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Förord 
 

 

Inledningsvis så vill jag ta tillfället i akt och tacka alla på Data Ductus som gav mig en chans 
att göra mitt examensarbete där. Dessa veckor har varit väldigt givande och jag har lärt mig 
väldigt mycket på den korta tid som tilldelats projektet. 
 

Jag vill personligen tacka Göran Edin och Frida Göthager som tog sig tiden att jobba fram en 
arbetsuppgift för det här examensarbetet. Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare 
Oualid Burström som varit ett bra stöd genom hela processen. 
 

Även övriga personer som hjälpt till med att installera diverse hårdvara och mjukvara och 
informera om regler kring arbetsplatsen förtjänar ett tack. 
 

Efter denna till synes lilla tid som jag spenderat hos Data Ductus så känner jag att det har 
varit enormt givande för mig både personligt och kunskapsmässigt. 
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Sammanfattning 
 

 

Under fem veckors tid har jag utfört mitt examensarbete hos Data Ductus AB i Skellefteå. 
Uppgiften bestod av att forska kring möjligheterna med OpenStack, en cloudcomputing -
plattform som är open source baserad. 
 

Kravet var att testa OpenStacks möjligheter och tjänster för att se om dessa kan möta Data 
Ductus behov och vara ett potentiellt fullvärdigt alternativ till deras nuvarande system. 
 

I uppgiften ingick det att sätta upp en miljö med disponerad hårdvara och mjukvara för att 
kunna möta en lista av krav på tjänster som ska användas och se möjligheterna med dem 
samt hur integration med övriga system fungerar. 
 

Jag undersökte utbuden från företag inom IT-sektorn som kan erbjuda implementation, 
underhåll och teknisk expertis på OpenStack-plattform. 
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Abstract 
 

 

During a period of five weeks I have been working on my thesis assignment together with 
Data Ductus AB in Skellefteå. The subject of the assignment is to research the possibilities 
with OpenStack, a cloudcomputing open source platform. 
 

The requirements were to test the possibilities of OpenStack and its services to see if it can 
match the needs of Data Ductus and be a functional alternative to their already deployed 
systems. 
 

In the assignment there is a requirement to set up an OpenStack environment with 
designated hardware and software to meet the list of demands of services that could be 
tested and used, as well as testing the possibilities with these services and try the interaction 
with the systems that are already in place.  
 

I researched on the possible services offered by companies in the market regarding 
implementing, maintaining and providing technical expertise for OpenStack. 
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1. Introduktion

 

Frågeställningen kring mitt examensarbete har varit följande: 
 

Hur sätter man upp en plattform baserad på OpenStack med relativt 
begränsade resurser och vilken väg ska man ta, fysiska maskiner, eller logiska 
(virtuella maskiner) som agerar noder för de olika tjänster som man kan 
implementera med OpenStack  

 
Vilket alternativ bör man satsa på för en eventuell implementation för 
produktion och vilka tjänster vill man köra? 

 
Är OpenStack ett fullvärdigt alternativ till branschens etablerade jättar VMware, 
Amazon Web Services och HP Public Cloud? 

 

Med dessa problemställningar som utgångspunkt så har denna rapport som syfte att beskriva 
resultatet av min forskning kring OpenStack samt redovisa en implementering av ett scenario 
baserat på virtuella maskiner som demonstrerar de mest fundamentala delarna av en 
OpenStack-miljö där möjligheter finns för eventuell skalbarhet. 
 

Även en redovisning av OpenStacks tjänster och olika moduler som kan tänkas utnyttjas 
kommer också att beskrivas så att en klarare bild av möjligheterna med OpenStack finns 
tillgänglig. 
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2. Teori

 

I den här delen av rapporten så kommer de tjänster som berörts inom OpenStack-miljön att 
beskrivas. Även en ordlista kommer bifogas över de ord och begrepp som används i 
rapporten. 
 

2.1 Referensbild på OpenStack noder med tillhörande tjänster som 
implementerats och som kan tänkas utnyttjas 
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2.2 Controller-Node

 

I den implementerade miljön så innefattar Controller-Node tjänster som kan kategoriseras till 
Basic samt Optional services. 
 

2.3 Basic Services

 

Database - MySQL 

De tjänster som huserar i en OpenStack-miljö måste ha någon form av databas för att kunna 
lagra sin information. I detta fall så har valet fallit på MYSQL som ska agera nav på 
Controller-Node för tjänster inuti miljön. Övriga noder knyter sin information till denna databas 
(”MySQL”, i.d) 
 

Database - MongoDB 

MongoDB är default databas för tjänsten Ceilometer som tillför telemetry inom OpenStack 
miljön. Telemetry innebär resurs- och prestandaövervakning och man kan när man vill 
efterfråga användning inom specifika tidsramar med den här tjänsten och MongoDB lagrar 
informationen i databasen. 
 

Message Broker - RabbitMQ 

OpenStack måste köra en message broker för att koordinera status och eventuella 
operationer som utförs mellan de olika noderna och tjänster som installerats i OpenStack.  
I det här fallet så utnyttjas RabbitMQ som message broker för kommunikation mellan noderna 
och de installerade tjänsterna på dem. 
 

Identity Service - Keystone 

Keystone tar hand om användare och deras åtkomst till tjänsterna inom OpenStack. 
Keystone tillför även en form av service-katalog som listar tjänster som finns tillgängliga för 
specifika användare som efterfrågar det (Radez, 2015). 
 

