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Sammanfattning 
I dagens samhälle så blir vi allt mer och mer beroende av den teknik vi utvecklar, därför är det av 

större vikt att vi alltid skall ha tillgång till den information som vi behöver för att kunna göra våra 

dagliga sysslor. Detta lägger större press på att de system som utvecklas skall fungera felfritt och man 

skall ha snabba responstider för att allt ska flyta på så bra som möjligt och om det så skulle bli en 

kritisk systemkrasch så skall inte informationen gå helt förlorad. Därför har det blivit populärt att 

ändra från att ha personliga servrar till att köra allt mer och mer applikationer och information i det 

så kallade ”molnet”.  Därför är det av allt större intresse att ha koll på några av de större 

leverantörerna av molntjänster och hur man kan använda dessa för att få en bättre verksamhet.  

Därför kommer denna rapport att handla om hur ett arbete utförts på TeamNorrs begäran för att 

göra en jämförelse mellan Microsoft Azure, Google Cloud Platform och Amazon Web Services. 

Den kommer även gå igenom hur responstiderna ser ut till några av världens datacenter med en 

utgångspunkt från TeamNorrs huvudkontor i Umeå. Rapporten går även igenom hur man själv kan 

testa på Microsoft Azure, Google Cloud Platform och Amazon Web Services, och hur man i Microsoft 

Azure kan göra en så kallad ”Site to Cloud” lösning med en VPN tunnel för att kunna skapa en MSSQL 

backup i molnet. Sedan diskuteras för och nackdelar med det arbete som utförts, samt vilka 

förbättringar som skulle kunna vara aktuella i framtiden. 

 

 

 

Abstract 
 

In todays society we become more and more dependent on the technology we develop, so it 

is of greater importance that we always have access to the information we need to do our 

daily tasks. It is more pressing than ever that the developed systems should work well and 

that you should have quick response times for everything to flow as smooth as possible and 

if there would be a critical system crash, the information should not be completely lost. 

Therefore, it has become more popular to go from, having personal servers to use more and 

more applications and information in the so-called "cloud". 

That´s why it is becoming increasingly important to keep track of some of the major cloud 

service providers and how to use them to archive a better business. 

This report will be about how a work was done at TeamNorrs request to make a comparison 

between Microsoft Azure, Google Cloud Platform and Amazon Web Services. 

It will also review the response times to some of the worlds data centers with a starting point 

from TeamNorrs headquarters in Umeå. 

It also describe how you can put up your own environment to test Microsoft Azure, Google 

Cloud Platform and Amazon Web Services, and how to do a so-called "Site to Cloud" 

solution with a Virtual Private Network tunnel in Microsoft Azure, where it will also show you 

how you can create an MSSQL backup in the cloud. Then discusses the pros and cons of 

the work done and what improvements could be relevant for the future. 
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1.Inledning  
1.1 Bakgrund 
TeamNorr är ett IT-konsult företag i Umeå och Örnsköldsvik, som arbetar mot andra företag och 

privat personer för att kunna skräddarsy lösningar för just deras IT behov. 

TeamNorr har haft sedan uppstarten haft en stortillväxt som tillåtit att företaget kunnat ta på sig mer 

komplexa och mer heltäckande lösningar för dess kunder, där man i dag använder sig utav sina egna 

servrar som är allokerade i Lycksele men dom använder också en del andra molnlösningar. 

Det examensarbete som dokumenterats i denna rapport utfördes på TeamNorrs huvudkontor i 

Umeå. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att kunna ge TeamNorr en bättre inblick i vilka för och nackdelar 

som finns med de större molnleverantörerna och få veta hur snabbt information kan flöda från en 

leverantörs datacenter till en lokal server, samt hur man kan sätta upp en ”Site to Cloud” lösning för 

framtida bruk. 

Den specifikation som ställdes utav TeamNorr var följande: 

• Vilka stora leverantörer finns på marknaden? 

• Hur många datacenter har dom och var befinner dom sig? 

• Hur snabbt går det till närliggande datacenter? 

• Vad erbjuder de olika molnleverantörera? 

• Vilka fördelar/nackdelar finner man i deras portaler och funktioner? 

• Om man skulle vilja implementera en SQL backup lösning i molnet, hur går man tillväga? 
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2.Teori  
 

2.1 Molnleverantör/Cloud service provider 
Molnleverantörer kommer i många olika former och typer, men några av de största leverantörerna 

på marknaden är Google Cloud Platform (GCP), Amazon Web Services (AWS) och Microsoft Azure. 

