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Sammanfattning 
Privatpersoner och småföretag lagrar en allt större del av sina dokument och bilder digitalt och 
risken för att oersättlig data försvinner är överhängande. SpeedDisk angriper problemet genom att 
erbjuda en internetbaserad lagrings- och backuplösning. Väl installerat och konfigurerat arbetar 
programmet helt autonomt och bevakar och sparar kopior av innehållet i valda kataloger. 

Programmet jobbar mot Amazon S3, en av världens största datalagringstjänster. Genom att arbeta 
med flera samtidiga anslutningar kan SpeedDisk uppnå en överföringshastighet som vida överstiger 
den hos jämförbara konkurrenter. 
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Abstract 
Individuals and small companies store a growing portion of their documents and pictures digitally. 
The risk of losing irreplaceable data in these cases is imminent. SpeedDisk addresses the problem 
by offering an Internet-based storage and backup solution. Installed and configured the program 
works autonomous and monitors and saves copies of the content in selected folders. 

The program uses Amazon S3, one of the largest data storage services in the world, to store the 
data. By using several concurrent connections SpeedDisk can achieve a transfer rate well exceeding 
the transfer rates of comparable competitors. 
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Förord 
Den här rapporten är en del av det examensarbete på kandidatnivå som vi utfört under 
vårterminen.  Det har tagit mycket tid i anspråk men också varit enormt intressant och roligt. 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Jerker Bengtsson för värdefulla tips och kommentarer 
under arbetets gång. Vi vill också tacka Mikael Öhrén på Lumik Enterprise för hans engagemang i 
projektet. 

 

Tack Kristina för att du har stått ut med mig och tagit hand om våra barn under den här intensiva 
perioden. Du är underbar! 
/Ludvig 
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1 Inledning 

1.1 Problemdefinition 

För var dag som går ökar informationsmängden i vårt samhälle. Huvuddelen av alla dokument och viktiga data 
lagras idag digitalt. Privatpersoner som för några år sedan hade sina fotografier i pappersalbum har i allt större 
utsträckning bilderna på en persondator. 

Små företag har traditionellt haft sin bokföring i ett antal pärmar. Även det har idag nästan helt förändrats. Långt 
vanligare är att hela bokföringen hanteras med datorer och sparas digitalt. Ett annat exempel är företag som 
arbetar med mekatronik. De har ofta stora CAD-filer som representerar hundratals arbetstimmar. 

Problemet är att lagringsmedierna som används inte håller för evigt. En studie vi har tagit del av visar att 
livslängden hos hårddiskar är betydligt kortare än den tillverkarna uppger [49]. 

Problemen är dessutom fler än så. Brand, stöld och skadegörelse är en typ av fysisk åverkan som riskerar att göra 
den lagrade informationen otillgänglig. Utöver det har vi risken för virus och dataintrång. En illvillig person som 
kommer åt ett datorsystem kan snabbt radera värdefull data. 

För medelstora och stora företag finns bra och rimliga lösningar på problemet. Företagets IT-avdelning kan 
installera centrala servrar och bandbackupsystem. Med fasta rutiner går det sedan att säkerställa att data inte går 
förlorad. En sådan lösning är på grund av de höga kostnaderna inte rimlig för små företag och framförallt inte för 
privatpersoner. 

Marknaden för backuplösningar riktade mot privatpersoner och småföretag växer i en allt snabbare takt. Den 
tydligaste trenden är att allt fler erbjuder internetbaserade lösningar. 

1.2 Syfte 

Syftet med SpeedDisk är att erbjuda marknaden en produkt som löser problemen definierade i avsnitt 1.1. 
Företaget Lumik Enterprise behöver en bra produkt för att kunna konkurrera på marknaden och det här arbetet 
avser lägga grunden för ett en sådan produkt. 

SpeedDisk ska jobba mot en redan nu säker och väl beprövad lagringslösning, bestående av flera geografiskt 
åtskilda datacenter. På det sättet kan SpeedDisk erbjuda en stor säkerhet och trygghet trots att företaget i sig är 
litet. 

Med ett enkelt och genomtänkt användargränssnitt utan onödiga funktioner får kunden en produkt som är 
lättanvänd och överblickbar. 

SpeedDisk ska utvecklas med privatpersoner och småföretag i åtanke, då det i första hand är dessa slutkunder som 
är i behov av enkla billiga lösningar för backup. Typfallet med ett mekatroniskt företag ska beaktas och det är 
viktigt att SpeedDisk fungerar som en bra lagringsplats för CAD-filer. 

Till sist ska SpeedDisk vara snabbt. För att erhålla en hög överföringshastighet bör flera samtidiga anslutningar 
öppnas mot datalagringstjänsten Amazon S3. Tekniken diskuteras i avsnitt 2.1.3. 