Med Keystone så kan man skapa olika Users och mappa dessa Users till specifika Tenants 
som kan definieras olika åtkomstregler till diverse tjänster baserad på den den roll som blivit 
vald. Autentisering mellan användare och tjänst sker med en så kallad Token ID som knyts till 
användaren och kan därefter utnyttja resurserna inom OpenStack. 
 

Image Service - Glance 

Glance innehåller två komponenter: 
 

 glance-api - Tar emot image API-anrop för image-lokalisering -hämtning, och -
lagring. 

 glance-registry - Lagrar, utvärderar och hämtar eventuell metadata om images. 
Metadata inkluderar information om storlek och typ. 

 

Inom OpenStack så agerar Glance som en form av register för virtuella diskar, man kan som 
användare lägga till nya images, ta snapshots på befintliga diskar, utnyttja snapshots som 
backup eller som mall för att starta en ny server. Det finns även färdiga virtuella hårdvaru 
mallar att tillgå, dessa kallas “Flavors” och tillför en disk med specifik ram och diskutrymme 
för den instans du väljer att köra (Fifield m.fl, 2014). Det går även att spara images på 
filsystem och websbserver. Glance sparar information om uppladde images i den 
designerade databasen. 
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Compute Service - Nova 

Tjänsten Nova agerar som en form av “controller” för övriga tjänster inom OpenStack 
systemet. Nova utnyttjas för att agera värd och hantera molnbaserade system. Nova 
interagerar med alla tjänster inom OpenStack, Keystone för autentisering, Glance för image-
service och med Horizon för ett webbgränssnitt. 
 

Nova är en samling av API:er som tillsammans tillåter användarna att skapa virtuella 
maskiner, eller instanser som det kallas i OpenStack. Det finns olika tillvägagångssätt för den 
här processen, men i detta scenario så utnyttjas kärnprocesserna på en Controller-Node 
medan resterande processer huserar på en Compute-Node. Denna nod tar emot 
förfrågningar från Controller-Node och agerar sedan värd med en virtuell instans för klienten 
som efterfrågat tjänsten. Man kan säga att Compute-Node blir en hypervisor för de aktuella 
instanserna. 
 

Dashboard - Horizon 

OpenStack dashboard, som även kallas Horizon är ett webbgränssnitt som tillåter användare 
och moln-administratörer att hantera diverse OpenStack-resurser och -tjänster direkt från 
webbläsaren med ett grafiskt gränssnitt. 
 

2.4 Optional Service

 

Block Storage - Cinder 

Cinder som är en Block Storage-tjänst, tillför hantering av volymer, snapshot volymer, och 
olika volymtyper. Cinder inkluderar dessa komponenter: 
 

 cinder-api: Tar emot och accepterar förfrågningar och skickar dem vidare till cinder-
volume för behandling. 

 cinder-volume: Svarar på förfrågningar och allokerar den volym som efterfrågats.  

 cinder-scheduler: I ett scenario med flertalet Block Storage-noder så väljer denna 
process den mest optimala noden för att skapa en volym ifrån. 

 RabbitMQ: Skickar information emellan Block Storage-processerna. 
 

Block Storage-tjänsten interagerar med Nova för att förse instanser med volymer. Det finns 
möjlighet att sprida ut tjänsterna på olika noder precis som i detta scenario. Cinder-api 
befinner sig på Controller-Node, medan cinder-volume server befinner sig på en egen nod 
som kallas Block Storage Node och agerar värd med disk som kan servera volymer 
(”OpenStack CLI”, i.d). 
 

Orchestration - Heat 

Orchestration, eller Heat som det kallas är en tjänst som tillåter utvecklare att beskriva och 
automatisera utrullning av eventuell infrastruktur. Med hjälp av “Template”-språk så kan 
konfiguration för eventuell beräkning, lagring och nätverk automatiseras och det finns 
möjlighet att ladda upp egenutvecklade applikationer inom OpenStack. 
 

Telemetry - Ceilometer Core 

Tjänsten Ceilometer som tillför Telemetry är en tjänst som rapporterar och övervakar 
användanet av resurser samt prestandan från de tjänster som placerats i OpenStack. 
Verktyget tillför mycket bra insyn i användandet inom molnet globalt över alla tjänster och 
noder, eller via separata tjänster.  
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2.5 Compute-Node

 

Nova Compute Networking 

Via Compute-Node så installeras tjänsten Nova Network. I detta scenario så används ett  “flat 
network” där IP adresser allokeras till instanser via befintlig DHCP. Om miljön består av 
multipla noder så kan man lägga in en multi-host tjänst som sprider nätverksfunktioner till 
övriga Compute-Nodes och förser redundans.  
 

Nova Compute Hypervisor 

Efter att Nova konfigurationen är klar på Controller-Node så måste en separat Compute-Node 
konfigureras. Det är denna nod som tar emot förfrågningar från Controller-Node och agerar 
sedan hypervisor åt de virtuella instanserna. Detta tillför skalbarhet och man kan med 
enkelhet lägga till fler Compute-Nodes för att tillföra mer prestanda och resurser för att ge 
möjlighet till att placera ut mer virtuella instanser åt användarna. OpenStack stödjer en mängd 
olika hypervisors för att kunna köra virtuella maskiner via Compute-Node. Vanligtvis så kör 
man KVM, men i detta fall då stöd för KVM-virtualisering inte finns, så kan man köra på ett 
annat alternativ som heter QEMU. 
 