Dessa leverantörer erbjuder att man kan få ”hyra” olika typer av tjänster och resurser från deras 

datacenter som befinner sig runt om i världen för att enkelt och snabbt kunna applicera det till en 

verksamhets vardagliga arbete, om det så bara handlar om att ha en enda maskin att arbeta mot 

eller ett helt nätverk av enheter som kan kommunicera i molnet för att bedriva någon typ av server 

eller liknande. 

 

2.2 Virtuella maskiner 
För att molnleverantörer skall kunna leverera de tjänster som de erbjuder och för att effektivisera 

utnyttjandet utav den hårdvara varje datacenter besitter så använder datacentren sig utav 

virtualisering för att kunna leverera de maskiner som kunderna begär, detta görs med hjälp av att 

datacentren använder sig utav mjukvara som kan simulera flera maskiner samtidigt på en och samma 

fysiska hårdvarumaskin. [9] 

 

2.3 VPN 
VPN är en förkortning för ”Virtual Private Network” och används för att skapa en säker anslutning 

mellan två nätverk över exempelvis Internet. Detta görs genom att skapa en så kallad ”tunnel” 

mellan det lokala nätverket till ett externt nätverk, där all trafik som skickas blir krypterad från en 

endpoint till den andra. Detta för att förhindra avlyssning på den information som skickas mellan 

nätverken. Det är vanligt att man skapar VPNer mellan exempelvis brandväggar eller routrar då dessa 

i regel har stöd för denna typ av funktion och brukar agera som en endpoint för ett nätverk. 

 

2.4 SQL och Databaser 
SQL står för ”Structured query language” och är ett programspråk för att kunna hämta och modifiera 

data i en relationsdatabas. En databas används för att kunna lagra information på ett strukturerat 

sätt, där man sedan kan använda olika replikeringstekniker för att få informationen som finns sparad 

i en databas att kopieras till en annan databas, och där igenom få en kopia av den aktuella 

informationen sparad på ett annat ställe. 

 

2.5 PSping 
PSping är ett program som är utvecklat för att kunna göra avancerade pingningar för att kunna hjälpa 

till med felsökning och kunna mäta nätverks prestanda. [19] 
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3.Metod 
 

Vid början av arbetet planerades med TeamNorr vilken information som var intressant att studera 

för olika molnleveratörer. 

Då TeamNorr AB redan har en del kunskap om molntjänster och dess leverantörer, samt redan 

arbetar med Microsoft Azure så ansågs det lämpligt att undersöka några av de större leverantörerna 

och göra en jämförelse om hur deras tjänster fungerar, kostnader, vart dom befinner sig och hur 

snabbt går det att arbeta mot de olika molnleverantörerna. Det planerades även att ingå ett praktiskt 

moment att sätta upp en fungerande lösning genom att skapa en så kallad ”Site to Cloud” koppling. 

Under arbetets gång så insågs det snabbt att detta är en värld som kontinuerligt utvecklas och nya 

funktioner implementeras, och därigenom blev arbetet väldigt mycket större än förväntat. 

Därför kommer denna rapport bara täcka en del av de gemensamma funktioner och tjänster som 

stöds av de valda molnleverantörerna. Man skall observera att det som nämns i denna rapport kan 

förändras i framtiden. 

 

3.1 Informations sökning och efterforskning av leverantörer samt registrering 
 

För att skapa en bild av vilka leverantörer som existerar ute på marknaden så går det enkelt att söka 

information på internet efter stora molnleverantörer, där man får flertalet förslag till olika 

leverantörer med olika specialiseringar så som lagringsutrymme eller att kanske driva en servermiljö. 

Många sidor refererade dock till Microsoft Azure, Google Cloud Platform och Amazon Web Services 

som stora leverantörer, samt att TeamNorr tyckte att dessa var bra kandidater att utföra en 

jämförelse med, därför valdes dessa till att bli utgångspunkt för arbetet.  [1] [2] 

Varje enskild leverantör som arbetet berör ger användaren möjligheten till att prova deras produkter 

genom att registrera ett konto via deras hemsida. (Se litteraturlista) [3] [4] [5] 

Registreringen hos varje leverantör är generellt den samma, man anger e-post konto, 

kontaktuppgifter och registrerar ett betalkort för att garantera att man är rätt person som använder 

deras tjänster. (Se bilaga 1 – Registrering för Microsoft Azure) 

 

3.2 Utvärdering av webbinterface och funktioner. 
 

Varje enskild leverantör erbjuder sin egen typ av prövotid och kostnad för deras tjänster, där man 

enkelt kan uppgradera till en fast prenumeration om man skulle vara nöjd med den tjänst  som man 

utvärderat. 

Varje leverantör har sitt egna tillvägagångsätt att tillhandahålla hur länge ett ”Trial konto” räcker och 

hur mycket krediter som en ny användare får samt vilka funktioner som skall vara tillgängliga för 

användaren. 

