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Abstrakt 
 

De senaste åren har det börjat dyka upp system för att köra virtuella skrivbordsdatorer. 

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) är ett koncept för just det, och ett av de system som 

finns på marknaden är utvecklat av VMware och har fått namnet View. Frågeställningen 

som har legat till grund för denna utredning var om prestandan och användarupplevelsen 

hos en virtuell maskin i ett VDI-system idag är tillräckligt bra för att kunna ersätta en fysisk 

dator som arbetsdator. För att utreda detta skapades en View-miljö med två olika virtuella 

maskiner som sedan användes och utvärderades. Därtill användes även 

prestandatestmjukvaran PassMark PerformanceTest för att utvärdera datorernas prestanda 

och för att kunna jämföra resultaten med de hos två vanliga laptops. Resultatet av 

utredningen blev att de virtuella maskiner som skapades inte är tillräckligt bra att arbeta 

med för att idag kunna ersätta fysiska arbetsdatorer fullt ut, men att det finns användning 

för dem inom begränsade områden och att framtiden för teknologin är ljus. 

Nyckelord: Virtualisering, VDI, VMware, View, prestandatest 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den senaste tiden har utvecklingen inom virtuella skrivbordsdatorer, ”desk-

tops”, gått snabbt framåt. Flera stora företag har börjat intressera sig för 

tekniken och Logica är ett företag som kan leverera sådana lösningar. Det finns 

dock inte speciellt mycket dokumenterat om hur prestandan hos en virtuell 

desktop står sig mot en fysisk dito, vilket är anledningen till att Logica är 

intresserade av detta. 

1.2 Logica 

Logica är ett multinationellt IT-tjänstföretag med säte i London, där det också 

grundades. Man har verksamhet och kontor i ett 40-tal länder världen över, 

med totalt ca 39 000 anställda. Drygt 5 000 av dessa finns i Sverige, utspridda 

på 39 olika kontor. I Sverige gick man tidigare under namnet WM-Data, men 

sedan några år tillbaka ägs man av Logica och bär nu också det namnet [1].  

 Gävlekontoret hittar man mitt i stadens centrum, ovanpå Gallerian Nian, 

och här finns ca 80 anställda. Man är specialiserade inom en rad områden som 

t.ex. applikationspaketering, System Center Configuration Manager (SCCM), 

webbutveckling och applikationsutveckling åt skogsindustrin. Man arbetar 

även en del med virtualisering, då främst på serversidan men nuförtiden även 

med virtuella klientdatorer. 

1.3 Frågeställning 

Den här utredningen grundar sig i frågan om en genomsnittlig fysisk desktop 

idag kan ersättas av en virtuell dito. Nedan följer några mer specifika frågor 

som ska försöka besvaras. 

 

 Hur står sig prestandan hos en virtuell desktop mot en genomsnittlig fysisk

 desktop? 

 Hur skiljer sig prestandan hos olika virtuella desktops mellan olika typer

 av anslutningar? 

 Är användarupplevelsen med en virtuell desktop tillräckligt bra för att

 användas som arbetsdator? 

 Om ja, finns det några speciella krav som måste uppfyllas för att 

så ska vara fallet? 

 Om nej, varför? Och var ser problemen ut att ligga? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med utredningen är att ge en nyanserad bild av hur en virtuell desktop-

PC står sig mot en fysisk dito och hur olika typer av virtuella maskiner samt 

anslutningar till dessa står sig mot varandra. Genom att använda sig av virtuella 

desktops kan många företag i teorin göra en hel del ekonomiska och tids-

mässiga besparingar, men huruvida prestandan och användarupplevelsen hos 
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en virtuell desktop är tillräcklig för att den ska kunna användas som arbetsdator 

är för många oklart. Mitt mål är att skapa ett diskussionsunderlag för de företag 

som överväger att virtualisera sina arbetsdatorer. 

1.5 Avgränsningar 

Denna utredning kommer endast att behandla infrastrukturer som körs med 

operativsystem från Microsoft. Alla serverdatorer kommer att köras med 

Windows Server 2008 R2 och de virtuella klientdatorerna kommer att använda 

Windows XP Professional med Service Pack 3 (32-bitars) eller Windows 7 

Enterprise (64-bitars). 

VMware View i sin senaste betaversion 4.5 är det enda VDI-system som 

kommer att testas och utvärderas. 

Anledningen till dessa begränsningar är huvudsakligen att det är dessa 

system som Logica använder sig av och säljer till sina kunder. 

Utredningen kommer att baseras på mina egna upplevelser och åsikter 

samt statistiska prestandatester av maskiner i olika miljöer. Ekonomiska för- 

respektive nackdelar med VDI-lösningar kommer att presenteras som ett 

argument för virtualisering eftersom att företag som VMware använder det 

mycket i sin marknadsföring [2], men dessa aspekter av virtualisering kommer 

inte att analyseras djupare. 

2 Teknisk bakgrund 

2.1 Virtualisering 

Många företag har problem med höga IT-relaterade kostnader, och en av de 

största bovarna är det faktum att många av deras datorer inte utnyttjar mer än 

kanske 10 - 15 % av den kapacitet som hårdvaran besitter [3]. Därtill kommer 

hårdvaruunderhåll, reparationer, uppgraderingar samt förstås energikostnader. 

Slår man samman allt detta så är det lätt att förstå att datorhårdvara för många 

företag är en väldigt hög kostnad – onödigt hög. Det finns nämligen ett bra sätt 

att dra ner på dessa problem och kostnader, och det är att virtualisera. 

