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Automatiserad uppsättning av distribuerade system i 
molnet för mjukvarutestning 

Sebastian Törngren 

SAMMANFATTNING 
Molntjänster av olika slag har blivit allt vanligare i 

samhället de senaste åren. Bland de mest använda 

molntjänsterna finns Dropbox, Microsoft Azure och 

Amazon Web Services (AWS). Den sistnämnda 

molntjänsten är något som företaget Infor har fått ögonen 

på. 

AWS erbjuder inte endast datalagring som Dropbox gör 

utan även dataexekvering, databaslösningar, 

nätverkslösningar, driftsättning och hantering av 

datorsystem. Den här rapporten kommer gå igenom hur 

AWS molntjänster har använts för att testa en av Infors 

produkter på ett distribuerat system i molnet istället för på 

egen hårdvara. De molnlösningar som kommer att 

undersökas i denna rapport är främst AWS OpsWorks och 

AWS CloudFormation tillsammans med programmet Chef. 

INLEDNING 

Anledningen till att många företag och privatpersoner 

använder sig av molntjänster är bland annat för att slippa 

använda egen hårdvara och istället väljer att förlita sig på 

att företaget som erbjuder tjänsten tillhandahåller lämplig 

hårdvara [1]. En annan anledning och troligtvis större 

anledning till att många använder molntjänster är för att 

spara pengar. Den här rapporten kommer bland annat att gå 

in på vilka ekonomiska effekter som kan ske av att sätta 

upp ett distribuerat system i molnet. 

Målet med ett distribuerat system är att kunna köra en 

applikation över flera servrar. Vägen till det målet, att starta 

upp servrarna, installera programvaror etc, kan vara en 

väldigt seg och långdragen process. Ska processen upprepas 

varje dag blir det inte roligare. Målet i den här rapporten är 

att ha ett distribuerat system där mjukvarutester kan köras. 

Den här rapporten kommer därför gå igenom hur en 

användare med hjälp av kod kan sätta upp ett distribuerat 

Linux-system i molnet, med de programvaror som krävs för 

att kunna köra testerna på Infors programvara ION Grid, 

per automatik med hjälp av ett enkelt skript. 

Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att underlätta för Infor 

att utföra sina tester av deras program ION Grid på ett 

distribuerat system. Som det ser ut idag måste de själva 

sätta upp systemet som de vill köra testerna på, med egen 

hårdvara. Att sätta upp systemen tar både tid för den som 

ska utföra testerna. Det kostar även mycket pengar att 

ständigt ha hårdvara tillgänglig som testerna ska köras på. 

Examensarbetet kommer gå ut på att systemen kommer 

sättas upp automatiskt med hjälp av ett enda kommando.  

 

Detta sparar tid och förhoppningsvis även pengar då 

företaget endast behöver betala för hårdvaran när de 

använder den, vilket är den tiden testerna tar att utföra. 

Frågeställningar 
Hur kan Amazon Web Services användas för att sätta upp 
ett distribuerat system i molnet istället för på egen hårdvara? 

Att testa programvara på ett distribuerat system kan vara en 

jobbig process som ofta prioriteras bort. Att dessutom 

behöva sätta upp hårdvara gör inte processen lättare. Därför 

ska Amazon Web Services undersökas för att se om 

processen kan underlättas. 

Vilka effekter kan uppnås för företag att flytta testningen till 
molnet avseende ekonomi, tid och IT-managering? 

Då uppsättning av distribuerade testmiljöer är tidslukande, 

kostar mycket pengar och är en upprepande process för IT-

avdelningen ska effekterna undersökas av att flytta 

systemen till molnet. 

Språkbruk 
Amazon Web Services 

I den här rapporten kommer begreppet AWS (Amazon Web 

Services) [2] att tas upp flera gånger. AWS är en del av 

företaget Amazon och erbjuder ett flertal molntjänster. De 

tjänster som kommer att tas upp i rapporten är S3 

(datalagring), EC2 (dataexekvering), VPC (nätverk), 

OpsWorks och CloudFormation (driftsättning och hantering 

av datorsystem). 

Chef 

För att hantera program och tjänster i systemen har 

programmet Chef [3] att valt att användas. Chef [sv. kock] 

är ett program som utför kommandon efter vad som står i så 

kallade kokböcker. Dessa kokböcker är skrivna i 

programspråket Ruby och innehåller instruktioner för hur 

program och tjänster ska hanteras beroende vilket 

operativsystem som körs. Det går alltså att köra samma 

kokböcker i alla de operativsystemen som Chef har stöd för. 

ION Grid 

ION Grid, även kallad Griden i bestämd form, är en produkt 

utvecklad av Infor. Griden är en Java-baserad runtime 

plattform som används för att förse en mycket skalbar, 

distribuerad exekveringsmiljö för applikationsutveckling 

och driftsättning. Applikationer som bygger på Griden kan 

ta fördel av dess skalbarhet och elasticitet och samtidigt 

förbättra distributionsmöjligheterna genom 

distributionsisolering - dvs applikationen är omedveten om 

dess exekveringsmiljö. 
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Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att se över vilka möjligheter som 

finns att sätta upp ett distribuerat system per automatik i 

molnet i syfte för att testa Griden. Detta kommer göras med 

hjälp av AWS OpsWorks eller AWS CloudFormation 

tillsammans med programmet Chef. Den kommer därefter 

endast gå igenom hur rapportförfattaren har implementerat 

lösningen med en av teknikerna.  

TEORI 

Olika typer av molntjänster 

En molntjänst är en form av teknik där stora skalbara 

resurser, exempelvis lagring, processorkraft och funktioner, 

tillhandahålls som tjänster av företag genom Internet. Som 

Figur 1: Olika typer av molntjänster visar kan dessa 

molntjänster i sin tur kunna delas upp i tre kategorier [4]. 

 

Figur 1: Olika typer av molntjänster 

Software as a Service (SaaS) 

SaaS är som det låter; en mjukvara som fungerar som en 

tjänst. Mjukvaran körs någonstans i molnet av ett företag 

eller en privatperson och användare kommer åt den genom 

Internet. Exempel på SaaS är Google, Facebook och 

Microsoft Office 365. Användare kan komma åt dessa 

tjänster genom Internet och använda dem för bland annat 

kommunicering, dokumenthantering, bokföring och 

planering. 

Platform as a Service (PaaS) 

PaaS ger de fördelarna som SaaS ger till applikationer, men 

för mjukvaruutvecklarna. PaaS kan definieras som en 

plattform som låter utvecklaren skapa webbapplikationer 

snabbt utan att behöva köpa mjuk- och hårdvara som ska 

konfigureras och underhållas. ION Grid är ett typiskt 

exempel på vad som karaktäriserar en PaaS då utvecklaren 

enkelt kan bygga applikationer som körs i Griden och 

applikationen har sedan möjlighet att distribueras över flera 

instanser utan att utvecklaren behöver tillämpa komplexa 

algoritmer. 

