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Sammanfattning 
	  
Denna rapport beskriver det examensarbete som genomförts av Johan Möller. 
Examensarbetets syfte var att utveckla en lösning för att flytta virtuella maskiner mellan 
olika datastores som finns i virtuella miljöer. Examensarbetet utfördes på Atea Sverige 
AB som hyr ut virtuella serverlösningar till sina kunder. Arbetet är utfört på 10 veckor, 
där den största delen av tiden har gått åt till att sätta upp en lämplig virtuell testmiljö 
som liknar Ateas riktiga produktionsmiljö. 
 
Av rapporten framgår hur jag har satt upp den virtuella testmiljön. Jag redovisar även 
utvecklingsarbetet som genomförts för att få mitt script för att flytta virtuella maskiner 
mellan olika datastores att fungera på det sätt jag ville, det vill säga utföra uppgiften på 
ett så enkelt och säkert sätt som möjligt. I rapporten tas det också upp hur lämplig 
VMwares vCloud-svit är för automation i virtuella miljöer. 
 
Min slutsats av examensarbetet är att VMwares produkter håller en hög standard med 
mängder av funktioner, dock med en del buggar som kan vara irriterande för 
användaren. Jag har fått en bra insyn i hur virtuella miljöer fungerar i så här stor skala 
och vilka verktyg som finns för att administrera över dem. 
 
 
  



  

Förord 
	  
Denna rapport beskriver mitt examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen i 
datateknik på Linköpings tekniska högskola. Jag vill tacka Atea Sverige AB som har gett 
mig chansen att göra detta examensarbete. Vidare vill jag också tacka Ola Svensson, 
som har varit min handledare under examensarbetet, samt Fabian Aguirre för all hjälp 
under arbetets gång. Till sist vill jag även tacka Ahmed Rezine som har varit min 
examinator under denna tid. 
 
Johan Möller Linköping den 1 november 2013 
	    



  

Förkortningar och definitioner 
 
Datastore – en samling av olika objekt som används för lagring. I VMwares produkter 
använder man sig av datastores för att lagra virtuella maskiner. 
 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – ett nätverksprotokoll som ger 
nätverksinformation till datorer i ett nätverk och kan även tilldela IP-adresser till datorer 
dynamiskt. 
 
DNS (Domain Name System) – är ett system för att förenkla kommunicering på 
internet. Det DNS gör är att det kopplar ihop datornamn med IP-adresser. 
 
LAN (Local Area Network) – ett lokalt nätverk som används inom interna 
organisationer och inte har åtkomst till internet. 
 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) – är ett protokoll för kommunikation 
med en katalogtjänst. Det används för att göra effektiva sökningar på katalogservrar. 
Används ofta i e-posttjänster och i serverprodukter. 
 
SSO (Single sign-on) – är en metod för autentisering i datorsystem som hanterar 
användare. Tanken bakom är att man bara ska behöva autentisera sig en gång för att 
komma åt hela systemet utan att behöva skriva sitt lösenord flera gånger. 
 
VDC Provider – fungerar som en leverantör av resurser, där man kan välja vilka delar 
av hårdvaran som ska finnas till förfogande när en uppgift ska utföras. 
 
VPN (Virtual Private Network) – ett virtuellt nätverk vars uppgift är att skapa en säker 
förbindelse mellan två punkter i ett osäkert nätverk. Till exempel om ett företag har flera 
kontor på olika platser och man vill att vissa dokument ska finnas tillgängliga var man 
än befinner sig är VPN ett utmärkt alternativ. 
 
vSphere PowerCLI – är ett interface till Windows PowerShell som används för 
administration över VMware vSphere. Inriktar sig till stor del på automation av stora 
miljöer som kan underlätta det vardagliga arbetet. 
 
WAN (Wide Area Network) – ett större nätverk som till skillnad från LAN har åtkomst 
till internet. 
 
Windows PowerShell – är ett skriptspråk som körs i kommandotolken och används för 
systemadministration. Språket bygger på Microsoft .NET framework och inriktar sig 
mycket på automation. 
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Kapitel 1 

Inledning 
I	  det	  här	  kapitlet	  kommer	  jag	  att	  berätta	  bakgrunden	  till	  mitt	  projekt,	  vilka	  problem	  som	  jag	  
ska	  lösa	  och	  vad	  syftet	  med	  mitt	  arbete	  är.	  
 

1.1 Bakgrund 
I virtuella miljöer kommer de anställda som sköter driften behöva göra de vanligaste 
uppgifterna väldigt många gånger, vilket inte är särskilt effektivt. Det vore bättre om det 
istället räckte att göra en specifik uppgift en gång, och sen kunna repetera den när man 
är i behov av det. 
 
Atea som erbjuder sina kunder att köra sina servrar i ett virtuellt datacenter har tre olika 
paket som kunderna kan välja på. Brons, silver och guld där brons är den mest 
grundläggande lösningen och guld är den lösning med bäst prestanda och tillgänglighet. 
För att administrera över detta använder man sig av en programvara som heter VMware 
vCloud Director. Ibland händer det att en kund vill flytta sina diskfiler från brons till silver, 
en uppgift som är ganska vanlig, fast i vCloud Director finns det ingen färdig lösning i 
vClouds gränssnitt som fungerar på ett bra och enkelt sätt för just detta problem. Den 
lösning som finns för tillfället är att använda sig av vCloud REST API, se exempel på 
hur detta görs i Bilaga 1. 
 
Istället för att göra detta långa anrop där väldigt mycket saker kan gå fel ville man 
istället ta fram en smidigare och framför allt säkrare lösning än detta. Min uppgift blev 
att undersöka vilka alternativ som fanns på marknaden, gå igenom dessa, välja ut en 
lämplig lösning och sedan implementera den. 

1.2 Problemformulering 
● Vad kan göras för att slippa situationer i virtuella miljöer där samma uppgifter 

utförs upprepade gånger? 
● Hur kan man utföra dessa uppgifter på ett så säkert sätt som möjligt? 