1.3 Konkurrenter 

Marknaden för datalagringslösningar är normalt sett inte tillgänglig för små företag som Lumik Enterprise. Men 
tack vare backend-tjänsten Amazon S3 är det ändå möjligt för små utvecklare att erbjuda en konkurrenskraftig 
lösning. 

Det finns många aktörer på marknaden för internetbaserad backup. Vi har valt att titta närmare på de största 
internationella aktörerna samt de flesta som verkar på den svenska marknaden. I Bilaga 1 finns en 
sammanställning över dessa. 

Som bilagan visar kommer SpeedDisk kunna erbjuda ett bättre pris än de flesta konkurrenterna. Om vi ställer upp 
kriteriet med historikfunktion, nätverksenhet och automatisk backup är det endast ElephantDrive, JungleDisk och 
IBackup som erbjuder det i dagsläget. Av de tre kommer SpeedDisk kunna vara billigare än IBackup, men inte 
billigare än ElephantDrive och JungleDisk. 
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ElephantDrive har sin nätverksenhet i betastadiet. Det framgår inte tydligt när en fil är uppladdad eller ens att 
programmet är aktivt. JungleDisk har en väl fungerande nätverksenhet men med relativt dålig prestanda (se Bilaga 
4). 

1.4 Krav och avgränsningar 

I samråd med företaget Lumik Enterprise har vi bestämt oss för att produkten ska ha ett begränsat antal 
funktioner. I den framtagna kravspecifikationen (Bilaga 2) finns en tydlig distinktion mellan baskrav och önskvärd 
extrafunktionalitet. 

De viktigaste kraven på produkten är följande (baskrav): 

• Klara att ansluta en nätverksenhet i Windows XP och Windows Vista. 

• På enheten ska filer och mappar kunna läsa, skrivas och raderas. 

• Filerna och mapparna ska lagras med Amazon S3. 

• Produkten ska vara enkel, tydlig och lätt att använda. 

• Det ska finnas en lokal cache som gör att produkten kan jobba asynkront mot Amazon S3. 

• Anslutningen till Amazon S3 ska alltid vara krypterad. 

I Bilaga 2 finns den kompletta kravspecifikationen som även visar den önskade extrafunktionaliteten. 

2 Bakgrund 

2.1 TCP 

I det här avsnittet tittar vi på hur TCP fungerar och hur det har utvecklas successivt. TCP står för "Transmission 
Control Protocol" och är ett protokoll för tillförlitlig dataöverföring mellan två värdar i ett paketbaserat nätverk 
[3]. 

2.1.1 Historik 

En grupp viktiga dokument i Internets utveckling kallas RFC vilket står för "Request for comment". Dokumenten 
redovisar förslag på protokoll och förbättringar. Dokumenten har olika status och de viktigaste dokumenten 
tilldelas statusen "Standard". 

Den första RFC som behandlar protokollet TCP är RFC 675 [2] och publicerades i december 1974. Dokumentets 
status som RFC är dock okänd [4] och det första dokumentet med statusen "Standard" är RFC 793 [3]. 
Dokumentet tar upp den grundläggande funktionaliteten i TCP och är ett av de mest fundamentala dokumenten 
när det gäller TCP [1].  

Nästa viktiga dokument är RFC1122 [5] som beskriver länklagret, nätverkslagret och transportlagret (TCP och 
UDP) på Internet. I dokumentet ser författarna över TCP-standarden från RFC 793 [3] och rättar till en del 
buggar [1]. 

I RFC 2460 [6], som specificerar IPv6, finns i avsnitt 8 förslag på hur TCP ska uppdateras för att hantera 
kontrollsummeberäkningar med IPv6 på ett korrekt sätt. RFC 2474 [7] visar hur ett fält i TCP-huvudet (DS-fältet) 
kan användas för att ge olika paket olika prioritet när det hanteras av en nätverksnod. 

RFC 2581 [8] som publicerades 1999 beskriver hur TCP:s mekanismer för paketstockningar fungerar: långsam 
start, undvikande av paketstockningar, snabb återsändning och snabb återhämtning. RFC 2675 [9] publicerades 
samma år och beskriver hur IPv6s jumbogram bör hanteras i TCP. 

RFC 2873 [10] som publicerades året efter försöker lösa en konflikt mellan RFC 793 och RFC 2460 som uppstod 
i och med implementationen av DS-fältet. Dokumentet föreslår att förändringar av DS-fältet ska ignoreras av 
värdarna i en TCP-session vilket inte tidigare varit fallet. 
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Det sista dokument [1] som beskriver TCP:s grundläggande funktionalitet är RFC 2988 [39]. Det beskriver hur 
TCP:s omsändningstimer bör fungera och uppgraderar kraven i RFC 1122 [5] från borde till måste.  