Telemetry - Ceilometer Agent 

En agent installeras på Compute-Node för tjänsterna som den tillhandahåller. Denna agent 
kommunicerar med servern på Controller-Node som har Ceilometer-core installerad. På detta 
vis kan information om användandet, resurser, samt prestanda rapporteras godtyckligt till 
Controller-Node via agenten på Computer-Node. En agent installeras även på övriga noder 
som är separerade från Controller-Node för att Ceilometer ska ta in alla tjänster som används 
inom systemet. 
 

2.6 Block Storage Service Node

 

I detta scenario som valts så har även en tredje nod installerats. Denna nod är knuten till 
Block Storage-tjänsten Cinder som är installerad på Controller-Node. Noden har som uppgift 
att vara den volymdisk som agerar värd för de volymer som efterfrågas av Controller-Node för 
eventuella instanser som har ett behov av volymer med mer utrymme eller uppstartsklara 
diskar. På denna nod är disken partitionerad för att främja volymefterfrågningar till instanser 
som skapas inuti OpenStack av användare eller administratörer (”OpenStack API”, i.d). 
 

I min implementation så valde jag att installera en tredje nod som agerar datastore för Block 
Storage-tjänsten Cinder  som har syftet att  servera instanser med diskutrymme. Denna nod 
har en uppgift och det är enbart att kunna allokera resurser så att instanserna som skapas 
inom OpenStack plattformen får diskutrymme. Controller-Node med Cinder tjänsten 
kommunicerar med denna Block Storage-nod när en instans skapas, och allokerar därefter 
det önskade utrymmet för instansen. I min miljö så finns det totalt upp till 200GB att allokera. 
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3. Metod 

 

Under denna del kommer jag att beskriva mitt tillvägagångssätt under examensarbetets gång. 
Eventuella planeringar, tankar och moment som genomförts. Även de verktyg, eventuell 
hårdvara samt mjukvara som varit till hjälp under arbetets gång. 
 

3.1 Planering

 

Initialt så utgick jag ifrån den planering som lämnats in tillsammans med mitt förslag till 
examensarbete. Utifrån den planeringen så hade jag som plan att under den första veckan 
bekanta mig med disponerad miljö och läsa på om OpenStack för att försöka måla upp en 
bild av det scenario som kan tänkas användas och hur det bör implementeras utifrån tilldelad 
hårdvara och mjukvara. 

 

Under resterande veckor så skulle jag implementera min idé utifrån officiell dokumentation 
och samtidigt forska kring andra möjligheter och alternativ med OpenStack. Varpå de sista 
två veckorna försöka färdigställa en demonstration av miljön och påbörja skrivning av 
examensrapport. Eventuellt ska en rapport med andra premisser lämnas in till företaget. 

 

Enligt min tidsplan så låg jag lite före, konfiguration och implementation av miljön blev klar i 
förväg. Det kan bero på att jag ändrade om lite i planen och och gjorde delmål för dagar och 
veckor istället för en översiktlig planering. Jag förde även dagbok över händelser som inträffat 
med systemet, och potentialla lösningar för dessa.  

 

3.2 Verktyg

 

För att sätta upp miljön och det scenario som jag beskrivit hitintills så har ett flertal maskiner 
utnyttjats. I grund och botten så har jag en ESXi värd som agerar datacenter där jag har 
åtkomst via VMware vSphere Client. Denna klient ligger på en extern server, så jag utnyttjar 
Remote Desktop på en Windows-baserad dator som jag blivit disponerad för att först ta mig in 
på denna server för att sedan ansluta till ESXi datacenter med vSphere. 

 

Mitt ESXi datacenter är den server som jag utgår från när jag skapar mitt kluster av virtuella 
maskiner som ska agera noder för OpenStack-miljön. Datacentret agerar alltså värd för tre 
noder, Controller, Compute, och Block Storage. Alla virtuella maskiner har allokerats olika 
resurser beroende på den prestanda som kan tänkas användas för miljön. 

 

För dokumentering och allmän forskning kring OpenStack så har jag använt min egna 
MacBook Pro som jag körde Remote Desktop direkt mot de virtuella maskinerna.  

 

Google docs har varit primär plattform för sparandet av dagbok, dokumentation av problem 
och lösningar på dessa problem samt eventuella skisser på scenarion och topologier. 
(Se bilaga 1) för topologin till den aktuella miljön. 
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3.3 Utförande

 

3.3.1 Vecka 1

 

Första veckan kom att handla om introducering och se vad för sorts hårdvara som kunde 
disponeras för att jobba med. Det var lite oklart i början på grund av lite kunskap kring 
OpenStack vad vi skulle behöva. Så under första veckan fick jag träffa dem som jobbar på 
Data Ductus, och jag fick en bärbar dator tilldelad. Eftersom varken jag eller min handledare 
hade någon större kunskap om OpenStack så fick jag använda denna bärbara dator för att 
skapa virtuella maskiner på. Denna maskin var inte helt optimerad för någonting och det 
fanns ingen inloggning till datorn vilket löstes genom en ominstallation av Windows. Medan 
den processen höll på så undersökte jag möjligheterna kring OpenStack och hittade många 
bra alternativ för att testa på OpenStack i en sorts sandlåde-miljö.  
 

Alternativet som jag valde innefattade en så kallad skriptad installation. Först och främst 
måste jag välja en hypervisor till min bärbara dator samt ett operativsystem att köra 
OpenStack på. Jag installerade VMware trial version och laddade ner Ubuntu Server 12.04 
LTS som fick bli grunden för min testplattform på den bärbara datorn (”OpenStack 
Installation”, i.d). När den virtuella maskinen var igång med Ubuntu Server installerad så 
initierade jag skriptet som installerar en förkonfigurerad version av OpenStack med de vanliga 
bastjänsterna för autentisering, virtualisering och nätverk. 