 

1.3 Syfte 
Mitt arbete blev därmed att under 10 veckor försöka ta fram en lösning för att kunna 
flytta virtuella maskiner mellan olika datastores på ett säkert och smidigt sätt som 
underlättar det vardagliga arbetet för de anställda som jobbar med drift på Atea och 
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minimerar risken för att något ska kunna gå fel. Under den här tiden skulle jag också 
sätta upp en servermiljö för testning för att kunna prova mina lösningar innan den 
implementerades på Ateas riktiga miljöer. 
 
Det jag själv ville fokusera på var att göra ett så simpelt gränssnitt som möjligt, för att 
minimera risken att användarna skulle kunna göra fel. Samtidigt ville jag göra ett 
gränssnitt som skulle kunna vidareutvecklas enkelt med fler funktioner, för att göra 
programmet bredare och kraftfullare efter behov. 
 

1.4 Metodik 
Mitt examensarbete är uppbyggt i två olika faser. Den första delen av arbetet är att sätta 
upp en virtuell servermiljö som jag kan använda som testmiljö för mina lösningar utan 
att inkräkta något på Ateas egna produktionsmiljö. Målet med miljön är att få den att 
likna Ateas riktiga miljö så mycket som möjligt för att göra simuleringen så 
verklighetstrogen som möjligt. Den andra fasen av arbetet är utvecklingen av scriptet 
som ska användas för att flytta virtuella maskiner mellan olika datastores i miljön som 
jag tidigare skapat. Tabell 1 visar de olika faserna och de förväntade resultaten från 
dessa. 
 
	  
Fas	   Förväntat	  resultat	  
Skapa	  servermiljö	   Skapa	  en	  servermiljö	  som	  är	  så	  lik	  som	  

möjligt	  den	  som	  Atea	  använder	  i	  sin	  riktiga	  
produktionsmiljö	  

Utveckla	  script	   Utveckla	  ett	  script	  för	  Storage	  vMotion	  i	  
vCloud	  som	  fungerar	  med	  den	  miljön	  som	  
jag	  har	  skapat	  i	  den	  tidigare	  fasen	  av	  arbetet	  
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Kapitel 2 

Teori 
I	  det	  här	  kapitlet	  kommer	  jag	  beskriva	  vad	  virtuella	  miljöer	  är	  och	  kortfattat	  att	  gå	  igenom	  
de	  produkter	  som	  jag	  har	  valt	  att	  använda	  under	  mitt	  examensarbete.	  	  
 

2.1 Virtuella miljöer 
Virtuella miljöer är en miljö som är skapad genom programvara. Användare av miljön 
ser dock detta som en fysisk miljö och begränsas inte av att den är virtuell. För företag 
som arbetar med dessa uppgifter är detta en stor fördel då man kan köra flera servrar 
per varje fysisk server då man kan skapa hur många servrar man vill utifrån den fysiska 
hårdvara man har. Ser man det ur ett kostnadsperspektiv är det också mycket positivt 
för företagen då all hårdvara kan utnyttjas till sin fulla potential. 
 

2.2 VMware 
Atea som arbetar med just detta använder sig av VMwares produkter för detta ändamål 
när man hyr ut servrar till kunder. I mitt examensarbete har jag arbetat med en 
programsvit som heter VMware vCloud Suite 5.1, sviten innehåller samtliga 
programvaror som syns i bilden nedan. Jag har valt ur de programvaror från Figur 1 
som har varit relevanta för mitt projekt. 
 

	  
Figur 1 – Översikt över programvaror i VMware vCloud Suite[10] 
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VMware ESXi 5.1[1] är ett operativsystem som används som hypervisor i virtuella 
miljöer som installeras direkt på den fysiska servern. ESXi kan sedan portionera ut 
resurser för flera olika virtuella maskiner som placeras på ESXi. 
 
VMware vSphere Client 5.1[2] är ett klientprogram till Windows som används för att 
administrera över ESXi. Man kan till exempel starta, stänga av, lägga till och ta bort 
virtuella maskiner. Det finns även möjlighet att konfigurera virtuell hårdvara såsom 
nätverksadaptrar och CD/DVD-läsare. 
   
VMware vCenter Server 5.1[3] är en centraliserad plattform som används för att 
administrera över en eller flera ESXi hosts i en virtuell miljö. Funktionerna är samma 
som i vSphere Client med skillnaden att man kan hantera flera hosts i samma portal. 
 
VMware vCenter Orchestrator 5.1[4] är VMwares främsta programvara för automation, 
här kan man använda sig av färdiga arbetsflöden för de vanligaste uppgifterna i sin 
virtuella miljö. Skulle inget av de färdiga flödesscheman som finns passa för en specifik 
uppgift kan man utveckla egna scheman också. Utvecklingen sker antingen i 
Orchestrators klientprogram eller direkt i webbportalen. När man utvecklar i 
Orchestrator bygger man ett schema med olika block som ska utföras på rad, där man 
sedan kan gå in och programmera varje block för att få det att göra exakt det man själv 
vill. Det finns plugin-program för både vCenter Server och vCloud Director vilket gör att 
man kan utföra alla de uppgifter som finns i dessa programvaror med bara några 
knapptryck. 
 
VMware vShield Manager 5.1[5] är en programvara som används för att administrera 
över allt som har med säkerhet och nätverk att göra i sin virtuella miljö. vShield 
Manager fungerar som en samlad portal där dess enda uppgift är att kommunicera 
mellan de olika programvarorna. Administreringen sker genom att vShield Manager får 
en uppgift att utföra, till exempel att skapa en brandvägg. Det den då gör är att skicka 
vidare den till rätt programvara, till exempel vShield Edge som är en programvara just 
för att skapa och administrera brandväggar. 
 
VMware vCloud Director 5.1[6] är en programvara som ger användaren en möjlighet 
att skapa säkra och privata moln som effektiviserar de virtuella miljöerna. Här finns det 
möjlighet att samla alla sina virtuella miljöer på ett och samma ställe och på så sätt 
underlätta administrationen av dessa. 
 