Virtualisering handlar i princip om att göra en abstraktion av en dators 

hårdvaruresurser [3], vilket innebär att man kan fördela dessa resurser bland 

flera ”virtuella datorer”. De virtuella datorerna tror sedan att de är helt vanliga 

fysiska datorer med egen hårdvara, och uppför sig som sådana, trots att de 

egentligen bara är tilldelade en del av den fysiska datorns hårdvaruresurser. 

Konceptet utvecklades faktiskt redan på 1960-talet av IBM som ville kunna 

dela upp resurserna hos sina stordatorer [4], men det är först under de senaste 

tio-femton åren som tekniken börjat hinna ikapp visionerna och teknologin 

blivit känd för en bredare massa. 

Det var i samband med att företaget VMware grundades 1998 [5] som 

utvecklingen verkligen tog fart, eftersom man då lyckades med något som 

tidigare sagts vara omöjligt. Man hittade nämligen ett sätt att virtualisera x86-

plattformen, som i princip alla persondatorer och servrar idag är byggd på. 

Det man gjorde var att skjuta in ett extra ”lager” mellan hårdvaran och 

operativsystemet i datorn, illustrerat i figur 1. På detta lager körs något som 

kallas för ”hypervisor” - en ordlek på ”supervisor” som i en direkt svensk 

översättning betyder ”övervakare” vilket beskriver dess roll mycket väl. 

Hypervisorn kontrollerar datorns hårdvaruresurser och lurar de virtuella 
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maskinerna att de har egen hårdvara genom att emulera ett antal grundläggande 

hårdvarukomponenter. En Hypervisor kan antingen vara en applikation som 

körs ovanpå ett befintligt operativsystem – Sun VirtualBox och VMware 

Workstation är exempel på sådana – men Hypervisorn i de mer kraftfulla 

virtualiseringslösningarna är ett litet operativsystem i sig, som installeras direkt 

på hårdvaran som ska virtualiseras [6]. 

Det har med tiden växt fram alternativa sätt att virtualisera x86-

plattformen, men i princip är det på det här sättet nästan all virtualisering 

fungerar idag, även om man hela tiden utökar Hypervisorn med mer och mer 

funktionalitet. Sedan x86-virtualiseringens genomslag har även de två stora 

CPU-tillverkarna, Intel och AMD, utvecklat sina processorer så att de är mer 

anpassade för virtualisering, vilket bidragit till att utvecklingen gått fort framåt. 

 

 
Figur 1: Modell av x86-virtualisering från VMware [7] 

 

2.1.1 Servervirtualisering 

Fram till idag har virtualisering inom företagsvärlden till allra största del 

handlat om servervirtualisering. Många företag har ett flertal servrar, t.ex. en 

filserver, en webbserver, en domänkontrollant o.s.v. Att då kunna samla alla 

dessa på en och samma fysiska maskin men ändå separera dem från varandra i 

olika virtuella maskiner, är en tilltalande tanke för de flesta företag som har en 

någorlunda utbredd IT-användning. Detta löser eller lindrar många av de 

problem som nämndes i kapitel 2.1, samtidigt som det med hjälp av olika 

tekniker bland annat underlättar hanterandet av backups och uppdateringar. All 

information kan nämligen speglas och utan att det på något sätt märks kan 
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driften flyttas över från en server till en annan medan man utför underhåll eller 

omfördelar resurser. 

2.1.2 VDI 

På senare år har man kommit på att det kan vara lönsamt att virtualisera såväl 

klienter (desktops) som servrar. Klientvirtualisering har egentligen existerat en 

längre tid eftersom det bygger på exakt samma teknik som servervirtualisering, 

men det är först de senaste åren som man verkligen har jobbat på att utveckla 

den här typen av virtualisering. 

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) är inte bara ett namn på klient-

virtualisering utan ett helt koncept. VDI-konceptet bygger i princip på en 

servertjänst som kallas för Connection Broker (CB), vars uppgift kortfattat 

kan beskrivas som att dela ut maskiner till användare som ansluter sig. När 

exempelvis ett företag vill sätta upp en VDI-miljö kopplas CB:n samman med 

företagets Active Directory-domän (AD), för att i huvudsak kunna kontrollera 

vilka av företagets användare som får tillgång till vilka maskiner. Användarna 

ansluter sedan till CB:n och loggar in med sitt AD-konto via en klient-

mjukvara, varefter CB:n tilldelar användaren en maskin som han/hon har fått 

rättighet att använda. 

Några av de VDI-system som idag finns på marknaden kan dessutom 

byggas på med fler funktioner, bland annat säkerhetsfunktioner i form av 

exempelvis SmartCard-autensiering eller andra typer av certifikat. 

Fördelarna med att använda VDI är åtminstone i teorin många. 

Hårdvarukostnaderna för skrivbordsdatorer minskar i och med att all hårdvara 

förflyttas in i serverhallen. Även om serverkraft förstås kostar en hel del, så bör 

det – återigen, åtminstone i teorin – bli billigare i både inköp och underhåll än 

en stor mängd fysiska klientdatorer. För att koppla upp sig mot sin Connection 

Broker och få sitt virtuella skrivbord krävs heller ingen kraftfull dator, så 

livslängden på de redan befintliga klientdatorerna bör därmed förlängas rejält. 

På sikt kan de även ersättas av s.k. tunna klienter, som endast är till för 

fjärranslutningar då de saknar hårddisk och andra komponenter som finns i en 

vanlig PC. Genom att använda tunna klienter ökar man därmed säkerheten och 

hållbarheten på hårdvaran samtidigt som de är billigare än vanliga PC:s vad 

gäller både inköpskostnad och energiförbrukning. 