Infrastructure as a Service (IaaS) 

IaaS är ett sätt att leverera infrastruktur såsom servrar, 

datalagring, nätverk och operativsystem som en on-demand 

tjänst över Internet. Istället för att privatpersoner och 

företag ska köpa infrastruktur kan de hyra dessa av företag 

som erbjuder IaaS, t.ex. AWS. 

Dator i molnet vs lokal dator 

Att använda molntjänster istället för att köra program och 

tester på egen hårdvara har både sina för- och nackdelar. 

Enligt BCS The Chartered Institute for IT [5] finns det fem 

huvudsakliga fördelar med att använda molntjänster. Dessa 

är: 

 Kostnadseffektivt – Delad infrastruktur betyder 

delad kostnad. Användaren betalar bara för den 

mängd data/beräkningar den förbrukar. 

 Användarvänligt – Användaren behöver ej 

konfigurera hårdvaran utan kan direkt börja 

implementera sin mjukvara. 

 ”Up to date” – Molntjänsterna uppdateras 

kontinuerligt och får nya funktioner. 

 Skalbart – Molnsystemen är lätta att skala upp/ner 

vid behov. 

 Mobila – Molntjänsterna går att använda från 

distans. Användare kan t.ex. jobba hemifrån. 

Artikeln Security Challenges in Cloud Computing [6] tar 

upp de säkerhetsbrister som finns i molntjänster. En av 

dessa är att företag och privatpersoner delar på den 

hårdvaran som molntjänsten tillhandahåller. Om inte 

molntjänsten ger användaren god dataintegritet finns risken 

för att användarens data läcker ut till obehöriga. 

Något som ofta tas upp när det gäller molntjänster är vilka 

ekonomiska effekter som kan uppstå. Bland annat har Bill 

Howe [7] uppmärksammat hur priset på virtuella datorer 

hos Amazon har sjunkit med mer än 50% under de senaste 

åren. Anledningen till detta är på grund av de fallande 

priserna på den hårdvaran som används. Dock säger han att 

det inte alltid är billigare att använda molnet. Ska en stor 

mängd data lagras kan det i vissa fall vara billigare att 

använda lokal lagring. 

I slutet av 2011 gjorde Yan Han [8] en studie på 

prisskillnaderna mellan att köra olika applikationer i molnet 

jämfört med på en lokal dator (se Figur 2: Diagram över 

Yan Hans kostnadsanalys). Den totala kostnaden för att ha 

igång en liten AWS instans i fem år kostade mellan 18500–

25000 SEK varav 18500 SEK går till AWS och upp till 

6500 SEK går till en eventuell systemadministratör. En 

likvärdig lokal server kostar 39500-51000 SEK för fem år 

varav hårdvaran kostar 30500 SEK och resten går till 

systemadministratören, elförbrukningen och hyran för 

platsen som servern tar upp. 
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Figur 2: Diagram över Yan Hans kostnadsanalys 

Yan Han gör även en analys över kostnaden mellan att hyra 

10 TB lagring hos Amazon jämfört med att ha 10 TB 

lagring på en lokal dator. Då är årskostnaden hos Amazon 

112500 SEK medan den lokala lagringen bara kostar ca 

80000 SEK. Detta visar att det ekonomiskt är väldigt 

lämpligt att köra programvaror i molnet, men att använda 

molnet för datalagring är inte särskilt ekonomiskt. 

Använda molnet för mjukvarutestning 

Det finns många anledningar till att vilja använda sig av 

olika molntjänster. Ett av dem är för att testa programvaror. 

I artikeln Testing in the Cloud: Exploring the Practice [9] 

intervjuas ett flertal organisationer som har flyttat 

testningen till molnet om vad de har för åsikter om molnet 

som testmiljö. 

Stresstestning 

En av de intervjuade berättar om att det inte är särskilt ofta 

ett företag har 40 stycken välutrustade servrar redo för att 

köra stresstest på sin programvara. Med hjälp av molnet är 

det enkelt att starta upp 40 instanser som stresstestet kan 

köras på, för en rimlig summa. 

Mer realistiska testresultat 

Då en vanlig testmiljö oftast inte ser ut på samma sätt som 

en produktionsmiljö blir inte testerna fullt realistiska. 

Eftersom det i molnet är möjligt att utforma en testmiljö på 

det sätt som önskas går det enkelt att utforma den så den är 

identisk med produktionsmiljön och då ger mer trovärdiga 

testresultat. 

Snabbare testning 

Testningen går allmänt mycket snabbare när den har flyttats 

till molnet enligt en av de intervjuade. Tiden från en färdig 

ny funktion till testresultat på den nya funktionen har 

sjunkit vilket leder till kortare testcykler och mer tid till att 

utveckling. 

Amazon Web Services 

AWS har serverhallar där deras molntjänster körs i åtta 

olika regioner världen över. Bland dessa regioner finns tre i 

Nordamerika, en i Sydamerika, en i Europa och tre i Asien. 

Elastic Compute Cloud (EC2) 

EC2 är en central del av AWS som låter användare hyra 

virtuella datorer i molnet. Varje virtuell dator kallas för en 

instans. Dessa instanser kan vara olika kraftfulla avseende 

hårddiskutrymme, internminne och processorkärnor. I 

Tabell 1 beskrivs några de vanligaste storlekarna. Notera att 

en kolumn heter ECU, vilket står för EC2 Compute Unit. 

En ECU enhet motsvarar 1,0-1,2 GHz 2007 Xeon 

processor. Priset för varje instans beror på vilken region 

som används samt vilket operativsystem som körs. I 

tabellen används Amazon Linux som operativsystem i den 

Europeiska regionen. 

Tabell 1: Instansstorlekar och dess kostnader 

Namn ECU Minne Lagring Pris/timme 

m1.small 1 1,7 GB 160 GB 0,311 SEK 

m3.medium 3 3,75 GB 4 GB SSD 0,509 SEK 

m3.large 6,5 7,5 GB 32 GB SSD 1,018 SEK 

m3.xlarge 13 15 GB 2 x 40 GB 

SSD 

2,036 SEK 

 

När en instans ska skapas måste en Amazon Machine 

Image (AMI) anges. Detta är en avbildning av ett 

operativsystem med eventuella program installerade. Varje 

AMI som skapas är unik och har en nyckel för kunna 

identifiera den. Det går antingen välja färdiga AMIs som 

finns hos Amazon eller välja att skapa en egen. 

Vid skapandeprocessen av en instans går det även välja att 

t.ex. lägga till extra lagring och/eller ange säkerhetsgrupper. 

I en säkerhetsgrupp anges vilka portar som ska vara öppna 

för att komma åt instansen. 