Utöver de grundläggande standarderna finns ett antal dokument som [1] föreslås som rekommenderade tillägg och 
förbättringar till TCP. Det första är RFC 1323 [11] som publicerades 1992 och beskriver en uppsättning tillägg till 
TCP som drastiskt förbättrar överföringshastigheten vid förbindelser med hög bandbredd och långa svarstider. 

RFC 1948 [12] är ett förslag på hur attacker mot etableringen av en TCP-förbindelse kan försvåras genom en 
enkel förändring i implementationen av TCP. Dokumentet publicerades 1996 och den typen av attacker hade då 
börjat bli allt vanligare. 

För att slippa omsända alla utestående paket vid förluster av flera segment föreslår RFC 2018 [13] en mekanism 
med selektiv bekräftelse och selektiv återsändning. Författarna pekar på flera andra transportprotokoll som 
implementerat liknande mekanismer framgångsrikt. 

Genom att ge TCP-segment möjligheten att ha en MD5-summa vill författaren av RFC 2385 [14] göra TCP 
säkrare. Bakgrunden är att routerprotokollet BGP utsatts för ett par olika attacker som alla bygger på svagheter i 
TCP. Genom att stärka TCP vill författaren förhindra attackerna. 

Ett fall som de föreslagna mekanismerna i RFC 2018 [13] inte hanterar är när dubbletter av segment når en TCP-
värd. RFC 2883 [15] föreslår en mindre förändring som gör det möjlighet att hantera dubbletter på ett bättre sätt 
med selektiv bekräftelse och selektiv återsändning. 

Författarna bakom RFC 3042 [16] föreslår en mekanism som snabbar upp återsändningen på förbindelser med låg 
bandbredd och låga svarstider, framförallt när många segment inte kommer fram. 

För att ge noder på Internet ett mer sofistikerat varningssystem än RED (Random Early Detection) föreslår RFC 
3168 [17] användandet av ECN-bitar i IP-huvudet. ECN står för "Explicit Congestion Notification" och ger 
slutsändaren en möjlighet att sänka takten med vilken paket skickas ut. Dokumentet visar också på vilka 
förändringar som måste göras i TCP för att få protokollet kompatibelt med förändringarna.  

Att höja den initiala fönsterstorleken i TCP ger allt som oftast en högre inledande överföringshastighet. RFC 3390 
[18] föreslår hur en sådan höjning kan implementeras. RFC 3517 [19] utvecklar arbetet med selektiva 
återsändningar som föreslogs i RFC 2581 [8] för att låta förbindelsen återhämta sig mer effektivt när flera segment 
förlorats i en sändning. 

En av algoritmerna för att låta en förbindelse återhämta sig efter en segmentförlust heter "TCP Fast Recovery 
Algorithm". RFC 3782 [20] föreslår en modifiering av algoritmen, framförallt för att undvika flera omsändningar 
vid en enskild segmentförlust. 

Författarna bakom RFC 4015 [21] föreslår i dokumentet hur en TCP-implementation bör agera när den upptäcker 
en falsk timeout. 

Tillsammans beskriver de nämnda RFC-dokumenten TCP i sin helhet med de viktigaste tilläggen. Ytterligare 10 
dokument beskrivs i [1] som experimentella, 7 dokument som historiska tillägg och ungefär 40 dokument som 
hjälpdokument.  

2.1.2 Så fungerar TCP 

Som avsnitt 2.1.1 beskriver har TCP förändrats och förbättrats i många omgångar under åren. Den grundläggande 
arkitekturen är dock till stora delar den samma som den var när RFC 793 [3] skrevs 1981. Här följer en 
redovisning av hur TCP fungerar enligt [3]. 

Det är viktigt att förstå vilken roll TCP har i kommunikation på Internet och var i protokollstacken protokollet 
befinner sig. TCP:s huvuduppgift är att tillhandahålla en pålitlig dataförbindelse för protokoll och applikationer till 
högre lager. Eftersom det underliggande IP-lagret jobbar enligt "best effort delivery" måste TCP vara rigoröst 
utformat för att hantera återsändning av data vid förlorade paket, dubbletter och paket som kommer i fel ordning.  
När en anslutning ska etableras måste det ske på ett sätt som är tillförlitligt. Samma sak gäller för anslutningar som 
ska stängas. Figur 1 visar hur TCP förhåller sig till de andra lagren i protokollstacken. 



 

  
Figur 1 – Protokollstacken i vilken TCP ingår

De högre lagren utgörs av applikationer och applikationsprotokoll så som HTTP, FTP och SMTP. 