Genom att VDI är byggt runt fjärranslutningar öppnar det förstås också för 

möjligheten att kunna koppla upp sig och nå sin arbetsdator ifrån praktiskt 

taget var som helst, om man så önskar. Detta kräver förstås ytterligare 

säkerhetsåtgärder, men i vissa fall kan det vara en uppoffring värd att göra. 

Att alla klientdatorer finns samlade i ett datacenter och har en exakt 

likadan hårdvarukonfiguration underlättar förstås också när det kommer till 

mjukvaruunderhåll. Uppdateringar och drivrutiner blir ett betydligt mindre 

problem, och betydigt lättare att administrera, när alla datorer i grunden är 

likadana. Enkelheten att ta backups och utöka antalet maskiner innebär också 

att en användare kan få en ny, fungerande och färdigkonfigurerad dator på bara 

några minuter om något skulle hända med den som man tidigare blivit tilldelad. 
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2.1.3 Applikationsvirtualisering 

Virtualisering behöver inte handla om hela datorer, det kan även tillämpas på 

enskilda applikationer. Man placerar då applikationen i något som kan liknas 

vid en kapsel, vilket innebär att applikationen i sig inte har någon koppling till 

operativsystemet den körs på. Att använda denna teknik kan underlätta 

installation av applikationen på ett stort antal datorer och gör den lättare att 

flytta och komma åt. 

2.2 Mjukvara 

VMware var det företag som blåste liv i virtualiseringskonceptet för lite drygt 

tio år sedan, och därför är man än idag klart marknadsledande vad gäller 

servervirtualisering [8]. Microsoft är den för tillfället starkaste konkurrenten 

med sitt Hyper-V, men även Citrix (XenServer) har lyckats slå sig in på 

marknaden. Det finns även andra system, men dessa tre företag är de som helt 

klart dominerar virtualiseringsmarknaden. 

Eftersom detta examensarbete har gjorts i VMware-miljö så kommer här 

nedan en liten genomgång av hur deras virtualiseringslösning ser ut och vilken 

mjukvara som används. 

2.2.1 VMware vSphere 

I grunden, på hårdvaran där de virtuella maskinerna ska köras, installeras ett 

litet Linuxbaserat operativsystem utan speciellt många synliga funktioner som 

heter VMware ESX. ESX är ett typiskt exempel på en Hypervisor och finns i 

två varianter; ESX och ESXi. Det som skiljer dessa versioner åt är att ESXi är 

ett betydligt mindre, enklare och resurssnålare system, vars hårdvarustöd är lite 

mindre än det hos ESX. ESX kan även byggas ut med lite extra funktionalitet 

som inte stöds av ESXi, men då dessa funktioner nu börjar byggas in i vCenter 

Server istället så finns det snart ingen anledning att använda sig av den tyngre 

varianten ESX. VMware vill också gå över till att endast ESXi används. 

ESX/ESXi innehåller dock inga funktioner för att skapa eller administrera 

virtuella maskiner, så för att göra det krävs att man ansluter till ESX-maskinen 

från en annan maskin med hjälp av programmet VMware vSphere Client. I 

detta verktyg kan man hantera virtuella maskiner, lagringsutrymmen, licenser, 

virtuella nätverk och i stort sett allt annat som är relaterat till administration av 

virtuella maskiner. En anslutning direkt till ESX-maskinen ger dock endast de 

mest grundläggande funktionerna - för att få tillgång till all funktionalitet 

behöver man också ha en dator som agerar mellanhand på vilken man kör ett 

Windows-serveroperativsystem och tjänsten VMware vCenter Server 

(tidigare kallad VirtualCenter). Den maskinen kan mycket väl läggas upp 

virtuellt på ESX-maskinen, men även en fysisk dator kan användas om man så 

önskar. Därefter ansluter man, ifrån samma vSphere Client, till vCenter-

maskinen som i sin tur pratar med ESX-maskinen. 

En illustration av grunderna i vSphere-infrastrukturen syns i figur 2. 
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Figur 2: Illustration av VMware vSphere [9] 

 

Detta är den grundläggande VMware-infrastrukturen som ligger i botten 

för deras lösning för servervirtualisering, och man använder även denna 

infrastruktur som plattform för sin VDI-lösning, som man kallar VMware 

View. 

2.2.2 VMware View 

VMware View Manager är ett samlingsnamn för i stort sett samtliga 

komponenter i View. Den mest centrala av dessa komponenter är View 

Connection Server, eftersom det är Views Connection Broker. Connection 

Server bör installeras på en separat maskin (som mycket väl kan vara virtuell) 

och kommer alltså vara den mjukvara som tar emot anslutningar ifrån 

användare – för att sedan ge användarna tillgång till den eller de maskiner som 

de har rättighet att använda. 

View Manager innehåller också en webbserver, på vilken det körs ett 

Flashbaserat system kallat View Administrator. Det är det verktyg som 

används för att konfigurera View-miljön, och man kommer åt det genom att 

surfa till Connection Server-maskinen med en vanlig webbrowser som har stöd 

för Flash, förutsatt att man loggar in med ett administratörskonto. I View 

Administrator konfigureras i stort sett allt som har med View-miljön att göra, 

och det är i detta verktyg man hanterar de pooler av maskiner som skickas ut 

till klienterna. 

Alla virtuella maskiner som ska skickas ut till klienterna måste ha en 

programvara vid namn View Agent installerad för att Connection Server ska 

kunna kommunicera med dem.  

Processen för att få igång en enkel View-miljö går till som sådan att man, i 

vSphere Client, först skapar en virtuell maskin som kommer användas som 

”mall” - och installerar ett Windows-operativsystem, View Agent och övriga 

programvaror man vill ska finnas på maskinerna – på denna maskin. Därefter 
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finns det flera vägar att gå, beroende på hur man vill bygga upp sin View-

miljö. 