Scalable Storage in the Cloud (S3) 

S3 är Amazons tjänst för datalagring. Varje objekt som 

lagras läggs i en bucket [sv. hink]. En buckets storlek 

expanderar för varje objekt som läggs i den och användaren 

betalar sedan för det utrymme som används. Priset på S3 

varierar på vilken region som används samt hur mycket 

som ska lagras. I regionen Europa kostar det 0,198 SEK / 

GB varje månad upp till 1 TB lagring. Lagras mer än så 

sjunker priset stegvis. 

Virtual Private Cloud (VPC) 

Varje EC2-instans kan placeras i ett VPC för att skapa ett 

privat isolerat nätverk. Alla instanser kan sedan tilldelas 

varsin bestämd IP-adress. Det går även bestämma vilka 

portar och adresser som kan användas för att komma åt 

instanser i eller från VPC:t. 

0,00 100,00 

Applikationsserver 5 år 

10 TB lagring 1 år 

Tusental 

Prisskillnader 

Lokalt Molnet 
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OpsWorks 

För att hantera resurser såsom EC2-instanser, VPC-nätverk 

etc finns ett flertal tjänster varav OpsWorks är en av dem. 

OpsWorks går att jobba med antingen via hemsideverktyget 

AWS Management Console, SDKs eller med Amazons 

CLI. OpsWorks bygger på att användaren skapar en så 

kallad stack. En stack representerar den infrastruktur och 

dess applikationer som ska hanteras. I varje stack finns en 

eller flera EC2-instanser uppstaplade i lager. Användarens 

uppgift är sedan att definiera varje lager efter användarens 

behov. Att definiera ett lager innebär att användaren 

berättar t.ex. vilken IP adress instansen ska ha, vilka 

volymer som ska vara kopplade till instansen samt vilka 

program och tjänster som ska vara installerade eller köras. 

OpsWorks har stöd för ett flertal olika program och tjänster 

såsom Ruby, PHP och MySQL. Skulle användaren vilja 

hantera ett program eller tjänst som OpsWorks ännu inte 

har stöd för går detta att lösa med hjälp av programmet 

Chef. Mer om Chef kommer senare i detta kapitel. 

CloudFormation 

Precis som OpsWorks används CloudFormation för att 

hantera AWS resurser. Istället för att hantera resurserna 

med hjälp av lager använder sig CloudFormation av 

templates [sv. mall]. Dessa mallar är skrivna i JSON-format 

(JavaScript Object Notation) och består av en eller flera 

Description, Parameters, Mappings, Resources och 

Outputs. Av dessa är det bara Resources som är obligatorisk 

att ha med i sin mall, de andra är valfria. Se bilaga 1 för 

exempel på hur en mall kan se ut. För att starta upp sina 

AWS resurser med hjälp av en mall går det att ladda upp sin 

mall till AWS antingen med hjälp av hemsideverktyget 

AWS Management Console, SDKs eller med Amazons 

CLI. 

Description 

En kort beskrivning av mallen. 

Parameters 

Vid uppstart av AWS resurser med hjälp av en mall kan 

parametrar skickas med. En parameter kan vara en 

textsträng, ett nummer eller en kommaseparerad lista. 

Mappings 

Under mappings går det placera ett eller flera nyckel-värde 

objekt. Vanligaste användningen av mappings är att skapa 

en så kallad RegionMap där de olika regionerna är 

nycklarna och AMI-nycklarna är värdena. På så sätt går det 

enkelt att få tag i en AMI i den regionen där mallen startas. 

Resources 

En resource [sv. resurs] är den viktigaste delen i en 

CloudFormation mall, eftersom mallens uppgift är att 

hantera olika AWS resurser. En resurs måste ha nycklarna 

Type och Properties men kan även ha diverse andra nycklar 

beroende på vilken typ av resurs som används. Under Type 

anges vilken typ av AWS resurs som används och kan vara 

allt från en EC2-instans till ett VPC-nätverk. 

Outputs 

Under skapandeprocessen av olika resurser går det att 

skicka output till AWS Management Console eller det 

hanteringsverktyg som valts. Ett typiskt exempel är att 

skriva ut en instans publika IP-adress när den är klar så 

användaren snabbt får åtkomst till den. 

Chef 

Chef är en mjukvara som är utvecklad av företaget 

OpsCode. Som tidigare nämnt i kapitlet Språkbruk används 

Chef för att hantera program och tjänster i olika system. 

Varje kokbok som skrivs kan innehålla ett flertal olika 

recept. T.ex. kan det finnas ett recept för hur ett program 

ska hanteras i Windows och ett annat recept för hur samma 

program ska hanteras i Linux. 

När Chef ska köras kan det antingen använda sig av en 

server/klient-modell eller av en modell som kallas för chef-

solo. Ska server/klient-modellen användas erbjuder 

OpsCode möjligheten att hyra en server hos dem. Är det 

fem noder eller färre, går det använda OpsCode servrar 

kostnadsfritt för server/klient-modellen. 

  

Figur 3: Illustration av server/klient-modellen [10] 

Som Figur 3 visar finns en server, en arbetsstation och ett 

antal noder. Serverns uppgift är att tillhandahålla 

kokböckerna och veta vilka noder som är kopplade till 

servern. Nodernas uppgift är att köra kommandot chef-

client som i sin tur hämtar hem de kokböcker som är 

kopplade till noden från servern och därefter utför 

instruktionerna som står i dessa. På arbetsstationen är där 

administratören skriver kokböckerna och sedan skickar upp 

de till servern med hjälp av kommandot knife. Kokböckerna 

kan, om så önskas, versionhanteras med hjälp av t.ex. Git 

eller Subversion. 
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Modellen chef-solo bygger istället på att allting körs på den 

instansen där kokböckerna ska utföras. Instansens uppgift är 

att hämta hem kokböckerna från valfritt repo samt skapa 

eller hämta en konfigurationsfil som säger vilka kokböcker 

som ska utföras och i vilken ordning. 

PowerShell 

PowerShell är ett uppdragsautomatiserings- och 

konfigurationshanteringsramverk från Microsoft. Det består 

av en kommandoradstolk och är associerat med ett 

skriptspråk som bygger på .NET ramverket. Till detta 

skriptspråk har AWS utvecklat ett SDK för att enkelt kunna 

hantera AWS resurser med hjälp av PowerShell-skript. 

METOD 

Den större delen av tiden för projektet har spenderats på att 

utveckla en lösning som löser Infors efterfrågan, att 

automatiskt sätta upp en distribuerad testmiljö i molnet. För 

att lösa detta inleddes projektet med en förstudie för att veta 

vilket verktyg som skulle användas. Därefter började själva 

implementationen. Under hela projektets gång hölls 

regelbundna avstämmningsmöten med handledaren på 

Infor. 

Förstudie 

Då OpsWorks och CloudFormation var de två verktygen 

som skulle väljas mellan kollades det tidigt upp vilken av 

dem som verkade mest lämpad för att lösa uppgiften. 

Eftersom Griden är tänkt att köras på flera operativsystem 

såsom Windows och Linux var det viktigt att verktyget 

hade stöd för båda dessa. OpsWorks är fortfarande i Beta-

stadiet och har för närvarande inte stöd för Windows. 