Internetprotokollet (IP) erbjuder TCP att skicka paket värd
version 6 [6]. De delar som här rör IP gäller 
huvud [22] som bland annat innehåller käll
Datadelen har dock en teoretisk övre begränsning på 65535 
praktiken blir paketen aldrig så stora. [22] föreslår storleken 
storleken för IP-paket [23, 48], åtminstone vad gäller mängden överförd data. 
huvud ser ut. 

Figur 2 - Exempel på ett IPv4-huvud. 

TCP har också ett huvud vars minsta storlek
bitar och kan alltså öka TCP-huvudets storlek.

Eftersom en dator eller värd kan ha flera anslutningar igång samtidigt arbetar TCP med käll
för portvärde är 16 bitar stora vilket innebär att varje dator teoretiskt kan ha 65536 anslutningar igång samtidigt.

Då TCP ska presentera data i ordning inneh
i segment och skickar sedan ett segment per IP

Figur 3 - Exempel på ett TCP-huvud. 

Source Port – Anger vilken port hos avsändaren

Destination Port – Anger vilken port hos mottagaren

Sequence Number – Vid etableringen av en förbindelse an
börja räkna från. Numret ska väljas slumpmässigt. [12] påvisar problemet med ett sekvensnummer som inte väljs 
slumpmässigt. När anslutningen väl är etablerad ska 
den första oktetten data efter TCP-huvudet befinner sig.

Acknowledgement Number – Anger det sekvensnummer som värden förväntar sig ta emot härnäst. Gäller endast när 
anslutningen är etablerad. 
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De högre lagren utgörs av applikationer och applikationsprotokoll så som HTTP, FTP och SMTP. 

Internetprotokollet (IP) erbjuder TCP att skicka paket värd-till-värd. IP finns i två versioner 
version 6 [6]. De delar som här rör IP gäller IPv4 om inte annat nämns. Varje IPv4-paket har ett 20 byte

innehåller käll- och måladress. Därefter följer en datadel av variabel storlek. 
Datadelen har dock en teoretisk övre begränsning på 65535 bytes då fältet i huvudet endast är 16 bitar stort. I 
praktiken blir paketen aldrig så stora. [22] föreslår storleken 576 bytes. I praktiken är 1460

], åtminstone vad gäller mängden överförd data. Figur 2 visar

 

vars minsta storlek är 20 bytes. Fältet OPTIONS har en variabel storlek i multiplar av 
huvudets storlek. 

eller värd kan ha flera anslutningar igång samtidigt arbetar TCP med käll
för portvärde är 16 bitar stora vilket innebär att varje dator teoretiskt kan ha 65536 anslutningar igång samtidigt.

TCP ska presentera data i ordning innehåller huvudet ett sekvensnummer. TCP delar upp data som ska skickas 
i segment och skickar sedan ett segment per IP-paket. Figur 3 visar hur ett typiskt TCP-huvud ser u

 

hos avsändaren som används. 

hos mottagaren som segmentet ska till. 

Vid etableringen av en förbindelse anger Sequence Number det första num
börja räkna från. Numret ska väljas slumpmässigt. [12] påvisar problemet med ett sekvensnummer som inte väljs 
slumpmässigt. När anslutningen väl är etablerad ska Sequence Number återspegla var i den sk

huvudet befinner sig. 

Anger det sekvensnummer som värden förväntar sig ta emot härnäst. Gäller endast när 

De högre lagren utgörs av applikationer och applikationsprotokoll så som HTTP, FTP och SMTP.  

värd. IP finns i två versioner – version 4 [22] och 
paket har ett 20 bytes stort 

och måladress. Därefter följer en datadel av variabel storlek. 
då fältet i huvudet endast är 16 bitar stort. I 

1460 bytes den dominerande 
visar hur ett typiskt IPv4-

OPTIONS har en variabel storlek i multiplar av 8 

eller värd kan ha flera anslutningar igång samtidigt arbetar TCP med käll- och målportar. Fälten 
för portvärde är 16 bitar stora vilket innebär att varje dator teoretiskt kan ha 65536 anslutningar igång samtidigt. 

åller huvudet ett sekvensnummer. TCP delar upp data som ska skickas 
huvud ser ut. 

det första nummer som parterna ska 
börja räkna från. Numret ska väljas slumpmässigt. [12] påvisar problemet med ett sekvensnummer som inte väljs 

återspegla var i den skickade dataströmmen 

Anger det sekvensnummer som värden förväntar sig ta emot härnäst. Gäller endast när 
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Data Offset – Anger TCP-huvudets storlek i multiplar av 32 bitar. På så sätt pekas datadelens början ut. 

Reserved – Ett reserverat utrymme för framtida användning. Ska vara nollor. 

Flags – Följande flaggor finns med i den ursprungliga standarden [3]: 

URG – markerar att fältet Urgent Pointer innehåller ett relevant värde. 

