part Content 

Part I Basic Active Directory concepts and other infrastructure services such 
as DHCP and DNS. Delegation of administration.  

Part II Centralizing computer configuration and file sharing. Configuring a 
domain across physical sites. 

Part III Interoperability with Unix. A Debian/Samba based file server will be 
set up an intergrated in your environment 

Part IV Backup and (disaster) recovery, monitoring and other security related 
topics 
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2  LAB ENVIRONMENT SETUP 

This chapter covers the set up of the lab environment that lab assingment will be performed on. 
Instructions for setting up the virtualization infrastructure, basic configuration of operating 
systems and information about license keys are provided. In addition, there is a section for 
getting started with the documentation wiki site. Figure 1 provides an overview of the lab 
topology. Since the lab assignment requires seven systems in total, and two logical subnetworks, 
virtualization is being used. The virtualization platform used is VMware ESXi. To support two 
subnetworks, a pre-configured virtual machine running Debian is installed on the virtual 
environment, behind which the two subnetworks are placed. The configuration of the 
virtualization environment, and inititially also the virtual machines, are managed through a 
software called ”vSphere client” on the Windows XP machine (Klient). 

 

 

Figure 1. Lab environment overview 

2.1 THE VIRTUALIZATION INFRASTUCTURE 

The following sections provides instructions on how to set up VMware ESXi (from now on 
referred to as ESXi) with the basic settings needed for your environment. 

2.1.1 INSTALLING AND CONFIGURING VMWARE ESXI 

VMware ESXi 5.0 will be installed on your machine labeled ”server” from the network boot 
menu that appears when you boot up your machine (if it does not appear, press F12 at the POST 
screen). See the ”operating system images” section of the boot menu. Note that the ESXi setup 
will completely erase your hard drive and make a parititioning scheme for you. 

Virtual machines can not be managed from the console of the server where ESXi is installed. 
Global basic settings such the management IP address and authentication settings can, however. 
By default, the IP address of the management network interface is retrieved using dhcp. Change 
it to use the following static address and netmask: 

10.{room}.{desk}.2 / 24 

The gateway should be set to the first usable address of the subnetwork and the DNS server to 
10.0.252.100. Set your hostname to ”vmhost”. 
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Pick a password on your own to set as the root password of your ESXi host. Make sure to write 
it down somewhere! 

2.1.2 INSTALLING THE VSPHERE CLIENT 

On your machine labeled ”klient”, install Windows XP from the network boot menu. Use the 
”Windows XP dc7600” image. Activate Windows XP. If necessary, provide the operating system 
with the license key for Windows XP printed on the white label of your computer labeled 
“Klient”. 

When Windows XP is installed, the ”VMware vSphere client” should be installed to be able to 
manage your virtual infrastucture. Download the vSphere client from the following URL: 

http://www.nsa.local/labfiles/Virtualization/VMware-viclient-all-5.0.0-
455964.exe 

Use the vSphere client to connect to your ESXi server using with the username “root” and 
password “Syp9393”. The first time you connect to an ESXi server in vSphere client, you will 
need to click the “Inventory” icon to manage virtual machines. 

2.1.3 VIRTUAL MACHINE NETWORKING 

As visualized in Figure 1, two private class C IP subnetworks are used to represent the two sites 
of the lab assignment; Skövde and Göteborg. To create two separate broadcast domains for 
those subnetworks in ESXi, a so-called ”Virtual Switch” (vSphere standard switch) with a ”Port 
group” has to be created for each. One virtual switch, with a Port group called ”VMNetwork” 
that has a binding to your physical network, already exists. Now you should create a new vSwitch 
and Port group for the sites of Skövde and Göteborg, each.  

• In the vSphere client, Click the ”vmhost” server icon, and go to the ”Configuration” tab 

• Under ”Hardware” -> ”Networking”, click ”Add Networking” 

• Follow the wizard to create a ”Network” for Skövde and Göteborg each. Select ”Virtual 
machine” at the ”Connection type” dialog. Create a ”Virtual Switch”, and then a Port 
group using the network label ”SDE” for Skövde, and ”GBG” for Göteborg. 

To make it possible for hosts on each subnetwork to communicate with hosts on the other 
subnetwork aswell as the NSA lab network, there must be a router present connecting those 
networks together. The instructors have prepared such a router for you, that is published as a 
virtual machine template on the NSA web server. Perform the following steps to install and set 
up this virtual machine router (named VMRouter) on your ESXi host: 

• In the vSphere client, go to “File” -> “Deploy OVF template” 

• In the Source dialog box, enter the following URL: 

http://www.nsa.local/labfiles/Courses%20and%20Labs/Windows-
admin/vmtemplates/VMRouter.ova 

• Map the three (virtual) network interfaces of the VMRouter to their corresponding port 
groups 

• A valid static IP address must be set on the interface of VMRouter connected to your 
computer group network. Boot up the VMRouter and set the IP address 
10.{room}.{desk}.4 on eth0 in file /etc/network/interfaces and make the changes 
apply. (Login: root; password: Syp9393)  

• Finally, for your XP machine to be able to know where the 192.168.0.0 networks are 
located, type the following in CMD to add a routing entry for them: 

route /p add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 10.{room}.{desk}.4 
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Now, hosts on your site networks should be able to communicate with each other, and machines 
outside your virtualization infrastructure.  

For convenience, you may configure your VMRouter virual machine to boot up automatically at 
startup. See “VMhost” -> “Configuration” -> “Virtual Machine Startup/Shutdown” -> 
“Properties”. 

2.1.4 CREATING VIRTUAL MACHINES 

Create the virtual machines of Table 2. Most machines are available as templates and can be 
deployed from http://www.nsa.local1 in the same way as the VMRouter in section 2.1.3. See the 
“Source” column for the name of the file holding the template. After a template have been 
deployed, edit the settings of the virtual machine to map its network interface to the correct 
network. Also make sure that its name is set correctly according to the “Name” column of Table 
2. 

The virtual machines for the two file servers are created from scratch. Create those machines 
now by right-click the “vmhost” server icon and select “New virtual machine”. This will start the 
virtual machine creation wizard.  

Table 2. Virtual machines 

Name Source Harddrive provisioning 

Site/network Skövde 

Skövde DC Template: sde_dc.ova Thick (Lazy Zeroed) 

Skövde File server New virtual machine:  

  OS: Server 2003 R2 (64-bit) 

  Main memory: 1024 MB 

  Hard drive: 30 GB 

Thin 

Skövde Workstation 1 (7) Template: win7.ova Thick (Lazy Zeroed) 

Skövde Workstation 2 (xp) Template: winxp.ova Thin 

Site/network Göteborg 

Göteborg DC Template: gbg_dc.ova Thick (Lazy Zeroed) 

Göteborg File server  New virtual machine:  

  OS: Debian 6 (64-bit) 

  Main memory: 512 MB 

  Hard drive: 30 GB 

Thin 

Göteborg Workstation 3 (xp) Template: winxp.ova Thin 

 

2.2 OPERATING SYSTEM CONFIGURATION 

The following sections present how to configure the virtual machines of Table 2. All dialogs that 
appear during operating system installation or configuration will not be discussed here. For 
dialogs where the instructions do not explicitly state what to choose, you can always select the 
default option.  

                                                      

1 The full URL to the directory containing the templates is 
http://www.nsa.local/labfiles/Courses%20and%20Labs/Windows-admin/vmtemplates/ 
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The configuration settings presented in the sections below are partly for later reference. Some 
machines do not have to be installed now. For example, the file server for the Göteborg site will 
not be configured until part III of the lab assignment, and it is hence not necessary to install it at 
this point. 

2.2.1 INSTALLATION MEDIA FOR FILE SERVERS 

Operating systems on the file servers are installed on the virtual machines by downloading ISO 
files to your XP machine (the ”Klient” machine) from the following URL: 

http://www.nsa.local/labfiles/OS/ 

The following files are needed to install your virtual machines: 

• win2003-r2-x64-with-sp2-cd1.iso and win2003-r2-x64-with-sp2-cd2.iso 

• debian-5.0.7-amd64-CD-1.iso 

An ISO file can be attached to the virtual optical drive of a machine from the disc icon as shown 
in Figure 2. Note that a virtual machine needs to be turned on before a local ISO image can be 
attached. Send CTRL+ALT+Delete to the machine to reboot it if you did not have time to 
attach the ISO file before the machine booted from other media. 

 

Figure 2. Attach a local ISO file 

2.2.2 VERSIONS AND LICENSING  

License keys are needed for all Windows system of the lab assignment, including your physical 
“Klient”. The “Klient” can be activated with the license key of the white label attached to the 
machine. The Windows XP and Server 2008 machines that you deploy from templates are set up 
with volume license keys, and only have to be activated (but no key has to be entered). License 
keys for Windows Server 2003 and Windows 7 are handed out to you by the instructor. 

2.2.3 PASSWORDS 

The password of all user accounts in all your systems should be “Syp9393”, except for the 
VMware ESXi root account aswell as the account on your physical Windows XP machine. This 
should (to a sufficient level) prevent other students from looking at your configurations. 

2.2.4 HARDDIVE PARTIONING 

The virtual machines you deploy from templates all have their partitions set up. The Skövde file 
server should be partitioned with a 15 GB partition for the system drive, and a 15 GB partition 
to store files. A partitioning scheme for the Göteborg file server is discussed in the instructions 
for part III of the lab. 

Note that the partioning scheme used in this lab assignment may not be fit for a realistic 
scenario. However, for pracical reasons such as the size of the harddrives in the NSA lab, 
compromises are necessary. 

2.2.5 LOCALIZATION 

A general requirement is to use the English language on all operating system installations, but use 
Swedish locale settings (time zone etc) whenever possible. The Swedish keyboard layout should 
also be selected (Icelandics may use their own keyboard layout). 
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2.2.6 NETWORKING AND NAMING 

Table 3 shows what IP addresses and hostnames to set on all your machines. Their fully qualified 
domain names will be determined when an Active Directory domain is set up. 

Table 3. IP addressing and hostnames 

Machine Hostname / 
computername 

IP address 

Skövde DC server1 192.168.1.11 

Skövde File server server2 192.168.1.12 

Skövde Workstation 1 (7) workstation1 192.168.1.312 

Skövde Workstation 2 (xp) workstation2 192.168.1.322 

Göteborg DC server3 192.168.2.11 

Göteborg File server server4 192.168.2.12 

Göteborg workstation 3 (XP) workstation3 192.168.2.312 

 

2.2.7 SOFTWARE UPDATES 

Install software updates on all Windows machines using Windows update. Use APT to install 
software updates on the Debian machine. 

2.2.8 VMWARE TOOLS 

Install VMware tools on all your virtual machines to enhance the experience of the vSphere client 
console, enhance memory management and more. See Note that the Debian system needs some 
additional packages for VMWare tools to install; those can be retrieved using APT. 

See the “VM” -> “Guest” -> “Install/Upgrade VMware Tools” option of a virtual machine 
console window. 

2.3 DOCUMENTATION WIKI 

In addition to install, configure and test the systems and services of the assignment, a system 
documentation should also be written for current and future system administrators. The 
documentation is written in the form of a wiki, available from the NSA lab network.  

For each student, a main page named after the car brand assigned is created in a wiki available on 
the following URL: 

http://wiki.nsa.local 

To edit your wiki page, you must log on using the credentials provided in an e-
mail message sent to you from the instructor. 

General requirements for the system documentation are found in a separate document on Scio, 
while some detailed requirements for documentation of particular services can be found where 
the assignments for those services are presented in the lab instructions. 

                                                      

2 A static IP address will be set now, but changed to DHCP in section 3.1 
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3  ASSIGNMENT PART I  –INFRASTRUCTURE SERVICES 

This chapter presents the first part of the lab assignment, and covers the following topics: 

• Setting up an Active Directory domain and related services to centralize computer 
administration and identity management 

• Configuring basic network services such as DNS and DHCP 

The scenario is that the fictional company (the car manufacturer) would like to centralize the 
management of the computers and data storage of the organiaztion. Today, each computer has 
its own configuration and files are often saved on the local harddrives (often with no backup 
solution) and e-mailed between the employees. When employees want to reach files on other 
computers, accounts and permissions have to be set up manually each time. In part I of the 
assignment, you will set up the basic infrastructure to support a more centralized environment. 
You will for now only work with the server of the Skövde site, but with the workstations of both 
sites. The servers of Göteborg will be covered in part II, III and IV of the lab assignment. 

3.1 DHCP SERVER 

To avoid having to manually configure the workstations of Skövde with IP addresses and related 
settings, your task is to set up a DHCP (Dynamic Host Control Protocol) server. Install a DHCP 
server on server1 and let it assign your workstations the settings presented in Table 4. 

Table 4. IP related settings of workstations 

Setting Value 

IP address 192.168.1.31 – 192.168.1.90 

Netmask 255.255.255.0 

Gateway 192.168.1.1 

DNS server 10.0.252.100 (to be changed after installation of Active Directory) 

 

Log on to your workstations on the SDE site and set their network interfaces to use DHCP to 
retreive an IP address and related settings. Use the ”ipconfig” command with the ”/all” switch to 
verify that correct network settings have been received. The ”/renew” switch can be used to 
force the operating system to fetch new settings if necessary. 

3.2 SETTING UP ACTIVE DIRECTORY 

To centralize management of user accounts, permissions and computer settings, your task is to 
set up an Active Directory domain. Then, each workstation and server (later) will be configured 
to authenticate users, retrieve authorization data and apply computer configuration from the 
central directory. 

After an Active Directory domain controller has been installed, you will download a script from 
http://www.nsa.local to generate a number of initial user accounts. 

3.2.1 INSTALLING A DOMAIN CONTROLLER 

Your task is to configure server1 to be a domain controller for an active directory domain with 
the following domain name: 

{company}.nsa.his.se 

Microsoft provides a wizard to install and do initial configuration of Active Directory and related 
services such as DNS. Run this wizard by issuing the ”dcpromo” (domain controller 
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propmotion) command on server1. The wizard must be executed as a member of the 
”Administrators” group of the server. Initially, the ”Administrator” account is the only member. 
Select the ”Use advanced mode installation” when asked. Choose to create a new domain in a 
new forest. When later asked for domain and forest functional levels, use the default options. At 
this point, you do not have to worry about what forests and functional levels means. 

The name of your domain should be composed of the name of the company with the suffix 
”nsa.his.se”, e.g ”saab.nsa.his.se”. The wizard will also ask you to specify a so-called NetBIOS 
name for the domain to provide compatibility with older operating systems (such as Windows 
NT 4). Select the name of your company (with no suffix) as the NetBIOS name of the domain.  

Fill out the form below and let a supervisor check it before you enter those values in the 
dcpromo wizard. 

FQDN of the (forest root) domain: __________._____._____.___ 
Domain NetBIOS Name: ___________ 
Choose to automatically let the the wizard install and configure a DNS server for you 

When the wizard has finished and your server has been restarted, start the ”Active Directory 
Users and Computers” tool available from the ”Administraive Tools”, to browse your directory 
tree. Create a test user account in ”Users”. This account will be used later to try to log on to your 
workstations as a domain user. 
3.2.2 DNS CONFIGURATION AND VERIFICATION 

The DNS server should have been installed during the promotion of the domain controller. To 
verify that the DNS server is fully functional and that your machines have the correct resolver 
settings, you can use “nslookup” to resolve the SRV records pointing out the hostname of your 
domain controllers. From your machines, resolve the following SRV record using nslookup:  

_ldap._tcp.<bilmärke>.nsa.his.se. 

The result should show the hostname of the server being domain controller for the AD domain, 
and related information. 

In an Active directory environment, all machines being member of the domain register 
themselves to the DNS server to have their hostnames represented as A records. You can 
enforce the update of such a dynamic record (e.g. after a change of IP address) by typing the 
following on the machine that should get its A records updated: 

ipconfig /registerdns 

Note that the operation above requires elevated privileges. If you are logged on a ”regular” user 
account you can either start a cmd shell by right-clicking it and selecting ”run as administrator” 
(in Windows 7 and Server 2008) or use the ”runas” command in cmd to perform the operation 
as a user with administrative privileges of the machine. 

In addition to resolve names of machines and services in your AD domain, all machines in your 
lab topology should also be able to resolve names for hosts in the nsa lab (such as www.nsa.local) 
and hosts on the internet. Configure the DNS server to forward all DNS queries for names 
outside your own domain, to the lab DNS server with the IP address 10.0.252.100. 