Därför fick OpsWorks uteslutas och lösningen valdes att 

implementeras med CloudFormation istället. 

När en CloudFormation mall började ta form var det läge 

att forska i vilken form av Chef som skulle väljas. Då det 

alltid kommer finnas en arbetsstation och färre än fem 

instanser/noder, valdes server/klient-modellen med en 

kostnadsfri hyrd server hos OpsCode. 

Implementation 

Eftersom Griden är en skalbar Java-baserad runtime 

plattform som kan köras över flera datorer samtidigt så vore 

det mest intressant att köra testerna på Griden när den är 

utskalad över två instanser i molnet. Som operativsystem 

valdes RedHat Enterprise Linux (RHEL) version 6.5 då 

rapportförfattaren har större erfarenhet av att arbeta i Linux 

än i Windows. 

För att starta upp båda instanserna med CloudFormation 

skapades en CloudFormation-mall med varsin EC2-instans 

under Resources. Båda dessa instanser valdes med storleken 

m3.medium. Under Mappings skapades en RegionMap med 

den Europeiska regionen som nyckel och en RHEL AMI 

som AWS tillhandahöll som värde. Anledningen till att den 

Europeiska regionen valdes är för att den låg närmast. 

Förutom de två EC2-instanserna skapades även ett VPC 

under Resources. I det VPC:t skapades ett subnätverk med 

adressblocket 10.0.0.0/24, vilket ger möjligheten att skapa 

upp till 254 enheter i det nätverket. Den första instansen 

tilldelades IP-adressen 10.0.0.50 och den andra tilldelades 

IP-adressen 10.0.0.51. Detta gjordes för att instanserna 

enkelt ska kunna kommunicera med varandra. Om inte 

instanserna tilldelades varsin lokal IP-adress hade de varit 

tvungna att kommunicera via den publika IP-adressen, som 

kan vara svår att få tag på då varje instans tilldelas en 

slumpmässig adress. 

Som Parameters valdes det att skicka med instansstorleken, 

vilken konfiguration instanserna ska ha, användarens 

epostadress samt autentiseringsuppgifterna till användarens 

AWS konto för att kunna komma åt de filer som lagrats i 

S3. Anledningen till att olika konfigurationer valdes som 

parameter var för att senare kunna välja vilken version av 

Java  som ska köras, vilken version av Griden som ska 

testas och så vidare. Anledningen till att användarens 

epostadress valdes som parameter var för att kunna 

rapportera när systemet är färdigt. 

När en EC2-instans initieras med hjälp av CloudFormation 

kan kommandon och program på instansen köras på två 

olika sätt. Ett av sätten kallas för CloudFormation::Init som 

ger möjlighet hantera tillgängliga paket, att ha olika 

konfigurationer av instansen samt hämta filer från S3 på ett 

smidigt sätt. Det andra sättet kallas UserData och är en 

kommaseparerad lista med de kommandon som ska köras. 

Eftersom det körs väldigt många kommandon på varje 

instans så kommer CloudFormation::Init att användas och 

på så sätt installera Chef som därefter sköter om resten av 

allt som kommer köras på instansen. För att använda Chef 

måste programmet installeras först och för att installera 

Chef valdes CloudFormation::Init som metod, men för att 

kunna använda det måste instansen ha programmet cfn-init 

installerat vilket inte fanns på den RHEL AMI:n som valts.  

För att utföra detta kördes några kommandon i skriptspråket 

bash i UserData som installerade cfn-init. När cfn-init var 

installerat kördes kommandot med samma namn som då 

startade CloudFormation::Init. CloudFormation::Init 

installerade i sin tur en nyare version av programspråket 

Ruby (krävdes för att köra Chef), hämtade en 

konfigurationsfil från S3 som berättade vilken Chef-nod 

instansen var och till slut installerade Chef. När Chef väl 

var installerat kördes det med hjälp av kommandot chef-

client. 

Chefs uppgift är att hantera de programvaror som krävs för 

att kunna köra testerna på Griden. För att lyckas med det 

skapades ett antal kokböcker. Först skapades en kokbok för 

att hantera brandväggen. Då brandväggen kan blockera 

kommunikationen mellan instanserna är det viktigt att 

brandväggen är avstängd. Därefter användes en av 

OpsCodes färdiga kokböcker för att installera Oracle Java. 

Så långt är allt lika på båda instanserna. Det är när Griden 

ska installeras som instanserna kommer se olika ut. För att 

Griden ska kunna köras på båda instanserna måste den först 

installeras på en instans innan den skalas ut till nästa. 
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Därför gjordes CloudFormation mallen på det sättet att den 

andra instansen inte startar förrän Griden körs på den första 

instansen. 

 

Figur 4: Kokbok för att hantera Griden 

För att installera Griden på skapades en kokbok med ett 

flertal recept. Figur 4 visar vilka recept som körs för varje 

instans och i vilken ordning de utförs. Det första receptet 

som körs för den första instansen hämtar hem 

installationsfilen från S3. Det andra receptet som körs 

skapar en install.properties fil som säger vilka egenskaper 

Griden ska ha, dvs i vilken mapp Griden ska installeras, 

vilken databas som ska användas och så vidare. Det tredje 

receptet startar upp den databas som är tänkt att användas. 

Som databas valdes Derby då den medföljer installationen 

av Java. Det fjärde receptet utför själva installationen av 

Griden. När Griden har installerats och ska utskalas måste 

den andra instansen autentisera sig för visa att den har 

tillstånd att skala ut Griden. För att den ska kunna göra det 

måste den ha tillgång till vissa nycklar och certifikat. Dessa 

finns lagrade i en KeyStore-fil i installationsmappen till 

Griden på den första instansen. Då KeyStore är gjort för 

Java går filen inte att använda i Ruby som Chef körs i. 

Därför måste filen konverteras till två nya filer; en för den 

privata nyckeln och en för certifikaten. Detta görs med 

hjälp av kommandona keytool och openssl i det femte 

receptet. Det sjätte receptet laddar upp filerna med nyckeln 

och certifikaten till S3. Därefter startas den andra instansen. 

När den andra instansen är igång och har utfört alla steg 

som behövs för att kunna köra Chef ska Griden skalas ut.  

För att skala ut Griden till den andra instansen utför den ett 

antal recept som går att hitta i samma kokbok som nämnts 

tidigare. Det första receptet hämtar hem filen med nyckeln 

och filen med certifikaten från S3. När detta är gjort körs 

nästa recept som hämtar installationsfilen från Griden på 

den första instansen med hjälp av ett REST-anrop. Med det 

anropet skickas filerna som innehåller den privata nyckeln 

och certifikaten med. När installationsfilen har hämtats körs 

samma recept som använts på första instansen för att skapa 

install.properties samt receptet som installerar Griden. 