ACK – markerar att fältet Acknowledgement Number används. Så fort en anslutning är etablerad är den här flaggan 
alltid satt. 

PSH – Står för Push Function och markerar att data måste skickas iväg direkt, även om segmentet blir litet. Är den 
inte satt kan värden vänta tills mer data finns att skicka. 

RST – Anger att anslutningen ska återställas. Kan inträffa om en värd detekterar ett ogiltigt Acknowledgement 
Number. 

SYN – Anger att sekvensnumren ska synkroniseras. Detta sker i praktiken vid etablering av en anslutning. 

FIN – Anger att sändaren inte har mer data att skicka. Om det bekräftas av motparten kan så småningom 
anslutningen stängas. 

Utöver dessa 6 bitar har två bitar tillkommit i och med RFC 3168 [17]: 

CWR – Står för Congestion Window Reduced och signalerar att den har tagit emot ett segment med ECN-flaggan satt 
(i IP-huvudet). 

ECE – Sätts vid etableringen av en TCP-anslutning och indikerar att värden kan hantera ECN. 

Window – Anger hur många byte data räknat från Acknowledgement Number som sändaren av segmentet är villig att ta 
emot. Här ska noteras att RFC 1323 [11] föreslår en TCP-option som kan skala upp fönstret. Utan uppskalning är 
det övre värdet 65535. 

Checksum – Räknar fram en kontrollsumma på hela TCP-huvudet. När beräkningen sker är fältet Checksum satt till 
bara nollor. Men inte bara TCP-huvudet räknas med utan även ett pseudohuvud med käll- och måladress från IP-
huvudet, protokollet och TCP-segmentets längd. Detta ger ett skydd mot felroutade segment. 

Urgent Pointer – Om flaggan URG är satt visar Urgent Pointer var den data som markerats som brådskande börjar. 

Options – Här kan flera olika extraval markeras. Det finns två format för Options. Det första formatet är en ensam 
byte som markerar vilken option det gäller. Det andra formatet börjar med en byte-markering, sedan följer en byte 
som anger hur lång optionen är samt en datadel i ett antal hela bytes. De optioner som finns med i RFC 793 [3] är: 
End of options list, No-operation och Maximum Segment Size. Maximum Segment Size anges bara när anslutningen 
etableras (SYN-flaggan satt) och bestämmer hur stort ett segment får vara som mest. RFC 1323 [11] anger som 
tidigare nämnts också en Window Scale TCP-option. Den är tre bytes stor där en byte anger hur många bitar som 
Window Size ska bitskiftas för att öka fönstrets storlek. 

Padding – Till sist läggs det på ett antal nollor så att TCP-huvudet blir en multipel av 32 bitar stort. 

Figur 4 beskriver vilka tillstånd en TCP-anslutning kan befinna sig i och vad som krävs för att byta tillstånd. 



 

Figur 4 - TCP-anslutningens olika tillstånd. 

För att aktivt etablera en anslutning skickar A ett segment med SYN
att synkronisera sitt Sequence Number och des
ACK för att bekräfta B:s val av Sequenc

Det andra alternativet är att lyssna efter en anslutning. Om ett segment med SYN
SYN, ACK. När B till sist skickar ett ACK är anslutningen etablerad.

När anslutningen är etablerad kan data skickas fritt. Om någon av parterna inte har mer data att skicka markeras 
det med FIN-flaggan. Om den andra parten inte heller vill sända något mer svarar den parten med ACK och 
sedan FIN. Vill den fortsätta skicka data svarar den bara med A
den andra partens FIN med ACK-anslutningen antingen stängd eller i TIME WAIT. TIME WAIT är till för att 
vänta in segment som försenats. Efter en timeout stängs till

2.1.3 Vinsten av flera samtidiga TCP

Som avsnitt 2.1.2 beskriver har TCP utan förbättringarna i RFC 1323 [
bytes. Operativsystemet Windows XP har stöd för 
De flesta linuxdistributioner med en kärna tidigare än 2.6.17 använder inte heller 

Med en fördröjning på 150 ms ger det en teoret
praktiken blir överföringshastigheten ofta ännu lä
3,5Mbit/s kan den utnyttjas genom att öppna fler TCP
gäller per TCP-anslutning. 

En annan vinst med flera samtidiga TCP
kB ska laddas upp. Över en etablerad anslutning med en MTU på 1500 b
riktningen. Den genomsnittliga överför
anslutningar i de fall det är möjligt kan överföringshastigheten ökas linjärt tills internetanslutningens kapacitet 
utnyttjas fullt ut. 
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För att aktivt etablera en anslutning skickar A ett segment med SYN-flaggan satt till B. B svarar då med 
och dessutom ACK för att bekräfta A:s Sequence Number

equence Number.  Anslutningen är nu etablerad. 