De programvaror som finns med på bilden som jag inte har tagit upp i texten är 
programvaror som ingår i sviten men som jag i min miljö inte har någon användning av 
och därför valt att inte gå in djupare på. 
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Kapitel 3 

Metod 
I	  det	  här	  kapitlet	  kommer	  jag	  att	  gå	  igenom	  hur	  jag	  har	  utfört	  mitt	  projekt	  på	  ett	  detaljerat	  
sätt.	  Jag	  kommer	  både	  gå	  igenom	  hur	  jag	  har	  satt	  upp	  min	  servermiljö	  och	  hur	  jag	  valde	  att	  
utveckla	  mitt	  script.	  
	  

3.1 Planering och efterforskning 
När jag påbörjade mitt arbete hos Atea var det första jag fick göra att läsa på om de 
olika programvaror de använder sig av, vilken hårdvara som finns och hur dessa 
fungerade ihop. Det var mycket att ta in då det mesta var helt nya saker för mig, och det 
fanns väldigt mycket att läsa på om alla delar. Det jag fokuserade min inläsning mest på 
var VMware ESXi, VMware vCenter, VMware vCloud Director och VMware vCenter 
Orchestrator vilket alla är olika programvaror som skapar och administrerar över 
virtuella miljöer. Den bästa källan för att få reda på information om dessa var att titta på 
videoklipp på VMwares egen YouTube-kanal[11], här kan man hitta information om alla 
deras produkter där man går igenom dess funktioner väldigt enkelt och pedagogiskt. 
 
Jag la hela första veckan till att läsa på om dessa programvaror, där min handledare 
också hjälpte mig med att gå igenom en hel del saker för att underlätta inlärningen för 
mig. Efter den första veckan kände jag att jag hade fått en bra överblick över hur de 
olika programvarorna arbetade mot varandra och tillsammans fungerade som en virtuell 
miljö med bra portaler för administration. 
 
Den andra veckan startades med att vi hade ett möte där vi skulle diskutera vad som 
kunde automatiseras och vad som hade högst prioritet. Deltagarna på mötet var jag, 
min handledare och personal från IT-fabriken (driftavdelningen på Atea). Alla var 
överens om att det som borde åtgärdas först var problemet som uppstod när man vill 
flytta en virtuell maskin mellan olika datastores. Det är en grundläggande operation som 
är återkommande, trots detta finns det inget bra stöd för detta i dagens programvaror. 
Istället måste man använda sig av ett API som heter vCloud REST API, där det finns 
stöd för dessa operationer. Problemet med detta alternativ är att det är onödigt krångligt 
och väldigt mycket kan gå fel vilket kan få jobbiga påföljder för resten av systemet. 
 
Skulle det finnas tid över så skulle jag försöka ta fram en lösning där man kunde få en 
sammanfattning över varje virtuell maskin, där man kunde se så att dess hälsa var i gott 
skick, presentera eventuella varningar/felmeddelanden och även kunna göra diverse 
små ändringar på maskinen. Anledningen till att man vill ha det här är att det vore 
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smidigt att ha all information samlad och presenterad på ett ställe, istället för att ha det 
utspritt i olika menyer och undersidor. 
 
När mötet var avklarat var min uppgift att ta fram ett alternativ för det första problemet.  
Jag formulerade en enkel kravspecifikation som innehöll följande krav: 

● Kunna flytta en virtuell maskin mellan olika datastores på ett säkert sätt 
● Minimera risken för att användaren ska kunna göra fel 
● Ta fram en lösning som är hållbar för vidareutveckling och nya funktioner 

 
Jag skulle försöka hitta en lösning som gör det så enkelt som möjligt för användaren, 
där så lite som möjligt kan gå fel i ett så simpelt gränssnitt som möjligt. Alternativen jag 
valde att titta närmre på var följande: 

● Skriva en fristående applikation i Java och använda mig av vSphere PowerCLI 
för att genomföra flytten av den virtuella maskinen. 

● Använda mig av VMwares egna programvara VMware vCenter Orchestrator som 
används för just automation. 

 
Anledningen till att jag valde att inte titta på några andra alternativ var att Atea redan 
använder sig av VMwares produkter i resten av deras arbete. Atea har redan licenser 
för hela VMware vCloud Suite som innehåller följande produkter: 

● VMware vSphere 
● VMware vCloud Director 
● VMware vCloud Connector 
● VMware vFabric Application Director 
● VMware vCloud Networking and Security 
● VMware vCenter Operation Management Suite 
● VMware vCenter Site Recovery Manager 
● VMware vCloud Automation Center 
● VMware vCenter Orchestrator 

 
Skulle jag hitta en annan programvara skulle det resultera i att de fick köpa in ny 
programvara som kanske inte fungerade ihop med deras nuvarande. Valde jag däremot 
att göra en Java-applikation skulle det inte betyda någon ny programvara att köpa in. 
 
Min första tanke var att göra en Java-applikation då jag redan har läst en hel del Java 
och vet hur det fungerar. För att kunna genomföra flytten av virtuella maskinen skulle 
jag även behöva använda mig av vSphere PowerCLI vilket är ett gränssnitt till Windows 
PowerShell som används för att administrera VMware vSphere. Det finns mycket 
färdiga script som man kan använda sig av för att få ut väsentlig information om sitt 
system som sedan kan användas för mitt problem. 
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Problemet med att göra på det här sättet ansåg jag vara att det skulle bli ganska 
omständligt att vidareutveckla det ifall man skulle vilja lägga in mer saker i programmet 
senare. Då krävs det att man bygger om stora delar av programmet och strukturerar om 
väldigt mycket för att få en snygg och enkel lösning. 
 
Istället började jag titta på VMware vCenter Orchestrator, vilket är VMwares egna 
programvara som har utvecklats just för att sköta automation i deras virtuella miljöer. 
Jag insåg ganska tidigt att Orchestrator skulle klara av att lösa mitt problem på ett 
perfekt sätt. I Orchestrator arbetar man med vad VMware har valt att kalla workflows (se 
Figur 2), som består av ett flödesschema, attribut och parametrar. Den centrala delen är 
flödesschemat, där all koppling mellan elementen sker. Attributen och parametrarna 
används för att skicka data mellan elementen. 
 