När båda instanserna har Griden installerad och igång kan 

den testas. För att komma åt systemet måste dock 

användaren veta hur den ska gå tillväga. Därför skickas en 

rapport tillbaks till användarens epostadress när systemet är 

redo att användas med instruktioner på hur användaren får 

åtkomst till systemet. 

För att sedan automatisera uppsättningen av systemet 

skapades ett PowerShell-skript. Eftersom Windows är den 

vanligaste plattformen på arbetsstationer valdes PowerShell 

som skriptspråk. I PowerShell-skriptet anges 

CloudFormation mallen, de parametrar som finns i mallen 

samt autentieringsuppgifterna till rapportförfattarens AWS 

konto. Skriptet körs därefter med hjälp av en 

kommandotolk i Windows. 

Utvärdering 

För att utvärdera hur AWS kan användas för att sätta upp 

ett distribuerat system i molnet har CloudFormation mallen 

samt Chef kokböckerna valts att utvärderas. De aspekter 

som kommer att bedömas är läsbarheten av koden samt 

mängden kod. 

De effekter som sker när ett distribuerat system körs i 

molnet jämfört med på lokal dator kommer utvärderas med 

avseende på tiden som tar att sätta upp systemet på 

respektive, kostnaden för respektive samt IT-avdelningens 

belastning av att flytta systemet till molnet. 

För att mäta tiden det tog för systemet att starta mättes tiden 

mellan att PowerShell-skriptet kördes och tiden då 

användaren mottog rapporten. För att se om tiden kunde 

sjunka beprövades även en annan metod av uppsättningen 

av systemet. Rapportförfattaren skapade en ny AMI med 

RHEL som operativsystem och med Chef installerat från 

grunden. Med Chef installerat behöver instanserna endast 

stänga av brandväggen, installera Oracle Java samt Griden. 

För att mäta kostnaden för systemet måste den totala 

användningstiden beräknas, då systemet endast kostar vid 

användning. Eftersom det kan köras olika tester som körs 

olika länge räknar den här rapporten på en total 

användningstid på tre timmar per testtillfälle och 20 

testtillfällen per månad. Som operativsystem körs RHEL 

vilket i dagsläget kostar 0,905 SEK/timme per instans, och i 

S3 lagras upp till 1 GB, vilket kostar 0,198 SEK/månad. 

IT-avdelningens belastning mättes genom att jämföra deras 

tidigare arbetsuppgifter med när all testning sker i molnet. 

RESULTAT 

I detta kapitel kommer de resultat som framkommit från 

Metod-kapitlet att presenteras. 

Förstudie 

Under förstudien undersöktes vilken av tjänsterna 

OpsWorks och CloudFormation som var mest lämpad för 

att sätta upp ett distribuerat system i molnet. Resultatet 

visade att OpsWorks inte uppfyller de krav som finns för att 

kunna utföra projektet. Dock verkar OpsWorks vara lättare 

att arbeta med och Amazon tycks ha tänkt igenom de brister 

som finns i CloudFormation när de skapade OpsWorks. 

Bland annat går det använda Chef från början istället för att 

skriva långa kommandon i UserData och 

CloudFormation::Init. 
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Den Chef modellen som valdes under förstudien resulterade 

i att fungera väldigt bra. Som mest användes två noder 

vilket gjorde att servern var gratis att hyra hos OpsCode. 

Implementation 

Uppsättning av ett distribuerat system i molnet 

Resultatet av vad som sker när ett distribuerat system ska 

startas kan sammanfattas med en punktlista. 

 Användaren startar ett PowerShell-skript med ett 

enkelt kommando. 

 En CloudFormation mall skickas till AWS. 

 Första instansen startas upp, installerar och startar 

Chef med dess förutsättningar. Chef utför i sin tur: 

o Utför uppgifter för att kunna installera 

Griden. 

o Installerar Griden. 

o Konverterar nyckeln och certifikaten. 

o Laddar upp dessa till S3. 

 Andra instansen startas upp, installerar och startar 

Chef med dess förutsättningar. Chef utför i sin tur: 

o Hämtar nyckeln och certifikaten från S3. 

o Utför uppgifter för att kunna installera 

Griden. 

o Installerar Griden. 

o Skickar rapport till angiven epostadress. 

 

Figur 5: Det färdiga systemet 

Figur 5 visar enkelt hur det färdiga systemet ser ut med dess 

installerade programvaror. Figuren följer en tidslinje från 

att mallen laddas upp till AWS med hjälp av ett 

PowerShell-skript, till att AWS sedan läser mallen och 

skapar de resurser utifrån mallens instruktioner. I slutet på 

tidslinjen syns hur ett epostmeddelande skickas iväg till 

användaren. 

Utvärdering 

CloudFormation mallen som startar upp instanserna blev 

570 rader lång och alla kokböcker som skapades slutade på 

totalt 260 rader kod. Anledningen till att mallen blev så 

lång var för att koden till instanserna var tvungen att 

kopieras, det gick inte använda samma kod till båda 

instanserna. Detta resulterade i sämre läsbarhet av koden. 

Effekter uppnådda av att flytta systemet till molnet 

De resultat som uppnåddes av att flytta systemet till molnet 

kan delas upp i tre kategorier; tid, pengar och IT-

managering. 

 

Figur 6: Skillnaden mellan att använda olika AMI:er 

Tid 

Den första metoden som tillämpades vid uppsättningen av 

systemet, det vill säga den metoden som installerade alla 

nödvändiga program, inklusive Chef, tog 45 minuter att 

slutföra. Den andra metoden, som använde en AMI med 

Chef installerat, tog 21 minuter. Som Figur 6 visar tar ett 

system med delvis förkonfigurerade AMI:er mindre en 

hälften så lång tid att starta upp. 

Ekonomi 

Den totala kostnaden för varje testtillfälle blir ca 5,50 SEK. 

Körs testerna varje arbetsdag, det vill säga ungefär 20 

gånger varje månad, blir totalkostnaden ca 110 SEK. Detta 

resulterar i en lägre summa än vad elförbrukningen för en 

motsvarande server kostar per månad, om den är tillgänglig 

lika ofta som molnet, det vill säga alltid. 

IT-managering 

När testningen sker i molnet behöver ingen hårdvara 

konfigureras och ingen programvara behöver installeras 

manuellt. Som mest behöver CloudFormation mallen 

och/eller Chef kokböckerna konfigureras när någon ändring 

ska ske. När testerna ska utföras behöver IT-avdelningen 

inte göra mer än att starta ett PowerShell-skript, med några 

konfigurerande parametrar, och sedan vänta på ett 

epostmeddelande. 
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DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras de resultat och metoder som 

presenterats. 

Resultat 
Dator i molnet vs lokal dator 

Precis som institutet BCS [5] kan rapportförfattaren 

bekräfta att det finns fem klara fördelar med att köra 

datorsystem i molnet.  