Det absolut enklaste sättet är att skapa en s.k. ”manuell pool” i View 

Administrator, och plocka in sin maskin rakt av. Man kan då plocka in flera 

olika typer av maskiner i en och samma pool och sedan manuellt tilldela olika 

användare olika maskiner om man så vill. 

Ett annat alternativ kan vara att skapa en automatisk pool, vilket man kan 

göra genom att konvertera maskinen till en ”template” (en maskin som ej går 

att köra, utan endast används som en mall utifrån vilken andra maskiner kan 

skapas) i vSphere Client och sedan skapa en pool av maskiner utifrån denna 

template i View Administrator. Man anger sedan hur många maskiner man vill 

att poolen ska innehålla, varefter varje maskin skapas som en kopia av 

template-maskinen men sedan agerar som en helt fristående maskin som tar 

fullstort utrymme på hårddisken. 

Ett tredje sätt att göra det på, som i många fall kanske är att föredra, är att 

istället för att göra en template ta ett s.k. ”snapshot” av mall-maskinen när den 

är installerad och klar. Ett snapshot är en ögonblicksbild av hur maskinen ser ut 

just då snapshotet tas, som sedan kan användas för att återställa maskinen till 

ett tidigare läge. Därefter skapar man, i View Administrator, en automatisk 

pool med något som kallas för länkade kloner utifrån detta snapshot. Det 

innebär i princip att alla maskiner i poolen delar på samma grundmaskin som 

kanske tar t.ex. 20 Gb hårddiskutrymme, medan varje maskin utöver det tar 

betydligt mindre plats var för sig för sin egen, unika information. Det är alltså 

ett sätt att optimera användandet av lagringsutrymme. För att kunna använda 

sig av länkade kloner behöver man en tjänst installerad på sin vCenter Server-

maskin som heter View Composer. 

I en ”riktig” VDI-miljö bör man också ha en maskin med View Security 

Server, för att hantera certifikat och andra säkerhetsaspekter. I min miljö har 

jag dock inte använt mig av någon Security Server. 

Den sista komponenten på ”baksidan” av View-arkitekturen är View 

Transfer Server, som hanterar överföringar av hela maskiner till klienter. I 

den senaste versionen av View finns nämligen en funktion som kallas för 

”Local mode” som innebär att man kan ladda ner hela den virtuella maskinen 

till sin fysiska klientdator och köra den lokalt, med eller utan nätverks-

uppkoppling. Detta kan i vissa fall förbättra prestandan, och är väldigt 

användbart i situationer där nätverksuppkopplingen är dålig eller instabil. När 

man sedan har tillgång till en bättre nätverksuppkoppling eller behöver ansluta 

från en annan dator skickar man helt enkelt tillbaka maskinen till servern. Då 

behöver man dock inte överföra hela maskinen, utan endast de ändringar man 

gjort sedan man ”checkade ut” den laddas upp. En begränsning vid Local 

Mode-användning är att en virtuell maskin på vilken det körs ett 64-bitars 

operativsystem inte kan köras i Local Mode på en fysisk maskin med ett 32-

bitars operativsystem. 

Man kan även koppla samman sin View-miljö med VMware Thinapp, 

som är ett system för applikationsvirtualisering. Jag har dock inte använt mig 

av ThinApp i min miljö. 

För att som användare kunna ansluta till Connection Server-maskinen och 

bli tilldelad sin virtuella maskin behöver man använda sig av programvaran 

View Client. När man loggat in med sina användaruppgifter får man en lista 

med de pooler man har behörighet att använda, och när man valt en pool kan 

man ansluta till sin maskin. 
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View Client har stöd för två olika överföringsprotokoll; RDP och PCoIP. 

RDP står för Remote Desktop Protocol, är utvecklat av Microsoft och är det 

som används när man använder ett vanligt ”fjärrskrivbord” i valfritt Windows-

operativsystem. PCoIP (Personal Computer over Internet Protocol) å andra 

sidan är ett förhållandevis nytt protokoll utvecklat av Teradici, som ska ge 

bättre prestanda och bättre stöd för höga upplösningar, USB-enheter och 3D-

grafik jämfört med RDP. 

Det ska nämnas att View Composer och VMware ThinApp inte ingår i 

View Manager, utan kräver en mer omfattande licens. 

 

 
Figur 3: En illustration av infrastrukturen i VMware View [10] 

3 Metod 

För att kunna göra denna utredning har jag satt upp en miljö enligt strukturen 

ovan. De grundläggande VMware-komponenterna (ESXi och vCenter Server) 

fanns visserligen redan på plats i den labmiljö som Logicakontoret i Gävle 

använder, men inuti den har jag sedan satt upp en VDI-miljö. 

Installationen gick smärtfritt, däremot var den efterföljande 

konfigurationen något problematisk. Till exempel visade det sig efter några 

dagars felsökande att en extern IP-adress för Connection Server-maskinen var 

felkonfigurerad i View Administrator, vilket ställde till problem vid 

anslutningar som kom från utsidan av det subnät som den ligger på. 

Det har även varit en del problem med nätverkskonfigurationen. DHCP-

servern på kontorets nätverk visade sig vara lite i långsammaste laget, vilket 

ställde till problem när de virtuella maskinerna skulle sättas upp. Lösningen 

blev att sätta upp en router som NAT:ar in till ett privat 10.0.0.0/24-nät, på 

vilket VDI-miljön ligger. Denna router sattes upp virtuellt i vSphere och den 

kör Linuxoperativet Debian i sin senaste version 5.0.4. Dess NAT- och 
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brandväggsfunktioner är konfigurerade med hjälp av Shorewall och med hjälp 

av dhcp3-server delar den ut IP-adresser till alla maskiner på 10.0.0.0/24-nätet. 