 

Därifrån så fick jag åtkomst till webb-gränssnittet och kunde bekanta mig lite mer med 
tjänsterna som OpenStack tillför. På grund av undermålig kvalitet på den bärbara datorn så 
fanns det inte möjlighet att skapa virtuella maskiner inuti OpenStack på den redan 
virtualiserade Vmware plattformen, det fanns inte tillräckligt med RAM eller processorkraft på 
den bärbara datorn. 

 

Med lite mer kunskap kring eventuella resurser som krävdes så fick jag tillgång till en server, 
en ESXi-värd som agerar datacenter och som har bra mycket mer kapacitet för att skapa 
virtuella maskiner med Ubuntu Server 12.04 LTS som ska agera plattform för de tjänster som 
OpenStack tillhandahåller. 

 

Nu när hårdvaran fanns tillgänglig för en mindre utplacering av OpenStack så bestämde jag 
mig för att köra på en två-nod arkitektur med en Controller-Node och en Compute-Node, och 
sedan ta det därifrån om det skulle behöva läggas till fler noder.  

 

Istället för att köra en skriptad installering, så körde jag utifrån officiell dokumentation från 
OpenStacks hemsida. På så vis så kunde jag lära mig grunderna och principerna och faktiskt 
förstå vad det är jag sätter upp. Eftersom jag baserade mina virtuella maskiner på Ubuntu och 
att det var ett krav att ha med en databas så krävde även arbetet en del tid under denna 
vecka att laborera i MySQL och med Linux för att bekanta mig mer med kommandona. 

 

Under den första veckan så gjordes framsteg, framförallt med MySQL, Keystone och Glance. 
Min Controller-Node med MySQL-databasen var funktionell och autentiserings-tjänsten 
Keystone samt image-tjänsten Glance var knutna till den. Att ladda upp images och lista dem 
via Glance var möjligt och autentisering till Glance via Keystone fungerade. 
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3.3.2 Vecka 2

 

Under denna vecka så fortsatte installation av miljön, men först test så att allting är som det 
ska. Autentisera sig mot Glance med Keystone fungerade fortfarande, kunde även lista 
images som laddats upp i databasen. 

 

Planen för denna vecka var att få igång Nova Compute och Nova Networking tjänsterna, 
framförallt för att kunna ha möjligheten till att starta virtuella instanser inuti OpenStack samt 
förse dessa instanser med nätverksmöjlighet.  

 

Till nätverksdelen finns två alternativ, Nova Network, och det nya Neutron Networking. Det 
senare tillhandahåller mer tjänster, lite mer komplexa protokoll och möjligheter. Så jag 
bestämde mig för att utnyttja det. Detta var inte helt okomplicerat och resulterade i mycket 
buggar och konstigheter som jag faktiskt inte lyckades hitta så mycket svar på, inte ens via 
OpenStacks egna forum. 
 

Jag bestämde mig för att återgå till det mer raka och stabilare Nova Network och det 
installerades och sattes upp felfritt med metoden Flat-DHCP som utnyttjar DHCP för att lägga 
till IP-adresser i virtuella instanser som skapas i OpenStack. Detta sattes upp på Compute-
Node, som får ansvara för nätverkstjänsten inom Nova (”OpenStack Online”, i.d). 

 

Nova Compute installerades på Controller-Node, medan Nova Compute-Services, installeras 
på Compute-Node för att kunna hantera och vara värd åt de virtuella instanser som 
efterfrågas från Controller-Node. Man kan säga att Compute-Node blir en hypervisor åt de 
aktuella instanserna. 

 

Via Nova Network skapar man sedan ett internt nätverk, till exempel 10.0.0.0/24 där varje 
instans som skapas inuti OpenStack kommer att tilldelas en adress från det nätet. Dessa 
maskiner kommer enbart att kunna kommunicera med varandra från dessa adresser. Sedan 
finns det en möjlighet att allokera en så kallad floating-IP. Adresser från denna pool agerar 
som externa adresser för de virtuella instanserna och kan således ta sig ut på nätverket om 
de har både en intern och extern adress tilldelad. 
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3.3.3 Vecka 3

 

Planen för denna vecka var att expandera arkitekturen och installera en Block Storage-
komponent som skulle agera som volymdisk för användare som behöver mer volym för sina 
instanser, alternativt volymer att kunna boota ifrån, eller att lagra snapshots från instanserna. 
 

Här är det viktigt att partitionera rätt från början. Som test så delade jag upp en 200GB disk 
där 20GB är root disk, 50GB är swap disk och resterande får vara disk för volymtjänsten i 
OpenStack. Sedan gjorde jag om den resterande 130GB disken till en ny LVM-partition.  
 

Viktigt att betona två fundamentala saker för att allting ska fungera. NTP måste vara 
installerat och tid-synkat mellan noderna, annars kommer en mängd problem att uppstå med 
tjänsterna inom OpenStack. Alla tjänster måste vara knutna till en databas med rätt 
konfiguration för varje tjänst så att informationen kan lagras. 
 