Another task is to set up the DNS server to allow mapping the IP addresses of the machines of 
the Skövde site to their hostnames. Although it will have no strict technical benefit in your 
environment, it may ease the process of reading log files and do troubleshooting. 

3.2.3 JOINING THE WORKSTATIONS 

When your domain controller is set up, and your DNS configurations have been verified, you are 
ready to join your workstations to the domain. Join the workstations of the Sköve site aswell as 



11 

the workstations of the Göteborg site to the domain. You can do this from the properties of 
”Computer” (Windows 7/Server 2008) or ”My computer” (Windows XP) of your systems. 

When joined to the domain and restarted, it will be possible to log on to the machines with user 
accounts of in the Active Directory domain. Use the account created in secion 3.2.1. 

3.2.4 GENERATING INITIAL USER ACCOUNTS 

You have been provided with a script to generete user accounts for the employees of the fictional 
company. Get the script from the following URL, and run it on your domain controller: 

http://www.nsa.local/labfiles/Courses%20and%20Labs/Windows-
admin/AccountCreator_vt12.exe 

The user accounts will be placed in a hierarchical structure of organizational units (OU) in your 
directory, representing a simple structure for administration of the accounts. A number of 
security groups are also created. All user accounts have the ”Syp9393” password. Note that you 
will both change and add to this structure as you solve the tasks of the assignment. 

3.3 ACTIVE DIRECTORY ADMINISTRATION 

The company has five system administrators and their user accounts are placed in the 
organizational unit called ”IT”. Rather than logging on directly as the ”administrator” account of 
the domain to perform system administration, permissions to perform relevant tasks should be 
given to the user accounts for the system administrators. 

3.3.1 PERMISSIONS 

Table 5 lists the permissions that each system administrator should have in the AD directory. 
User accounts that have full privileges of the domain should receive the privileges of the 
“domain admins” group. Privileges must not be given to individual user accounts; this will make 
it hard to add/remove the same privileges to other users in the future. Instead, add the user(s) 
that should have a privilege to a group, and then assign the privileges to the group instead of the 
user(s). 

Table 5. Roles of the sysadmins 

Administrator Role / permissions 

Elvira Johannesson Full privileges of the domain 

Linus Lundberg Full privileges of the domain 

Sofia Franzén Full privileges of the domain 

Stina Högberg Desktop administrators group; has permissions only to create and 
modify Group Policy Objects (GPO) of the Resources and 
Accounts OUs. These permissions do not have to be configured 
until part II of the lab when you set up Group policies! 

Lilly Dahlström Helpdesk. Change and reset the password of all users accounts in 
the Accounts OU, except those in “IT” 

 

3.3.2 REMOTE ADMINISTRATION 

To avoid having to log on to the server running the domain controller for administration of the 
AD directory, the ”Active Directory Users and Computers” MMC snapin should be installed on 
workstation 1 (representing a machine to be used by the sysadmins). This enables the sysadmins 
to remotely administer the directory without logging on to the server. Log on as all of the 
administrators and put a shortcut on the desktop to an MMC console with the ”AD Users and 
Computers” snap-in loaded. 
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Hint: Have a look at ”RSAT”. 

3.4 REMOTE DESKTOP 

To avoid having to use the vSphere client to manage your systems, remote desktop should be 
activated on all your systems (workstations and servers). These settings will be managed using 
GPO later, but for now it is enough to enable RDP manually. Make sure that ”regular” (i.e. non-
sysadmins) user can log on to workstations over RDP. 

Note that enabling RDP on the workstations is mainly for your convenicene in this lab 
assignment. Normally, the RDP service is not enabled on workstations without a good reason. 

To make it easy to connect to a machine over RDP from your ”Klient”, set the IP address of 
server1 as its primary DNS server, and set the default DNS suffix to ”{car brand}.nsa.his.se”. 
Then create an RDP shortcut on the desktop for each machine. 

3.5 DOCUMENTATION 

This section describes what is expected from your system documentation for part I of the lab 
assignment. It is largely up to you to organize this information in structured and consistent way. 
You can decide to split up your information in serveral wiki pages, or put all information in one 
(and perhaps split it up when the page becomes bigger). As long as the result is something that is 
easy to navigate and quick to find information in, your structure is accepted. 

The documentation should be detailed enough to provide system administrators with an 
understanding of how the system is set up, and how to do relevant administrative tasks. The list 
below describes the minimum items to document for part I of the lab. 

Techinical documentation 

• An overview of your (logical) network topology including IP addressing, naming of hosts 
and how to administer them. This will help current and future administrators to find out 
how to locate and administer servers and services of your network. 

• Structure of the AD directory 

• Delegation of administrative control (administrative groups etc) 

Guides for helpdesk staff: 

• Howto reset the password for a user 
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4  LITERATURE AND TROUBLESHOOTING 

In the sections of this chapter, you will find informations regarding relevant literature for the lab 
assignment and general hints and tips for troubleshooting. 

4.1 LITERATURE 

Links to literature and other resources that will help you solve the lab assingments are available 
on the reference slide (usually last slide) for each lecture slide set. Slides for all lectures are 
available on the “Lectures” page of the Scio course page. Links to resources related to particular 
tasks can also be found in the lab instructions. 

Holme, et al. (2011) covers a significant part of the technologies and problems that appear in the 
lab assignment. It is recommended to buy this book if you like to learn by reading books.  

Holme, D., Ruest, N., Kellington, J. (2011). MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-640): 
Configuring Windows Server 2008 Active Directory. (2nd Edition) Redmond, WA: Microsoft Press. 
ISBN: 9780735651937 

4.2 TROUBLESHOOTING 

Table 6 presents a list of useful tools and utilities to troubleshoot problems in the Windows 
operating system its services. 

Table 6. Tools for troubleshooting. 

Tool Description 

Event Viewer Reader for events from the event logging system of Windows. Very useful to 
debug services and features of the Windows operating system. You can find 
Event Viewer from the “computer management” mmc snap-in, or from 
“Administrative Tools”. 

Task Manager View and manage processes, resource usage and more. Press Ctrl+Alt+Delete 
to and select “Start Task Manager”. 

nslookup A tool used to query DNS servers. Exist both in Windows and Unix systems. 

ping Test connectivity to a host using ICMP 

ipconfig Configure and view network related settings in Windows 

netstat Displays current TCP connections, the UDP and TCP ports the operating 
system is currently listening to, and related information. 

Wireshark 
 

A graphical tool to capture network traffic sent and received on an interface 
and to analyze it. It is also possible to analyze the contents of a traffic capture 
file created by tcpdump using this tool. For example, if you want to capture all 
traffic send and received from one of your name servers, it is possible to 
capture it using tcpdump, and transfer it to a Windows machine using 
Wireshark. 
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APPENDIX A - PRACTICAL INFORMATION ABOUT THE LAB ROOMS 

The lab sessions will be held in D205, D206, D207 and D208. To get access to these rooms you 
need a security card (passerkort) and a personal code. This card, and security code, may be picked 
up at the janitors in the A-building during their opening hours. Remember that you are 
responsible when you are in the lab rooms, so do not let people without card in. You are 
expected to work a lot (!) on your own, on unscheduled time, in the lab premises to finish the 
assignment on time.  

RULES 

The following rules apply in the lab rooms: 

1. You are not allowed to bring or eat food or drink fluids in the labs. There are tables for 
eating outside in the hall. 

2. When you are finished for the day you are expected to turn off your computer, put your 
hard drives into the shelf in the room you are working in and bring all your personal 
stuff with you. No personal belongings may be left in the rooms. 

3. Do not change the physical network configuration, such as cabling, without putting it 
back in its original state when you are done. 

COMPUTERS AND HARD DRIVES 

The computers within the lab rooms are grouped together in pairs. Each group consists of a 
computer labeled “D-{room nr}-{group nr}-Server” and “D-{room nr}-{group nr}-Klient”. To 
exemplify, with room D208 and computer group 4 the label would look like this: “D208-4-
Server” and “D208-4-Klient”.  

To make it possible to use the lab rooms for more than one course at a time a system with 
removable hard drives is used. The removable disks are numbered in pairs with the labeling of 
Sxxx and Kxxx, where xxx is the number of the removable hard drive, for example K054. The 
numbering of the hard drives is not related to the numbering of the computers. You will get a 
pair of hard drives at your disposal for the lab, one for the server and one for the client. The hard 
drives can be found on a shelf in the corridor outside the lab rooms, and they should be put back 
there after you are done for the day unless your instructor gives you other instructions. 

NETWORK TOPOLOGY AND LOGICAL ADRESSING 

Every computer group within the lab rooms are placed in their own subnetwork, where the IP 
address octets are based on the name of the computer group. The following IP settings are used 
(where room number corresponds to the number in a rooms name, that is for room D205 the 
room number is 205, and the group number corresponds to the number of the computer group). 
Table 7 lists the general network settings to use in a particular computer group. 

Table 7 Network settings 

Usable address range 10.{sal}.{gnr}.2-254 (e.g 10.205.7.2) 
Note that the first address (.1) is used for the 
gateway 

Subnetmask 255.255.255.0 

Gateway 10.{room}.{group}.1  

Name Server (DNS) 10.0.252.100 
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APPENDIX B - CHECKLIST 

You can use the following checklist to verify that you have solved all the tasks of part I of the lab 
assignment. 

� Addressing and naming of hosts 

� Hostnames (computer names) and IP adressing is configured as in Table 3  

� DHCP server 

� A scope for the Skövde site exists 

� IP settings and DNS server is correct 

� Setting up Active Directory 

� The {company}.nsa.his.se domain exists with one domain controller; the 
Skövde DC 

� The three workstations are joined to the domain 

� The Account creator has been used to generate user accounts 

� DNS server 

� A reverse zone exist for the 192.168.1.0/24 network 

� A global forwarder to the NSA server is set 

� Active Directory administration 

� Alvira, Linus and Sofia has "full privileges" of the domain 

� Lilly Dahlström can change and reset passwords of user accounts in the 
Accounts OU 

� AD Users and Computers can be used to manage the directory from the 
Windows 7 client 

� Remote Desktop 

� All machines can be reached by RDP from "Klient" 

� Shortcuts exist on the desktop of Klient to manage each machine over RDP 

� Klient uses the 192.168.1.11 DNS server, and has the {company}.nsa.his.se 
DNS suffix set 



 

 

 

 

 

Bilaga 5 - Instruktion laboration i Operativsystem 

 

H Ö G SKO L AN  I  S KÖVD E  
I NS T I T UT I O N EN  F Ö R  KO M M UN I KAT I O N  O CH  
 I NF O R M AT I O N  

 

OPERATIVSYSTEM 7,5 HP  

 MINIX-LABORATION  
 
LABORATIONSMATERIAL  

 
Helen Pehrsson (helen.pehrsson@his.se)  

 
 
 
 

SYFTE  

Laborationen syftar till att ge:  

Praktisk kunskap i hur ett operativsystem arbetar och fungerar  
Ge möjlighet att praktiskt se hur de fundamentala byggstenarna i ett operativsystem kan 
ändra systemets förutsättningar.  

 
 

LABORATIONSFÖRFARANDE OCH KRAV  

För att erhålla betyget godkänd för denna laboration måste den slutliga laborationsuppgiften vara 
genomförd och redovisad för handledaren inom utsatt tid. En laborationsrapport inlämnad för 
slutbedömning. Dessa uppgifter genomförs av laborationsgruppen bestående av två personer.  
Individuellt ska dessutom en tidsåtgångsredovisning samt en kort redogörelse för den egna  
insatsen och arbetet lämnas in.  

Om det uppstår osäkerhet kring huruvida båda personerna tillgodogjort sig laborationens innehåll kan 
en kompletterande individuell muntlig redovisning användas för att säkerställa detta.  

Adress till kursens hemsida: https://scio.his.se/portal/site/DA322G-20112-01  
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INTRODUKTION TILL UPPGIFTEN 

Denna laboration är uppdelad i två delar. Den första delen syftar till att ge er grundläggande 
kunskap om MINIX som är det operativsystem vi kommer att arbeta med i laborationen. I del 
två ska ni sedan visa att ni lärt er att behärska och förstå grunderna i operativsystem. 
Laborationen genomförs i grupper om två för att uppmuntra samarbete och ge er en chans att 
prova på och dra fördel av ”pair programming”. Ni uppmanas att ta 5-10 minuter på er att söka 
upp och läsa in er lite på varför pair programming kan vara en intressant teknik att använda och 
vad den faktiskt går ut på.  

Laborationen ska redovisas för handledaren och det ska också lämnas in en rapport om arbetet, 
som ska fokusera på del två av laborationen. All kod ni redovisar/lämnar in och er rapport ska 
vara skriven av er (att kopiera räknas inte som att skriva). Text markerad inom /* och */ 
innehåller instruktioner och information om obligatoriska filer/begrepp/förklaringar som ni 
behöver ta med i din rapport (texten är även grönfärgad). 

För er egen skull uppmanas ni att föra en detaljerad loggbok över de ändringar ni gör i ert system 
så att det går lätt att börja om från början om något skulle gå helt fel. Upprepade backuper är 
också rekommenderat. 

1.1 LABORATIONSSALARNA 

Operativsystemlaborationen kommer att utföras i NSA:s labbsalar i hus D. Dessa salar är 
utrustade med datorer med hårddiskdockor där man pluggar in sin egen hårddisk. Ni blir tilldelad 
ett hårddisknummer via scio och det är viktigt att det är just de hårddiskarna som ni använder. Ni 
har tillgång till två hårddiskar, en med prefixet K (som står för klient) och en med prefixet S (som 
står för server) - observera att bokstaven innan numret är viktig, eftersom varje nummer finns i 
par. Dessa hårddiskar sätter ni sedan in i valfri datorgrupp i er laborationssal (grupp A i D205 
och grupp B i D206), sätt in S-hårddisken i en ”server”-dator och K-hårddisken i en ”Klient”-
dator. Kom ihåg att använda nyckeln för att låsa fast hårddisklådan, annars är hårddisken inte 
inkopplad. Starta sedan upp datorerna precis som vanligt.  

Observera att det är på Server-datorerna ni ska genomföra laborationen. 

Innan ni lämnar salen efter avslutad laboration så stänger ni av er dator och tar ut er hårddisk och 
lägger den i hyllan i laborationssalen. Se till att stolen är inskjuten, tangentbord och mus står 
prydligt på bordet och eventuellt skräp är kastat.  

DEL I  –  INTRODUKTION TILL MI NIX  

För att kunna installera en instans av Minix behöver du börja med att ladda ner en installations-
CD. Det gör du på minix hemsida: http://www.minix3.org. Ladda ner version 3.1.6. Ladda 
också ner dokumentet ”Installing Minix 3” från http://www.minix3.org/doc/A-312.pdf eller Scio, 
och läs igenom det (du kan hoppa över första kapitlet A.1). Nu behöver du starta Virtualbox för 
att kunna installera din Minix-version.  

1.2 ATT ANVÄNDA VIRTUALBOX 

På din XP finns programvaran Virtualbox, som är en virtualiseringsmaskin, och det är här vi ska 
skapa vår MINIX-installation. För detaljerad information angående Virtualbox hänvisas till deras 
hemsida http://www.virtualbox.org.  

Öppna din VirtualBox och välj ”NY” för att skapa en ny virtuell maskin. Följ guiden som nu 
öppnas.  

1. Ange ditt loginnamn i skolan som den virtuella maskinens namn följt av minix.  

2. För Operativsystem och version anger du: Other.  

http://www.minix3.org/
http://www.minix3.org/doc/A-312.pdf
http://www.virtualbox.org/
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3. Välj RAM-storlek. MINIX klarar sig på 16MB, men för laborationens skull 
rekommenderas att använda 512MB 

4. Välj att skapa en ny virtuell hårddisk (välj dynamiskt allokerad). Den bör vara på 1 GB. 

5. Färdigställ sedan din virtuella maskin 

Starta nu din nya maskin. Du kommer att hamna i ”Förstagångsguiden” som kommer att 
hjälpa dig att välja vilket medium du vill boota från. Se till att du bootar från din iso-fil med 
MINIX. Om din maskin inte startar som den ska med ett meddelande som innehåller bland 
annat följande information: ”pagefault for process 8” så är det antagligen en inställning i 
Bios som är inaktiverad. Starta om datorn och gå in i Bios-menyn. Välj engelska som språk. 
Under fliken ”Security” hittar du ”System Security”. I dialogrutan som då kommer upp behöver 
du ändra så att ”Virtualization Technology (VTx)” slås på (Enable). Sedan ska det gå bra att starta 
minix i Virtual Box. 