När alla komponenter var uppe och fungerade som de skulle så skapades 

två stycken maskiner i vSphere Client; en med Windows XP (32-bitars 

Professional Edition med Service Pack 3) och en med Windows 7 (64-bitars 

Enterprise Edition). XP-maskinen skapades med en hårddisk på 8 Gb och fick 

768 Mb RAM-minne, medan Windows 7-maskinen fick en hårddisk på 32 Gb 

och 2 Gb RAM-minne. På båda maskinerna installerades Microsoft Office 

2010 samt prestandatest-mjukvaran PassMark PerformanceTest 7.0. När 

Windows 7-maskinen var färdigkonfigurerad togs det även ett snapshot på den. 

  Därefter skapade jag först en manuell pool i View Administrator, där XP-

maskinen plockades in, och sedan en automatisk pool med länkade kloner 

utifrån det snapshot som togs av Windows 7-maskinen. Antalet maskiner i den 

automatiska poolen sattes till fem stycken, men i de tester som sedan gjorts har 

endast en av dessa använts. 

Det jag sedan har gjort är främst att använda mina virtuella maskiner till 

dagligt datoranvändande i form av surfande, ordbehandling, filhantering och så 

vidare – faktum är att stora delar av detta dokument är skrivet i olika virtuella 

maskiner – och utvärderat hur jag tycker det fungerat. Jag har också använt mig 

mycket av t.ex. SVT Play som testobjekt, då högkvalitativ Flashvideo är 

relativt prestandakrävande. 

3.1 PassMark PerformanceTest 

För att mäta de virtuella maskinernas teoretiska kapacitet har jag använt mig av 

en utvärderingsversion utav PassMark PerformanceTest 7.0. PerformanceTest 

testar sex olika aspekter av en dators prestanda, varav fyra har inkluderats i 

mina test; CPU-kapacitet (framförallt i form av hur många olika matematiska 

operationer CPU:n utför per sekund), 2D-grafik (hur många vektorer, bilder 

eller andra grafiska operationer CPU:n och GPU:n tillsammans kan rendera 

eller utföra per sekund), minneskapacitet (hur snabbt data kan skrivas till och 

läsas ifrån datorns RAM-minne) och hårddiskkapacitet (hur snabbt data kan 

skrivas till och läsas ifrån datorns hårddisk). PassMark kan även testa 

kapaciteten för 3D-grafik och optiska enheter, men då de virtuella maskinerna 

saknar optiska enheter och drivrutinsproblem förhindrade några av 3D-testerna 

att genomföras korrekt så har dessa aspekter helt utelämnats. Därtill kändes de 

heller inte speciellt relevanta, då man generellt sett förmodligen inte avser att 

använda sig av varken optiska enheter eller 3D-grafik på en virtuell arbetsplats. 

Både den virtuella XP-maskinen och en av de virtuella Windows 7-

maskinerna har testats med anslutningar över både RDP och PCoIP, och XP-

maskinen har även testats i Local Mode på två olika fysiska maskiner. 

Windows 7-maskinen hade jag tyvärr inte möjlighet att testa i Local Mode, då 

den körde ett 64-bitars operativsystem medan båda de fysiska maskinerna 

körde 32-bitars operativsystem. Slutligen har samma PassMark-tester även 

gjorts på de två fysiska maskinerna. 

3.2 Teknisk Specifikation 

Logicas VMware-miljö i Gävle är byggd på ganska kraftig hårdvara. Man 

använder sig av en rackserver av modellen HP ProLiant DL385 G6 som 

innehåller två stycken sex-kärniga AMD Opteron 2435-processorer och 64 Gb 

RAM-minne. Varje processorkärna körs i 2,6 GHz vilket ger en total CPU-
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kapacitet på 31,2 GHz. Det är dock väldigt sällan som mer än 20 - 25 % av den 

CPU-kapaciteten utnyttjas. 

Nätverket går i en hastighet av 100 Mbit/s, och Gävlekontoret har ett 

Klass C-nät på Logicas WAN vilket innebär att man har runt 250 IP-adresser 

att tillgå. Då dessa alltså inte räckte till och det nätets DHCP-server var för 

långsam har jag därtill skapat ett privat Klass C-nät där View-miljön ligger. 

Den dator som huvudsakligen användes för testande var en Dell Latitude 

D620 med en Intel Core Duo T2300-processor på 1.66 Ghz och 2 Gb RAM, på 

vilken Windows XP Professional Edition med Service Pack 3 (32-bitars) 

kördes. Denna maskin kopplades in på samma privata 10.0.0.0-nät som VDI-

miljön ligger på, eftersom det visade sig att PCoIP inte fungerar då de virtuella 

datorerna befinner sig bakom en NAT-enhet. 

För några tester användes också en Lenovo ThinkPad W500 med en Intel 

Core 2 Duo P8600-processor på 2.4 GHz och 4 Gb RAM-minne. På den 

maskinen kördes Windows 7 Enterprise Edition i 32-bitarsformat, vilket 

innebar att endast 3 Gb av RAM-minnet faktiskt kunde utnyttjas. Denna 

maskin befann sig i Logicas vanliga nät, alltså utanför 10.0.0.0-nätet. 