I vissa fall kan man få full tillgång till en leverantörs tjänster och funktioner där man får välja och 

vraka hur man vill, men att man betalar för allting som används under en månad. 
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Hos en annan leverantör kan man vara begränsad till vissa funktioner eller en begräsning i antal 

virtuella maskiner som kan implementeras en lösning, dock kan prövotiden vara längre, tex upp till 

ett år. 

Då ett konto skapats hos en molnleverantör så får man tillgång till deras webbinterface för att kunna 

hantera de resurser och funktioner som de erbjuder, där man enkelt kan navigera i dess  menyer för 

att komma åt deras funktioner och tjänster. Hur lätt man hittar i de olika menyerna är beroende på 

vilken leverantör man använder, samt hur man själv som person uppfattar de olika menyerna. 

Varje leverantör brukar ha en liten ”kom igång” guide som tillåter att användaren blir mer bekväm i 

att navigera i deras portal för att enkelt kunna hitta till de funktioner som kan vara utav intresse. 

Men det finns även mer specifika manualer på respektive leverantörs hemsida som beskriver vad 

varje funktion kan användas till och hur man går tillväga för att använda den valda produkten.  

För att göra det enkelt brukar generellt varje leverantör ha en ”översikts” sida för att se vilka resurser 

som allokerats av användaren, hur mycket det kostar och i vilket datacenter som resursen befinner 

sig i, vilket i sig kan vara en mycket uppskattad funktion då det kan underlätta för användaren att få 

en överblick över vad hon/han använder 

Något som var av intresse för det här arbetet var att varje molnleverantör tillåter att användaren kan 

skapa virtuella maskiner i varje specifikt datacenter som befinner sig på olika platser runt om i 

världen, tex om användaren skulle vilja skapa en maskin i USA, så kunde man välja ett datacenter 

som befinner sig i den önskvärda regionen och implementera en maskin där.  

Några av de funktioner som de tre valda molntjänstleverantörerna erbjuder är att skapa virtuella 

nätverk för att enkelt kunna koppla ihop olika virtuella maskiner, skapa lagringsutrymmen i molnet, 

lägga upp VPN tunnlar, skapa och hantera databas lösningar samt ge olika verktyg för att kunna 

utveckla nya applikationer. 

Detta är bara några av de funktioner som erbjuds av de nämnda molntjänsteleverantörerna och det 

är en konstant utveckling på vilka funktioner som kommer finnas i molnet, så detta kan förändras 

med tiden. 

 

3.3 Val utav molntjänst leverantör och hastighets test till olika datacenter. 
 

Efter att ha testat på de olika leverantörernas webbinterface och blivit bekväm med att navigera i 

deras portaler så kan det vara av intresse att testa på några av deras funktioner, något som ansågs 

viktigt var att testa på att skapa en virtuell maskin för att se hur själva genomförandet gick till. (Se 

bilaga 2)  

Vid arbetet utvärderades alla portaler med en del av de funktioner som erbjöds, men vi valde att 

fokusera mera på Microsoft Azure då TeamNorr redan använder Microsoft som deras lösning. 

Microsoft håller även på att introducera en ny webbportal för Azure, så då valdes det att använda 

den gamla portalen eftersom den ansågs lättare att navigera i.  

Då man skapat en virtuell maskin så fick man tillgång till dess globala Ipaddress vilket är en PAT 

översättning mot en endpoint i Microsoft Azure, då TeamNorr ville veta hur snabbt det gick till olika 

datacenter så vart det intressant att försöka pinga den nya virtuella maskinen. Eftersom det var en 

PAT-översättning så gick det inte använda det vanliga ping kommandot och därför valde man att 

använda ett program som heter PSping. [16] [17] [18] [20] [21] 
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För att få reda på en port som var öppen på den nya maskinen så kunde man ladda ner en 

fjärrstyrningsfil till den virtuella maskinen och högerklicka på den och sedan välja ”redigera” så får 

man både Ipaddressen och portnummer till den virtuella maskinen. 

Det kommando som användes för PSping i kommando prompten var liknande ”psping.exe -n antal 

ip-address:port” detta tillät att man kunde pinga den virtuella maskinen med valfritt antal iterationer 

och få ett medelvärde. 

Detta repeterades för alla datacenter i Microsoft Azure som kunde registreras samt för de tre 

närmaste datacentren i GCP och AWS. [6] [7] [8] 

 

3.4 Implementation av lokal server och koppling till Microsoft Azure  
 

Det som ansågs som den viktigaste delen av den specifikation som TeamNorr hade angivit var att 

kunna skapa en SQL backup lösning i molnet, där molnet i detta fall är Microsoft Azure.  