När Block Storage blivit komplett installerad så skapade jag några volymer för att kolla att att 
det funkade felfritt. Testade att starta en instans från Controller-Node och knyta en 10GB 
volym som jag precis skapat från Block Storage-Node, inga problem alls, tar lite tid bara att 
skapa, och ta bort volymer på grund av den virtualisering som sker ovanpå en redan 
virtualiserad miljö. 
 

Eftersom processorn i min värdmaskin inte tillåter KVM som är en form av 
virtualiseringsteknologi som underlättar vid nested-virtualization så måste den lite mindre 
komplexa metoden QEMU användas, detta utgjorde lite restriktioner, framförallt så verkar det 
inte finnas möjlighet att ladda upp egna images till OpenStack som är i formatet .iso eller 
andra former av Live-CD images. 
 

Lösningen var helt enkelt att konvertera de image filer som jag valde att ladda upp till ett 
QCOW2 format som kan korrespondera med QEMU virtualiseringen av instanserna. 
 

Nu var miljön i princip klar, det fanns några tjänster kvar som kunde testas, bland dem så var 
Horizon (Dashboard) och Ceilometer (Telemetry) väldigt intressanta alternativ. 
 

Genom att installera och konfigurera Horizon så fanns det nu en möjlighet att hantera 
OpenStack miljön från ett webbgränssnitt med många möjligheter. Det går i princip att göra 
allting som går att göra från terminalen. Horizon kan ses som det alternativ för användare 
som utnyttjar OpenStacks tjänster, snarare än för administratören. 
 

Det andra verktyget Ceilometer är en form av analys och statistik verktyg för 
resursanvändandet globalt över den implementerade plattformen. Här kan man få intressant 
information om systemets CPU tid, hur mycket ram som har använts, eller diskutrymme som 
finns tillgängligt. Planen för detta verktyg är att försöka inkorporera det tillsammans med 
Nagios3 och köra övervakning av OpenStacks tjänster. 
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3.3.4 Vecka 4

 

Denna vecka valde jag att spela in en demo video som visar funktionerna av den nuvarande 
miljön för att sedan visa den för Göran Edin som är en av nyckelpersonerna i projektet och 
som befinner sig i Malmö.  
 

Eftersom vår kommunikation enbart sker via Skype så har det varit svårt att visa resultat från 
examensarbetet så jag spelade in en video där jag demonstrerar funktionaliteten av de 
tjänster som installerats i miljön och försökt möta kraven utifrån den disponerade hårdvaran 
och de resurser som allokerats. 
 

Under veckan har jag även undersökt möjligheterna att kontrollera tjänster inom OpenStack 
med hjälp utav ReST api och producera resultaten till en PHP sida vars apache2 server är 
knuten till Controller-Node. Det var ett krav att undersöka ifall möjligheterna fanns att styra 
OpenStack med ReST api med hjälp utav GET och POST förfrågningar för att från 
webbläsaren kunna hämta information och styra de OpenStack tjänsterna som finns 
installerade på systemet. 
 

För att demonstrera ett test så gjorde jag ett PHP skript med en “Submit” knapp som länkar 
till ett annat PHP skript som utnyttjar en cURL funktion. Det är en POST funktion som 
används för att kunna autentisera sig mot Keystone och således få ett nyckel ID, eller Token 
som det kallas för att kunna utnyttja tjänster inom OpenStack. När skriptet körs så hämtas ett 
Token ID som är knutet till användaren i 24 timmar, även en tjänstekatalog produceras som 
visar vilka tjänster som är tillgängliga. Utskrivningen på den nya PHP sidan blir således en 
JSON sträng med all denna information. 
 

Det är med hjälp utav cURL kommandon som ReST api kan styras inom OpenStack och du 
kan fullt modifiera saker som instanser, volymer, och nätverk för att sedan producera någon 
form av presentation via PHP eller något annat programmeringsspråk. Det går också att köra 
direktkommandon med hjälp utav POST, GET, och DELETE även det. Det finns ett bibliotek 
tillgängligt med alla tillgängliga parametrar för varje API version och tjänst. 
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3.3.5 Vecka 5

 

För denna vecka så har Nagios3 övervakning och integration med OpenStack varit på 
agendan och det är en viktig komponent som jag tycker är väldigt intressant att testa men 
även ett krav utifrån den uppgift som jag blivit tilldelad (Rhoton, 2014). 
 

Min initiala plan var att sätta upp en Nagios3 server på Controller-Node, för att sedan 
installera ett NRPE plugin på de resterande noderna i miljön som skulle övervakas av 
Nagios3 servern. Eftersom apache2 servern huserade på Controller-Node fick denna bli 
kärnan för Nagios3 så att jag kunde få ett grafiskt gränssnitt i webbläsaren. 
 

Installationen av Nagios3 gick som planerat och nu väntade den lite mer komplexa 
konfigurationen av tjänster som bör övervakas. Framförallt OpenStack tjänsterna är av 
intresse här. Jag lyckades lokalisera ett plugin som kunde säkerställa åtkomst till Keystone, 
dock var jag tvungen att korrigera det för att anpassa sig till min miljö. I pluginet så finns det 
ett skript som gör det enkelt att autentisera sig mot Keystone och hämta ett token på en 
intervall om 5 minuter, hämtas ett token är allt “OK”, om detta inte lyckas så skickas ett larm 
och en ny status uppdatering visas i Nagios. 
 

Den största nackdel med Nagios är att det inte finns så mycket färdiga plugins att tillgå för att 
kunna övervaka vissa tjänster med OpenStack om man vill testa saker och ting. Detta medför 
att om man väl väljer Nagios som övervakning av tjänster så måste man utveckla egna 
plugins som matchar kriterierna för de larm som man vill skapa.  
 