Följ instruktionerna i ”Installing Minix 3” så att du installerar Minix på din hårddisk. Stäng av med 
shutdown (annars sparas inte dina ändringar) och starta om din virtuella maskin. 

1.3  ATT KÖRA MINIX3 

Nu när du installerat Minix på din virtuella maskin så finns det ett par saker du behöver göra 
innan du kan komma igång på riktigt. Börja med att kika på man-sidorna för kommandona 
passwd och adduser. Du behöver nämligen sätta lösenordet ”OS2011ht” på ditt root-konto, 

ange ett valfritt lösenord för användaren ”bin”, samt skapa ett nytt användarkonto till dig själv. 
Förslagsvis med samma inloggningsnamn som det du har i skolan och valfritt lösenord. Pröva att 
logga in som den nya användaren. Du bör hädanefter sträva efter att i möjligaste mån använda 
din egen användare istället för root för att minimera risken för att eventuella misstag förstöra din 
installation. I denna laboration kommer du dock att märka att du kommer att behöva använda 
root-användaren väldigt mycket för att du ändrar på filer som en vanlig användare inte har 
rättigheter till. 

Här kan det vara läge att ta stänga ner sin virtuella maskin och ta en backup på sin virtuella 
hårddisk. Då finns alltid en tidigare kopia att gå tillbaka till om något går snett senare i 
laborationen. Ta gärna för vana att göra backuper regelbundet. Det är bara du som använder din 
tilldelade hårddisk och den är på minst 80GB, vilket ger dig stora möjligheter att ha flera 
backuper av din virtuella hårddisk. 

1.3.1 ÄNDRA LOGINMEDDELANDE 

När du loggar in i Minix så visas ett välkomstmeddelande. Ändra detta meddelande så att det 
startar med att välkomna användaren till: ”Höstens OS-laboration!”.  

Minix kommer med tre olika editorer inlagda från början: mined, eller och elvis. Läs om dem på 
man-sidorna (du kan även hitta dessa på http://www.minix3.org/manpages/index.html)och välj 
den du känner dig mest bekväm med. Du kan även installera någon annan texteditor om du så 
önskar. Du kommer att arbeta en del med kodfiler i Minix så det kan vara lämpligt att lägga ner 
lite tid på att hitta en texteditor du känner dig bekväm med. 

1.3.2 SKRIV HELLOWORLD 

Minix är till största delen skriven i språket C (vissa delar är skrivna direkt i assembly). Du ska 
därför börja med att skriva ett enkelt HelloWorld program i C, kompilera och köra det. Den 
största skillnaden mellan C och C++ i detta program är att cout är ett C++ kommando och du 
kommer behöva använda dig av printf istället när du skriver i C. 

Så starta din favoriteditor och skriv in följande program: 

#include <stdio.h> 

int main(int argc, char **argv) 

http://www.minix3.org/manpages/index.html
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{  

    printf(”Hello world!\n\n”);  

    return 0; 

} 

C-kompilatorn i Minix är cc. Så kompilera ditt program och se att det fungerar som tänkt. 

 

1.3.3 TEST AV MINIX 

Öppna förslagsvis ett nytt fönster till din Minix-installation med ALT-F2 och logga in som root. 
För att testa din installation ska du nu följa instruktionerna i kapitel A.4 från ”Installing Minix 3”. 
Testen kan ta tid (mellan 20-40 minuter på serverdatorerna)!  

Det kan vara en bra idé att börja läsa bilagan B: Minix under tiden – då den försöker ge dig en 
komprimerad genomgång av hur Minix fungerar.  

Troligtvis kommer ett par av testen inte att gå igenom. Till exempel test 41 brukar ställa till 
problem – notera vilka av testerna som inte går igenom och kontrollera vad dessa test testar 
genom att titta på källkoden (ofta står det en kommentar i början av testet vad som testas). /* 
Ange i din rapport hur detta moment gick.*/ 

 

1.3.4 ÄNDRA REVISION OCH KOMPILERA OM MINIX 

Efter att ni fått testerna i steget ovan att fungera (till största delen) så följ instruktionerna för att 
kompilera om Minix. När omkompileringen körs så skapas en ny revision (snarare än version) av 
Minix. När du har kompilerat om systemet, men innan du startat om din Minix kan det vara bra 
att gå till /boot/images och se hur där ser ut. När du kompilerade om din Minix så skapades en 
ny boot-image, men den gamla ligger kvar. Det betyder att om den nya inte fungerar så kan du 
fortfarande boota med den gamla – för att starta din ”nya” Minix behöver du välja ”Custom 
boot” när du startar Minix. 

Endast de tre senaste revisionerna kommer att sparas, samt originalinstallationen. Vid fjärde 
omkompileringen tas den första revisionen bort. 

 

DEL II  –  SKAPA REALTIDSSUPPORT I  MINIX  

I denna uppgift ska du på ett väldigt enkelt sätt realisera möjligheten att sätta deadlines för 
processer, alltså en tidpunkt när de måste vara slutförda. För att sedan se till att Minix 
processchemaläggare tar hänsyn till en processdeadline när den schemalägger processer.  

Du kommer i och med detta projekt, förhoppningsvis, få insikter i: 

1. Hur man skriver ett systemanrop (systemcall) 
2. Hur en operativsystemskärnas processtabell kan vara organiserad 
3. Hur en processchemaläggare kan se ut och hur man kan ändra den 

1.4 SKAPA ETT TESTPROGRAM 

I bilaga A finns det testprogram som kommer att användas vid redovisningen. Börja med att 
skriva in det och kompilera det. Glöm inte att kommentera bort de rödmarkerade raderna i detta 
skede. /* Se till att du förstår vad som faktiskt händer i testprogrammet – det ska finnas en kort 
förklaring till det i din rapport. */ Kör programmet. Vad händer? Kör igång flera instanser av 
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programmet i bakgrunden. Vad blir resultatet nu? Hur många behöver du köra för att några av 
programmen inte ska kunna nå sina deadlines (brukar behövas fler än åtta)? 

Du ska nu skapa ett program som automatiskt kör igång 10-15 (eller så många som du upptäckte 
behövdes i föregående försök) stycken processer med testprogrammet. Du behöver använda dig 
av ett systemanrop som heter fork för att skapa en ny process. Läs in dig på fork via 
manualsidorna. Sedan kommer du att använda dig av något av execve-kommandona (finns i 
unistd.h) för att starta dina processer. Det är viktigt att du inte väntar in en process utan kör 
igång alla efter varandra. Sedan är det däremot viktigt att du väntar in dina barnprocesser för att 
det inte ska skapas zombieprocesser i systemet. /* I din rapport ska du förklara vad 
zombieprocesser är och hur du förhindrade att de uppstod i testprogrammet. */ 

Nu ska du köra ditt testprogram. Varje testprogram tar 100 sekunder så det kommer att ta några 
minuter innan det är färdigkört. Troligtvis så kommer mellan 6 och 7 av processerna att köras i 
tid, resten kommer att missa sin deadline så som Minix fungerar just nu. 

Innan du går vidare till nästa uppgift bör du ha läst igenom Bilaga B. 

1.5 SPARA DEADLINE FÖR DINA PROCESSER 

Nu behöver du göra det möjligt att sätta deadline för dina processer. Om du sätter en deadline 
måste du också kunna spara den någonstans. Information som hör till processer lagras vanligtvis i 
processtabellen, i kursboken kallas denna information för Process Control Block. I Minix, som är 
ett modulärt system, så finns processtabellen i tre instanser. Kärnan har en processtabell, Process 
Manager (PM) har en och File Server (FS) har en. Förutom ett par rader i kärnans processtabell 
som handhar kärnprocesser som PM och FS inte känner till så innehåller de tre processtabellerna 
information om samma processer på motsvarande rad och dessa tre processtabellers 
sammanslagna information motsvarar en processtabell i ett monolitiskt system.  

Din deadline ska kunna läsas och användas av processchemaläggaren som ligger i kärnan. Kärnan 
kan inte läsa i PMs och FSs processtabeller vilket innebär att du kommer att behöva lägga till 
information i kärnans processtabell. Kärnans processtabell hittas här: 
/usr/src/kernel/proc.h. Eftersom en del av kärnans kod är skriven direkt i assembly så finns 
det en fil (/usr/src/kernel/arch/i386/sconst.h) som identifierar hur man ska shifta (bitvis 
shift används i assembly för att snabbt hitta olika platser i minnet) för att hitta olika värden i 
processtabellen. Om du lägger till ditt nya värde sist i ”struct proc” i kärnans processstabell så 
bör du inte behöva ändra i sconst.h. Se till att tydligt kommentera den kod du lägger till. 

Se till att du har sparat undan originalfilerna innan du börjar ändra i dessa filer! 

Eftersom du fortfarande inte har sett till att det skrivs något till det nya fältet i processtabellen är 
det inte särskilt mycket att testa än. Gör ändå så att du kompilerar om Minix och ser att det går 
att starta upp den nya versionen. 

1.6 SÄTTA DEADLINE FÖR DINA PROCESSER 

Nu behöver du kunna sätta fältet du precis har lagt till i kärnans processtabell. Eftersom det är en 
förändring som sker i kärnans datastrukturer så behöver du implementera ett systemanrop 
(systemcall). I Minix så hanteras alla systemanrop av antingen PM eller FS beroende på vad 
systemanropet gäller. I ditt fall ska du implementera ditt systemanrop i PM. Här 
(http://www.cis.syr.edu/~wedu/seed/Documentation/Minix3/How_to_add_system_call.pdf) 
finns en bra beskrivning på hur man går till väga för att lägga till ett systemanrop i Minix (filen 
ligger också på Scio).  

Ditt systemanrop ska heta setdl och du ska definiera den sist i filen misc.c. För att få hjälp att 
börja kan du titta på do_getsetpriority som är ett annat systemanrop som ändrar i 
processtabellen och finns i misc-filen. Det kan vara en bra idé att börja väldigt enkelt, till 
exempel att bara skriva ut något när systemanropet anropas, och få till strukturen mellan user 
library och systemanrop så att du kan testa ditt systemanrop innan du jobbar på att få det att göra 

http://www.cis.syr.edu/~wedu/seed/Documentation/Minix3/How_to_add_system_call.pdf
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{  

    printf(”Hello world!\n\n”);  

    return 0; 

} 

C-kompilatorn i Minix är cc. Så kompilera ditt program och se att det fungerar som tänkt. 

 

1.3.3 TEST AV MINIX 

Öppna förslagsvis ett nytt fönster till din Minix-installation med ALT-F2 och logga in som root. 
För att testa din installation ska du nu följa instruktionerna i kapitel A.4 från ”Installing Minix 3”. 
Testen kan ta tid (mellan 20-40 minuter på serverdatorerna)!  

Det kan vara en bra idé att börja läsa bilagan B: Minix under tiden – då den försöker ge dig en 
komprimerad genomgång av hur Minix fungerar.  

Troligtvis kommer ett par av testen inte att gå igenom. Till exempel test 41 brukar ställa till 
problem – notera vilka av testerna som inte går igenom och kontrollera vad dessa test testar 
genom att titta på källkoden (ofta står det en kommentar i början av testet vad som testas). /* 
Ange i din rapport hur detta moment gick.*/ 

 

1.3.4 ÄNDRA REVISION OCH KOMPILERA OM MINIX 

Efter att ni fått testerna i steget ovan att fungera (till största delen) så följ instruktionerna för att 
kompilera om Minix. När omkompileringen körs så skapas en ny revision (snarare än version) av 
Minix. När du har kompilerat om systemet, men innan du startat om din Minix kan det vara bra 
att gå till /boot/images och se hur där ser ut. När du kompilerade om din Minix så skapades en 
ny boot-image, men den gamla ligger kvar. Det betyder att om den nya inte fungerar så kan du 
fortfarande boota med den gamla – för att starta din ”nya” Minix behöver du välja ”Custom 
boot” när du startar Minix. 

Endast de tre senaste revisionerna kommer att sparas, samt originalinstallationen. Vid fjärde 
omkompileringen tas den första revisionen bort. 

 

DEL II  –  SKAPA REALTIDSSUPPORT I  MINIX  

I denna uppgift ska du på ett väldigt enkelt sätt realisera möjligheten att sätta deadlines för 
processer, alltså en tidpunkt när de måste vara slutförda. För att sedan se till att Minix 
processchemaläggare tar hänsyn till en processdeadline när den schemalägger processer.  

Du kommer i och med detta projekt, förhoppningsvis, få insikter i: 

1. Hur man skriver ett systemanrop (systemcall) 
2. Hur en operativsystemskärnas processtabell kan vara organiserad 
3. Hur en processchemaläggare kan se ut och hur man kan ändra den 

1.4 SKAPA ETT TESTPROGRAM 

I bilaga A finns det testprogram som kommer att användas vid redovisningen. Börja med att 
skriva in det och kompilera det. Glöm inte att kommentera bort de rödmarkerade raderna i detta 
skede. /* Se till att du förstår vad som faktiskt händer i testprogrammet – det ska finnas en kort 
förklaring till det i din rapport. */ Kör programmet. Vad händer? Kör igång flera instanser av 
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3. Välj RAM-storlek. MINIX klarar sig på 16MB, men för laborationens skull 
rekommenderas att använda 512MB 

4. Välj att skapa en ny virtuell hårddisk (välj dynamiskt allokerad). Den bör vara på 1 GB. 

5. Färdigställ sedan din virtuella maskin 

Starta nu din nya maskin. Du kommer att hamna i ”Förstagångsguiden” som kommer att 
hjälpa dig att välja vilket medium du vill boota från. Se till att du bootar från din iso-fil med 
MINIX. Om din maskin inte startar som den ska med ett meddelande som innehåller bland 
annat följande information: ”pagefault for process 8” så är det antagligen en inställning i 
Bios som är inaktiverad. Starta om datorn och gå in i Bios-menyn. Välj engelska som språk. 
Under fliken ”Security” hittar du ”System Security”. I dialogrutan som då kommer upp behöver 
du ändra så att ”Virtualization Technology (VTx)” slås på (Enable). Sedan ska det gå bra att starta 
minix i Virtual Box. 

Följ instruktionerna i ”Installing Minix 3” så att du installerar Minix på din hårddisk. Stäng av med 
shutdown (annars sparas inte dina ändringar) och starta om din virtuella maskin. 

1.3  ATT KÖRA MINIX3 

Nu när du installerat Minix på din virtuella maskin så finns det ett par saker du behöver göra 
innan du kan komma igång på riktigt. Börja med att kika på man-sidorna för kommandona 
passwd och adduser. Du behöver nämligen sätta lösenordet ”OS2011ht” på ditt root-konto, 

ange ett valfritt lösenord för användaren ”bin”, samt skapa ett nytt användarkonto till dig själv. 
Förslagsvis med samma inloggningsnamn som det du har i skolan och valfritt lösenord. Pröva att 
logga in som den nya användaren. Du bör hädanefter sträva efter att i möjligaste mån använda 
din egen användare istället för root för att minimera risken för att eventuella misstag förstöra din 
installation. I denna laboration kommer du dock att märka att du kommer att behöva använda 
root-användaren väldigt mycket för att du ändrar på filer som en vanlig användare inte har 
rättigheter till. 

Här kan det vara läge att ta stänga ner sin virtuella maskin och ta en backup på sin virtuella 
hårddisk. Då finns alltid en tidigare kopia att gå tillbaka till om något går snett senare i 
laborationen. Ta gärna för vana att göra backuper regelbundet. Det är bara du som använder din 
tilldelade hårddisk och den är på minst 80GB, vilket ger dig stora möjligheter att ha flera 
backuper av din virtuella hårddisk. 

1.3.1 ÄNDRA LOGINMEDDELANDE 

När du loggar in i Minix så visas ett välkomstmeddelande. Ändra detta meddelande så att det 
startar med att välkomna användaren till: ”Höstens OS-laboration!”.  

Minix kommer med tre olika editorer inlagda från början: mined, eller och elvis. Läs om dem på 
man-sidorna (du kan även hitta dessa på http://www.minix3.org/manpages/index.html)och välj 
den du känner dig mest bekväm med. Du kan även installera någon annan texteditor om du så 
önskar. Du kommer att arbeta en del med kodfiler i Minix så det kan vara lämpligt att lägga ner 
lite tid på att hitta en texteditor du känner dig bekväm med. 