4 Analys och resultat 

4.1 PassMark PerformanceTest 

Resultaten av testerna i PassMark PerformanceTest presenteras både som 

siffror och som stapeldiagram. Siffrorna säger i sig väldigt lite i det här fallet, 

det är bara en sammanräkning av de olika tester som gjorts, utan det vi är 

intresserade av i ett sådant här jämförande test är naturligtvis skillnaden mellan 

maskinerna. Skillnaden visas tydligt i form av längden på staplarna - ju längre 

stapel (och högre siffra), desto bättre resultat. 

4.1.1 CPU 

 
Figur 4: CPU-test i PassMark PerformanceTest 

 

CPU-testet visar ett intressant resultat. Den kraftfullare W500 presterar dubbelt 

så bra som den långsammare D620, som i sin tur får bättre resultat än samtliga 

virtuella maskiner. Undantaget är när Local Mode körs på W500-maskinen, då 

resultatet blir en förlust på lite drygt 15 % jämfört med den maskinens egna 

siffror. Anmärkningsvärt är resultatet då Local Mode kördes på D620-

maskinen, då prestandaförlusten jämfört med D620 i sig bara var på ungefär 

3 %. Märkligt nog märktes en viss skillnad mellan de olika 

överföringsprotokollen PCoIP och RDP, så borde inte vara fallet i ett CPU-test 

då det enda protokollen påverkar är bild- och inmatningsöverföringen. 
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Slumpmässiga faktorer kan dock väga in i sådana här tester, så det bör tas med 

en nypa salt. 

4.1.2 Minne 

 
Figur 5: Minnestest i PassMark PerformanceTest 

 

Även här visar det sig att de fysiska maskinerna presterar något bättre än de 

virtuella, och W500 är rätt överlägsen även i denna test. Det bör påpekas att en 

stor del av anledningen till att den virtuella Windows 7-maskinen presterar 

bättre än XP-maskinen är att Windows 7-maskinen har mer än dubbelt så 

mycket RAM-minne, och ett av testen handlar om hantering av stora 

minnesmängder. Notera återigen att D620 lyckas utnyttja en betydligt större 

del av sina resurser vid Local Mode-användning än vad W500-maskinen gör. 

4.1.3 Hårddisk 

 
Figur 6: Hårddisktest i PassMark PerformanceTest 

 

Några märkliga resultat visade sig vid hårddisk-testerna. Att de virtuella 

maskinerna skulle stå sig bra i detta test var ingen överraskning, då diskarna i 

datacentret är betydligt snabbare än SATA-enheterna i de bärbara datorerna. 

Det märkliga visade sig i de stora skillnaderna mellan PCoIP och RDP, och hur 

det skiljde sig åt olika håll på Windows 7- respektive XP-maskinen. 

4.1.4 2D-Grafik 

 
Figur 7: 2D-Grafiktest i PassMark PerformanceTest 
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De märkliga resultaten fortsatte här. Att resultaten blev bättre med XP-

maskinen körandes i Local Mode på båda de fysiska maskinerna än det blev på 

de fysiska maskinerna själva pekar på att något är fel. Bortsett från dessa siffror 

så finns det ändå en intressant sak att notera: PCoIP presterar omkring 35 % 

bättre än RDP på både XP- och Windows 7-maskinen. Värt att nämna är att 

Aero-gränssnittet var inaktiverat på samtliga Windows 7-maskiner när dessa 

tester gjordes. Samma tester gjordes även med Aero aktiverat, vilket gav 

betydligt sämre resultat. 

4.1.5 Sammanlagt 

 
Figur 8: Sammanlagt resultat i PassMark PerformanceTest 

 

Det ser ut som att det sammanlagda resultatet grundar sig mer på resultaten 

från de två första testerna än det gör på de två senare, då Lenovo W500 som 

dominerade vad gäller CPU och minne får den klart högsta totalpoängen. 

Därefter följer Local Mode på samma W500, medan resterande virtuella 

maskiner presterar ganska jämnt med Dell D620. 

4.2 Egna tester 

4.2.1 Windows 7 över RDP 

Till en början upplevdes Windows 7-maskinen över RDP-anslutning som 

ganska slö. Scrollande på grafiska webbsidor och flyttande av fönster hackade 

betänkligt, och en viss fördröjning vid teckeninmatning märktes. När jag sedan 

slog av Aero-gränssnittet ökade upplevelsen direkt. Inmatningsfördröjningen 

var betydligt mindre och scrollande/fönsterflyttande flöt på bättre, om än inte 

optimalt. 

Oavsett om Aero var på- eller avslaget laddades applikationer som Internet 

Explorer 8 och Microsoft Word 2010 i stort sett omedelbart efter ett klick på 

genvägen, och upplevdes t.o.m som snabbare än på de fysiska datorer jag haft 

tillgång till. 

Uppspelning av relativt högkvalitativ Flashvideo på SVT Play fungerade 

långt ifrån optimalt. I fönsterläge upplevdes ett ganska regelbundet hackande 

med några sekunders mellanrum, och vid försök att köra i fullskärmsläge låstes 

hela bilden. 

4.2.2 Windows 7 över PCoIP 

Den enda egentliga skillnaden mot RDP-anslutningen upplevdes vid 

Flashuppspelning. I fönsterläge flöt det med PCoIP på ganska bra, några små 

hack märktes emellanåt men det var klart godkänt. Fullskärmsläget gick också 



13 

 

att starta, här var prestandan dock bedrövlig och jag uppskattar att 

uppdateringsfrekvensen låg på ungefär tre bilder per sekund. 

Uppstartstider, scrollande, fönsterflyttande och inmatningsrespons 

upplevdes som i stort sett likadan som hos RDP (utan Aero). 