Detta gjordes genom att installera en lokal server med Windows server 2016 hos TeamNorr, där man 

sedan valde att använda sig utav MSSQL som databas för att kunna skapa en replikering till den 

databas som kom att vara en backup i molnet. (Se bilaga 4 - MSSQL) 

För att kunna koppla en lokal server till en server som man lagt upp i Microsoft Azure, så använder 

man sig utav en VPN tunnel mellan det lokala subnätet till det virtuella subnätet som skapades i 

Azure. (Se bilaga 3 - Hur man skapar ett virtuellt nätverk med en VPN gateway i Azure). [10][12][13] 

Något som är viktigt att tänka på då man har skapat ett virtuellt nätverk är att de virtuella maskiner 

som man kanske gjort tidigare kommer inte vara en del av det virtuella nätverket. 

Så att föredra är att skapa det virtuella nätverket först och sedan skapa de maskiner man skall 

använda sig utav. I processen då man håller på att ska skapa en ny virtuell maskin så finns det ett steg 

där man får välja region, istället för att man väljer en region tex Europe North så väljer man det 

virtuella nätverket man skapat så kommer dem att kopplas ihop. 
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4.Resultat   
4.1 Molntjänstleverantörer 
Det resultat som visat sig av den jämförelse skett mellan de testade molntjänstleverantörera är att 

de funktioner som har använts har kunnat implementeras i samtliga fall, där det skiljer sig åt hur 

gränssnittet ser ut på enskilda webbportaler. 

Man kan även konstatera att det skulle behövas ytterligare jämförelser för att hitta större skillnader 

mellan de olika leverantörerna och att det som kan fastställas är att varje leverantör har sitt egna sätt 

att förhålla sig till vad man kan kalla en prövotid, där det skiljer sig i både tid, utbud av tjänster och 

kostnad av dessa. Dock har det inte ansetts som viktigt att kunna avgöra specifikt vad varje enskild 

implementation skulle kosta då skillnaden varit så liten och att tiden ej räckt til l för att kunna utföra 

en sådan jämförelse, detta skulle dock kunna vidare utvecklas i framtiden. 

Prövotiderna ser ut som följande: 

Microsoft Azure 

En månads trial konto – 1600sek i krediter. 

Man betalar för allt som används. 

 

Amazon Web Services 

Free tier – gratis hela tiden, stor begränsning på vad som kan göras, om användningskvot överstiger 

så betalar man. 

12 månader – större utbud dock fortfarande begränsat utbud, betala om man överstiger kvot.  

Full – betala för de tjänster som används. 

 

Google Cloud Platform 

12 månader trial konto – 300 dollar (2 603,10sek, hämtat 26/5 - 2017 från valuta.se) 

Man betalar för allt som används. 

 

4.2 Hastighet test till olika datacenter 
 

Med hjälp av verktyget PSping har man kunnat konstatera att det skiljer sig i hastighe t till olika 

datacenter runt om i världen med utgångspunkt från TeamNorrs kontor i centrala Umeå. [6] [7] [8] 

Vilka hastigheter som uppnåtts har kunnat fastställa genom att få ett medelvärde där varje virtuell 

maskin fått en uppkoppling via TCP där man sedan testat att skicka 30 IP-paket per maskin och 

beräknat tiden tills man fått svar. Bara vissa maskiner i GCP och AWS har testats, medans samtliga 

maskiner i Microsoft Azure testades då man lagt större vikt vid denna leverantör.  

De specifika resultaten är följande: 
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Microsoft Azure 

Central US (Iowa): 152.739ms  UK West (Cardiff):50.30ms 

South Central US (Texas): 149,263ms  UK South (London): 50.96ms 

Brazil South (Sao Paulo): 228,532ms  West Central US(kalifornien): 171.16ms 

North Europe (Irland): 58.876ms  West Us 2 (??): 187.231ms 

West Europe(Nederländerna): 44.404ms   Canada Central (Toronto): 133.87ms 

Southeast Asia (Singapore): 211.457ms  South India (Chennai): 177.154ms 

Japan West (Osaka): Kunde inte skapa.  West India (Mumbai): Kunde inte skapa. 

Japan East (Tokyo, Saitama): 270.501ms  Central India (Pune): 160.869ms. 