1.3.2 SKRIV HELLOWORLD 

Minix är till största delen skriven i språket C (vissa delar är skrivna direkt i assembly). Du ska 
därför börja med att skriva ett enkelt HelloWorld program i C, kompilera och köra det. Den 
största skillnaden mellan C och C++ i detta program är att cout är ett C++ kommando och du 
kommer behöva använda dig av printf istället när du skriver i C. 

Så starta din favoriteditor och skriv in följande program: 

#include <stdio.h> 

int main(int argc, char **argv) 

http://www.his.se/student/stod-i-dina-studier/studieverkstan/sprakstod/enkla-regler/
http://www.his.se/student/stod-i-dina-studier/studieverkstan/sprakstod/enkla-regler/
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INTRODUKTION TILL UPPGIFTEN 

Denna laboration är uppdelad i två delar. Den första delen syftar till att ge er grundläggande 
kunskap om MINIX som är det operativsystem vi kommer att arbeta med i laborationen. I del 
två ska ni sedan visa att ni lärt er att behärska och förstå grunderna i operativsystem. 
Laborationen genomförs i grupper om två för att uppmuntra samarbete och ge er en chans att 
prova på och dra fördel av ”pair programming”. Ni uppmanas att ta 5-10 minuter på er att söka 
upp och läsa in er lite på varför pair programming kan vara en intressant teknik att använda och 
vad den faktiskt går ut på.  

Laborationen ska redovisas för handledaren och det ska också lämnas in en rapport om arbetet, 
som ska fokusera på del två av laborationen. All kod ni redovisar/lämnar in och er rapport ska 
vara skriven av er (att kopiera räknas inte som att skriva). Text markerad inom /* och */ 
innehåller instruktioner och information om obligatoriska filer/begrepp/förklaringar som ni 
behöver ta med i din rapport (texten är även grönfärgad). 

För er egen skull uppmanas ni att föra en detaljerad loggbok över de ändringar ni gör i ert system 
så att det går lätt att börja om från början om något skulle gå helt fel. Upprepade backuper är 
också rekommenderat. 

1.1 LABORATIONSSALARNA 

Operativsystemlaborationen kommer att utföras i NSA:s labbsalar i hus D. Dessa salar är 
utrustade med datorer med hårddiskdockor där man pluggar in sin egen hårddisk. Ni blir tilldelad 
ett hårddisknummer via scio och det är viktigt att det är just de hårddiskarna som ni använder. Ni 
har tillgång till två hårddiskar, en med prefixet K (som står för klient) och en med prefixet S (som 
står för server) - observera att bokstaven innan numret är viktig, eftersom varje nummer finns i 
par. Dessa hårddiskar sätter ni sedan in i valfri datorgrupp i er laborationssal (grupp A i D205 
och grupp B i D206), sätt in S-hårddisken i en ”server”-dator och K-hårddisken i en ”Klient”-
dator. Kom ihåg att använda nyckeln för att låsa fast hårddisklådan, annars är hårddisken inte 
inkopplad. Starta sedan upp datorerna precis som vanligt.  

Observera att det är på Server-datorerna ni ska genomföra laborationen. 

Innan ni lämnar salen efter avslutad laboration så stänger ni av er dator och tar ut er hårddisk och 
lägger den i hyllan i laborationssalen. Se till att stolen är inskjuten, tangentbord och mus står 
prydligt på bordet och eventuellt skräp är kastat.  

DEL I  –  INTRODUKTION TILL MI NIX  

För att kunna installera en instans av Minix behöver du börja med att ladda ner en installations-
CD. Det gör du på minix hemsida: http://www.minix3.org. Ladda ner version 3.1.6. Ladda 
också ner dokumentet ”Installing Minix 3” från http://www.minix3.org/doc/A-312.pdf eller Scio, 
och läs igenom det (du kan hoppa över första kapitlet A.1). Nu behöver du starta Virtualbox för 
att kunna installera din Minix-version.  

1.2 ATT ANVÄNDA VIRTUALBOX 

På din XP finns programvaran Virtualbox, som är en virtualiseringsmaskin, och det är här vi ska 
skapa vår MINIX-installation. För detaljerad information angående Virtualbox hänvisas till deras 
hemsida http://www.virtualbox.org.  

Öppna din VirtualBox och välj ”NY” för att skapa en ny virtuell maskin. Följ guiden som nu 
öppnas.  

1. Ange ditt loginnamn i skolan som den virtuella maskinens namn följt av minix.  

2. För Operativsystem och version anger du: Other.  
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BILAGA B:  MINIX  

Minix är ett litet operativsystem som från början togs fram för att användas just i 
undervisningssyfte. Den är till allra största delen skriven i C, förutom vissa väldigt hårdvarunära 
funktioner som är skrivna direkt i assembly.  

Minix är ett modulärt system som dessutom bygger på lagerprincipen. Det kan också räknas till 
typen mikrokärna med olika tjänster som ligger utanpå. Minix använder sig av ett enda 
meddelandesystem mellan sina processer (interprocess communication – ipc). Du ser Minix 
organisation i bilden nedan. 

 

 

Bild B:1 Från Operating systems – Design and implementation av Andrew S. 
Tanenbaum och Albert S. Woodhull 

Minix kärna hanterar schemaläggning av processer, meddelande hanteringen, I/O och 
avbrottshantering. Utöver kärnan så finns två till processer kompilerade i grundlagret. Clock task 
som har hand om tiden (så att säga) och som bara interagerar med kärnan och System task som 
har hand om alla ”kärnanrop” som är ett slags systemanrop på ännu lägre nivå än de vi normalt 
sett kallar systemanrop. Dessa har vanligtvis att göra med möjligheten att interagera med datorns 
hårdvara såsom att läsa och skriva till hårddisken. 

B.1:  INTERPROCESS COMMUNICATION 

Det finns tre olika sätt att sända meddelanden till andra processer i Minix. 

/* för att sända ett meddelande till dest */ 

send(dest, &message)  

/* för att ta emot ett meddelande från source eller ANY */ 

receive(source, &message)  

/* för att skicka ett meddelande och invänta svar */ 

sendrec(src_dest, &message)  

Processer får bara sända meddelande till vissa specifika andra processer. Vanligtvis går 
meddelandena uppifrån och ner eller mellan processer i samma lager. Alla meddelanden 
blockerar den sändande processen, det vill säga den sändande processen kommer inte att 
fortsätta exekvera förrän meddelandet är mottaget. 

B.2:  PROCESSCHEMALÄGGAREN 

Minix använder en schemaläggningsalgoritm som bygger på olika prioritetsköer (16 stycken). Det 
är bara processer som är körklara som befinner sig i köerna. Varje process har en tidskvot som 
talar om hur länge den får köras när det är dess tur. Om en process använder upp hela sin kvota 
så avbryts dess exekvering och den kommer att läggas sist i sin prioritetskö (med en ny tidskvot 
att använda nästa gång). En process som befunnit sig i ett vänteläge kommer när den vaknar upp 
att läggas först i kön under förutsättning att den inte använt upp sin tilldelade kvota.  Själva 
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algoritmen är väldigt enkel. Hitta den högsta prioritetskön med körbara processer och kör dessa. 
Inom varje prioritetskö används en enkel ”round robin”-algoritm. 

Kärnans processer från lager ett (system och clock task) ligger i högsta prioritetskön. Figuren 
nedan visar hur processerna ligger fördelade över prioritetsköerna vid uppstart.  Alla processer, 
utom kärnprocesserna (system och clock), kan få sin prioritet sänkt. 

 

Bild B:2 Från Operating systems – Design and implementation av Andrew S. 
Tanenbaum och Albert S. Woodhull 

Större delen av schemaläggningen finns i olika funktioner som man hittar i /usr/src/kernel/ 
proc.c. Det finns också två fält (arrayer), rdy_head och rdy_tail som definieras i /usr/src/ 
kernel/proc.h. Dessa fält har en pekare till varje ”första” och ”sista” process i prioritetsköerna. 
Funktionerna Enqueue och Dequeue har till uppgift att lägga in eller ta bort processer ur 
prioritetsköerna.  

När en process ska läggas till i en tom prioritetskö sätts rdy_head och rdy_tail för den kön till 
den tillagda processen, och p_nextready fältet i processen sätts till specialvärdet NIL_PROC. Ska 
en process istället läggas sist i en kö så sätts p_nextready för processen som pekas ut av 
rdy_tail för prioritetskön till den tillagda processen och rdy_tail pekas också om till den 
tillagda processen. På motsvarande sätt kan en process tas bort ur kön av Dequeue. 

Sched är funktionen som avgör vilken prioritetskö en process ska läggas i och pick_proc är den 
funktion man kan kalla schemaläggaren. Pick_proc är den funktion som anropas om en ny 
process ska startas. Prioritetsköerna letas igenom för att hitta vilken process som ska köras och 
när den hittat vilken process som är näst på tur sätts proc_ptr till denna process. 

 

B.3:  ETT SYSTEMANROP I MINIX 

Vi kommer här att titta lite närmare på systemanropet fork() som ni kommer att använda er av i 
ert testprogram. Fork är ett anrop som skapar en barnprocess och det är ett ganska komplicerat 
systemanrop – men vi kommer att koncentrera oss på hur filerna samverkar i de olika lagren för 
att få till anropet.  
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Först och främst så det anrop som vi använder oss av i vårt testprogram är en vanlig 
biblioteksfunktion i C. Vi börjar där. Vi hittar filen /usr/src/lib/POSIX/_fork.c som är 
själva utgångspunkten för vår utforskning av Minix systemanrop. 

message m; 

_syscall(MM, FORK, &m); 

Viktigt att komma ihåg är att till varje biblioteksfunktion även finns en assemblykod. 
Biblioteksfunktionernas assemblykod hittar ni i /usr/src/lib/syscall, fork.s heter 
assemblykoden för fork. Denna måste finnas för att allt ska fungera smärtfritt. 

Både _syscall, message och MM (som är tjänsten Process Managers processid) finns definierade i 
lib.h (/usr/src/include/lib.h). FORK definieras i /usr/src/include/minix/callnr.h 
och är en siffra, i detta fallet 2, och är ett index till den tabell som innehåller våra systemanrop 
(alltså avbrottsvektor). Systemanropstabellen (/usr/src/servers/pm/table.c) hänvisar till 
do_fork på andra positionen. En annan fil som också behöver ha korrekt innehåll är 
/usr/src/servers/ pm/proto.h som innehåller en deklaration av vår do_fork, här ser vi 
också via kommentarer vilken fil vi hittar definitionen på do_fork i 
(/usr/src/servers/pm/forkexit.c). 

Notera att vid kompilering via make libraries så kopieras allt innehåll i /usr/src/include 
till /usr/include, så ska aldrig ändra direkt i /usr/include. 

I do_fork händer mycket och det görs kontroller för att se att man har resurser för att kunna 
skapa en ny process. Det som är intressant för denna genomgång är i första hand en kommentar 
/* PM may not fail fork after call to vm_fork(), as VM calls sys_fork() */. 
Det som är intressant i denna mening är sys_fork som alltså är ett kärnanrop och det som 
skapar plats för den nya processen i kärnans processtabell. Vi får därför leta oss fram till var 
funktionen vm_fork() finns för att kunna titta vidare där.  

vm_fork finns definierad i /usr/src/include/minix/vm.h och vi hittar sedan själva koden i 
/usr/src/servers/vm/fork.c och där anropas sys_fork. Sys_fork i sin tur finns definierat i 
/usr/src/include/minix/syslib.h  och implementerad i 
/usr/src/lib/syslib/sys_fork.c och där anropas 

_taskcall(SYSTASK, SYS_FORK, &m) 

för att meddela kärnan. SYSTASK definieras i /usr/src/include/minix/syslib.h till att vara 
processen SYSTEM, där definieras även _taskcall. Vi saknar fortfarande definitionsplatsen för 
SYS_FORK – den hittar vi i /usr/src/inlcude/minix/com.h och det är platsen i 
avbrottsvektorn som ges där. Avbrottsvektorn eller tabellen definieras i 
/usr/src/kernel/system.c och där mappas SYS_FORK och do_fork samman. Do_fork i sin 
tur finns sedan implementerad i /usr/src/kernel/system/do_fork och definierad i 
/usr/src/kernel/system.h. Glöm inte att titta i /usr/src/kernel/config.h som ger en 
möjlighet att slå på och av enskilda kernelcalls.  

 

B.4:  YTTERLIGARE RESURSER 

Förhoppningsvis ska denna bilaga ha gett er tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra 
laborationen. Det finns många ytterligare resurser på Internet – där det kan vara lämpligt att utgå 
från de resurser som ges från Minix egen hemsida: http://www.minix3.org. Om man önskar 
tryckt information så rekommenderas boken Operating Systems Design and Implementation av 
Andrew S. Tanenbaum och Albert S Woodhull, med ISBN: 0-13-505376-5.  

  

http://www.minix3.org/
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BILAGA C:  LATHUNDAR  

C.1:  LATHUND TILL *NIX KOMMANDON 

Kom ihåg att de flesta *nix kommandon har mängder med flaggor man kan använda för att 
förändra/utöka beteendet för ett kommando. Använd manualsidorna för att se hur olika 
kommandon används.   

man xxx öppnar man-sidorna för kommandot xxx 
för att gå ur man-sidan innan du kommit till slutet använd ”q” för quit 

pwd listar vilken katalog du står i 

passwd för att ändra lösenord 

chmod för att ändra rättigheter på en fil/katalog 

cd  change directory – ändra katalog 

ls listar innehållet i katalogen du står i 

cat  används för att visa innehållet i en fil 

more pager, för att se en sida i taget av någonting, oftast använder man en pipe (|) från 
ett annat kommando till more (ls -al | more), kan också användas direkt med ett 
filnamn som argument 

xxx & utför kommandot/programmet xxx i bakgrunden medans du fortfarande har 
tillgång till skalet 

 

 

C.2:  LATHUND TILL MINIX 

CTRL-D  loggar ut 

CTRL-C avbryt pågående process 

ALT-F1, F2, F3, F4 växla mellan olika kommandofönster 

mined texteditor 

cc den c-kompilator som finns installerad 
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Bilaga 6 - Instruktion Informationssäkerhetslaboration 

PUBL IC  KEY  INFRASTRUCTURE  

US ING  OPENSSL  

LAB INSTRUCTIONS 
 

Jakob Ahlin (jakob.ahlin@his.se) 

Dennis Modig (dennis.modig@his.se) 

 

 

This document describes the lab assignment “Public Key Infrastructure using OpenSSL” for the 
fall 2011 course Data Communication – Introduction. 

AIM 

This lab assignment aims to give the student: 

• an understanding of PKI concepts 
• practical skills in setting up a PKI with SSL certificates 
• an understanding of “points of trust” and the hierarchical structure of digital certificates 

 

REQUIREMENTS 

You will be working on your own to solve the lab assignment. There are three scheduled lab 
sessions of two hours each. To pass the lab, you will present your solution to the supervisor, no 
later than the last scheduled lab session for this course. Your solution, along with the answers to 
a few theoretical questions will be documented in a lab report. The report should be submitted in 
PDF format1 through SCIO. 

The deadline for the report is Friday 16 December 2011, 12:00. 

The SCIO portal can be found at https://scio.his.se/ 

                                                      

1 There are many ways to save a document as PDF. Two free alternatives for Windows are: 
- Microsoft Office 2007 Add-in: Save as PDF or XPS, available at: 
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=4d951911-3e7e-4ae6-b059-a2e79ed87041 
- CutePDF Writer, available at: http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp 

 

U N I V E R S I T Y  O F  S K Ö V D E  

S C H O O L  O F  H U M A N I T I E S  A N D  I N F O R M A T I C S  
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1  INTRODUCTION 

In this lab, you will be setting up a public key infrastructure using the tools available from the 
OpenSSL project2. You will be setting up your own Certificate Authority (CA) and use it to sign 
digital certificates for a number of web sites. For the assignment, you will be provided a personal 
hard drive pre-installed with Windows XP hosting a number of virtual machines used in the 
assignment. When you are done with the practical part of solving the assignments you will answer 
a few questions (presented in chapter 4) to help you understand the concepts of PKI and 
certificates. Your solution and the answers to these questions are presented in a lab report. 