4.2.3 Windows XP över RDP 

Uppstart av Microsoft Word och Internet Explorer tog betydligt längre tid än 

på Windows 7-maskinen - istället för omedelbart så tog det omkring fem till tio 

sekunder för Word och ibland uppemot det dubbla för Internet Explorer. 

Responsen på textinmatningen tycktes även den vara lite sämre i jämförelse 

med Windows 7 (utan Aero), medan scrollande/fönsterflyttande låg på ungefär 

samma nivå. Prestandan i Flashvideo var även den ganska likvärdig med 

Windows 7 (RDP). Tiden mellan ”hacken” var lite längre, men istället var 

hacken desto kraftigare. 

4.2.4 Windows XP över PCoIP 

Precis som med Windows 7 var det bara i Flashvideo som det märktes någon 

större skillnad jämfört med RDP. Även i det här fallet är prestandaskillnaden 

mot RDP väldigt stor, och prestandan låg på ungefär samma nivå som på 

Windows 7-maskinen över PCoIP. Möjligtvis att XP-maskinen var marginellt 

sämre i fönsterläge, men istället lite bättre i helskärmsläge. Helskärmsläget var 

dock fortfarande långt ifrån tillräckligt bra för att användas. 

4.2.5 Windows XP i Local Mode på Dell D620 

Förutom programuppstarterna som fortfarande var riktigt långsamma så 

presterade Windows XP-maskinen betydligt bättre då den kördes i lokalt läge 

på Dell D620. Inga fördröjningar, inga problem att scrolla eller flytta omkring 

fönster och inga problem med Flashvideo i fönsterläge. Dock ville inte heller 

denna konfiguration vara med på fullskärmsläget, då uppspelningen frös efter 

ett par sekunder. 

4.2.6 Windows XP i Local Mode på Lenovo W500 

Då Local Mode fungerade så pass bra på den lite äldre D620 så förväntade jag 

mig inga som helst problem heller på den betydligt kraftfullare Lenovo W500. 

Det var det i stort sett inte heller. Programuppstarterna var lite rappare, om än 

inte i klass än med Windows 7-maskinen. Till och med Flashvideo i 

fullskärmsläge såg ut att fungera problemfritt, fram till att bilden efter uppemot 

en halv minut frös. Detta fenomen upprepade sig varje gång jag tog ner videon 

i fönsterläge och sedan återigen klickade upp den i fullskärm. 

4.2.7 Fysiska maskiner 

Varken Lenovo W500 eller Dell D620 hade några problem med något av de 

tester som gjorts på de virtuella maskinerna.  

 

5 Diskussion 

PassMark PerformanceTest bjöd på några märkliga resultat. Stora skillnader 

mellan överföringsprotokollen PCoIP och RDP visade sig i tester där de inte 
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borde visat sig, och Local Mode-siffrorna på 2D-grafiktesterna kan jag inte 

tolka som annat än rent felaktiga. 

Trots detta så gick det att dra några intressanta slutsatser utifrån 

PassMark-testerna. I det enda test där PCoIP och RDP borde skiljt sig åt, 2D-

grafiken, så visade PCoIP att det håller vad det lovar. En ökning på omkring 

35 % jämfört med RDP på två olika maskiner med olika operativsystem i 

upprepade tester visar att det heller inte var någon slump – statistiskt så 

erbjuder PCoIP bättre prestanda än RDP. 

Några konstiga siffror till trots gick det ändå att få ut något intressant 

också ur Local Mode-perspektiv. För även om Local Mode på Lenovo W500 

naturligt nog presterade mycket bättre än Local Mode på Dell D620, så är det 

tydligt att den senare utnyttjar en betydligt större del av sin kapacitet vid 

drivandet av den virtuella maskinen än den tidigare. Den virtuella maskinen 

körandes på D620 presterade ungefär 10 % sämre än D620 själv, medan 

motsvarande siffra för W500 var ca 20 %. Huruvida detta beror på hårdvaran 

eller operativsystemet är oklart. 

Som helhet visade det sig dock att ett traditionellt benchmarkprogram som 

PassMark PerformanceTest inte lämpar sig särskilt väl för användning med 

virtuella maskiner. Då virtuella maskiners CPU-resurser aldrig är konstanta 

utan hela tiden ändras dynamiskt efter behov så kan vissa typer av tester bli 

väldigt missvisande. Det förklarar visserligen inte varför 2D-grafikresultaten 

vid Local Mode-användning blev så orimligt höga – det är ett mysterium i sig – 

men väl många av de övriga konstigheterna. 

Mina egna tester underströk mycket av det som PassMark-testerna visade - 

PCoIP presterade lite bättre än RDP och de virtuella maskinerna kunde i 

allmänhet inte riktigt konkurrera med de fysiska. Dock var det för mig en liten 

besvikelse att skillnaden mellan PCoIP och RDP inte visade sig vid något annat 

än videouppspelning. Enligt PassMark-testerna skulle PCoIP prestera bättre 

även vid hantering av bilder och fönster, men av detta märktes inget. 

Det största problemet med de virtuella maskinerna var dock tiden det tog 

att öppna en simpel webbläsare på den virtuella Windows XP-maskinen – 

nästan 20 sekunder i starttid är inte godtagbart. Först misstänktes det att dessa 

problem kunde bero på den ganska snåla mängden RAM-minne i maskinen, 

men vid en tillfällig ökning till 2 Gb märktes ingen skillnad. Efter ett byte av 

startsida och en tids användning av maskinen förbättrades dock detta avsevärt, 

och när Internet Explorer började bli redo efter två-tre sekunder gick det inte 

längre att klaga. 