 
Figur 2 – Exempel på flödesschema i VMware vCenter Orchestrator 

 
 
Jag började läsa på om Orchestrator och tittade på en del exempel för att lära mig 
syntax och hur programmen är uppbyggda, ganska snart fick jag bra förståelse för hur 
det fungerade och kände att det var dags för mig att utveckla mina egna program nu. 
För att kunna göra det var jag dock tvungen att ha en testmiljö där jag kunde provköra 
mina program utan att göra inverkan på Ateas riktiga miljö.  

3.2 Installation av servermiljö 
Den servern jag fick tilldelad hade 24 GB RAM-minne varav 16 GB av RAM-minnet var 
reserverat för andra projekt som pågick. På den servern var det tänkt att jag skulle 
installera vCenter Server, vShield Manager, vCloud Director och vCenter Orchestrator.  
 
Efter att ha installerat vCenter Server och vCloud Director märkte jag att minnet inte 
skulle räcka till, då dessa fyra programvaror tillsammans kräver cirka 15 GB RAM-
minne för att kunna köras samtidigt. Vi diskuterade hur vi skulle lösa detta och kom fram 
till att det fanns en till server som stod tom för tillfället som jag skulle kunna använda 
mig av, en HP ProLiant DL380 G5, en maskin som hade följande specifikationer: 
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● 4 x Intel Xeon CPU 5130 @ 2.00 GHz 
● 28 GB internminne 
● 4 x 300 GB hårddisk 
● 4 x 144 GB hårddisk 
● 6 st nätverkskort 

3.2.1 VMware ESXI 5.1[1] 
Det första som jag försökte installera på den här servern var VMware ESXi 5.1, vilket är 
ett operativsystem som agerar hypervisor åt den virtuella miljön. Det vill säga, skapar 
och styr över de virtuella maskiner man vill använda sig av genom mjukvara. Jag valde 
att lagra operativsystemet på ett USB-minne istället för att lägga det på en av diskarna. 
På så sätt isoleras operativsystemet så mycket som möjligt från resten av det som 
lagras. 
 

3.2.2 VMware vSphere Client 5.1[2] 
När ESXi var installerat laddade jag ner ett program som heter VMware vSphere Client 
som används för att administrera över ESXi, där man kan administrera och lägga till/ta 
bort virtuella maskiner. Man kan även lägga till virtuell hårdvara till sin host såsom 
nätverksadaptrar och Cd-läsare om det skulle behövas. 
 
I programmet får man logga in mot sin ESXi’s IP-adress och lösenord, därefter kan man 
administrera sin ESXi i ett simpelt gränssnitt där man får en bra överblick över sitt 
system. 
 

3.2.3 VMware vCenter Server 5.1[3] 
ESXi och vSphere var nu installerat och det var dags för mig att installera nästa 
programvara, VMware vCenter Server. Att göra installationen via vSphere var väldigt 
enkelt, allt flöt på bra och på under en halvtimme var vCenter igång utan problem. När 
installationen var klar återstod lite konfiguration där jag angav min IP-adress till min 
ESXi så att vCenter kunde ansluta sig till den, och på så vis ge mig möjlighet att styra 
över ESXi även härifrån. En stor fördel med vCenter är att det finns en web-klient att 
använda sig av, så att man slipper ladda ner klientprogrammet, som dessutom bara 
fungerar till Windows. 
 
I vCenter skapade jag sedan en användare vars uppgift skulle bli att administrera över 
Orchestrator när det var installerat. Jag skapade en användargrupp där alla i den 
gruppen var administratörer över Orchestrator, så att jag enkelt skulle kunna lägga till 
fler användare i gruppen och automatiskt ge dem rätt privilegier. 
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3.2.4 VMware vCenter Orchestrator 5.1[4] 
Efter att vCenter Server var konfigurerat valde jag att installera vCenter Orchestrator. 
Precis som vCenter Server installerade jag Orchestrator via vSphere-klienten. När 
Orchestrator var installerat var det dags för konfiguration, där jag först fick sätta upp 
nätverket. Normalt sett är Orchestrator konfigurerat att köras isolerat, när jag hade 
konfigurerat nätverket kunde jag nu koppla ihop Orchestrator med min vCenter Server. 
Jag valde också att byta autentiseringsmetod från LDAP till SSO, för att kunna använda 
mig av min admin-användare som jag skapade tidigare. Nästa steg i konfigurationen var 
att aktivera vCenter Server pluginet som kommer med Orchestrator vid installation, där 
jag fick ange min vCenter Servers IP-adress och autentisera mig. 
 
Jag var även tvungen att ha ett plugin för vCloud för att scriptet jag skulle utveckla 
senare skulle fungera, då jag ville använda mig av delar av vClouds API. När jag ändå 
var inne i Orchestrator valde jag att lägga in pluginet redan nu, fast lämna det 
okonfigurerat till senare. 
 

3.2.5 VMware vShield Manager 5.1[5] 
Nästa programvara som skulle installeras var vShield Manager, ett program som 
administrerar över säkerheten och kan utföra diverse nätverksoperationer som 
användaren kan tänkas vilja göra. Anledningen till att jag valde att installera detta är att 
programmet är ett krav för att senare kunna koppla ihop vCloud Director med vCenter 
Server. 
 

3.2.6 VMware vCloud Director 5.1[6] 
Den sista programvaran att installera för att få testmiljön komplett var vCloud Director, 
här stötte jag även på ett stort problem. När jag skulle koppla ihop vCloud med vCenter 
så fick jag en hel del felmeddelanden som efter mycket felsökning kunde kopplas till att 
min DNS-tjänst inte fungerade mellan mina maskiner.  
 
Första åtgärden för att lösa detta blev att sätta upp fasta IP-adresser för samtliga 
maskiner. Hittills hade jag ställt in allt på att köra DHCP och få en IP-adress tilldelad, 
vilket innebär att startar jag om en maskin kan det hända att IP-adressen byts ut och 
kopplingarna mellan maskinerna försvinner. Problemet här var att Atea inte hade 
särskilt många fasta adresser att tillgå, de flesta av de som fanns användes redan till 
andra saker. Lösningen på detta fick bli att installera en ny maskin som körde pfSense, 
som är en programvara för att virtualisera en brandvägg och router. Jag valde samtidigt 
att skapa en till nätverksadapter i min ESXi, så att jag hade en som hade koppling mot 
WAN, medan den andra enbart hade koppling till LAN vilket också var det nätverk där 
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jag valde att placera alla mina maskiner. På det här sättet behövde jag bara använda 
mig av en fast adress hos Atea, WAN-adressen, som jag använde mig av för att komma 
åt LAN-nätverket och på så sätt få tillgång till alla maskiner. 
 