Note that you are expected to have read chapter 2.7 and 2.8 in Pfleeger & Pfleeger to gain 
understanding of asymmetric cryptography and the use of digital certificates, before you start 
working on the lab! 

 

2  LAB ENVIRONMENT 

Each student is provided a computer in one of the lab rooms D206 or D207. In addition, you 
will be provided a personal hard drive pre-installed with the operating systems and software tools 
you need to solve the lab assignment. The computers in the lab are placed in pairs, and named 
with the room number and a computer group number. In each computer group, one machine is 
labeled “Server” and one is labeled “Klient”. For this lab, you will be using only one of these 
machines. Note that it is possible another student will be working on the second machine in your 
group. As usual, you are encouraged to discuss the assignment and any questions you may have. 
That said, the assignment is designed to be completed individually and so is the report. Also note 
that your system may not work properly if you put your hard drive in the wrong machine! The 
assignment requires a number of systems. For practical reasons, virtual machines are used instead 
of physical ones, running on top of a Windows XP system using VMware server. See Figure 1 for 
an overview of the lab topology. 

To access your virtual machines, you will be using an SSH (Secure SHell) client from the 
Windows XP host system. On the desktop you will find PuTTY that can be used to connect to 
each virtual machine. However, when you start up your system for the first time, you must start 
the VMware Server Console (there is a shortcut on the desktop) and start up each virtual 
machine and assign it a new “virtual machine identifier”. 

Windows XP host system does not have any password set. But the Debian virtual machines (ca, 
contoso, solvik) all got the standard password Syp9393 (username root). When logging in as root 
you get the highest possible privileges to the system, this also means that you can cripple the 
system if removing wrong files. In case of system failure you can re-download the virtual 
machines from the NSA-Server (http://www.nsa.local/). 

                                                      

2 http://www.openssl.org/ 
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Figure 1. Lab topology 

 

3  ASSIGNMENT 

Your assignment is to set up a certificate authority responsible for issuing (signing) digital SSL 
certificates for organizations. You have just started up your business, but two customers have 
already shown up; Contoso Inc and Solvik Inredningar AB. Contoso need a certificate to protect 
its web mail service located at the following URL: 

http(s)://webmail.contoso.com
3
 

Solvik inredning needs a certificate for its online web shop located on the URL:  

http(s)://webshop.solvikinredningar.se 

Basically, the steps you need to perform are: 

� Create a root (CA) certificate 

� Use it to issue (digitally sign) certificates for the web sites 

� Configure the web servers to use the issued certificates 

� Install your root certificate in a web browser on the Windows host, to be able to verify 
the signature of the certificates of the web sites 

When all configurations are done, it should be possible to visit the web sites using https in the 
URL field, without any security warnings whatsoever and without the need to set up any “security 
exceptions” in your browser. 

You are not allowed to use self-signed certificates for your services; all certificates must be signed 
by your CA.  

                                                      

3 Note that name resolution is performed using pre-installed hosts files on all systems. 
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3.1 SETTING UP A CERTIFICATE AUTHORITY 

Everything related to your CA should be placed on the virtual machine intended for your CA 
(your physical server). The OpenSSL utilities are installed on that machine (see the openssl 
command). Create a directory called “CA” in the root of your file tree (/CA), to hold all the files 
related to your CA. It is now up to you to find out how to use the openssl command to generate 
a root certificate for your CA. Name your CA “<your loginname> CA”. 

A requirement is that the private key part of the root certificate for your CA never should leave 
the machine holding it. 

3.2 WEB SERVER CONFIGURATION 

Sign a certificate for each customer’s web server. On the each web server host, the Apache httpd 
server is installed and has a basic working configuration for a single web site. Your task is to 
configure the web servers to use the certificates you have signed for them, and to enforce the use 
of https for all communications. 

3.3 WEB BROWSER CONFIGURATION 

Your task is to configure the web browser on your Windows XP system to trust your CA. The 
goal is for the browser to be able to verify the identity of the web servers successfully, without 
any warnings of any kind. It is strictly prohibited to solve this task adding security exceptions for 
each web site! 

Please note that the Apache SSL log files (/var/log/apache2/ssl_error.log) can be a valuable 
resource in the troubleshooting process. 

4  QUESTIONS 

After completing the lab, answer the following questions and append your answers to your 
report. Your answers should demonstrate your understanding of asymmetric cryptography and 
other concepts used in a PKI. 

1. Why do you sometimes need to manually install a root certificate in your web browser to 
get rid of security warnings browsing a web site (as is the case in this lab assignment)? 
When is it not needed, and why? Explain! 

2. What is the advantage of letting a “known” CA sign certificates for your web sites, 
opposed to sign them using your own root certificate? 

3. Explain how an intruder could expose your secure communications by having access to 
the following: 

a. the private key part of your web site certificate 

b. the private key part of the CA certificate used to sign your web site certificate 

4. Explain the weaknesses of using self-signed certificates for a web site (note that this is 
not what you use in the lab assignment). 

5. Asymmetric (public key) encryption is normally used only in the initialization of a secure 
session, to securely transfer a symmetric key to be used for the remaining part of the 
session. Explain why this is the case. 

6. Find the name of the CA that signed the SSL certificate used for https://mail.his.se 
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5  LITERATURE 

You are expected to have read chapter 2.7 and 2.8 in Pfleeger & Pfleeger to gain understanding 
of asymmetric cryptography and the use of digital certificates. 

The official web page for OpenSSL may be of help: 

http://www.openssl.org/  

Documentation for mod_ssl for Apache httpd: 

http://httpd.apache.org/docs/2.2/ssl/ 



Scriptprogrammering G1F, Spring 2012
Assignment 1

Helen Pehrsson

When programming scripts for this assignments, the following information will be helpful to you.

• While you are allowed to discuss problems with your fellow students, every student must present and
submit his/her own individual solution.

• Your scripts have to run in Perl on a Linux platform (e. g. Ubuntu).

• Do not use external programs such as find, nslookup, dig, or ls, unless told otherwise.

• Do not use Perl packages that do the ‘hard work’ for you, unless told otherwise. If you are uncertain
about whether you can use a certain package, ask the lab supervisor.

• Before demonstrating your code, make sure that there are no errors or warnings left as reported by these
two packages as included at the top of your script:
use strict;
use warnings;

• Test cases and input files will be provided on the course website. You have to test your scripts with those
files. Only if your script works with those files, you are allowed to demonstrate your solution.

• In the examples, program output is written as typewriter text, user input is written in italics.

• Lines that start with $ are command line prompts.

• Symbol⤦ at the end of a line shows that the text is wrapped around and continues.

• ‘[. . . ]’ means some text or lines of text have been omitted for brevity.

• None of the tasks requires a script to run with root permissions or with sudo, therefore the scripts should
run with normal user permissions only.

• All output has to be in English.

• Add helpful, non-trivial comments in English to your code.

• Format your Perl sourcecode using the program perltidy:
perltidy script1A.pl && mv script1A.pl.tdy script1A.pl
More information on Perltidy can be found here: http://perltidy.sourceforge.net/

Task A: Social Security Number (not examined)

Write a Perl program that iteratively prompts the user for social security number (SSN) and thereafter name.
For each iteration round, update a hash that has the SSN as key and the name as value. Additionally, add the
name to an array. If the string quit is input, the program shall exit the iteration. Print the hash and its values
to the screen, each row should contain a pair of SSN and name separated by the string ---. Print the array
in reverse order, one name on each row followed by the length of the string in brackets after the name. If the
name to be printed is Stephen, it should be replaced by King.

User Management

In the following tasks, you are asked to write Perl scripts that help a system administrator in managing users
on his systems.
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Task B: Adding a Batch of New Users (examined)

Imagine you are a system administrator at a university. You get a list of new students for which new accounts
have to be created. The list is a simplified .csv file (comma-separated values) and may look like this:

Johanson,Markus,880406-1954
Dahlbeck,Erik,871104-5356
Jakobson,Anna,740611-2965

We provide an example for such a file on the course’s webpage, the name is newusers.csv.

The account naming scheme is the following:

• A single letter starting from a, which is used to differ between accounts that would be the same.

• Two digits from the year of the creation, e. g. 12. Use a date function to determine the year; do not
hard-code the current year in your code.

• The first two letters from the first name in lower case.

• The first three letters from the last name in lower case.

To make things more complicated, there are already existing accounts in the system, which are listed in file
oldusers.txt. The account names will conflict with the ones you would create with the names from the .csv
file, so you have to use another starting letter.

For example, if the list of existing accounts contains the following names

a10jomel
a11anhag
a12erdah

you cannot use a12erdah for the new user Erik Dahlbeck. Therefore, for above three students the new user ids
have be a12majoh, b12erdah, and a12anjak.

You shall now generate accounts for the users in newusers.csv by printing useradd statements to the screen,
while considering the existing accounts that are listed in oldusers.txt. Observe that you do not have to actu-
ally execute any useradd statements. For the user’s comment (the fourth argument to the useradd command),
use his/her full name followed by the social security number to differ between users with the same name. The
initial password should be set to the social security number in reverse order.

The command to create an account for Markus Johanson would look like this:

useradd -p 4591-070488 -c "Markus Johanson 880406-1954" a12majoh

See http://linux.die.net/man/8/useradd for details on how to use useradd. For simplicity reasons, we
omit encrypting the passwords set after the -p flag.

Task C: Checking If Password has Changed (examined)

System administrators often experience that users are quite lazy in changing their passwords. Especially the
initial password is kept very often for a long period. Here, you are going to write a Perl script which checks if
the user accounts created in above task are still using the initial password.

On Linux systems, passwords are stored as encrypted text in a file with the name shadow. Each line in this
file represents one account. Data is structured in columns separated with colons (:). First column contains the
account name (e. g. sundqvist), the next column the encrypted password and all remaining columns can be
ignored.

a12erdah:$1$sU4ewXa2$j5KXPhhzfC4GeMJVrPbch.:14233:0:99999:7:::

The password field itself is divided into sub-columns by dollar signs ($). After starting with a dollar fol-
lows a number describing the encryption used for the password, which is in our case 1 represents the MD5
algorithm. The next column contains the so-called salt, which is used to randomize the encryption process
(here: sU4ewXa2). The encrypted password in the last sub-column (here: j5KXPhhzfC4GeMJVrPbch.) can be
deterministically determined from both unencrypted password (like the reversed SSN) and the salt.
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To get a mapping from account name (as used in shadow) to the SSN (which determines the password), you
have to have a look in the passwd file. As for the shadow file, it contains lines (each one corresponding to an
account) and columns to separate fields per account:

a12erdah:x:1001:100:900123-7453 Erika Dahlblom:/home/a12erdah:/bin/bash

As before, the first column contains the account name (a12erdah), the fifth column the account description
(comment), which has at its beginning the SSN you need. All other columns in this field can be ignored.

In your script, load both files (passwd and shadow), and check for each account if the encrypted password
equals the reversed SSN. Print out the account name of those accounts.

Hint: Use Crypt::PasswdMD5 to encrypt password with the MD5 algorithm.

Task D: Check File System Usage per User (examined)

On Unix systems, in some directories several or even all users are allowed to write into. A prominent example
is /tmp, where temporary files can be put into. As a system administrator, you want to check who is filling up
your disk so that you can warn users that they exhaust the system resources.

Your task is to write a script that recursively scans a given directory and summarizes the usage per user. For
each user that has files here, print the following information:

• User id and login name

• Total usage within the given directory structure

• The number of files

• The five smallest files owned by this user

You may want to follow the following three steps:

1. Scan the directory structure to find all files using opendir and related functions.

2. Use hash tables extensively to summarize information over users and files.

3. Print out the collected information.

Functions such as getpwuid and stat may be of help. Skip over ‘files’ that are neither real files or directories
(such as symbolic links).

Example

$ perl script2D.pl /tmp
Scanning directory /tmp ...

User 1053 (bergdahl)
Total file usage: 18673673B (17.8MiB)
Number of files: 129
Smallest files:

/tmp/mb/photos/chrismas2007/xmas-0121.jpg 1086315 (1.0MiB)
/tmp/mb/photos/holiday2008/foto097.jpg 1115356 (1.1MiB)
/tmp/mb/photos/chrismas2007/xmas-0053.jpg 1126743 (1.1MiB)
/tmp/mb/photos/holiday2008/foto125.jpg 1235623 (1.2MiB)
/tmp/mb/photos/holiday2008/foto293.jpg 1259328 (1.2MiB)

Test your scripts on the sample directory structure that is available for download at the course website for this
assignment.
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Presentation

Once you have checked that your code is working for tasks B, C, and D, and no warnings and error messages
are reported even if you use packets warnings and strict, you can put yourself on list in the lab room a
demonstration as announced on the course webpage. You have to demonstrate that your code runs as specified
above. The teacher may want use his own test cases, which can differ from the ones you can download from
the webpage. Hence, your solution has to handle not only handle one particular test case, but different input
data similar to the examples provided.

Once you have passed the demonstration, format your Perl files with perltidy, insert your full name and HiS
student email address as a comment at the top of each file and submit your Perl code files (and nothing else)
in a .zip in SCIO. The .zip file should be named script1-⟨your login name⟩.zip. The individual Perl files
should be named script1B.pl, script1C.pl, and script1D.pl.
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1 INTRODUCTION 

This assignment aims to give the student experience in using PowerShell scripting to automate 
administrative tasks in Windows services. The Powershell shell exercises gave an introduction to 
using PowerShell as an interactive command-line shell. This assignment covers using PowerShell 
for scripting. 

The assignment is build up around the fictive web hosting company “Webhosting AB” that has 
just hired you to automate administrative tasks in their environment. Webhosting AB is a small 
company offering a simple traditional web-hosting service for small companies. Each customer 
gets some space on a web server where they upload simple static content that is accessible from 
the Internet through a web URL. Your task is to write scripts to set up user accounts and create 
web hosting space for customers. Note that you will have to spend a few hours setting up and get 
an understanding of  the hosting service before you can begin with the actual scripting 
assignment. Detailed instructions on how to set up the web hosting environment are presented in 
chapter 2. 

Note that the solutions you are setting up to solve the problems in this assignment do not 
necessarily reflect a realistic solution for a real-world production environment. Some solutions 
are set up in a very simplified form to prevent the lab assignment from growing too big or 
getting out of  focus. 

2 LAB ENVIRONMENT 

You will be using the lab environment you set up in the shell exercises with minor changes. The 
following changes should be made before you begin: 

• Create a new partition that you format with the NTFS filesystem and assign drive 
letter D (you may need to change drive letter for the optical drive). A few gigabytes in size is 
enough since the space you set up only will be used to store web sites. If  your server is run 
virtualized you can create a new virtual harddrive. If  run directly on your physical machine, create 
a new partition if  there is free space, or resize the C drive (use Storage → Disk Management in 
Computer Management) to make space for a new partition. 

• Change the IP address of  your machine to 10.<room>.<desk>.5 (from 
previously using DHCP). 

• Set the computer name of  the machine to “websrv” 

• Install the Microsoft DNS server from the “Add Roles” tool in “Server Manager”. 
Configure the operating system to use your own DNS server for name resolution (i.e. set 
127.0.0.1 as your DNS server). In addition, configure your DNS server with a global forwarder 
set to 10.0.252.100. Verify that name resolution works by using nslookup or ping with a 
hostname of  an Internet host as an argument. Ask the supervisor if  you run into problems with 
this step! 

For convenience, the Ubuntu machine you set up for assignment 1 and 2 may be used as an http 
and ftp client during the lab. If  you do, you need to configure the DNS client settings of  your 
machine to use the DNS service you set up on your Server 2008 R2 host. 

Reboot your machines after making the changes above and verify that your changes still 
apply! 

3 SETTING UP THE WEB HOSTING SERVICE 

This chapter presents the scenario and provides instructions on how to set up the basic web 
hosting environment that you will perform the scripting assignment on. 

3.1.1 The web hosting service 

Webhosting AB has just set up a new web server running Microsoft IIS (Internet Information 
Services) on a Windows Server 2008 R2 host to host the web sites of  its customers. Each website 
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is placed in a sub-directory to “d:\websites” named after the website. Make sure that the 
IIS_IUSRS group has the following permissions on the websites root directory recursively (i.e. 
make sure they apply to sub-folders): Read and Execute, List folder contents, Read 

Each website is accessible from the Internet through its own URL. See section 3 for more 
information about naming. 