Det andra alternativet är att lyssna efter en anslutning. Om ett segment med SYN-flaggan mottas svarar A med 
sist skickar ett ACK är anslutningen etablerad. 

lerad kan data skickas fritt. Om någon av parterna inte har mer data att skicka markeras 
flaggan. Om den andra parten inte heller vill sända något mer svarar den parten med ACK och 

sedan FIN. Vill den fortsätta skicka data svarar den bara med ACK. När båda parter har skickat FIN och bekräfta
anslutningen antingen stängd eller i TIME WAIT. TIME WAIT är till för att 

Efter en timeout stängs till sist anslutningen. 

samtidiga TCP-anslutningar 

Som avsnitt 2.1.2 beskriver har TCP utan förbättringarna i RFC 1323 [11] en maximal fönsterstorlek på 65535 
bytes. Operativsystemet Windows XP har stöd för Window Scaling men använder det inte i en standardinstall

a linuxdistributioner med en kärna tidigare än 2.6.17 använder inte heller Window 

Med en fördröjning på 150 ms ger det en teoretisk maximal överföringshastighet på 65535/
praktiken blir överföringshastigheten ofta ännu lägre. Om internetanslutningen har en högre
3,5Mbit/s kan den utnyttjas genom att öppna fler TCP-anslutningar. Detta då begränsningen med fönsterstorlek 

En annan vinst med flera samtidiga TCP-anslutningar gäller överföring av små datamängder. Antag att en fil om 1 
kB ska laddas upp. Över en etablerad anslutning med en MTU på 1500 bytes behövs ett paket i vardera 
riktningen. Den genomsnittliga överföringshastigheten blir då 1kB/0,150 ≈ 7kB/s. Genom att använda fler
anslutningar i de fall det är möjligt kan överföringshastigheten ökas linjärt tills internetanslutningens kapacitet 

 

flaggan satt till B. B svarar då med SYN för 
umber. Till sist skickar A ett 

flaggan mottas svarar A med 

lerad kan data skickas fritt. Om någon av parterna inte har mer data att skicka markeras 
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Ett sätt att åstadkomma flera samtidiga TCP
anslutning. 

2.2 HTTP 

I det här avsnittet beskrivs HTTP som 
och dels hur den fungerar idag.  

2.2.1 Historik 

Den första standarden för HTTP kom 1996 [31] och beskriver HTTP/1.0. Redan 1
som beskriver HTTP/1.1. Den uppdaterades 1999 [33] utan att versionsnumret byttes. HTTP/1.1 är den senaste 
standarden som används idag. 1999 års standard uppdaterades år 2000 [34] vad avser
krypterad. 

2.2.2 Så fungerar HTTP 

Här följer en redovisning av hur HTTP fungerar enligt [

HTTP är ett protokoll på applikationsnivå där det huvudsakliga användningsområdet idag är 
dock flera standarder som utökar HTTP
applikationsprotokoll innebär att det ligger högst upp i protokollstacken, se

 
Figur 5 - Protokollstacken med HTTP överst.

HTTP använder alltså TCP för att få en tillförlitlig dataöverföring mellan klient och server. Den mesta 
kommunikationen initieras av en User agent
förfrågan varpå klienten kan välja att vara nöjd eller skicka ytterligare förfrågningar. Om k
komma överens är det möjligt att återanvända en

HTTP är ett protokoll baserat helt på förfrågningar och svar. Det är tillståndslöst vilket innebär att servern inte 
förväntas veta mer om klienten än vad klienten skickar med i sin förfrågan. För att komma ihåg om e
inloggad i ett webbsystem eller inte krävs att klienten bifogar någon form av identifiering.

HTTP är textbaserat och all kommunikation kan alltså läsas i klartext om rätt förutsättningar finns. Dock är det i 
och med RFC 2817 [34] möjligt att kryptera förbindelsen för att försvåra avläsning längs vägen.

En förfrågan i HTTP är uppbyggd enligt

Figur 6 - Generell HTTP-förfrågan. 

Det första som ska anges är en metod. Det finns 8 metoder specificerade HTTP 1.1 samt en möjligt att utöka 
standarden vilket WebDAV är ett exempel på. De 8 metoderna listas i
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Ett sätt att åstadkomma flera samtidiga TCP-anslutningar är att använda flera trådar, där en tråd skapas för varje

HTTP som står för "Hypertext Transfer Protocol". Dels hur standarden har formats 

Den första standarden för HTTP kom 1996 [31] och beskriver HTTP/1.0. Redan 1997 [32] kom en ny standard 
som beskriver HTTP/1.1. Den uppdaterades 1999 [33] utan att versionsnumret byttes. HTTP/1.1 är den senaste 

. 1999 års standard uppdaterades år 2000 [34] vad avser uppgraderingen till 

Här följer en redovisning av hur HTTP fungerar enligt [33]: 

protokoll på applikationsnivå där det huvudsakliga användningsområdet idag är 
dock flera standarder som utökar HTTP. Ett exempel på en sådan standard är WebDAV. Att 
applikationsprotokoll innebär att det ligger högst upp i protokollstacken, se Figur 5. 