Australia South East (Victoria): 322.311ms  Australia East (N-South Wales): 314,732ms 

 

Amazon Web Services 

Ireland: 52.42ms 

Frankfurt: 41.32ms 

London: 44.75ms 

 

Google Cloud Platform 

St Ghislain – Belgien 

Europe-West1-b: 40.80ms 

Europe-West1-c: 43.23ms 

Europe-West1-d: 40.57ms 

 

4.3 MSSQL backup i Microsoft Azure. 
 

Man har lyckats bevisa att det går att skapa en backuplösning med hjälp av de givna 

molnleverantörerna, detta genom att i detta fall lägga upp en lokal server med MSSQL och koppla 

denna till en virtuell maskin i Microsoft Azure medhjälp utav en VPN tunnel för att koppla ihop det 

lokala subnätet med det virtuella subnätet i Microsoft Azure. 

Där den lokala MSSQL databasen sköter hanteringen av en snapshot replikering som speglar den 

lokala databasen till databasen som ligger uppe i molnet under specifika tids intervall. 
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5.Diskussion   
 

Det som är intressant med molntjänsteleverantörer är att det blivit så populärt de senaste åren och 

kommer mest troligen att fortsätta växa i framtiden. Därför har detta arbete varit både givande och 

intressant för deltagande part, att praktiskt få arbeta med en molnleverantör för att ta fram en 

lösning och sedan implementera den från grunden är något som kan anses vara viktigt för personer 

inom IT med inriktning mot nätverk och kommunikation. 

Resultaten av det arbete som utförts är till mesta del givande för mig som skrivit detta arbete, då 

TeamNorr redan är familjär med molntjänster och dess leverantörer men med tanke på att det är en 

väldigt stor utveckling i dessa portaler och tjänster så tror jag att det även att det tillviss del varit 

givande för dem, tillexempel den hastighets koll som utfördes, hade företaget själva inte utfört dock 

finns det en sida som beskriver en ungefärlig hastighet. (Se litteraturlista) [11] 

Detta kan ju vara av intresse att veta om man har tidskritiska applikationer som inte klarar av någon 

större fördröjning.  

Något som hade kunnat göras bättre är att om man bara hade velat haft en backup till en SQL 

databas så har alla leverantörer särskilda funktioner för detta, så det hade av praktiska skäl kanske 

gått smidigare att implementera det där.  

Dock tyckte jag personligen att det skulle vara mer intressant att kunna se hur man kunde få en 

”generell” lösning för att koppla ihop en lokal maskin till en maskin uppe i molnet, sedan vilka 

applikationer som man använder spelar ingen roll. 

De nackdelar som anses som viktiga är att det tar väldigt lång tid att kunna genomföra ett ”speed 

test” då man måste skapa en maskin i varje datacenter, dels konfigurations tiden, sedan själva 

uppläggningstiden så blir det väldigt snabbt många timmar som bara försvinner, därför har jag vid 

arbetet bara installerat en maskin en gång per region och sedan testat hastigheten, därför hade det 

kunnat varit intressant att testa ifall det skiljer sig något i hastighet om man installerat om maskinen 

på samma region. 

En annan nackdel och detta var nog bundet till trial kontot, men det var att man kan bara hantera ett 

visst antal ”cores” eller kärnor åt gången, vilket gjorde att du kanske kunde ha upp till tre maskiner 

som läggs upp samtidigt och sedan för att du skall kunna lägga upp nästa maskin så måste man ta 

bort en av de andra innan man kan påbörja nästa installation. 

Det hade även varit av intresse att få testa på en riktig licens till Microsoft Azure, detta lades som en 

beställning till företaget, men leveranstiden var upp till 3 veckor och därigenom så fanns inte tiden 

att tillgå. 

Hade det även funnits tid till att utforska de andra leverantörerna mer noga så hade man fått en 

bättre bild av vad dom kan erbjuda och fått en mer rättvis bild av vad och hur varje leverantör kan 

prestera, så detta kan vara något som man kan utveckla i framtiden. 

Det gick inte att skapa maskiner i två av de testade regionerna, vad detta kan bero på vet jag inte, 

men jag antar att dessa datacenter kanske inte är helt installerade och klara för att användas ännu.  
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Bilaga 1 – Registering för Microsoft Azure 

Besök sidan https://azure.microsoft.com 

 

 

Klicka sedan på ”Kostnadsfritt konto” uppe i högra hörnet. 

 

 

På den andra sidan, välj ”Börja kostnadsfritt”. 

 

https://azure.microsoft.com/
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Välj sedan att antingen att ”Skapa ett nytt Microsoft-konto” om du saknar ett konto, 

annars logga in med ett befintligt konto. Sedan kommer man till registreringsprocessen. 

 

 

Fyll i informationen saknas, land, för och efternamn, epost, telefon och tryck ”nästa”. 
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Välj landskod och registrera ett telefonnummer du kan bli kontaktad på. Sedan tyck på 

”skicka sms” eller ”ring mig”. Så kommer du få en registreringskod som du sedan kan 

fylla i. Tryck sedan på ”Verifiera kod”. 