Figur 3 – Överblick över nätverken 

3.2.7 OpenVPN[7] 
Ett till problem som uppkom nu var att jag bara hade ett ledigt nätverksuttag men 
behövde två stycken där servern stod, för att komma åt båda nätverken som jag nu 
hade. Detta löstes genom att i pfSense installera tilläggsprogrammet OpenVPN som 
skapar en VPN-tunnel in i LAN-nätverket som bara syns internt, via WAN-porten. När 
det är konfigurerat kan man sedan ladda ned ett klientprogram via pfSense där det 
också följer med en färdig config-fil som används för att ansluta sig till nätverket. 
 

3.2.8 BIND[8] 
Nu hade jag alltså fått ett internt nätverk med fasta IP-adresser på samtliga maskiner. 
Det som var kvar att lösa var problemet med DNS-uppslagningen. För att lösa detta 
satte jag upp en maskin med Linux-operativsystemet CentOS, där jag sedan körde 
programvaran BIND, som är den största namnservern på marknaden just nu. Normalt 
sett skrivs all konfiguration till BIND direkt till dess textfiler där konfigurationen lagras, 
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vilket gör att man väldigt ofta får syntaxfel. För att förhindra det installerade jag webmin, 
som är ett web-gränssnitt för administration av Linux-system. Här finns även en 
tilläggsmodul för BIND som gör att all konfiguration kan göras direkt i gränssnittet och 
på så sätt hindrar syntaxfel från att ske. Nu kunde jag enkelt sätta upp en namnserver 
som hanterade alla mina maskiner. 
 

 
Figur 4 – Överblick över DNS-zon 

 
När namnservern och uppslagning mellan mina maskiner nu fungerade på rätt sätt 
kunde jag koppla ihop vCloud med min vCenter Server utan problem. Det sista jag var 
tvungen att göra var att konfigurera mitt plugin för vCloud i Orchestrator för att de skulle 
kunna kommunicera med varandra. 
 
Nu hade jag en komplett testmiljö som liknade Ateas riktiga produktionsmiljö, där jag 
kunde testa mina lösningar utan att störa något annat arbete. I Figur 2 finns en 
sammanställning över alla maskiner jag har i min miljö. Se Figur 5 för att få en grafisk 
överblick över systemet. 
 
IP-adress Hostname Beskrivning 
xx.xx.xx.xx pfSense WAN-interface för pfSense 
192.168.2.1 pfSense LAN-interface och gateway för pfSense 
192.168.2.9 ns DNS-server 
192.168.2.11 atealab2013 VMware ESXi 5.1 host 
192.168.2.15 vcenter VMware vCenter Server 5.1 
192.168.2.16 vco VMware vCenter Orchestrator 5.1 
192.168.2.17 vshield VMware vShield Manager 5.1 
192.168.2.18 vcloud-1 VMware vCloud Director HTTP interface 
192.168.2.19 vcloud-2 VMware vCloud Director console proxy 

Tabell 2 – Sammanställning över maskiner i testmiljön 
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Figur 5 – Överblick över testmiljön 

3.3 Utveckling av Storage vMotion-script 
Nu när testmiljön var komplett och fungerade, var det dags för mig att börja utveckla 
scriptet som skulle lösa problemet jag tidigare hade fått tilldelat. För att lära mig hur 
programmet fungerade valde jag att göra ett par enklare script innan, där jag till 
exempel kunde skapa/ta bort/byta namn på datacenter. 
 
När jag sedan skulle påbörja mitt riktiga script valde jag att bygga upp programmet kring 
tre olika delar, där alla har en deluppgift var för att få scriptet att fungera på det sätt jag 
vill, det vill säga att utföra uppgiften så enkelt och säkert som möjligt, se Figur 6. 

 
Figur 6 – Storage vMotion workflow i vCenter Orchestrator 



13  

 
 
Det första steget i scriptet är att låta användaren får välja vilken virtuell maskin som ska 
flyttas, och även vilken VDC Provider som ska användas. När det är valt utförs en 
förfrågan mot servern som berättar vilket datastore som den virtuella maskinen befinner 
sig på just nu, för att förhindra en flytt till samma datastore. Valet görs genom en meny 
där användaren navigerar sig genom sin virtuella miljö i en trädstruktur. 
 
Det andra steget innebär att användaren får välja var virtuella maskinen ska flyttas, 
vilket datastore den ska hamna i efter flytten. Även här låter jag användaren navigera 
sig fram i miljön med hjälp av en trädstruktur. Genom att använda sig av dessa menyer 
kommer inte några fel kunna ske jämfört med om man skulle få skriva in namnet på ett 
datastore i ett textfält eller liknande. 
 
Det tredje och avslutande steget i scriptet är där själva flytten av den virtuella maskinen 
görs, det vill säga, maskinen flyttas från sitt ursprungliga datastore till det datastore som 
användaren har valt i steg 2. Här är också anledningen till att jag valde att installera 
pluginet för vCloud Director i Orchestrator, då det i pluginet finns en färdig funktion för 
att flytta just virtuella maskiner mellan olika datastores. 
 
När jag hade specificerat vad varje del av programmet skulle utföra så gjorde jag dem 
var för sig, i den ordning som jag listade dem ovan. Den första delen var även den med 
mest kodning i. Jag använder mig av en queryService som tar namnet på den virtuella 
maskin som ska flyttas enligt användarens val och söker igenom vCloud tills den hittar 
en virtuell maskin med samma namn. För att sedan få reda på vilket datastore den 
virtuella maskin ligger så valde jag att läsa av värdet på en medlemsvariabel som alla 
objekt av typen VirtualMachine har som heter datastoreName. 
 