. 

HTTP använder alltså TCP för att få en tillförlitlig dataöverföring mellan klient och server. Den mesta 
User agent (klient) som skickar en förfrågan till en server. Servern svarar på 

förfrågan varpå klienten kan välja att vara nöjd eller skicka ytterligare förfrågningar. Om k
ens är det möjligt att återanvända en TCP-anslutning för fler förfrågningar.  

HTTP är ett protokoll baserat helt på förfrågningar och svar. Det är tillståndslöst vilket innebär att servern inte 
mer om klienten än vad klienten skickar med i sin förfrågan. För att komma ihåg om e

inloggad i ett webbsystem eller inte krävs att klienten bifogar någon form av identifiering.

HTTP är textbaserat och all kommunikation kan alltså läsas i klartext om rätt förutsättningar finns. Dock är det i 
yptera förbindelsen för att försvåra avläsning längs vägen.

En förfrågan i HTTP är uppbyggd enligt Figur 6. 

 

Det första som ska anges är en metod. Det finns 8 metoder specificerade HTTP 1.1 samt en möjligt att utöka 
standarden vilket WebDAV är ett exempel på. De 8 metoderna listas i Tabell 1: 

anslutningar är att använda flera trådar, där en tråd skapas för varje 

hur standarden har formats 

997 [32] kom en ny standard 
som beskriver HTTP/1.1. Den uppdaterades 1999 [33] utan att versionsnumret byttes. HTTP/1.1 är den senaste 

uppgraderingen till 

protokoll på applikationsnivå där det huvudsakliga användningsområdet idag är webben. Det finns 
är WebDAV. Att HTTP är ett 

HTTP använder alltså TCP för att få en tillförlitlig dataöverföring mellan klient och server. Den mesta 
(klient) som skickar en förfrågan till en server. Servern svarar på 

förfrågan varpå klienten kan välja att vara nöjd eller skicka ytterligare förfrågningar. Om klient och server kan 
 

HTTP är ett protokoll baserat helt på förfrågningar och svar. Det är tillståndslöst vilket innebär att servern inte 
mer om klienten än vad klienten skickar med i sin förfrågan. För att komma ihåg om en klient är 

inloggad i ett webbsystem eller inte krävs att klienten bifogar någon form av identifiering. 

HTTP är textbaserat och all kommunikation kan alltså läsas i klartext om rätt förutsättningar finns. Dock är det i 
yptera förbindelsen för att försvåra avläsning längs vägen. 

Det första som ska anges är en metod. Det finns 8 metoder specificerade HTTP 1.1 samt en möjligt att utöka 
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Tabell 1 - Lista över tillgängliga metoder i HTTP 1.1. 

Metod Beskrivning 

OPTIONS Vilka metoder stödjer servern? 

GET Begär en resurs på servern. 

HEAD Begär en resurs men skicka inte själva innehållet. 

POST Ladda upp information i meddelandekroppen på förfrågan. 

PUT Ladda upp en ny resurs. 

DELETE Ta bort en resurs på server. 

TRACE Används för att upptäcka mellanhänder på vägen till servern. 

CONNECT Kan användas för att uppgradera en proxy till en tunnel. 

Efter att metod har angivits ska en eventuell URI anges. Om metoden inte gäller en viss resurs utan hela servern 
anges en asterisk (*) istället. Därefter anges protokollet HTTP/1.1 i klartext. 

I nästa del är det möjligt för klienten att lägga till ett antal meddelanderubriker. Meddelanderubrikerna kan delas 
upp i fyra kategorier: generella rubriker, förfrågningsrubriker, svarsrubriker och enhetsrubriker. Tabell 2 visar de 
tillgängliga generella rubrikerna. 

Tabell 2 - Generella meddelanderubriker. 

Rubrik Beskrivning 

Cache-Control För att lämna direktiv till en HTTP-cache. 

Connection För direktiv som gäller den aktuella TCP-anslutningen endast.  

Date Ger möjlighet att skicka med källans gällande GMT-tid. 

Pragma Direktiv som gäller alla parter längs vägen mellan server/klient. 

Trailer Anger vilka rubrikfält som kan förväntas efter ett uppdelat meddelande. 

Transfer-Encoding Anger om meddelandekroppen har kodats och i så fall på vilket sätt. 

Upgrade Ger möjlighet att uppgradera protokollet från HTTP/1.1 till något annat. 