Dock så finns det fortfarande möjlighet att utnyttja Nagios3 för att göra efterfrågningar mot 
agenterna som är disponerade på de olika noderna för att kolla så att tjänsterna faktiskt är 
igång. 
 

Alternativet till Nagios3 är att utnyttja tjänsten Ceilometer som medför en form av övervakning 
av resursanvändningen inom OpenStack miljön, det finns även möjligheter att skapa egna 
larm utifrån limiterade preferenser för att kolla eventuell prestanda och resurser som 
används. 
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4. Resultat 

 

Under denna del av rapporten så kommer resultatet det praktiska och teoretiska arbetet kring 
OpenStack att presenteras med text och eventuella bilagor som beskriver miljön. 
 

4.1 Design

 

Designen på miljön omfattar en arkitektur med tre virtuella maskiner som agerar värd åt 
specifika OpenStack-tjänster som kan kommunicera sinsemellan. Åtkomst för administratör 
till separata noder finns genom kommandotolk, alternativt genom ett globalt webb-gränssnitt 
med åtkomst till alla noder och tillåter dig att utnyttja den utplacerade miljöns tjänster direkt i 
webbläsaren.  
 

Miljön är skalbar och innefattar möjligheten att lägga till fler virtuella maskiner som kan agera 
värd för mer prestandakapacitet och redundans. Även segregering av systemet är möjligt 
genom att dela upp noderna i så kallade regioner eller celler och på så vis begränsa 
användat av resurser och tjänster för specifika användare eller grupper inom systemet som 
administratören av miljön har bestämt. 
 

4.2 Tjänster

 

Med den utplacerade miljön och dess tjänster så finns det en möjlighet för administratörer, 
men även för vanliga användare att administrera resurser. Med de tjänster som har 
installerats så går det att skapa egna image filer utifrån det operativ som laddats upp och det 
finns möjlighet att skapa virtuella instanser med det operativ som valts. 
 

Glance tillför så kallade förbestämda “Flavors” med specifikt utrymme samt minneskapacitet 
som man knyter till maskinerna, dessa är fullt anpassningsbara och kan göras om eller göra 
nya utifrån behov. Block storage-tjänsten tillåter även användare att delge mer utrymme till 
sina instanser genom att skapa tomma volymer utifrån behov och preferens (”OpenStack 
Configuration”, i.d). 
 

Varje gång en användare skapar en virtuell instans i systemet så allokeras en intern och 
extern IP adress ur en pool av adresser via Nova Network-tjänsten. Detta tillför anslutning 
mellan instanser på samma nät, men även till ett externt nät. Policy för säkerhetsåtgärder kan 
också ställas in för åtkomst med SSH, PING och andra protokoll till instanserna. 
 

Administratörsverktyg för övervakning av systemets resursanvändning finns tillgänglig och 
kan rapportera användandet utifrån den basis som bestäms, t.ex. per dag, månad eller 
timma. Autentisering mot OpenStack sker med hjälp utav Keystone och tillåter användaren 
som efterfrågar ett Token att utnyttja de tjänster som finns tillgängliga.  
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4.3 Restriktioner

 

Den disponerade hårdvaran som angavs till följd av detta examensarbete utgjorde att 
restriktioner tillföll på val som gjordes när miljön sattes upp.  
 

Eftersom noderna i min miljö är fullt virtualiserade samtidigt som OpenStacks egna instanser 
som man skapar är virtuella så måste värdesystemets processor ha stöd för så kallad 
hardware-assisted virtualization för att kunna göra denna typ av nested-virtualization. 
Valmöjligheterna här var inte stora på grund av restriktionerna med processorn då denna 
Xeon processor som låg i en Vmware miljö inte hade stöd eller konfigurerats för HVM vilket 
gjorde att miljön inte kunde utnyttja så kallad KVM virtualisering vilket var något av ett krav 
som skulle testas med examensarbetet.  
 

Lösningen på problemet var att använda en annan form av virtualisering som kallas QEMU, 
den är väldigt lik KVM men stödjer inte nested-virtualization fullt ut lika bra som KVM gör. I 
och med denna förändring så fanns det nu en möjlighet att kunna starta virtuella instanser 
inom OpenStack med QEMU som hypervisor men upplevelsen för användaren kan 
betecknas som dålig. Dessutom så fanns det inte en möjlighet att starta upp imagefiler som 
baserades på formatet .ISO.  
 

Så för att överhuvudtaget starta .ISO filer så måste de konverteras till ett QCOW2 format 
vilket är formatet för QEMU virtualisering även om det inte är helt önskvärt och ger 
användaren en relativt slö upplevelse. 
 

På grund av att det inte fanns tillräckligt diskutrymme så fanns det inte möjlighet att testa den 
andra Storage tjänsten som heter Object Storage som normalt sett hade varit ett viktigt 
tillskott i en produktionsbaserad utplacering av OpenStack. Vanligtvis är det denna tjänst som 
tillåter företag att lagra stora mängder data som flödar inom de implementerade systemen. 
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5. Diskussion 

 

Denna del av rapporten är till för att diskutera och resonera kring planeringen och moment 
som genomförts under arbetets gång samt beskriva lite tankar bakom vissa beslut som fattats 
kring uppsättningen av OpenStack miljön.  
 