 

 

Fyll i informationen som saknas och tryck ”Nästa”. 
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Kryssa i att du godkänner avtalet och välj ifall du vill att Microsoft skall få använda dina 

uppgifter till att skicka information eller erbjudanden. Tryck sedan på ”Registrera dig” 

 

 

Då registreringen är klar så kan du trycka på ”Kom igång med din Azure-prenumeration” 

På nästa sida finns det en knapp längst upp i högra hörnet som heter ”Portal” klicka på 

denna för att komma in till Webbinterfacet för Microsoft Azure, eller så kan man besöka 

adresserna: 
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https://portal.azure.com – Den nya portalen 

https://manage.windowsazure.com – Den gamla portalen 

Grattis, då detta är gjort har du registrerat dig för Microsoft Azure och du kan komma 

igång med deras molntjänster där du har en prövotid på en månad och 1600kr i krediter 

att prova med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 – Installation av en virtuell maskin i Azure. 

Logga in i Microsoft Azure för att kunna skapa en ny virtuell maskin. 

 

I Azures portal så väljer du i sidopanelen ”Virtual Machines”. 

https://portal.azure.com/
https://manage.windowsazure.com/
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Tryck sedan på ”Create a Virtual Machine”. 

 

 

Sedan får man alternativ att antingen göra en ”Quick Create” eller ”From Gallery”, där 

man får specificera maskinen mer i detalj. I denna guide visas From Gallery. 
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Välj sedan valfritt vilken typ av det operativsystem du vill använda, i detta fall vart det 

”Windows Server 2016 Datacenter”. Tryck sedan på pilen nere i högra hörnet, kommer 

kalla detta ”Next” i fortsättningen. 

 

 

Välj sedan version av operativsystemet och skriv in vad maskinen skall kallas i Microsoft 

Azure. (Detta bör vara ett unikt namn, då det kommer påverka nästa sida). 



17 
 

Under ”Tier” så kan man välja antligen ”Basic” eller ”Standard”, detta avgör vilka typer av 

hårdvara som skall vara tillgänglig för den virtuella maskinen man håller på att skapa. 

Välj sedan ”Size” för att specificera hur många kärnor och hur stor minnes mängd som 

skall allokeras till den nya maskinen.  

Ange därefter ”Username och Lösenord” för användarkontot som skall skapas på den 

virtuella maskinen. Och tryck på next. 

 

 

Det namn som fylldes i ”Virtual machine name” på föregående sida påverkar vad som 

står i ”Cloud service DNS name” på denna sida, se till att denna är unik. 

Välj sedan vilken region eller det nätverk som den virtuella maskinen skall befinna sig i. 

Du får även alternativ att skapa endpoints, vilket öppnar portar för den specifika 

maskinen, detta kan vara bra om du vill till exempel köra MSSQL. 

Och tryck sedan på Next. 

 



18 
 

 

Lägg till om man vill ha några tillägg annars tryck på ”Complete” knappen nere i högra 

hörnet. 

 

Den virtuella maskinen börjar sedan skapas för användaren, detta kan ta en stund. Man 

kan se hur det går genom att kolla under ”Status”. 
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Då maskinen har fått statusen ”Running” så är den klar och kan användas, för att ansluta 

till maskinen kan man ladda hem en remote deskop genväg genom att trycka på 

”Connect” på menyn som är längst ner. Spara ner och kör filen, så kommer den att 

skapa en anslutning till maskinen där man sedan får ange det användarnamn och 

lösenord som man angivit i tidigare. Om det kommer upp några frågor om certifikat så 

svara ”ja” på dessa. 

Grattis du har lyckas skapa en ny virtuell maskin i Microsoft Azure som du sedan kan 

experimentera med. 

 

Bilaga 3 – Hur man skapar ett virtuellt nätverk med en VPN gateway i Azure. 

Genom att skapa ett virtuellt subnät så kan man gruppera in virtuella maskiner som kan 

ha tillgång till varandra, men även så behövs de virtuella subnäten för att kunna skapa 

en VPN anslutning till ett lokalt nätverk. 
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I menyn till vänster, leta åt ”Networks” och tryck på pilen (next) för att börja skapa ett 

virtuellt nätverk. 

 

 

Fyll i namn för vad du vill kalla det virtuella nätverket i Azure, samt välj vilken region som 

du vill att det virtuella nätverket skall finnas i. 
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För att kunna skapa en VPN tunnel mellan ditt lokala nätverk och ditt virtuella nätverk i 

Microsoft Azure så skall man kryssa i rutan ”Configure a site-to-site VPN”, Tryck sedan 

på next. 