 Kostnadseffektivitet – Som resultaten visar är det 

oerhört kostnadseffektivt att utföra testerna på ett 

distribuerat system i molnet. Då rapporten inte tar 

upp några exakta siffror för kostnaden att utföra 

testerna på egen hårdvara är det svårt att veta vad 

som är billigast. Utifrån den beräkningen som 

gjorts är molnet det billigare alternativet. 

 Användarvänligt – Ingen hårdvara behövde 

konfigureras. Allt som måste göras är att starta ett 

PowerShell-skript. 

 ”Up to date” – Det kommer ständigt nya 

uppdateringar till AWS [11]. 

 Skalbart – Griden är enkel att skala ut över flera 

instanser. Det går även skala upp/ner system med 

hjälp av AWS Auto Scaling. 

 Mobilt – AWS har varit tillgängligt över Internet 

vid alla tillfällen. 

Artikeln Security Challenges in Cloud Computing [6] tar 

upp många brister med molntjänster. Dock finns det inte 

många, om ens någon, som berör det här projektet. 

Eftersom instanserna endast är igång några timmar så är 

risken för dataintrång inte särskilt stor. Skulle någon mot all 

förmodan lyckas göra dataintrång skulle detta inte påverka 

företaget mer negativt än att få otillförlitliga testresultat. 

Tid 

Som resultatet visar tar det ungefär 45 minuter för att starta 

upp ett distribuerat Linux-system i molnet med Chef och 

Griden installerade. Om detta är kort eller lång tid kan 

tolkas på två olika sätt. Om en användare har skrivit en 

mängd enhetstester för ett distribuerat system vill denne 

kunna köra dessa tester på en gång, och inte behöva vänta 

45 minuter, vilket kan ses som en lång tid. Den andra 

tolkningen syftar på att användaren slipper installera 

instanserna manuellt, vilket kan ta upp till flera timmar 

enligt rapportförfattarens erfarenheter, och därför sparar 

massor med tid med hjälp av den här lösningen. 

Används dock en AMI med vissa program förinstallerade, i 

det här fallet Chef, kan instanserna gå snabbare att starta 

upp. Som resultatet visar kan tiden enkelt halveras. 

Eftersom syftet med systemet är att testa Griden skulle även 

den kunna vara förinstallerad. Problemen som kan uppstå 

av att ha programvaror förinstallerade på en AMI är att 

programvarorna kan vara utdaterade. Lösningen på det är 

att uppdatera programmen när instanserna är igång, 

alternativt skapa en ny AMI med den uppdaterade 

versionen av programvaran. Hur ofta dessa problem dyker 

upp samt hur allvarliga dessa problem är dock ingenting 

som kommer tas upp i denna rapport. 

Ekonomi 

Precis som Yan Han's [8] kostnadsanalyser visar kan 

kostnaden mer än halveras av att flytta delar av 

utvecklingen till molnet. Då instanserna inte behöver vara 

igång mer än de timmar som de används kan kostnaderna 

minska ännu mer. En lokal server kan visserligen vara 

avstängd när den inte används, men inköpskostnaden av 

servern är fortfarande densamma. 

IT-managering 

Som det ser ut just nu måste användaren starta igång 

PowerShell-skriptet, vänta 45 minuter, köra enhetstesterna 

och sedan stänga ner systemet. Detta skulle kunna gå att 

automatisera ännu ett steg genom att automatiskt utföra 

testerna så fort systemet är igång. När testerna är klara 

skickas testresultaten till användaren via epost och systemet 

stängs sedan ner, per automatik. Denna process skulle i sin 

tur kunna automatiseras så den körs dagligen, utan någon 

interaktion med användaren. Detta skulle minimera tiden 

som instanserna är igång samtidigt som användaren kan 

ägna mer tid åt annat än att vänta på att systemet ska starta. 

Metod 
Implementation 

I implementationen valdes uppgiften att utföras med hjälp 

av CloudFormation istället för OpsWorks, som inte har stöd 

för Windows än, vilket var ett krav från Infor då Griden 

även är tänkt att testas i Windows senare. Hade OpsWorks 

varit ett alternativ hade det nog valts istället, då 

CloudFormation inte alltid har varit särskilt effektivt. Bland 

annat gick det inte återanvända många rader kod i 

CloudFormation mallen vilket gjorde den både onödigt lång 

och även mer oläsbar. Att installera och hantera program på 

instanserna i mallen var inte heller särskilt smidigt då 

CloudFormation::Init inte fanns installerat på instansen från 

början. Detta hade kunnat förbättras på många olika sätt. 

Det hade bland annat gått att använda en AMI med Chef 

förinstallerat på vilket hade varit väldigt mycket effektivare 

då mallen endast hade behövt starta Chef. Problemet med 

att ha Chef förinstallerat på en AMI är att en bestämd 

version av Chef kommer att vara installerad, och inte den 

senaste versionen, vilket kan vara en brist. Dock är det 

varken svårt, eller tar lång tid, att skapa en ny AMI. 

För att hantera program och tjänster valdes programmet 

Chef, men det finns andra liknande program, såsom Puppet 

[12] eller Salt [13]. Anledningen till att Chef valdes var för 

att det hade väldigt bra stöd för AWS och uppfyllde de krav 

Infor hade. Därför undersöktes inte de andra två 

programmen noggrannare. 

Något som var väldigt viktigt att tänka på när 

CloudFormation mallen skulle skrivas var att skriva koden 



 - 9 - 

rätt från början och undvika slarvfel. Om det fanns något fel 

i koden som tillhörde den andra instansen upptäcktes inte 

felet förrän första instansen var klar, vilket tog mer än 20 

minuter. Skulle det vara ett allvarligt fel måste mallen köras 

om från början och då krävs ytterliggare 20 minuters 

väntan. Den enda felsökningen som kunde göras var att 

validera om mallen var en giltig JSON-fil, vilket inte 

hjälpte särskilt mycket. Fanns det däremot något fel i något 

av Chef-recepten var det inte svårare än att köra om 

kommandot chef-client tills recepten utfördes korrekt. 

Det hade även gått att skapa en CloudFormation mall med 

hjälp av något av de SDK:s som AWS har tillgängliga. På 

så sätt hade en mallen kunnat skapas direkt med hjälp av 

t.ex. Java, och även kunnat vara mer konfigurerbar, då det 

hade varit möjligt att välja exakt vilka resurser som ska 

användas. Det hade inte heller behövts något PowerShell-

skript som laddar upp mallen till AWS då det hade kunnat 

lösas direkt med SDK:t. 

Om Griden hade haft stöd för att ha nyckeln och 

certifikaten i fler format än KeyStore hade det gått snabbare 

att få igång systemet. Under examensarbetets gång jobbar 

Infor på att fixa detta, men är i dagsläget inte färdigställt. 

Ett annat sätt att snabba upp uppstarten av systemet vore att 

starta upp instanserna parallallelt istället för att instanserna 

startar i tur och ordning. Problemet som uppstår då är att 

andra instansen måste på något vis vänta tills första 

instansen är helt färdig innan den kör igång Chef. 