Efter att ha blivit klar med den här delen började jag med nästa del vars uppgift skulle 
vara att låta användaren välja var den virtuella maskinen skulle flyttas till, en väldigt 
simpel uppgift som gick enkelt att få till. Jag valde att jag ville ha ett vCloud datastore 
som attribut. Det attributets värde satte jag till det datastore som användaren fick välja i 
trädstrukturen. 
 
Avslutningsvis behövde jag en del i programmet som hade hand om själva flytten av 
min virtuella maskin, efter lite sökande hittade jag en funktion som gjorde precis det jag 
ville, relocate(). Med hjälp av denna funktion kan man flytta en virtuell maskin från ett 
datastore till ett annat. För att kunna göra detta krävs det att man först skapar en 
referens till det datastore man vill flytta den virtuella maskinen till, när man sedan har 
gjort det kör man relocate-funktionen som är en medlemsfunktion till VirtualMachine-
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klassen. Går allting som det ska har den virtuella maskinen nu flyttats till sitt nya 
datastore, skulle fel uppstå kastas ett undantag som man kan använda sig av för 
felsökning. 
 
Utöver dessa tre delar av programmet valde jag att lägga till två saker till. Det första jag 
la till är ett block av typen Wait for a task, vilket är ett block som tar emot en uppgift att 
utföra som in-parameter. Under tiden uppgiften körs så stannar programmet vid detta 
block, och väntar på att uppgiften ska slutföras, när den sedan är klar går den vidare till 
nästa block och pausen upphör. Utöver detta så la jag även till ett objekt av typen 
Throw exception, vilket sköter felhanteringen om något skulle gå fel i scriptet och i så 
fall visar ett felmeddelande och avbryter körningen. För att det ska fungera måste man 
koppla ihop Throw exception-objektet med resten av objekten som man vill ska 
använda sig av detta, så att de vet var de ska skicka sina fel som kan tänkas uppstå. 
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Kapitel 4 

Resultat 
I	  det	  här	  kapitlet	  kommer	  jag	  att	  redovisa	  resultatet	  av	  mitt	  arbete	  genom	  att	  testköra	  det	  
och	  illustrera	  med	  bilder.	  
	  

4.1 Testkörning av Storage vMotion-script 
När scriptet blev färdigutvecklat var det nu dags att testköra det för att visa att det 
betedde sig som förväntat. För att göra detta skapade jag en ny virtuell maskin, jag 
hade även två stycken datastores sedan innan som jag nu ville flytta dessa maskiner 
mellan. I figurerna nedan följer ett par bilder på hur en testkörning skulle kunna se ut 
med mitt script. 
 

 
Figur 7 – Översikt över virtuella maskiner som finns i vCloud innan flytt 

 
Figur 7 visar en bild över alla virtuella maskiner som finns tillgängliga i vCloud för 
tillfället, i mitt exempel har jag valt att flytta den virtuella maskin som heter CentOS. vi 
kan se att den för närvarande ligger på datastore vmfs_r5_disk1. 
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Figur 8 – Välj den virtuella maskin som ska flyttas och även vilken VDC Provider som ska användas 

 
När jag startar scriptet är det här den första rutan man möts av, där jag får välja vilken 
virtuell maskin som jag vill flytta (Figur 8), jag får också välja vilken VDC Provider den 
tillhör (Figur 8).  
 

 
Figur 9 – Trädstruktur för att välja vilken virtuell maskin som ska flyttas 
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Figur 10 – Trädstruktur för att välja vilken Provider VDC som ska användas 

 
Man väljer detta ur en trädstruktur för att minimera risken för fel (Figur 9 och Figur 10). I 
exemplet väljer vi att CentOS är den virtuella maskin som ska flyttas och att den VDC 
Provider som ska användas är AteaLab10. 
 
 

 
Figur 11 – Välj det datastore som den virtuella maskinen ska flyttas till 

 
När man har valt virtuell maskin och VDC och klickat sig vidare kommer nästa 
uppmaning till användaren, att välja vilket datastore den virtuella maskinen ska hamna i 
efter flytten (Figur 11), användaren kan också läsa vilket datastore den virtuella 
maskinen finns på i nuläget.  
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Figur 12 – Trädstruktur för att välja vilket datastore den virtuella maskinen ska flyttas till 

 
 
Precis som innan väljer man det ur en trädstruktur (Figur 12). När det här steget är klart 
startar flytten och efter ett tag är den virtuella maskinen flyttad till ett nytt datastore. I 
exemplet väljer vi att CentOS ska flyttas till vmfs_r0_disk2. 
 
 

 
Figur 13 – Översikt över virtuella maskiner som finns i vCloud efter flytt 

 
I Figur 13 kan vi se att CentOS nu är flyttat från vmfs_r5_disk1 och numera återfinns på 
vmfs_r0_disk2, med andra ord skedde flytten säkert och på ett effektivt sätt. 
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Kapitel 5 

Slutsatser 
I	  det	  här	  kapitlet	  kommer	  jag	  att	  ta	  upp	  de	  erfarenheter	  jag	  har	  fått	  under	  projektets	  gång	  
och	  vad	  jag	  tycker	  om	  att	  arbeta	  med	  VMwares	  produkter.	  Jag	  kommer	  även	  att	  ta	  upp	  de	  
möjligheter	  som	  finns	  för	  utveckling	  av	  min	  plattform.	  
	  

5.1 Erfarenheter 
Efter att ha arbetat i tio veckor i VMwares vCloud Suite känner jag att jag har bildat mig 
en bra uppfattning om produkterna. Som helhet tycker jag att det är en väldigt bra 
programserie med oerhört mycket funktioner. Däremot finns det en del buggar i 
samtliga av programmen, till exempel att bara vissa OS och browsers fungerar vid 
uppladdning av filer till programmen. Detta resulterar i mycket felsökning vilket kan ta 
mycket tid och vara väldigt frustrerande, speciellt på buggar av den här typen. Av det 
jag har gjort har jag märkt att det fungerar bäst att köra Mozilla Firefox på Windows. 
 