 

Ange sedan ett namn för ditt ”Lokala” nätverk, och ange IPaddressen till din lokala VPN 

enhet, om det så är en router eller en brandvägg, då det finns flertalet leverantörer av 

nätverksutrustning och hur dessa skall konfigureras för VPN, så jag hänvisar till att du 

kollar med leverantören av den specifika enheten. 

För att lätt hitta vilken global Ipaddress du använder besök ”www.whatsmyip.org” 
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Sedan under ”Starting IP” så skall du ange det subnät som du lokalt sitter på, tex ett 

vanligt alternativ är 192.168.0.1, detta hittar du under dina lokala nätverks inställningar. 

Välj även ”CIDR (address count)” till /24. Tryck sedan på next. 

 

 

Konfigurera sedan vilken address rymd du vill ha för det virtuella nätverket och hur du vill 

att dina subnät skall se ut. Tryck sedan på ”Add gateway subnet” och tryck på next. 
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Vänta sedan tills det virtuella nätverket är skapat, då nätverket är uppe så skall en 

gateway konfigureras för att få VPN tunneln att börja fungera. Tryck på det nyligen 

skapade virtuella nätverket. 

 

 

Tryck sedan på ”Dashboard” 
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Tryck sedan på ”Create Gateway” och välj ”dynamic routing” och tryck sedan på ”ja” att 

du vill skapa en gateway. Vänta sedan tills den har skapat gatewayen, detta kan ta en 

stund. 

 

 

 

Då gatewayen är skapad så har den fått en Ipaddress, det är den som din lokala VPN-

enhet skall peka mot, man kan även trycka på ”manage key” för att få upp vilken 

gemensamt delad nyckel det är som skall vara konfigurerad på båda sidorna av VPNen. 

Men viktigast av allt, man kan trycka på ”Download VPN Device script” för att få ett 

dokument som säger exakt vilka inställningar som skall användas för att få VPN tunneln 

att fungera. Välj ungefär vilken enhet som passar bäst och ladda hem detta dokument 

och läs igenom den nödvändiga informationen och ställ in din VPN-enhet efter det som 

angetts. 

Grattis efter detta har du skapat en VPN tunnel mot Azure från din lokala site, ett tips kan 

vara att testa pinga från din lokala maskin upp till den virtuella i molnet. Kom ihåg att 

stänga av brandväggen ifall du skall testa ping! 
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Bilaga 4 – Hur man skapar en Publication/subscription i MSSQL 

1. Installation av MSSQL – Detta skall göras på två maskiner för att skapa en 

backup. 

Ladda hem MSSQL och starta installationen. 

 

 Välj ”Custom” då installationen påbörjats. 
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Välj sedan vart MSSQL skall installeras. Och tryck på ”Install”. 

 

Efter installationen kommer du till en ny ruta där du kan välja ”Installation” i menyn till 

vänster. 

Tryck sedan på ”New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing 

installation”. 
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Välj sedan den utgåva av MSSQL du har tillgång till och ange produktnyckel om du har 

en sådan. I detta fall användes ”Evaluation“. Tryck sedan på next. 

 

Kryssa i att du accepterar licensavtalet och tryck på next. 
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Kryssa i om du vill ha uppdateringar från Microsoft (optional) och tryck på next. 

 

 

 

Du kommer till en lista där du kan välja vilka delar av MSSQL du vill installera, välj 

”Database Engine Services” och ”SQL Server Replication”. 
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Namn ge instansen av MSSQL eller kör med default och tryck nästa. 

 

 

 

 

Tryck på nästa. 
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Använd ”Mixed mode” och tryck på ”Add Current User” för att ge användaren rättighet till 

databasen. 

 

 

 

 

Tryck på ”Install” och vänta tills den installerat klart. 
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Tryck ”Ok” och sedan på ”Close”. Starta sedan om datorn. 

 

 

 

 

Starta installations filen igen och välj ”installation” i vänstra menyn. Tryck sedan på 

”Install SQL Server Managment Tools”. 
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På webbsidan tryck på ”Download SQL Server Managment Studio 17.1” och ladda ner 

och kör filen. 

 

 

 

På rutan som kommer upp, tryck ”Install” och vänta på att den skall ladda ner och 

installera Microsoft SQL Server Managment Studio. 
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Då den installerat klart tryck på ”Restart” och låt datorn starta om. 

Efter det har du installerat alla verktyg som behövs för att skapa en databas och göra en 

replikering. 

 

2. Skapa en Publication på den lokala servern 

Börja med att göra en mapp som heter ”Share” under C:\ och ge dela ut den via 

nätverket och gör så att ”Everyone” har alla rättigheter till den. 
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Starta programmet ”Microsoft SQL Server Managment 17”. 
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Starta programmet ”Microsoft SQL Server Managment 17”. 