Replikerbarhet 

Då Griden är en programvara som ägs av Infor och inte 

finns tillgänglig gratis kan studien vara svår att upprepa till 

punkt och pricka. Dock ger studien en överblick på hur en 

användare kan gå tillväga för att sätta upp ett system, på ett 

automatiserat sätt, i molnet med hjälp av AWS. 

Tillämpningsverktyget CloudFormation bör av vara av 

mindre betydelse, då lösningen går att utföra med andra 

verktyg, såsom OpsWorks. Likaså gäller Chef som 

program- och tjänster verktyg, då det finns andra program 

som kan utföra liknande uppgifter. 

Reliabilitet 

Reliabiliteten för studien kan variera stort beroende helt på 

hur varje instans väljs att konfigureras. De effekter som 

kommer att påverkas mest är tiden och ekonomin. Påverkan 

på IT-manageringen varierar beroende på hur mycket 

instanserna ska konfigureras. Ska instanserna konfigureras 

annorlunda mot hur studien har gjort kommer reliabiliteten 

att vara lägre. Som studien visar kan tiden variera kraftigt 

beroende på vilken AMI som används, och priserna kan 

variera beroende på vilket region som väljs, vilka 

instansstorlekar som väljs samt hur mycket som ska lagras i 

S3. 

Validitet 

Då rapporten inte går igenom några exakta siffror på vad 

det kostar att ha en lokal server jämfört med att ha en 

likvärdig server i molnet, är trovärdigheten på påståendet 

att testning i molnet är ekonomiskt fördelaktigt inte särskilt 

hög. Dock går rapporten igenom vad månadskostnaden 

skulle kunna bli för ett företag att köra testningen i molnet, 

vilket är en oerhört låg kostnad, som en lokal server 

troligtvis inte kan slå. 

Eftersom rapporten inte heller går igenom den exakta tiden 

det tar att sätta upp systemet manuellt är påståendet att 

projektet är tidseffektivt inte heller så trovärdigt. Dock är 

det väldigt trovärdigt att det tar längre tid att starta upp ett 

distribuerat system manuellt jämfört med att starta igång ett 

skript som utför uppstarten av systemet åt en. 

Källkritik 

De källor som valts har hittats genom Google Scholar men 

även genom vanliga sökningar på Google. Alla källor har 

granskats kritiskt och valts ut med omsorg. 

Yan Han’s [8] kostnadsanalyser har granskats och 

dubbelkollats. Analysen över datalagring i molnet stämmer 

bra överrens med de siffror rapportförfattaren har fått fram. 

Arbetet i ett vidare sammanhang 

Konsekvenserna av det här examensarbetet är att IT-

avdelningens arbetsuppgifter eventuellt kommer att ändras 

från att konfigurera testmiljöer på lokal hårdvara till att 

konfigurera uppsättningen av testmiljöer i molnet. Då 

konfigureringen av hårdvaran sköts av AWS försvinner 

vissa arbetsuppgifter för IT-avdelningen, vilket kan leda till 

att någon kan mista jobbet eller bli förflyttad inom företaget 

på grund av arbetsbrist, vilket är en viktig etisk aspekt. 

Resultatet av examensarbetet leder till ekonomiska 

besparingar för företaget om testerna utförs på det sätt som 

rapporten beskriver. Detta leder till att företaget kan 

expandera och på så sätt anställa mer personal, vilket är en 

viktig samhällelig aspekt. 

SLUTSATSER 

I det här avsnittet återknyts rapporten till syftet och de 

frågeställningar som ställts. 

Syfte 

Syftet med den här rapporten var att underlätta för Infor att 

utföra sina tester på sin programvara Griden samt att flytta 

testmiljön från egen hårdvara till molnet. Syftet uppfylldes 

då systemet startas upp i molnet hos AWS och 

underlättades då användaren endast behöver starta ett enkelt 

PowerShell-skript, istället för att sätta upp systemet 

manuellt. 

Frågeställningarna 

I början på rapporten tas några frågeställningar upp. Dessa 

kommer nu repeteras samt få ett svar presenterat. 
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Hur kan Amazon Web Services användas för att sätta upp 
ett distribuerat system i molnet istället för på egen hårdvara? 

Som beskrivs i Metod-kapitlet kan CloudFormation 

tillsammans med programmet Chef användas för att sätta 

upp ett distribuerat system i molnet. 

Vilka effekter kan uppnås för företag att flytta testningen till 
molnet avseende ekonomi, tid och IT-managering? 

Som Resultat-kapitlet redovisar är det väldigt billigt att 

sätta upp och köra sin testmiljö i molnet. Om företaget 

sparar pengar på att flytta testningen till molnet finns inga 

resultat redovisade på, men utifrån den beräkning som 

gjorts kommer de att göra det. 

Med hjälp av ett PowerShell-skript som sätter upp en färdig 

testmiljö sparar företagen väldigt mycket tid. Genom att 

testmiljön sätts upp i molnet tar uppsättningstiden 21-45 

minuter, beroende på vilken konfiguration som väljs, vilket 

är ungefär den tiden det tar att starta upp en virtuell Linux-

instans utan programvaror på en vanlig laptop. 

IT-manageringen minskar enormt då ingen hårdvara 

kommer behöva konfigureras. Det som senare kan behöva 

konfigureras är de ändringar som vill göras på 

CloudFormation mallen, eller i Chef kokböckerna. 

Framtida arbete 

Som det tidigare diskuterades om i rapporten finns det 

möjlighet att förbättra projektet på olika sätt. Nedan följer 

en lista med förslag på hur projektet kan förbättras och 

utvecklas. 

 Automatisera ännu mer. Genom att t.ex. utföra 

testerna på Griden per automatik finns det ingen 

mening med att en användare ska interagera med 

instanserna utan behöver endast välja när testerna 

ska köras och får sedan ett resultat på hur testerna 

gick. När testerna är utförda ska systemet stängas 

ner automatiskt då systemet har uppfyllt sin 

mening. 

 Parameterisera varje testkörning. Genom att låta 

användaren skicka med parametrar för varje 

testkörning skulle det vara möjligt att låta 

användaren välja vilket operativsystem instanserna 

ska köra, vilken databas som ska användas, vilken 

version av Java och så vidare. 

 Skapa mallar med stöd för andra operativsystem 

än RHEL. Då Griden kan köras på fler 

operativsystem än RHEL är det viktigt att det finns 

mallar som har stöd för dessa. 

 Skapa Chef kokböcker med stöd för fler 

operativsystem. Just nu använder några recept i 

Grid-kokboken RHEL specifika kommandon. 

Dessa bör anpassas för fler operativsystem. 