5.1 Planering

 

Planeringen som jag bestämt utifrån den disponerade uppgiften var en väldigt bra grund att 
utgå ifrån. Dock så förändrades ganska så mycket ju mer tid som passerades och jag blev 
klar relativt fort med att sätta upp en fungerande miljö utifrån den hårdvara som fanns att 
tillgå. Det enda problematiska var kritiska situationer som uppstod i och med konfigureringen 
och experimenteringen av diverse tjänster som skulle prövas vilket gjorde att saker och ting 
helt slutade att fungera. Detta gjorde att jag blev tvungen att göra en återställning på 
systemet med hjälp utav snapshots för att försöka korrigera problemen och tur nog så det 
fanns gott om tid och detta löste sig i slutändan då mestadelen av de problem som uppstod 
berodde på problem med inkorrekta kommandon eller att en del av den officiella 
dokumentationen var ofullständig. 
 

Samtidigt var planeringen uppsatt utifrån de krav som specificerats utan någon större 
kunskap om just OpenStack och nu i efterhand om en sådan planering skulle göras om, så 
finns kunskapen där för att kunna göra en solid planering av en eventuell implementation i 
framtiden. 
 

5.2 Dokumentation

 

Dokumentation har bestått av inofficiell dokumentation där jag har fört dagbok med en dag till 
dag planering. Framförallt så pekar den på vad jag har gjort för något, eventuella problem 
som har uppstått samt hur jag löste dessa problem antingen med ord eller med en länk till en 
hemsida där andra användare har stött på likartade problem och kommit fram till en 
gemensam lösning. 
 

Det är framförallt användandet av forum kring just OpenStack som har banat vägen för 
mycket av mina lösningar, framförallt då OpenStack är open source baserat och att det finns 
många krångligheter som kan ställa till med saker och ting.  
 

Det är utifrån denna dagbok samt OpenStacks officiella dokumentation och de forum som har 
anknytning till OpenStack som jag har byggt på tillräckligt med kunskap för att kunna skriva  
denna rapport. 
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5.3 Implementation

 

Med tanke på att OpenStack hade vissa krav på hårdvara och att den som jag fick 
disponerad medförde lite restriktioner så bestämde jag relativt snabbt för att implementera en 
två nod arkitektur med en Controller-Node som fick agera plattform för OpenStack-tjänster 
och sedan en Compute-Node som fick agera hypervisor åt virtuella instanser samt hantera 
nätverket internt.  
 

Eftersom jag var helt oförberedd på vad OpenStack var och hur man jobbar med det och de 
tjänster som är runt omkring så krävdes relativt mycket trial-and-error. Framförallt med Linux 
och databashanteringen där det tog någon vecka att komma in i användandet och få saker att 
fungera. Detta var framförallt väldigt viktigt med tanke på att alla tre noder baserades på 
Linux Ubuntu Server 12.04, och alla tjänster inom OpenStack utnyttjar en central eller 
segregerad databas för att lagra information. 
 

När grundplattformen var klar så utforskade jag möjligheter till en expandering, istället för att 
sätta Controller-Node som volymdistributör, så bestämde jag mig för att sätta upp en tredje 
nod med en större virtuell disk som får agera volymdistributör för användare inom OpenStack. 
 

Möjligheter finns nu så att man kan lägga till mer Compute-noder för att öka utrymmet åt mer 
virtuella instanser alternativt mer Block Storage-noder för att ge plats till mer volymer och 
med det ha möjligheten för användarna att expandera disken till sina virtuella instanser 
genom att knyta volymer till dem. 
 

Att påpeka är att denna miljö är enbart en såkallad proof-of-concept och är enbart för test och 
forskning för att kunna sammanställa en rapport kring OpenStacks möjligheter. 
Produktionsbaserade miljöer av OpenStack kräver väldigt mycket prestanda och en hel del 
planering för att kunna implementeras i den aktuella miljön där förordnade tjänster redan 
finns. I en produktionsmiljö så måste man tänka på den resursmängd som krävs för att göra 
en skalbar miljö åt användarna. Dels så krävs det mer än nog med både ram och disk på den 
underliggande hårdvaran för att kunna allokera tillräckligt med resurser så flertalet användare 
kan skapa sina egna miljöer med hjälp av OpenStack som plattform. Det viktiga här är att 
användarna kan skapa instanser och allokera mer resurser vid behov, istället för att behöva 
vara låst till en specifik storlek av ram och disk och därmed utöka prestandan vid behov. 
Detta kan givetvis modifieras och beroende på vilken typ av hårdvara man använder för 
OpenStack så kan man sätta mallar för hur mycket resurser som kan utnyttjas.  
 

Planeringen för en implementation medför alternativ, man behöver inte alla byggstenar inom 
OpenStack för att skapa en plattform, man kan utnyttja specifika delar för att tillmötesgå 
organisationens behov. Det positiva är också att OpenStack har öppen källkod så 
anpassningsmöjligheterna är stora men kräver mycket tid och trial-and-error då det finns en 
del syntaxfel och buggar även i den officiella dokumentationen. Dock så finns det möjlighet att 
skaffa kompetens och bygga upp en fungerande plattform för att sedan denna som tjänst till 
andra organisationer, likt HP med sin molnplattform Helion som är uppbyggd på OpenStack.  
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5.4 Slutsats

 

Med nästintill ingen kunskap om OpenStack så gick jag in i det här projektet med vetskapen 
om att jag skulle lära mig väldigt mycket. OpenStack är en plattform som kan vara riktigt bra 
åt företag. Framförallt då det är open source så kan ett företag sätta upp en egen miljö utifrån 
egna resurser och underhålla hårdvaran själv, samt utbilda egen personal inom det. 
 