Install IIS from the “Add Roles” tool in “Server Manager”. Select the following role services to 
be installed: 

• Common HTTP Features 

• Static Content 

• Default Document 

• Directory Browsing 

• HTTP Errors 

• Health and Diagnostics 

• HTTP Logging 

• Request Monitor 

• Security 

• Request Filtering 

• Management Tools 

• IIS Management Console 

• IIS Management Scripts and Tools 

After the installation of  IIS you may open up a browser and type “http://ip-address of  host” in 
the address bar. If  ISS was properly installed and started, a welcome page should appear. 

3.1.2 Naming 

The web-hosting company offers two ways of  naming a customer web site. The cheapest and 
most simple solution provides the customer with a website name (URL) composed of  the 
domain name of  the hosting company (webhosting.local) with the name of  the website as a 
prefix. Examples: 

http://solvikinterior.webhosting.local 

http://dalviksawmill.webhosting.local 
Customers who have their own Internet domain name can also use that domain name to identify 
their web sites. Although it is common for hosting companies to offer customers a DNS service 
to host their own Internet domains, “Webhosting AB” does offer that at this point. Hence, your 
DNS server will not host any other zones than “webhosting.local”. To properly test that 
configuration of  websites identified by domain names outside of  webhosting.local work, you may 
for practical reasons set up entries in your hosts files (on your server and Ubuntu client) for those 
domain names to be able to resolve them. 

Create a forward lookup zone for the domain “webhosting.local” in your DNS server to allow 
creation of  resource records (RR) for the domain names such as those presented above. 

3.1.3 Uploading content 

The customers must be able to upload contents to their web sites using FTP. The general idea is 
that each customer has a user account that they can use to log on to an FTP service. The root 
directory of  the FTP server should be “d:\websites” no matter who is logging on. From that 
directory the user should be able to browse to the directory (or directories) of  their web page (or 
web pages) and upload files. Permissions for each web site directory must be set so that only the 
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user that the website belongs to can create files. 

IIS comes with an FTP server that can be activated by adding the following “Role services” using 
the “Server Manager”: 

• FTP Server 

• FTP Service 

• FTP Extensibility 

There are many ways to provide customers with FTP access, a simple solution is to add a singe 
FTP “Web site” in IIS that has the “d:\websites” directory as it's FTP root as described above. 
All customers that log in using FTP end up in this root directory, and in a simple configuration 
will be able too see, and list the contents of  all website folders in it, but can only write files to 
their own folder; this setting is good enough for the purpose of  this lab assignment. You may 
wait to set up this FTP service until you have done the script to create the customer's websites 
(see section 5). 

4 ASSIGNMENT 

Now, your task is to create a PowerShell script to set up web sites and another one to create user 
accounts for the customers. This chapter describes the requirements of  the scripts. In short, this 
is what the script to create a website will do: 

• Create an IIS website and bind it to a FQDN 

• Create the physical filesystem directory for the webroot and set correct 
permissions on it (full control for the customer) 

• Create a DNS A record for the domain name, if  necessary 

The script to create the customer user accounts will do the following: 

• Create a local Windows user account 

• Set an auto-generated password 

• Write the credentials to a file that can later be sent to the customer 

Make sure to set your PowerShell “ExecutionPolicy” to allow execution of  local scripts (see Set-
ExecutionPolicy). 

4.1 Customer account creator script 

Each customer must have a user account that represents the owner of  the website created. For 
example should file system permissions on the web-root directory be based on this user account. 
There is no need for a directory service at this point, so the user accounts will be stored as local 
Windows Accounts on the web hosting server. Create a folder on your desktop called “scripts”, 
and create a script file inside called “accountCreator.ps1” that will be your account creator script. 
The script should take the parameters presented in Tabell 4.1. If  values for the parameters are 
not handed to the script, the script should ask the user for interactive input. Generate a random 
password of  8 characters (lower and upper-case literals and at least one digit). After the account 
is created your script should print the username and password to a text file named “<full name 
of  customer> credentials.txt” placed in directory “d:\credentials". The credentials directory may 
be created manually. 

Tabell 4.1: Account creator script parameters 

Parameter Description Valid arguments 

-username The username of  the customer's account Text string (may contain spaces) 

-fullname The full name of  the customer Text string (may contain spaces) 
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(company name or person) 

 

There are a number of  ways to create a local user account in Windows using scripting. One 
simple way is to invoke the (traditional) “net user” command. 

4.2 Website creator script 

Create a script called “websitecreator.ps1” and place it in the “scripts” folder created in section 4. 
The script should be able to run in two modes. Either a csv file is provided the script for creation 
of  several web sites, or a singe website is created by specifying all necessary information as 
command-line parameters. Table 4.2 presents the parameters the script should be able to handle 
and their use. If  the parameter -csvfile is present, the other parameters should be ignored. If  not, 
all other parameters except -browsable (which should default to no) must be present for the 
script to finish. 

Table 4.2: Website creator script parameters 

Parameter Description Valid arguments 

-name The (IIS) name of  the website A text string 

-customer The user account name for the customer A text string (may contain 
spaces if  string is quoted) 

-fqdn The fully qualified domain name of  the A text string representing a 
fully qualified domain name- 

-browsable If  content browsing should be possible 
when no file such as index.html exist in a 
directory 

yes or no (default is no) 

-csvfile A csv file containing a list of  websites to be 
created 

An absolute or relative path to 
a csv file. 

 

A csvfile should have the following fields, with their use as described in Table 4.2: WebsiteName, 
Customer, FQDN, Browsable. 

4.2.1 Creating the physical web-root directory 

A physical directory to store the web content must be created under “d:\websites" and “full 
contol” permissions on the directory should be given the user account of  the customer that the 
website belongs to (see cmdlets Set-Acl and Get-Acl). The username of  the customer is provided 
by the -customer parameter. Give the directory the name from the argument to the -name 
parameter. 

4.2.2 Creating the IIS website 

A number of  cmdlets exist to create and manage web-sites, and there is also a Poweshell provider 
to let you navigate the ISS name space as a PSDrive. To get access to the cmdlets and the 
provider, load the “Webadministration” module using Import-Module. Have a look at the 
following cmdlets: 

• Get-Website and New-Website 

• Get-WebConfigurationProperty and Set-WebConfigurationProperty 

A website should be created with a binding of  the http protocol and the FQDN specified in the -
fqdn parameter to the script. The webroot should be set to the physical directory created in 
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section 5. 

Some customers want a configuration where it is possible to browse the contents of  directories 
in the web space (see for example http://ftp.sunet.se/pub/) when there is no file like 
“index.html” present, while some customers want the directory browsing feature turned off. If  
the -browsable parameter is set to “yes”, the “directoryBrowse” attribute of  the IIS Site should 
be set to “true” to allow directory browsing. 

4.2.3 Creating a DNS record 

If  the string handed to the -fqdn parameter ends in “webhosting.local”, an address record should 
be created in “webhosting.local” zone of  your DNS server. However, if  the customer uses its 
own domain name for the website, no record should be created, since this web hosting company 
does not provide hosting of  customers' own DNS domains at this point. To properly test that 
configuration of  websites with domain names outside of  webhosting.local work, you may set up 
entries in your hosts file(s) for those domain names to be able to resolve them. 

There are a few ways of  managing a Microsoft DNS server with scripts. A tool called “dnscmd” 
is shipped with the DNS server. No .NET classes exist to manage DNS servers however, and no 
PowerShell cmdlets are provided for that purpose either. However, the DNS server can be fully 
managed with PowerShell through the use of  WMI. The following Microsoft TechNet article 
discusses this, and provides a PowerShell function to perform operations such as creating 
resource records: 

http://blogs.technet.com/b/heyscriptingguy/archive/2010/09/13/manage-dns-in-a-

windows-environment-by-using-powershell.aspx 
Feel free to use any code from that article! 

4.3 Verifying your solutions 

To verify your solutions you should create a number of  customers and websites. This section 
presents some sample data for you to feed your environment. To properly test websites using 
domain names outside of  the webhosting.local domain, you may set up entries in your hosts files 
(on your server and Ubuntu client) for those domain names. 

Create the customer user accounts presented in Tabell 4.3. 

Tabell 4.3: Sample customers 

Username Full name 

contoso Contoso AB 

mholmgren Max Holmgren 

llarsson Lars Larsson 

 

Create a website using parameters to your script with the arguments presented in Tabell 4.4. 

Tabell 4.4: Lars' website 

Parameter Argument 

-name Lars webbsida 

-customer llarsson 

-fqdn larslarsson.webhosting.local 
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-browsable Yes (true) 

 

Create the websites specified in the “websites.csv” file available on the course web page (see 
“Assignments”). 

5 EXAMINATION 

To pass the lab you must perform an oral demonstration for the supervisor (on any of  the lab 
sessions) to show that you have working solutions, and you must submit the code of  your scripts 
in a zip file called “<your username>.zip” to Scio. The code should be well-commented to show 
that you understand your code. 

6 GETTING HELP 

There are two cmdlets that is of  great help when trying to find a way of  doing a task in 
PowerShell; Get-Help and Get-Command. 

Get-Help provides a help page for commands (such as cmdlets) containing a description of  the 
command, a list of  available parameters and examples of  usage (see the -examples parameter). 

Get-Command can be used to search for commands and to get information of  their type 
(cmdlet, alias, etc). You may for example use the -verb and -noun parameters to search for 
commands containing a certain word. 

Chapter 7 presents a list of  articles that may be of  use for solving the problems of  the lab 
assignment. 

7 LITERATURE 

The following series of  articles gives a good introduction to using PowerShell for IIS 
administration: 

Managing IIS with the IIS 7.0 PowerShell Snap-in 
http://learn.iis.net/page.aspx/447/managing-iis-with-the-iis-70-powershell-snap-in/ 

You may also read this article to get an understanding of  the concepts of  Sites, Applications and 
Virtual directories in IIS: 

Understanding Sites, Applications, and Virtual Directories on IIS 7 
http://learn.iis.net/page.aspx/150/understanding-sites-applications-and-virtual-directories-on-
iis-7/ 

The following PowerShell user's guide is recommended to read and should be considered the 
main literature for the assignment: 

Windows Powershell User's Guide  
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc196356.aspx 

This PDF book offers some practical examples of  how to use PowerShell: 

An introduction to scripting technologies for people with no real background knowledge 
http://blogs.technet.com/b/chitpro-de/archive/2008/02/28/free-windows-powershell-
workbook-server-administration.aspx 
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Bilaga 9 – Identifierad funktionalitet 

Funktion VMWare vSphere Red Hat Virtualization 3 Enkät 

Administrationsgräsnsnitt Klientmjukvara (vSphere Client) 

Webbgränssnitt som tillval (vSpere 

webclient) 

Webbgränssnitt x 

Webbgränssnitt Tillval (Windows 7/2008 krävs) Standard x 

Skapa/editera VM genom admingränssnitt Full access genom klient och webbgränsnitt Full access genom webbgränsnitt x 

Minnesdelningsteknik (Memory Page 

Sharing) 

Transparent memory page sharing Kernel samepage merging x 

Stöd för systemmallar (templates) Ja Ja x 

Copy on write gentemot systemmall Nej Ja  

DVD/USB-vidarebefodring av klientanslutna 

enheter 

Ja, fungerar både i klient och webbgränssnitt Fungerar i webbgränssnitt vid användning av RDP-

protokollet SPICE. 

x 

EFI (Extensible Firmware Interface) Ja Nej  

SNMP-övervakning Ja, aktiveras genom VMWare Remote 

Scripting 

Ja, libvirt-snmp paketet måste installeras x 

Ögonblicksbilder (snapshots) Användaren kan styra ögonblicksbilder helt 

självständigt. Både skapande och radering. 

Systemet gör copy on write på snapshot. 

Snapshot av påslagen maskin går också. 

Användarstyrd ögonblicksbild där användaren kan testa 

avbilden innan den väljs. Borttagning och skapande av 

ögonblicksbild genom användargränssnitt. 

x 

Mjukvaruaccelererad 3D-grafik Ja Inget stöd  

Dynamisk resursschemaläggning Ja Ja x 

Dynamisk resursschemaläggning för lagring Ja, Endast i enterprise plus Nej  

Dynamisk effektschemaläggning Ja Ja x 

Hög tillgänglighet med feltolerans Ja Ja  

Koppling till katalogtjänst Kräver koppling till katalogtjänst för att 

centraliseringen ska fungera. Stöd för NIS 

och Active Directory. 

Kan kopplas till LDAP och Active Directory för att få stöd 

för rättighetshantering. Som standard används intern 

databas. 

 

Rättighetsstyrning 260 olika rättighetsnivåer att sätta, 

användarroller kan skapas manuellt. 

21 olika rättighetsnivåer att sätta, användarroller kan 

skapas manuellt. Krävs koppling mot katalogtjänst för att 

rättighetsstyrningen ska aktiveras. 

x 
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Funktion VMWare vSphere Red Hat Virtualization 3 Enkät 

Resursgruppering Resursgrupper där det är möjligt att sätta 

rättigheter per användare eller 
användargrupp. Styrning av maximal CPU 

och minnesandel per resursgrupp. 

Nej x 

Livemigrering Ja Ja x 

Manuell migrering Ja Ja x 

Distribuerad switch Ja, endast enterprise plus. Distribuerad 
switch där klusternoders nätverkskort agerar 

switchportar. 

Nej  

Loggning Loggar events som exempelvis händelser 

såsom virtuella maskiner skapas, sätts igång, 

editeras osv. Fel som inträffar. 

Loggar samtliga händelser exempelvis virtella maskiner 

skapas, sätts igång, editeras osv. Fel som inträffar. Mäter 

och rapporterar även svarstid emot lagringsystemet. 

x 

I/O-genomströmmning (passthrough) Fullt stöd för PCI, IDE, SATA osv. I/O-genomströmming för PCI kan göras genom 

terminalinloggning (root). Omöjligt för enskild användare. 

 

Host caching (SSD-swap) Har funktionalitet för att lagra swap på SSD 

för att ge högre prestanda emot VM. 

Nej  

Stöd för smartcard-läsare Ja, går att autentisera med single sign on 

ända in till en VM. 

Ja, genom RDP-protokollet SPICE.  

Vidarebefordring/emulering av 

seriell/paralellport 

Ja; emulering, skrivning till fil. 

Vidarebefodring av lokal port.  

Vidarebefodring till en IP-adress. 

Nej  

Vidarebefordring av IDE/SATA/SCSI-

enheter 

Hela IDE/SATA/SCSI-kontrollern kan 

vidarebefodras till en VM. Går även att 

tilldela en VM hel fysisk disk. 

Nej  

Automatisk uppritning av logisk 

topologikarta 

Representerar den logiska topologin grafiskt 

per automatik. 

Nej  

Detaljerad översikt av 

CPU/minnesanvändning 

Detaljerade grafer visar nuvarande och 

historisk användning. 

Endast grafer över aktuell status direkt i 

administrationsgränssnittet. Det finns ett rapportverktyg 

som tillval där även historik stöds. 

x 

Metod för att upprätthålla CPU-

kompabilitet vid livemigrering mellan 
klusternoder 

Genom aktivering av EVC (Enhanced 

vmotion capability). Styr vilka processorer 
som får vara klusternod i aktuellt kluster. 

Ja, aktiverat som standard. x 



3 

 

Funktion VMWare vSphere Red Hat Virtualization 3 Enkät 

Autogenerering av konton och andra 

resurser genom skript 

Fullt stöd genom VMWare Remote Scripting 

i deras Power CLI. 

Stöd för scripting genom deras RESTful API. Baserat på 

XML. 

 

Värdprofiler för klusternoder Ja, endast enterprise plus. Autokonfiguration 

enligt värdprofil möjlig. 

Nej x 

Larm om onormalt brukande av resurser  Ja, loggning, e-post och visuellt larm i 
gränssnittet. 

Ja, endast loggning. x 

Egendefinerade larm Ja Nej  

Förenklat användargränssnitt för icke-
administratörer 

Nej Ja x 

Stöd för single sign on mellan AD och 
virtuell maskin 

Ja, genom smartcard. Ja, RHEV Tools har stöd för detta som standard.  

Serviceläge (maintenance mode) Ja med automigrering Ja med automigrering x 

Stöd för minnesswappning till klusternod Ja Ja  

Speciellt ISO-utrymme på lokal disk Ja, även valbar plats där ISO-filer ska läggas. Endast resurs som är kopplad till RHEV Manager.  