När man stöter på ett fel med någon av VMwares produkter finns det alltid bra resurser 
för att få hjälp, efter en enkel Google-sökning brukar man oftast hitta en som har haft 
samma problem som det man själv har för stunden. Det är också ofta att felen finns 
dokumenterade i VMwares KB-sidor (Knowledge Base), en samlingsplats som samlar 
olika artiklar om VMwares produkter, där det finns mycket fel dokumenterade och 
lösningar till dessa. Här kan man också hitta bra hjälp vid installation av VMwares 
produkter och hur dessa ska konfigureras för att fungera på rätt vis. 
 
VMware vCloud Director känns som ett bra alternativ för den som har stora miljöer att 
administrera över, man får en bra överblick över sin miljö och de vanligaste 
operationerna finns lättillgängliga i enkla menyer. 
 
Under mitt examensarbete har jag fått en god insikt om hur dagens servermiljöer 
fungerar. Från botten av det fysiska lagret, alla steg där mellan och ända fram till 
administrationslagrena så som vCloud Director och vCenter Server.  
 
Jag känner att jag har uppnått mina mål som jag satte upp i början av examensarbetet 
på ett bra sätt, där jag känner mig nöjd med resultatet. 

5.2 Vidareutveckling 
Baserat på arbetet jag har gjort hos Atea anser jag att det finns goda möjligheter att 
kunna vidareutveckla min plattform vid behov. Just scriptet jag gjorde känner jag inte 
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går att göra så mycket mer, men skulle en situation uppstå där man vill att något ska 
automatiseras är miljön jag har byggt upp perfekt att använda sig av. Utvecklingsmiljön 
för vCenter Orchestrator är bra strukturerad och det går ganska snabbt att komma in i 
programmet, speciellt bra är VMwares egna tutorial-videos[11] där man får lära sig att 
skapa grundläggande workflows.  
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Bilaga 1 

Storage vMotion i vCloud med vCloud 
REST API[9] 
	  
OBS: För att utföra Storage vMotion med vCloud REST API ska följande steg 
köras i Windows PowerShell med PowerCLI-plugin installerat! 

Steg 1 – Logga in i vCloud 
Request: 
$ curl -i -k -H "Accept:application/*+xml;version=1.5" -u administrator@system:vmware -X 
POST https://vcd.primp-industries.com/api/sessions  
 
Svar (det fetmarkerade är det som är relevant): 
HTTP/1.1 200 OK  
Date: Sun, 19 Feb 2012 01:08:59 GMT  
x-vcloud-authorization: aMcbkioTMvgVDDDJtdlwjrh6iutLPZ7fjL09hPa89mU=  
Set-Cookie: vcloud-token=aMcbkioTMvgVDDDJtdlwjrh6iutLPZ7fjL09hPa89mU=; Secure; 
Path=/  
Content-Type: application/vnd.vmware.vcloud.session+xml;version=1.5  
Date: Sun, 19 Feb 2012 01:08:59 GMT  
Content-Length: 1035 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Session xmlns="http://www.vmware.com/vcloud/v1.5" user="administrator" org="System" 
type="application/vnd.vmware.vcloud.session+xml" href="https://vcd.primp-
industries.com/api/session/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.vmware.com/vcloud/v1.5 
http://172.30.0.139/api/v1.5/schema/master.xsd"> 
- See more at: http://www.virtuallyghetto.com/2012/02/performing-storage-vmotion-in-
vcloud.html#sthash.S8XWd8H4.dpuf 
<Link rel="down" type="application/vnd.vmware.vcloud.orgList+xml" href="https://vcd.primp-
industries.com/api/org/"/> 
- See more at: http://www.virtuallyghetto.com/2012/02/performing-storage-vmotion-in-
vcloud.html#sthash.S8XWd8H4.dpuf 
<Link rel="down" type="application/vnd.vmware.admin.vcloud+xml" href="https://vcd.primp-
industries.com/api/admin/"/> 
- See more at: http://www.virtuallyghetto.com/2012/02/performing-storage-vmotion-in-
vcloud.html#sthash.S8XWd8H4.dpuf 
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<Link rel="down" type="application/vnd.vmware.admin.vmwExtension+xml" 
href="https://vcd.primp-industries.com/api/admin/extension"/> 
- See more at: http://www.virtuallyghetto.com/2012/02/performing-storage-vmotion-in-
vcloud.html#sthash.S8XWd8H4.dpuf 
<Link rel="down" type="application/vnd.vmware.vcloud.query.queryList+xml" 
href="https://vcd.primp-industries.com/api/query"/> 
- See more at: http://www.virtuallyghetto.com/2012/02/performing-storage-vmotion-in-
vcloud.html#sthash.S8XWd8H4.dpuf 
<Link rel="entityResolver" type="application/vnd.vmware.vcloud.entity+xml" 
href="https://vcd.primp-industries.com/api/entity/"/> 
- See more at: http://www.virtuallyghetto.com/2012/02/performing-storage-vmotion-in-
vcloud.html#sthash.S8XWd8H4.dpuf 
</Session> 

Steg 2 – Lokalisera den virtuella maskin som ska flyttas 
Request: 
$ curl -i -k -H "Accept:application/*+xml;version=1.5" -H "x-vcloud-authorization: 
aMcbkioTMvgVDDDJtdlwjrh6iutLPZ7fjL09hPa89mU=" -X GET 'https://vcd.primp-
industries.com/api/query?type=adminVM&fields=name,datastoreName' 
 
Svar (det fetmarkerade är det som är relevant): 
HTTP/1.1 200 OK  
Date: Sun, 19 Feb 2012 01:09:53 GMT  
Content-Type: application/*+xml;version=1.5  
Date: Sun, 19 Feb 2012 01:09:53 GMT  
Content-Length: 1275 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<QueryResultRecords xmlns="http://www.vmware.com/vcloud/v1.5" total="2" pageSize="25" 
page="1" name="adminVM" type="application/vnd.vmware.vcloud.query.records+xml" 
href="https://vcd.primp-
industries.com/api/query?type=adminVM&page=1&pageSize=25&format=records&fields=name,
datastoreName" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.vmware.com/vcloud/v1.5 
http://172.30.0.139/api/v1.5/schema/master.xsd"> 
<Link rel="alternate" type="application/vnd.vmware.vcloud.query.references+xml" 
href="https://vcd.primp-
industries.com/api/query?type=adminVM&page=1&pageSize=25&format=references&fields=na
me,datastoreName"/> 
<Link rel="alternate" type="application/vnd.vmware.vcloud.query.idrecords+xml" 
href="https://vcd.primp-
industries.com/api/query?type=adminVM&page=1&pageSize=25&format=idrecords&fields=nam
e,datastoreName"/> 
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<AdminVMRecord name="vESXi-01" datastoreName="iSCSI-3" 
href="https://vcd.primp-industries.com/api/vApp/vm-0332975f-394f-49d2-baf9-
b222d126b942"/> 
<AdminVMRecord name="vCenter" datastoreName="iSCSI-3" href="https://vcd.primp-
industries.com/api/vApp/vm-c0e4ead6-6e7d-4914-979b-0da49a8103a8"/> 
</QueryResultRecords> 