OpenStack kan tillföra ett enormt kostnadseffektivt sätt att lösa resurshantering och 
användandet av tjänster inom ett företag eller för kunder externt om rätt spetskompetens och 
implementation utnyttjas med en god planering och struktur för kollaborering med andra 
system och tjänster. Här så finns det valmöjligheter att välja specifika hypervisors som har 
sina fördelar samt nackdelar när man ska implementera en OpenStack-plattform. 
 

För just OpenStack så är den primära hypervisorn KVM eller QEMU tillsammas med Linux-
baserade system vilket kan vara just varför man bör köra KVM. Samtidigt så finns ett visst 
stöd med Vmware ESXi och Hyper-V som är under utveckling, framförallt för att kunna göra 
en miljö med Vmware vSphere. Jämför man KVM mot exempelvis Vmware ESXi så finns det 
en del skillnader som kan vara avgörande till varför man väljer just KVM med Linux men 
varför man inte ska glömma bort Vmware då det är ett känt företag med väl etablerad 
kunskap inom virtualisering. 
 

Det positiva med KVM i kombination med Linux är att det är open source, det blir en markant 
skillnad i licenskostnader jämfört med de mer etablerade aktörerna på marknaden. Det finns 
mycket rum för egen utveckling av till exempel API-tjänster som kan användas på 
plattformen. Jämförelsevis med Vmware ESXi som i princip redan är en färdigbyggd, 
licensierad plattform med brett stöd av redan implementerade funktioner och som kör bare-
metal virtualisering direkt på hårdvaran medan KVM kräver att ett operativssystem är 
installerat. En annan stor skillnad sinsemellan är supportbiten och den dokumentation som 
finns tillgänglig. Framförallt för Vmware så finns det anställd personal som kan erbjuda 
teknisk expertis, utbildningsmaterial och certifiering medan KVM mer eller mindre saknar 
support helt och hållet och man får förhålla sig till guider och relevanta forum på internet.  
 

Det finns många valmöjligheter kring vilka system och försäljare man slutligen väljer till sin 
implementation om man väljer att gå den vägen. Etablerade företag som Red Hat och 
Canonical finns där och erbjuder kompetens och underhåll för implementationer baserade på 
Linux distributioner till förmånliga priser för sina kunder.  
 

Personligen känns det som om jag har lärt mig enormt mycket under projektets gång, inte 
bara om Openstack men även mer generellt om databashantering och Linux. 
Examensarbetet har ökat mina kunskaper inom OpenStack, vilka tjänster som kan tillföras 
och hur man kan utnyttja och konfigurera dem. Men även ett sätt att felsöka och korrigera 
problem som uppstår. 
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Ordlista 
 

 

Ord och förklaring I samma kolumn. 

 

API - Application Programming Interface. 

Ceilometer - Tjänst för OpenStack Resource Usage. 

Cinder - Tjänst för OpenStack Volume Distribution. 

cURL - Modul med kommandorad för att kunna överföra data med URL syntax. 

ESXi – Vmware Hypervisor. 

Flat Network - Nova tillhandahåller virtuella nätverk som tillåter Compute-Nodes att 
kommunicera med varandra och med det publika nätet. Alla maskiner måste ha ett privat och 
publikt nätverksinterface. DHCP sköter addresseringen. 

Flavor - Virtuella mallar med fördefinierade resurser som minne och diskvolym. 

Glance - Tjänst för OpenStack Image Service. 

Heat - Tjänst för OpenStack Template Service. 

Horizon – GUI gränssnitt för åtkomst till OpenStack via webbläsare. 

HVM – Hardware-virtual machine, virtualisering direkt på hårdvarans resurser. 

Hypervisor - Den mjukvara eller hårdvara som agerar värd åt virtuella maskiner. 

Image - Skivavbildningsfil med ett operativsystem eller snapshot. 

JSON - Textbaserat format för att utbyta data. 

Keystone - Tjänst för OpenStack Authentication. 

KVM – Hypervisor primärt för Linux-baserade system. 

LiveCD - En form av skivabildningsfil med ett färdiginstallerat operativsystem. 

LVM - Logical Volume Manager, logisk diskhantering för Linux. 

Nagios3 - Open Source övervakningsprogram. 

Nested-Virtualization - Virtualisering av en maskin inuti en redan virtualiserad maskin. 

NRPE plugin - Nagios plugin för att kunna övervaka externa maskiner med inom Nagios 
domänen. 

Nova - Nova är projektnamnet för OpenStack compute, en viktig byggsats för cloud-
computing plattformen. 

PHP - Skriptspråk främst för webbservrar. 

QEMU - Virtualiseringslösning som agerar som en emulator för operativsystem och annan 
mjukvara 
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Remote Desktop - Fjärranslutning till en annan klient. 

ReST api - Ett slags webbtjänst-API som använder ReST, eller Representational State 
Transfer. ReST är den byggnadsstil för hypermediasystem som används för World Wide 
Web. 

Snapshot – Används för backup, snapshots sparas för att ge möjlighet att återgå till en 
speciell återställningspunkt. 

Tenant - En grupp av användare, som används för isolering av åtkomst till datorresurser. En 
alternativ term för ett project. 

Token - Autentiseringsnyckeln som Keystone förser användare vid när de ska upprätta 
åtkomst till tjänster som OpenStack erbjuder. 

vSphere - VMwares operativsystem för moln-virtualisering. 
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