Hårdvarumonitorering Ja, endast det som hårdvaran stödjer. Inte som standard i webbgränsnittet. Går att monitorera 

genom CLI direkt under systemet. 

 

Stöd för iSCSI, NFS, Fibre Channel Ja Ja  

Audit trails Ja, går att följa varje användarhändelse 

direkt i administrationsgränssnittet. 

Nej  

Allokera diskutrymme efter användning 

(Thin provisioning) 

Ja Ja  
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Bilaga 10 - Enkät för gradering av funktionalitet 
 

BAKGRUND TILL ARBETET 

INTRODUKTION (1) 

NSA har idag ett dator och nätverkslabb i D-huset på 2:a våningen (se figur 1). Problemet med 

nuvarande lösning är att det är svårt att erbjuda undervisning på distans. Idag laborerar studenter på 

distans genom att ha kvar sina hårddiskar i datorerna. Problemet med detta är att hårddiskarna kan 

tas ut av studenter som vill laborera på plats. Detta kan även skapa problem för kurser vars sal är 

bokad men varje dator har en hårddisk från studenter som laborerar på distans. Studenterna på plats 

måste då ta ur hårddiskarna i de datorer som ska användas, något som tar tid i anspråk. 

 

 

 

Figur 1 - NSA-labbet idag: Decentraliserad lösning 
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INTRODUKTION (2) 

Ett sätt att lösa problematiken är att erbjuda en centraliserad virtuell miljö där studenter kan skapa 

virtuella maskiner och installera de operativsystem som behövs i kurserna (se figur 2). Studenten kan 

komma åt systemet hemifrån genom en krypterad VPN-förbindelse.  

 

 

Figur 2 - Centraliserad laborationsmiljö för distansstudenter 

 

VAD ÄR PROBLEMET? 
Problemet som finns nu är att få en mätbarhet i vilken funktionalitet som är viktig att titta på vid en 

implementation. Några av de vanligaste mjukvarorna har undersökts och en mängd funktionalitet har 

hittats som kan vara viktig i denna miljö.  

 

HUR KAN JAG HJÄLPA TILL? 
Du som kursanvarig/examinator/laborationsansvarig sitter troligtvis med kunskap som är viktig vid 

gradering av hur viktig varje enskild funktion är. Därför är din indata till projektet viktig. 

 
RESULTATET 
Resultatet ifrån denna undersökning kommer i framtiden göra det enklare att utvärdera andra 

virtualiseringsmjukvaror som inte specifikt ingår i denna studie.  När vi vet vilken funktionalitet som 

är viktig så räcker det med att utvärdera vilka funktioner andra mjukvaror har och därmed direkt se 

om mjukvaran passar miljön. 
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FRÅGOR OM SPECIFIK FUNKTIONALITET I CENTRALISERADE VIRTUELLA LABORATIONSMILJÖER 

Fråga 1 

Figur 1 efterspeglar exempel på ett grafiskt administrationsgränssnitt som bidrar till 

användarvänlighet.  

Alternativet hade varit ett textbaserat kommandoradsgränssnitt. 

Hur viktigt är det att användaren har ett grafiskt administrationsgränssnitt för att skapa och sätta upp 

virtuella maskiner? 

 

 

Figur 3 - Exempel på administrationsgränssnitt 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 

Notera att varje fråga ska relateras till specifik kurs. Miljöns kontext förklaras i introduktionen. 
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Fråga 2 

Systemmallar är ett sätt att hantera färdiginstallerade operativsystem (se figur 2). För att slippa 

installera om ett operativsystem i en virtuell miljö varje gång en ny virtuell maskin ska sättas upp, 

används istället systemmallar. Det fungerar på det vis att administratören har grundinstallerad ett 

antal operativsystem och konverterat dessa till s.k. systemmallar. Användaren kan sedan välja att 

göra en kopia av systemmallen som sedan kan användas som ett helt eget system. Detta sparar 

mycket tid vid installation av nya virtuella maskiner men nackdelen kan vara att studenten inte får 

lära sig hur ett visst operativsystem installeras från grunden. 

Hur viktigt är det att stöd för systemmallar (eng. templates) finns i mjukvaran? 

 

 

Figur 4 - Användaren väljer operativsystem från en systemmall 

 

 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 3 

SNMP är ett protokoll som är till för att skicka mätdata mellan en mätpunkt och en server på ett 

enkelt sätt. Exempel på mätdata kan vara temperaturer, resursanvändning i system men även 

innehåll i loggfiler. I en virtuell miljö kan det vara viktigt att sköta övervakning ifrån en central punkt. 

En lösning på detta är att ha stöd för SNMP i mjukvaran för att kunna övervaka ifrån ett befintligt 

övervakningssystem (exempelvis Nagios, Zabbix m.fl.). 

Hur viktigt är det att ha stöd för övervakning av den centraliserade virtualiseringsmiljön på en annan 

central plats? Hur viktigt är stöd för SNMP-protokollet i denna miljö? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 4 

Ögonblicksbilder (eng. snapshots) är en metod för att låta användaren gå tillbaka till en tidigare 

återställningspunkt. Det kan exempelvis vara så att användaren håller på att testa olika former av 

riskabla konfigurationer. Ögonblicksbilder gör det möjligt för användaren att ta en avbild hur 

systemet ser ut just nu som användaren kan gå tillbaka till om behov finns. Figur 5 visar ett exempel 

på när en användare arbetar med just ögonblicksbilder. 

Hur viktigt är det att erbjuda användaren att kunna ta ögonblicksbilder? 

 

 

Figur 5 - Ett system för att hantera ögonblicksbilder 

 

 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 5 

I en klustrad miljö med flera servrar som tar hand om användarna är det viktigt att ingen klusternod 

överbelastas för att kunna garantera att användarna får en jämn kvalitet (se figur 6). Det finns 

tekniker som tar hand om att användares virtuella maskiner migreras automatiskt över till den 

klusternod som kan ge bäst prestanda, detta sker utan nedtid för de virtuella maskinerna. 

Hur viktigt är det att virtualiseringsmjukvaran har stöd för att automatiskt migrera maskiner mellan 

klusternoder för att upprätthålla en jämn resursfördelning och kvalitet till användaren? 

 

 

Figur 6 - Den virtuella miljön försöker automatiskt balansera ut belastningen över noderna 

 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 6 

I en klustrad miljö är det inte säkert att alla klusternoder alltid används. Det finns tekniker som kan 

migrera över alla virtuella maskiner och stänga av klusternoder med låg aktivitet för att spara ström 

(se figur 7). När maskinerna behövs igen så skickas ett Wake-On-LAN meddelande som aktiverar 

noderna igen. 

Hur viktigt är det att kunna ha automatisk avstängning och aktivering för servrar med låg aktivitet i 

syfte att spara energi? 

 

 

Figur 7 - Nod 1 - 2 har beordrats att gå ner i standbyläge eftersom belastningen är låg 

 

 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 7 

För att en användare ska komma åt de virtuella maskinerna finns det olika metoder. En metod är att 

använda en klient, ett program som installeras. Ett annat alternativ är att använda ett 

webbgränssnitt (se figur 8) som automatiskt laddar allt som behövs för att ansluta emot den virtuella 

miljön. 

Hur viktigt är det att det finns specifikt ett webbgränssnitt som användaren använder för att komma 

åt sina virtuella laborationsmaskiner? 

 

 

Figur 8 - Användaren loggar in genom ett webbinterface för att få tillgång till sina laborationsmaskiner 

 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 8 

I en fleranvändarmiljö finns det ofta en hierarki med rättigheter. Systemadministratören har 

vanligtvis de högsta rättigheterna som innebär att han/hon kan göra allt som systemet tillåter. 

Användaren av ett system brukar ha minimala rättigheter för att inte riskera skapa problem i 

systemet, exempelvis att av misstag ta bort viktiga filer. Olika mjukvaror tillämpar hur fint 

administratören kan sätta rättigheterna på olika sätt. 

Hur viktigt är det att rättigheter kan sättas så att användaren endast kan göra det som användaren 

behöver göra? 

 

 

Figur 9 - Användarrättigheter sätts till att bara tillåta grundläggande operationer 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 9 

För att säkerställa att varje användare endast kan använda de resurser som användaren blivit 

tilldelad finns det en rad lösningar. En av metoderna är att använda resursgrupper (se figur 10) som 

varje användare får tillgång till. Dessa resursgrupper kan administratören sedan begränsa resurser 

såsom andelen MHz en användare får använda av en CPU-kärna och hur mycket minne användaren 

ska garanteras. 

Hur viktigt är det att kunna begränsa CPU-kraft och minnesanvändning per användarbasis? 

 

 

Figur 10 - Resursgrupper kan tilldela en reservation med CPU- och minnesresurser 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 

  



12 

 

Fråga 10 

Att kunna migrera över virtuella maskiner mellan noder utan nedtid kan vara viktigt exempelvis om 

service måste göras på en klusternod. Migrering av virtuella maskiner mellan klusternoder utan 

nedtid kallas för "livemigrering". Med denna funktion slipper vi stänga av användares virtuella 

laborationsmaskiner och dom slipper bli oåtkomliga på den klusternod som stängs av. 

Hur viktigt är det att livemigrering finns i den virtuella miljön? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 11 

Tillskillnad från livemigrering finns funktionalitet för att göra migreringen manuellt där 

administratören manuellt väljer vad som ska migreras till vilka resurser. Systemet anpassar sig 

automatiskt därefter. Det är även möjligt att sätta rättigheter för användaren så han/hon tillåts att 

starta en manuell migrering till annan klusternod ifall prestandan upplevs tveksam. 

Hur viktigt är det att kunna utföra en manuell migrering av virtuella maskiner och för administratören 

att manuellt styra vart de virtuella maskinerna hamnar i miljön? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 12 

För att kunna se vad som händer i ett system så loggas händelser i den virtuella miljön. Det gör det 

möjligt för administratören eller läraren att gå in och se vad användarna har gjort för något den 

senaste tiden. Det är även intressant att se eventuella uppkomna fel i systemet. I en klustrad miljö är 

loggning speciellt viktigt när vi vill följa livemigrering av virtuella maskiner för att se att allt löper på 

som normalt. 

Hur viktigt är loggning av systemhändelser och användarhistorik i denna miljö? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 13 

Att kunna se grafer och statistik över resursanvändningen i en miljö (se figur 11) som handhar flera 

klusternoder i en virtuell miljö är något som kan vara viktigt vid belastningstoppar. En del mjukvaror 

har stöd för att se belastningen i hela klustret i realtid för att administratören kan se om klustret är 

ojämnt balanserat någonstans. 

Hur viktigt är det att kunna se statistik och realtidsgrafer över användningen av CPU-kraft, minnes- 

och diskanvändning?   

 

 

Figur 11 - Grafer kan hjälpa till att se belastningen i klustret 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 14 

En virtualiseringsmiljö med många klusternoder där livemigrering verkar kan det vara viktigt att se till 

att alla klusternoder har samma processorfunktionalitet. Detta eftersom de virtuella maskinerna kan 

behöva migreras runt i miljön, om en nod har en helt annan processor kan problem uppstå. Det finns 

funktionalitet som håller koll på att alla klusternoder har samma processorfunktionalitet. Denna 

funktionalitet kan avaktivera och aktivera processorfunktioner för att upprätthålla samma 

funktionsnivå i hela klustermiljön för att minimera risken för problematik vid livemigrering. 

Exempel är om hela miljön har processorer av typ Intel Xeon Core i7 så kan alla processorer i 

strukturen ha SSE4.2 aktiverat 1. Men om en klusternod introduceras med processorer av typ Intel 

Xeon Core 2 kommer hela miljön att stänga av SSE4.2 och aktivera SSE4.1 som alla processorer 

stödjer. 

Hur viktigt är det att kunna ha stöd för att upprätthålla CPU-kompabiliteten på detta sätt i denna 

laborationsmiljö ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
http://softwarecommunity.intel.com/isn/Downloads/Intel%20SSE4%20Programming%20Reference.pdf 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 15 

I kurser med många studenter måste också många användarkonton skapas. Ett sätt att lösa det är att 

ha koppling till katalogtjänst där användarkonton också skapas. Men i den virtuella miljön måste 

fortfarande inställningar göras för varje användare, exempelvis skapa grupperingar för vad 

användaren ska ha tillgång till. Det har vissa tidsbesparande fördelar att kunna automatisera detta 

med hjälp av skript. 

Hur viktigt är det att skripting stöds i denna miljö ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 16 

Ett par mjukvaror har stöd för att ge larm till administratören om en specifik virtuell maskin använder 

onormalt mycket resurser. Detta larm kan ske visuellt direkt i gränssnittet men även utskick av e-post 

kan konfigureras. 

Hur viktigt är det att kunna få larm via e-post om en specifik användare brukar onormalt mycket 

resurser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 17 

Det finns en funktion som ger stöd för ett s.k. serviceläge (maintenance mode). Denna funktion är till 

för att få en metod att snabbt men tillfälligt kunna ta en nod ur klustret, exempelvis vid 

hårdvaruservice. Funktionen fungerar på det viset att alla virtuella maskiner kommer migreras över 

till andra noder och den aktuella noden går ner i det s.k. serviceläget. Det innebär att den inte 

kommer vara delaktig i klustret så länge serviceläget är aktiverat. 

Hur viktigt är det att ha en metod för att snabbt och enkelt kunna ta ur noder ur klustret för service? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 18 

En del virtualiseringsmjukvaror har stöd för att använda utrymme på hårddisken om RAM-minnet 

börjar ta slut på klusternoden. Detta kan ses som en sista utväg när klustret är helt överbelastat. Ifall 

högprestandalagring finns tillgängligt är det möjligt att ha ett utrymme för minnesswappning som 

användarnas virtuella maskiner använder som tillfälligt RAM-minne vid belastningstoppar. 

Hur viktigt är det att enskilda klusternoder kan använda alternativa lagringsplatser som tillfälligt 

RAM-minne (SWAP) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 19 

De flesta virtualiseringsmjukvaror har gott stöd för de flesta former av lagring. Det är dock inget som 

är helt genomgående hos alla mjukvaror. Det finns högprestandalagring i form av FCP (Fibre Channel 

Protocol) som innebär att fiberanslutningar används vid ihopkoppling av lagringsnätverket. Det finns 

även billigare alternativ såsom iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface) där SCSI 

kommandon skickas över nätverket genom en vanlig ethernetkabel. Det går även att sköta lagring 

med NFS (Network File System) som fungerar likt en enkel utdelad mapp på en vald server. 

Hur viktigt är det att virtualiseringsmjukvarorna har stöd för iSCSI, FCP samt NFS ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 20 

Flera mjukvaror har olika tekniker att handha återanvändning av redan förbrukade resurser. 

Exempelvis när många installationer av samma operativsystem finns i samma miljö så kan vissa 

mjukvaror återanvända identiska s.k. memory pages, innehåll i RAM-minnet. När en minnes Denna 

teknik kan därmed spara RAM-minne. Detta minnesinnehåll markeras som "copy on write" och 

kommer separeras så snart en process försöker ändra på just det innehållet. Detta innebär att mer 

RAM-minne kan användas i den virtuella miljön än vad som fysiskt finns i klustermaskinerna. 

Hur viktigt är det att ha en metod för återanvändning av minnesinnehåll i denna miljö? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 21 

Vidarebefordring av CD/DVD-läsare och USB-enheter innebär att en användare kan sitta vid sin 

klientdator och låta en virtuell maskin läsa ifrån användarens lokala CD/DVD-läsare eller en USB-

ansluten enhet (se figur 12). 

Hur viktigt är det att det finns möjlighet för användaren att låta sina virtuella maskiner läsa ifrån 

lokala CD/DVD-läsare samt USB-enheter ? 

 

Figur 12 - Användaren kan själv koppla på lokala CD/DVD-enheter till sin virtuella maskin 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Fråga 22 

I en del kurser används privata nätverk för de virtuella maskinerna. Nätverk som bara är kopplade till 

en nätverkswitch utan tillgång till någon annan virtuell maskin. Detta kan exempelvis användas för 

att simulera flera platser (siter) i en och samma virtuella miljö, exempelvis simulering av lokala kontor 

med olika IP-adressering. 

Hur viktigt är det att kunna skapa privata nätverk i denna miljö? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätt ett kryss i en av rutorna. 1 är behövs ej och 6 är mycket viktig. 