 Schemaläggning av varje testkörning. Då många 

företag gärna vill kunna köra sina tester dagligen 

vore det bra att schemalägga när PowerShell-

skriptet ska utföras. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: CloudFormation-mall 
{ 

  "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09", 

 

  "Description" : "AWS CloudFormation Sample Template EC2WebSiteSample: Create an Amazon EC2 instance 

running a simple Apache webserver. The Apache web server is installed on the EC2 instance along with 

some simple content using the CloudFormation application bootstrap features of the Amazon Linux AMI. 

This example creates an EC2 security group for the instance to give you SSH access and an Elastic IP to 

access the instance. **WARNING** This template creates an Amazon EC2 instance. You will be billed for 

the AWS resources used if you create a stack from this template.", 

 

  "Parameters" : { 

    "InstanceType" : { 

      "Description" : "WebServer EC2 instance type", 

      "Type" : "String", 

      "Default" : "m1.small", 

      "AllowedValues" : [ 

"t1.micro","m1.small","m1.medium","m1.large","m1.xlarge","m2.xlarge","m2.2xlarge","m2.4xlarge","m3.xlarg

e","m3.2xlarge","c1.medium","c1.xlarge","cc1.4xlarge","cc2.8xlarge","cg1.4xlarge"], 

      "ConstraintDescription" : "must be a valid EC2 instance type." 

    }, 

 

    "KeyName": { 

      "Description" : "Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the instance", 

      "Type": "String", 

      "MinLength": "1", 

      "MaxLength": "255", 

      "AllowedPattern" : "[\\x20-\\x7E]*", 

      "ConstraintDeskription" : "can contain only ASCII characters." 

    }, 

     

    "SSHLocation" : { 

      "Description" : "The IP address range that can be used to SSH to the EC2 instances", 

      "Type": "String", 

      "MinLength": "9", 

      "MaxLength": "18", 

      "Default": "0.0.0.0/0", 

      "AllowedPattern": "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\\d{1,2})", 

      "ConstraintDescription": "must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x." 

   } 

  }, 

 

  "Mappings" : { 

    "AWSInstanceType2Arch" : { 

      "t1.micro"    : { "Arch" : "64" }, 

      "m1.small"    : { "Arch" : "64" }, 

      "m1.medium"   : { "Arch" : "64" }, 

      "m1.large"    : { "Arch" : "64" }, 

      "m1.xlarge"   : { "Arch" : "64" }, 

      "m2.xlarge"   : { "Arch" : "64" }, 

      "m2.2xlarge"  : { "Arch" : "64" }, 

      "m2.4xlarge"  : { "Arch" : "64" }, 

      "m3.xlarge"   : { "Arch" : "64" }, 

      "m3.2xlarge"  : { "Arch" : "64" }, 

      "c1.medium"   : { "Arch" : "64" }, 

      "c1.xlarge"   : { "Arch" : "64" } 

    }, 

 

    "AWSRegionArch2AMI" : { 

      "us-east-1"      : { "32" : "ami-31814f58", "64" : "ami-1b814f72" }, 

      "us-west-2"      : { "32" : "ami-38fe7308", "64" : "ami-30fe7300" }, 

      "us-west-1"      : { "32" : "ami-11d68a54", "64" : "ami-1bd68a5e" }, 

      "eu-west-1"      : { "32" : "ami-973b06e3", "64" : "ami-953b06e1" }, 

      "ap-southeast-1" : { "32" : "ami-b4b0cae6", "64" : "ami-beb0caec" }, 

      "ap-southeast-2" : { "32" : "ami-b3990e89", "64" : "ami-bd990e87" }, 

      "ap-northeast-1" : { "32" : "ami-0644f007", "64" : "ami-0a44f00b" }, 

      "sa-east-1"      : { "32" : "ami-3e3be423", "64" : "ami-3c3be421" } 

    } 

  }, 
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  "Resources" : { 

 

    "Ec2Instance" : { 

      "Type" : "AWS::EC2::Instance", 

      "Metadata" : { 

        "AWS::CloudFormation::Init" : { 

          "config" : { 

            "packages" : { 

              "yum" : { 

                "httpd"     : [], 

                "php"       : [] 

              } 

            }, 

            "sources" : { 

              "/var/www/html" : "https://s3.amazonaws.com/cloudformation-

examples/CloudFormationGettingStarted.tar.gz" 

            }, 

            "services" : { 

              "sysvinit" : {   

                "httpd" : { 

                  "enabled" : "true", 

                  "ensureRunning" : "true"                 

                } 

              } 

            } 

          } 

        } 

      }, 

 

      "Properties" : { 

        "SecurityGroups" : [ { "Ref" : "InstanceSecurityGroup" } ], 

        "KeyName" : { "Ref" : "KeyName" }, 

        "ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref" : "AWS::Region" }, 

                                          { "Fn::FindInMap" : [ "AWSInstanceType2Arch", { "Ref" : 

"InstanceType" }, 

                                          "Arch" ] } ] }, 

        "UserData"       : { "Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["", [ 

          "#!/bin/bash\n", 

          "yum update -y aws-cfn-bootstrap\n", 

 

          "/opt/aws/bin/cfn-init -s ", { "Ref" : "AWS::StackId" }, " -r Ec2Instance ", 

          "         --region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n", 

          "/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? '", { "Ref" : "WaitHandle" }, "'\n" 

        ]]}}         

      } 

    }, 

 

    "WaitHandle" : { 

      "Type" : "AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle" 

    }, 

 

    "WaitCondition" : { 

      "Type" : "AWS::CloudFormation::WaitCondition", 

      "DependsOn" : "Ec2Instance", 

      "Properties" : { 

        "Handle" : {"Ref" : "WaitHandle"}, 

        "Timeout" : "300" 

      } 

    }, 

 

    "InstanceSecurityGroup" : { 

      "Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup", 

      "Properties" : { 

        "GroupDescription" : "Enable SSH access and HTTP access on the inbound port", 

        "SecurityGroupIngress" : 

          [{ "IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : "22", "ToPort" : "22", "CidrIp" : { "Ref" : 

"SSHLocation"} }, 

           { "IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : "80", "ToPort" : "80", "CidrIp" : "0.0.0.0/0"}] 

      } 

    }, 

 

    "EIP" : { 
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      "Type" : "AWS::EC2::EIP", 

      "Properties" : { 

        "InstanceId" : { "Ref" : "Ec2Instance" } 

      } 

    } 

  }, 

 

  "Outputs" : { 

    "InstanceId" : { 

      "Description" : "InstanceId of the newly created EC2 instance", 

      "Value" : { "Ref" : "Ec2Instance" } 

    }, 

    "AZ" : { 

      "Description" : "Availability Zone of the newly created EC2 instance", 

      "Value" : { "Fn::GetAtt" : [ "Ec2Instance", "AvailabilityZone" ] } 

    }, 

    "URL" : { 

      "Description" : "URL of the sample website", 

      "Value" : { "Fn::Join" : [ "", [ "http://", { "Ref" : "EIP" }]]} 

    } 

  } 

} 
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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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