Då den startat programmet kommer den själv fylla in informationen om den server som 

den just installerat, så det är bara att trycka ”Connect”. 

 

 

Högerklicka sedan på ”databases” i menyn till vänster och välj ”New database…” 
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Namn ge den nya databasen och tryck på ”Ok”. 

 

 

Då den nya databasen är skapad, så kan man dubbel klicka på databases i menyn, så 

kommer den nya databasen att ligga där under.  
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För att sedan fylla databasen med information kan man generera slumpmässig data från 

någon webbsida, förslagsvis http://generatedata.com/ [15] 

Sedan går det att importera denna genom att höger klicka på databasen och välja ”tasks 

-> Import data…” 

 

 

Följ Import / Export wizarden tills du lyckats generera data i en tabell liknande. 

 

http://generatedata.com/
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Starta sedan ”Snapshot Agent” genom att högerklicka på den i menyn till vänster och 

tryck på ”Start”, svara sedan ”Yes” på frågan. 

 

 

Gå sedan in på ”Replication -> Local Publication -> New Publication…” 
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Tryck Next. 

 

Tryck Next. 
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Välj, “No, I will start the SQL Server Agent Service manually” och tryck next. 

 

 

Under “Snapshot Folder” Skriv in sökvägen till den mapp som vi skapade tidigare. 
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Tryck Next. 

 

 

Välj ”Snapshot Publication” och tryck nästa. 
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Kryssa i de tables du vill replikera och tryck next. 

 

Tryck next. 
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Kryssa i ”Create a snapshot…” och “Schedule the Snapshot…” sen trycker du på 

“Change…” 

 

Välj den tid du vill att den ska köras och tryck ”Ok”. 
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Tryck next. 

 

Tryck på ”Security Settings…” 
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Välj ”run under the SQL Server Agent Service….” Och tryck på “Ok” 

 

Tryck på next. 
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På “Publication Name” fyller du in vad du vill kalla den nya publikationen och trycker 

“Finish”. 

 

Tryck på ”close” 

Grattis du har skapat en publikation. 

 

3. Att skapa en Subscription till Azure servern från den lokala servern. 

Börja med att gå in i servern som ligger uppe i molnet. 
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Skapa en ny användare i MSSQL i Azure. 

 

Ange användarnamn och lösenord samt kryssa i ”SQL Server Authentication” samt om 

man vill kan man tabort att lösenordet måste bytas efter en tid eller att det måste bytas 

på nästa påloggning. Tryck sedan på fliken ”Server Roles” i menyn till vänster. 
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Kryssa i ”Sysadmin” och tryck ”Ok”. 

 

 

Nästa moment som måste göras är att man måste manuellt lägga in ett DNS uppslag för 

den lokala maskinen så den kan hitta till servern i Azure, då MSSQL inte tycker om att 

man anger Ipaddressen i ett visst moment under installations processen så måste detta 

göras. [14] 
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För att göra en manuell DNS entry, gå till ”C:\Windows\System32\drivers\etc\” och öppna 

filen ”hosts” med anteckningar. 

Lägg sedan i en entry längst ner med IP addressen och namnet på servern som finns 

uppe i Azure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapa sedan en ny Subscription i menyn i Microsoft SQL server managment studio. 

 

Gå till ”Replication -> Local Subscription -> New Subscriptions…” 
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Tryck Next. 

 

 

Tryck Next. 
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Välj “Run all agents at the distributor” och tryck next. 

 

 

Tryck på “Add SQL server Subscriber…” 
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Specificera till vilken server som du vill skjuta ut subscription till, det är här vi behöver 

DNS uppslaget samt användar kontot som vi gjorde tidigare. 

 

Tryck på ”New database” 
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Fyll i valfritt databas namn för backup databasen och tryck på ”OK”. 

 

Och tryck på next. 
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För att hantera Distrubutions agent säkerheten tryck på den lilla knappen. 

 

 

Ange ”run under SQL server agent service account” samt under ”connect to Subscriber” 

ange användarnamn och lösenord för användarkontot som vi skapade tidigare och tryck 

på ”ok”. 
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Tryck på next. 

 

 

Tryck på ”Define Schedule”. 
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Välj det intervall som du vill att subscriptionen skall förnyas och tryck på ”OK”. 

 

 

Tryck på next. 
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Tryck på Next. 

 

 

Tryck på next. 
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Tryck på Finish. 

 

 

 

Tryck på ”Close”. 

 

Grattis du har just skapat en fungerande replikation från en lokal server till en server 

uppe i Microsoft Azure. 