 

Steg 3 – Lokalisera de datastores som finns tillgängliga i vCloud 
Request: 
curl -i -k -H "Accept:application/*+xml;version=1.5" -H "x-vcloud-authorization: 
aMcbkioTMvgVDDDJtdlwjrh6iutLPZ7fjL09hPa89mU=" -X GET 'https://vcd.primp-
industries.com/api/query?type=datastore&fields=name' 
 
Svar (det fetmarkerade är det som är relevant): 
HTTP/1.1 200 OK  
Date: Sun, 19 Feb 2012 01:10:15 GMT  
Content-Type: application/*+xml;version=1.5  
Date: Sun, 19 Feb 2012 01:10:15 GMT  
Content-Length: 1232 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<QueryResultRecords xmlns="http://www.vmware.com/vcloud/v1.5" total="2" pageSize="25" 
page="1" name="datastore" type="application/vnd.vmware.vcloud.query.records+xml" 
href="https://vcd.primp-
industries.com/api/query?type=datastore&page=1&pageSize=25&format=records&fields=name" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.vmware.com/vcloud/v1.5 
http://172.30.0.139/api/v1.5/schema/master.xsd"> 
 <Link rel="alternate" type="application/vnd.vmware.vcloud.query.references+xml" 
href="https://vcd.primp-
industries.com/api/query?type=datastore&page=1&pageSize=25&format=references&fields=na
me"/> 
 <Link rel="alternate" type="application/vnd.vmware.vcloud.query.idrecords+xml" 
href="https://vcd.primp-
industries.com/api/query?type=datastore&page=1&pageSize=25&format=idrecords&fields=nam
e"/> 
 <DatastoreRecord name="iSCSI-4" href="https://vcd.primp-
industries.com/api/admin/extension/datastore/a5d6bf25-7916-45cb-a65a-5dfa14d2ba38"/> 
 <DatastoreRecord name="iSCSI-3" href="https://vcd.primp-
industries.com/api/admin/extension/datastore/c9bff014-deaf-4ad1-8871-b2f2479f454f""/> 
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Steg 4 – Utför Storage vMotion  
Skapa först en fil som innehåller en referens till det datacenter som vi vill flytta vår virtuella 
maskin till på följande vis: 
 
Request: 
$ cat relocate-response 
 
Svar (det fetmarkerade är det som är relevant): 
<RelocateParams xmlns="http://www.vmware.com/vcloud/v1.5"> 

<Datastore href="https://vcd.primp-
industries.com/api/admin/extension/datastore/a5d6bf25-7916-45cb-a65a-
5dfa14d2ba38"/> 

</RelocateParams> 
 
 
När vi nu har skapat den här filen är vi redo att utföra Storage vMotion. 
 
Request: 
$ curl -i -k -H "Accept:application/*+xml;version=1.5" -H "x-vcloud-authorization: 
aMcbkioTMvgVDDDJtdlwjrh6iutLPZ7fjL09hPa89mU=" -H "Content-
Type:application/vnd.vmware.vcloud.relocateVmParams+xml" -X POST https://vcd.primp-
industries.com/api/vApp/vm-0332975f-394f-49d2-baf9-b222d126b942/action/relocate -d 
@relocate-response 
 
Svar (det fetmarkerade är det som är relevant): 
HTTP/1.1 202 Accepted 
Date: Sun, 19 Feb 2012 01:11:46 GMT 
Location: https://vcd.primp-industries.com/api/task/2078bfe6-0a47-4615-a377-01ed8067c637 
Content-Type: application/vnd.vmware.vcloud.task+xml;version=1.5 
Date: Sun, 19 Feb 2012 01:11:46 GMT 
Content-Length: 1283 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Task xmlns="http://www.vmware.com/vcloud/v1.5" status="running" startTime="2012-02-
18T17:11:46.883-08:00" operationName="vappRelocateVm" operation="Relocating Virtual 
Machine (0332975f-394f-49d2-baf9-b222d126b942)" expiryTime="2012-05-18T17:11:46.883-
07:00" name="task" id="urn:vcloud:task:2078bfe6-0a47-4615-a377-01ed8067c637" 
type="application/vnd.vmware.vcloud.task+xml" href="https://vcd.primp-
industries.com/api/task/2078bfe6-0a47-4615-a377-01ed8067c637" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.vmware.com/vcloud/v1.5 
http://172.30.0.139/api/v1.5/schema/master.xsd"> 
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 <Link rel="task:cancel" href="https://vcd.primp-
industries.com/api/task/2078bfe6-0a47-4615-a377-01ed8067c637/action/cancel"/> 
 <Owner type="application/vnd.vmware.vcloud.vm+xml" name="" href="https://vcd.primp-
industries.com/api/vApp/vm-0332975f-394f-49d2-baf9-b222d126b942"/> 
 <User type="application/vnd.vmware.admin.user+xml" name="administrator" 
href="https://vcd.primp-industries.com/api/admin/user/b99d6670-5884-4345-a70d-
f417d2e7556b"/> 
 <Organization type="application/vnd.vmware.vcloud.org+xml" name="System" 
href="https://vcd.primp-industries.com/api/org/a93c9db9-7471-3192-8d09-a8f7eeda85f9"/> 
</Task>
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under 
en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära 
omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid 
en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form 
eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller 
konstnärliga anseende eller egenart. 
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