 1  2   3 4 5 6 

[    ] ................ [    ] ................ [    ] .................[    ] .................. [    ] ................... [    ] 

Kommentar: 
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Bilaga 11 – Utfall enkätsvar samtliga kurser 

Windowsadministration 

Fråga Funktion Gradering kursansvarig 

Person 1 

1 
Grafiskt admingränssnitt 3 

2 
Systemmallar 6 

3 
SNMP-övervakning  Ej besvarad 

4 
Ögonblicksbilder 1 

5 
Dynamisk resursschemaläggning  Ej besvarad 

6 
Dynamisk kraftschemaläggning 3 

7 
Webbgränssnitt 2 

8 
Rättighetssystem 6 

9 
Begränsa CPU/Minne per användare 5 

10 
Livemigrering 2 

11 
Manuell migrering 4 

12 
Loggning av systemhändelser 6 

13 
Statistik och realtidsgrafer 3 

14 Upprätthållning av samma CPU-

kompabilitet i hela miljön  Ej besvarad 

15 
Möjlighet till skripting 5 

16 Larm via e-post om onormalt 

resursbrukande  Ej besvarad 

17 Serviceläge där en klusternod kan tas ur 

bruk och virtuella maskiner automatiskt 

migreras  Ej besvarad 

18 
Lagringsplats som SWAP  Ej besvarad 

19 
Stöd för iSCSI, FCP och NFS 5 

20 Teknik för minnesåteranvändning 
6 

21 
Vidarebefodring av CD/DVD/USB-enheter 4 

22 
Privata nätverk 6 
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  Unixadministration 

 
 

 

 
 

Fråga Funktion Labbansvarig 

Person 5 

Kursansvarig 

Person 2 

1 
Grafiskt admingränssnitt  Ej besvarad 4 

2 
Systemmallar  Ej besvarad 6 

3 
SNMP-övervakning  Ej besvarad 3 

4 
Ögonblicksbilder  Ej besvarad 5 

5 
Dynamisk resursschemaläggning  Ej besvarad 5 

6 
Dynamisk kraftschemaläggning  Ej besvarad 3 

7 
Webbgränssnitt  Ej besvarad 3 

8 
Rättighetssystem  Ej besvarad 6 

9 
Begränsa CPU/Minne per användare  Ej besvarad 6 

10 
Livemigrering  Ej besvarad 3 

11 
Manuell migrering  Ej besvarad 5 

12 
Loggning av systemhändelser  Ej besvarad 5 

13 
Statistik och realtidsgrafer  Ej besvarad 3 

14 Upprätthållning av samma CPU-

kompabilitet i hela miljön  Ej besvarad 3 

15 
Möjlighet till skripting  Ej besvarad 6 

16 Larm via e-post om onormalt 

resursbrukande  Ej besvarad 5 

17 Serviceläge där en klusternod kan tas 

ur bruk och virtuella maskiner 

automatiskt migreras  Ej besvarad 3 

18 
Lagringsplats som SWAP  Ej besvarad 2 

19 
Stöd för iSCSI, FCP och NFS  Ej besvarad 4 

20 Teknik för minnesåteranvändning 
 Ej besvarad 5 

21 Vidarebefodring av CD/DVD/USB-

enheter  Ej besvarad 2 

22 
Privata nätverk  Ej besvarad 6 
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Operativsystem 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

  
Labbansvarig 

Person 3 

Examinator 

Person 4 

Kursansvarig 

Person 2 

  

 

Fråga Funktion 
  

1 
Grafiskt admingränssnitt 2 4 4 

 2 
Systemmallar 4 5 6 

 3 
SNMP-övervakning  Ej besvarad 1 2 

 4 
Ögonblicksbilder 1 1 4 

 5 
Dynamisk resursschemaläggning 5 2 5 

 6 
Dynamisk kraftschemaläggning 1 1 3 

 7 
Webbgränssnitt 1 5 6 

 8 
Rättighetssystem 2 4 6 

 9 Begränsa CPU/Minne per 

användare 3 5 5 

 10 
Livemigrering 1 3 2 

 11 
Manuell migrering 4 3 4 

 12 
Loggning av systemhändelser 2 6 3 

 13 
Statistik och realtidsgrafer 4 4 4 

 14 Upprätthållning av samma CPU-

kompabilitet i hela miljön  Ej besvarad 2 4 

 15 
Möjlighet till skripting 4 5 6 

 16 Larm via e-post om onormalt 

resursbrukande 2 4 5 

 17 Serviceläge där en klusternod kan 

tas ur bruk och virtuella maskiner 

automatiskt migreras  Ej besvarad 3 3 

 18 
Lagringsplats som SWAP 4 4 3 

 19 
Stöd för iSCSI, FCP och NFS  Ej besvarad 3 3 

 20 Teknik för minnesåteranvändning 
3 4 6 

 21 Vidarebefodring av CD/DVD/USB-

enheter 5 3 4 

 22 
Privata nätverk 1 2 1 
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Informationssäkerhet 

 

 

 

 

 Fråga Funktion Labbansvarig 

Person 1 

1 
Grafiskt admingränssnitt 1 

2 
Systemmallar 6 

3 
SNMP-övervakning  Ej besvarad 

4 
Ögonblicksbilder 1 

5 
Dynamisk resursschemaläggning  Ej besvarad 

6 
Dynamisk kraftschemaläggning  Ej besvarad 

7 
Webbgränssnitt 6 

8 
Rättighetssystem 6 

9 
Begränsa CPU/Minne per användare 1 

10 
Livemigrering 2 

11 
Manuell migrering 4 

12 
Loggning av systemhändelser 6 

13 
Statistik och realtidsgrafer 3 

14 Upprätthållning av samma CPU-

kompabilitet i hela miljön  Ej besvarad 

15 
Möjlighet till skripting 5 

16 Larm via e-post om onormalt 
resursbrukande  Ej besvarad 

17 Serviceläge där en klusternod kan tas ur 
bruk och virtuella maskiner automatiskt 

migreras  Ej besvarad 

18 
Lagringsplats som SWAP 2 

19 
Stöd för iSCSI, FCP och NFS 5 

20 Teknik för minnesåteranvändning 
2 

21 
Vidarebefodring av CD/DVD/USB-enheter 1 

22 
Privata nätverk 3 
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Scriptprogrammering 

 
 

 

  Fråga Funktion Labbansvarig 

Person 3 

Kursansvarig 

Person 4 

1 
Grafiskt admingränssnitt 6 4 

2 
Systemmallar 6 5 

3 
SNMP-övervakning 1 1 

4 
Ögonblicksbilder 1 1 

5 
Dynamisk resursschemaläggning 3 2 

6 
Dynamisk kraftschemaläggning 1 1 

7 
Webbgränssnitt 1 5 

8 
Rättighetssystem 3 4 

9 
Begränsa CPU/Minne per användare  Ej besvarad 5 

10 
Livemigrering 2 3 

11 
Manuell migrering 4 3 

12 
Loggning av systemhändelser 1 6 

13 
Statistik och realtidsgrafer 3 4 

14 Upprätthållning av samma CPU-kompabilitet i 

hela miljön  Ej besvarad 2 

15 
Möjlighet till skripting 4 5 

16 
Larm via e-post om onormalt resursbrukande 2 4 

17 Serviceläge där en klusternod kan tas ur bruk 
och virtuella maskiner automatiskt migreras 2 3 

18 
Lagringsplats som SWAP 3 4 

19 
Stöd för iSCSI, FCP och NFS  Ej besvarad 3 

20 Teknik för minnesåteranvändning 
5 4 

21 
Vidarebefodring av CD/DVD/USB-enheter 6 3 

22 
Privata nätverk 1 2 

 



Red Hat

Tid (mm:ss,d) Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8 Test9 Test10

VM1 00:54,1 00:53,9 00:54,2 00:54,3 00:54,3 00:54,1 00:54,1 00:54,5 00:54,4 00:54,1

VM2 01:09,0 01:07,2 01:08,9 01:07,5 01:06,3 01:07,7 01:06,1 00:53,6 01:04,7 01:05,4

VM3 01:07,7 00:53,4 01:05,4 01:08,6 01:08,7 01:07,5 00:53,8 01:08,7 01:07,5 01:08,8

VM4 00:57,6 01:00,2 01:08,7 01:09,1 00:56,7 01:04,5 01:04,4 01:03,1 00:52,1 01:00,4

VM5 01:02,6 00:53,4 01:06,5 00:55,7 00:55,4 01:07,5 01:06,9 01:02,1 01:07,3 00:57,5

VM6 01:03,5 01:08,1 00:57,1 01:05,7 00:57,0 01:02,3 01:09,1 01:07,2 01:08,1 01:08,0

VM7 00:52,8 01:02,9 01:04,9 00:54,8 01:03,1 00:53,5 00:52,6 00:57,7 00:55,5 00:56,5

VM8 01:01,6 01:01,9 00:46,8 01:03,2 01:07,6 01:07,1 01:03,6 01:06,7 01:06,6 01:00,3

VM9 01:07,7 01:08,0 01:06,1 01:04,5 00:55,4 01:03,4 01:06,3 01:06,4 01:00,7 01:06,1

VM10 01:09,5 01:08,4 01:04,5 01:05,4 01:09,1 01:04,5 01:00,0 00:53,4 00:44,1 01:10,7

VMWare

Tid (mm:ss,d) Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8 Test9 Test10

VM1 01:07,2 01:07,8 01:07,5 01:07,7 01:07,3 01:07,2 01:07,3 01:07,3 01:06,4 01:06,8

VM2 00:54,3 00:54,2 00:53,7 00:54,2 00:54,3 00:54,2 00:54,2 00:54,5 00:54,3 00:54,3

VM3 01:07,5 01:06,9 01:07,3 01:07,7 01:07,4 01:07,0 01:07,2 01:07,7 01:07,5 01:07,8

VM4 00:54,4 00:53,9 00:54,4 00:54,2 00:54,2 00:53,5 00:54,1 00:54,4 00:54,3 00:54,3

VM5 01:07,5 01:07,6 01:07,7 01:07,5 01:07,4 01:07,3 01:07,2 01:07,9 01:07,4 01:07,8

VM6 01:07,9 01:08,0 01:08,3 01:07,7 01:08,0 01:07,7 01:07,8 01:08,2 01:08,0 01:08,0

VM7 00:54,2 00:54,1 00:53,4 00:54,3 00:54,2 00:54,1 00:54,1 00:53,5 00:54,2 00:54,3

VM8 00:54,0 00:53,9 00:54,4 00:54,4 00:54,2 00:54,1 00:54,3 00:54,4 00:54,2 00:54,3

VM9 00:54,1 00:53,9 00:54,2 00:54,3 00:54,3 00:54,1 00:54,1 00:54,5 00:54,4 00:54,1

VM10 01:07,2 01:07,9 01:07,6 01:07,7 01:07,2 01:07,2 01:07,2 01:07,8 01:07,2 01:07,2

Bilaga 12 - Rådata beräkningstest



Red Hat

Tid (ms) Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8 Test9 Test10

VM1 113890 95056 126646 163218 94499 136204 90266 86602 62822 69048

VM2 151954 168284 90002 102013 118058 155451 81868 97273 103964 90892

VM3 133860 141744 117342 114729 126409 90624 90955 89093 71636 118573

VM4 103618 202939 118839 105460 98838 92786 121939 113334 93537 73221

VM5 80765 120513 115367 127785 137206 89187 64234 107187 131251 88598

VM6 110018 131397 104656 130150 155755 145742 138274 67726 87633 104765

VM7 110834 80674 113959 75258 86717 112569 118023 137987 136712 79387

VM8 106105 154159 86258 191705 151049 96922 107077 52002 114411 103516

VM9 99201 141057 103637 71960 105089 80710 188689 161172 83643 98011

VM10 127098 148733 126618 83074 123211 96755 88627 115593 57164 132856

VMWare

Tid (ms) Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8 Test9 Test10

VM1 69529 76522 55667 77146 64166 61113 91525 59934 91147 87104

VM2 63847 55443 90458 66823 61392 67172 61034 77971 55831 58681

VM3 63504 65905 55208 74373 68632 95338 66280 54791 70257 63390

VM4 52374 70752 56139 93943 43130 98668 67945 97101 62793 80126

VM5 60782 66551 68308 74242 78143 85440 68136 73034 55168 59896

VM6 66593 59126 55361 71139 57511 72543 64043 76579 62974 101768

VM7 63284 61015 56941 82719 75029 85122 52430 92681 74305 70983

VM8 103049 83806 66445 85277 66891 79459 67523 83189 55558 109405

VM9 68597 83774 68166 65594 56088 70831 85268 82027 74719 106689

VM10 74724 68078 68393 70140 80435 60629 59949 72330 52358 61926

Bilaga 13 - Rådata omstartstest



Red Hat Test 1 Test 2 Test 3

8 Mbit ned / 700 Kbit upp Ned Upp Ned Upp Ned Upp

Datatrafik (MB) 4,789802 0,617589 5,320075 0,714245 4,1312 0,666012

Tid för slutförande 01:25 01:29 01:27

Test 4 Test 5 Test 6

Ned Upp Ned Upp Ned Upp

Datatrafik (MB) 4,678756 0,647367 4,25985 0,676412 4,757912 0,480019

Tid för slutförande 01:32 01:28 01:38

Test 7 Test 8 Test 9

Ned Upp Ned Upp Ned Upp

Datatrafik (MB) 4,467579 0,688585 4,25985 0,676412 4,25985 0,676412

Tid för slutförande 01:20 01:19 01:39

Test 10

Ned Upp

Datatrafik (MB) 4,25985 0,676412

Tid för slutförande 01:23

Red Hat Test 1 Test 2 Test 3

2 Mbit ned / 512 Kbit upp Ned Upp Ned Upp Ned Upp

Datatrafik (MB) 3,742753 0,427357 3,439834 0,364571 3,057254 0,332332

Tid för slutförande 01:45,0 01:43 01:32,0

Test 4 Test 5 Test 6

Ned Upp Ned Upp Ned Upp

Bilaga 14 - Rådata bandbreddstest distans

Ned Upp Ned Upp Ned Upp

Datatrafik (MB) 4,433949 0,328579 4,399311 0,467294 4,776773 0,412944

Tid för slutförande 01:39 01:35,0 01:36

Test 7 Test 8 Test 9

Ned Upp Ned Upp Ned Upp

Datatrafik (MB) 4,476918 0,398005 4,446259 0,360743 4,45154 0,36687

Tid för slutförande 01:49 01:34 01:40

Test 10

Ned Upp

Datatrafik (MB) 3,845798 0,437604

Tid för slutförande 01:47

1



VMWare Test 1 Test 2 Test 3

8 Mbit ned / 700 Kbit upp Ned Upp Ned Upp Ned Upp

Datatrafik (MB) 2,735758 0,31236 2,189577 0,415231 2,319376 0,435239

Tid för slutförande 02:11 02:23 02:35

Test 4 Test 5 Test 6

Ned Upp Ned Upp Ned Upp

Datatrafik (MB) 2,129749 0,335627 2,30964 0,335627 2,187314 0,31589

Tid för slutförande 02:35 02:29 02:25

Test 7 Test 8 Test 9

Ned Upp Ned Upp Ned Upp

Datatrafik (MB) 2,421059 0,395103 2,25941 0,29913 2,25941 0,29913

Tid för slutförande 02:39 02:47 02:21

Test 10

Ned Upp

Datatrafik (MB) 2,394319 0,301478

Tid för slutförande 02:21

VMWare Test 1 Test 2 Test 3

2 Mbit ned / 512 Kbit upp Ned Upp Ned Upp Ned Upp

Datatrafik (MB) 2,460668 0,394253 2,986681 0,392488 2,842443 0,394253

Tid för slutförande 03:13,3 03:30 03:48

Test 4 Test 5 Test 6

Ned Upp Ned Upp Ned Upp

Datatrafik (MB) 3,172149 0,404253 2,612697 0,384959 3,81569 0,390421

Tid för slutförande 03:05 03:38 03:35

Test 7 Test 8 Test 9Test 7 Test 8 Test 9

Ned Upp Ned Upp Ned Upp

Datatrafik (MB) 2,87453 0,356012 3,145901 0,295493 3,124563 0,37345

Tid för slutförande 03:42 03:25 03:17

Test 10

Ned Upp

Datatrafik (MB) 3,54123 0,33451

Tid för slutförande 03:39

2