 

Jag ser mig själv som en ganska krävande datoranvändare som inte har alltför 

mycket tålamod med att enkla kommandon tar orimligt lång tid att utföra, och 

det faktum att jag i stort tycker de virtuella maskinerna fungerar ganska 

hyggligt att arbeta med borde vara ett gott betyg. Självklart finns det dock 

många stunder då man stör sig på de skavanker som finns, vilket gör mig 

tveksam till att ha en virtuell maskin som min primära arbetsdator så som det 

ser ut idag. Fördröjningen på textinmatning är förvisso ganska liten, men 

tillräcklig för att bli påfrestande om man skriver någorlunda snabbt och gör det 

ofta. De problem som finns med scrollande och förflyttande av fönster blir 

även ganska jobbiga för ögat efter en stund, och kan säkert orsaka en del 

huvudvärk. Riktigt vad som orsakar dessa problem har jag faktiskt inte riktigt 

kommit fram till. RAM-minnet och hårddiskarna i ESX-servern på kontoret är 

förvisso ganska tungt belastat emellanåt, vilket säkert kan vara en del av 



15 

 

förklaringen, men i övrigt kan det nästan bara vara överföringen som är en 

begränsande faktor. Det hade varit intressant att testa miljön i en infrastruktur 

med Gigabit-nät, vilket om några år säkert är betydligt mer utbrett än det är 

idag, men den möjligheten fanns tyvärr inte. 

Att bli tilldelad en virtuell maskin att arbeta med vid till exempel ett 

tillfälligt besök på en arbetsplats tror jag däremot skulle vara helt okej, och jag 

är dessutom övertygad om att utvecklingen kommer fortsätta att gå snabbt 

framåt och att det om bara ett år eller två kan se rätt så mycket annorlunda ut. 

 

6 Slutsatser 

 Hur står sig prestandan hos en virtuell desktop mot en genomsnittlig

 fysisk desktop? 

 

Prestandamässigt står sig de virtuella maskinerna bra mot den lite äldre 

Dell D620, men de kan inte mäta sig med den modernare Lenovo W500. 

Undantaget är hårddiskprestandan, där speciellt den virtuella Windows 7-

maskinen visade upp fina resultat. 

 

 Hur skiljer sig prestandan hos olika virtuella desktops mellan olika

 typer av anslutningar? 

 

PCoIP-protokollet presterar bättre än RDP-protokollet vid rendering av 

2D-grafik, vilket är den enda punkt där de anslutningarna egentligen bör 

skilja sig åt. Prestandan vid Local Mode-användning var i stort sett bättre 

än vid fjärranslutningar. 

 

 Är användarupplevelsen med en virtuell desktop tillräckligt bra för

 att jag personligen skulle kunna använda den som min arbetsdator? 

 

Nej, i dagens läge skulle jag inte vilja använda en maskin som erbjuder 

den användarupplevelse som mina virtuella maskiner har gjort som min 

primära arbetsdator. Den fördröjning som finns vid textinmatning och de 

grafiska problem som uppstår vid förflyttande av grafik på skärmen 

(scrollning, flyttande av fönster m.m.) blir alltför påfrestande vid en längre 

tids användning. Dessa problem ser ut att bero på anslutningen, eftersom 

testerna pekar på att prestandan hos hårdvaran är tillräcklig. Detta 

understryks av att problemen minskar betydligt vid Local Mode-

användning. 

7 Ordlista 

Kompletterande ordlista som är tänkt att använda som referens vid läsning. Mer 

utförliga beskrivningar av de flesta begrepp finns under andra kapitel i rapporten. 

 

Active Directory – En katalogtjänst från Microsoft som oftast används i Windows-

infrastrukturer för att kunna hantera användare, datorer och andra resurser på ett 

nätverk. [11] 
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Connection Broker – Mjukvara som tar emot anslutningar ifrån VDI-användare, för 

att sedan kunna skicka användaren vidare till en virtuell dator. [12] 

 

ESX – Hypervisor i VMware’s virtualiseringsplattform. Finns i två versioner – ESX 

och ESXi. [13] 

 

Hypervisor – Litet operativsystem som installeras på den hårdvara som ska 

virtualiseras. Sköter övervakning och fördelning av den virtualiserade hårdvarans 

resurser. [3] 

 

NAT – Network Address Translation. Teknologi för att låta många datorer eller 

andra enheter dela på en publik IP-adress i ett nätverk, och samtidigt ha egna privata 

IP-adresser på ett eget nätverk. [14] 

 

PassMark PerformanceTest – Ett program som mäter prestandan hos en dators 

hårdvara. [15] 

 

PCoIP – Uttalas ”PC over IP”. Anslutningsprotokoll för fjärranslutning till datorer 

som används i VMware View. [16] 

 

RDP – Remote Desktop Protocol. Anslutningsprotokoll för fjärranslutning till 

datorer som finns inbyggt i alla moderna versioner av operativsystemet Windows, 

och som även används i VMware View. [17] 

 

Tunn klient – Dator som är avsedd endast för fjärranslutningar. Tunna klienter 

saknar oftast lagringsenhet utan innehåller endast de mest grundläggande 

datorkomponenterna samt någon lösning för att kunna kommunicera med en server. 

[18] 

 

VDI – Virtual Desktop Infrastructure. Ett koncept för virtuella skrivbordsdatorer. [3] 

 

View – VDI-system utvecklat av VMware. [19] 

 

Virtualisering – En abstraktion av en dators hårdvaruresurser. [3] 

 

VMware – Marknadsledande företag inom servervirtualisering, som även erbjuder 

andra virtualiseringslösningar som t.ex. VDI-system View. [5] 
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