Via Anger alla mellanhänder som har skickat förfrågan/svaret vidare. 

Warning Ger möjlighet att varna mottagaren för onormala omständigheter. 

Cache-Control kan sättas till private för att markera när någonting inte ska sparas i en eventuell HTTP-cache. 
Connection kan sättas till close för att signalera att sändaren avser stänga sin TCP-anslutning efter förfrågan/svaret 
eller till Keep-Alive för att signalera att TCP-anslutningen gärna kan användas för fler förfrågningar. Tabell 3 visar 
förfrågningsrubrikerna. 

Tabell 3 - Meddelanderubriker vid förfrågan. 

Rubrik Beskrivning 

Accept Anger vilka mediatyper som klienten kan hantera och ta emot. 

Accept-Charset Anger vilka teckenuppsättningar klienten kan acceptera. 

Accept-Encoding Anger vilka kodningar och kompressionstekniker klienten kan hantera. 

Accept-Language Anger vilka språk klienten och dess användare kan läsa. 

Authorization Används för att identifiera klienten för att uppnå en viss befogenhet. 

Except Används för att signalera till servern att ett visst svar förväntas. 

From Kan bära användaragentens e-postadress. 

Host Anger den värd som URL:en pekar ut. 
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If-Match Utför förfrågan endast om innehållet i If-Match hittas i entitetstaggen. 

If-Modified-Since Returnera endast innehållet om det har modifierats. 

If-None-Match Utför förfrågan endast om ingen entitetstagg kan matchas. 

If-Range Begär en del av innehållet om det inte förändrats, annars skickas hela innehållet. 

If-Unmodified-Since Skicka innehållet om det inte har modifierats. 

Max-Forwards Anger hur många som får ta emot och skicka vidare en förfrågan på väg till server. 

Proxy-Authorization Ger möjlighet för klienten att identifiera sig själv för en proxy. 

Range Klienten kan begära delar av ett innehåll. 

Referer Anger vilken URL som URL:n kommer ifrån. 

TE Anger om trailerfält kan accepteras och i så fall hur det kan kodas. 

User-Agent Anger vilken användaragent (läs webbläsare) som används för att skicka förfrågan. 

För alla Accept-rubrikerna kan en prioriterad lista anges. Ett q-värde för varje element i listan anger hur gärna 
klienten vill ha just det elementet i förhållande till andra element. Q-värdet anges som ett decimaltal mellan 0 och 1 
där 1 indikerar att det är vad klienten helst vill ha. 

Authorization med Basic digest över en okrypterad förbindelse är att betrakta som osäkert då användarnamn och 
lösenord lätt kan läsas av om förbindelsen kan avlyssnas. 

Utan en korrekt Host-rubrik kan en server med flera domännamn i en så kallad Virtual hosts-konfiguration inte 
välja ut rätt domän. I Tabell 4 finns svarsrubrikerna listade. 

Tabell 4 – Meddelanderubriker vid svar. 

Rubrik Beskrivning 

Accept-Ranges Anger att servern kan sända delar av en entitet. 

Age Anger hur gammalt ett cachat innehåll är i sekunder. 

ETag Anger entitetstaggen för entiteten. 

Location Anger var en ny resurs kan hittas. 

Proxy-Authenticate Innehåller en utmaning för autentisering av klienten hos en proxy. 

Retry-After Anger hur länge en server beräknas vara nere. 

Server Anger vilken serverprogramvara som körs. 

Vary Anger vilka förfrågningsrubriker som måste stämma överens om ett mellanlagrat 
svar ska kunna skickas ut igen. 

WWW-Authenticate Innehåller en utmaning för autentisering av klienten hos en server. 

Accept-Ranges: none kan anges av servern ifall den inte kan hantera Range-förfrågningar. ETag är viktig för att HTTP-
cachar, men också webbläsare, ska kunna jobba effektivt. Istället för att begära en stor bild två gånger kan 
webbläsaren enkelt fråga om den aktuella taggen är giltig med en If-Match förfrågningsrubrik. 

Location kan användas för att skicka användaren till rätt ställe efter en POST-förfrågan och är mycket användbar. 
Tabell 5 visar de meddelanderubriker som kan användas för beskrivande information om en identitet. 

Tabell 5 - Meddelanderubriker för entiteter. 

Rubrik Beskrivning 

Allow Anger vilka metoder som kan användas på den förfrågade resursen. 

Content-Encoding Anger hur en entitet är kodad. 

Content-Language Anger vilket språk en entitet har. 

Content-Length Anger hur många byte den bifogade entiteten är. 



 

Content-Location Anger vad den förfrågade entiteten också kan hittas.

Content-MD5 Innehåller en MD5

Content-Range Anger vilka delar av innehållet som skickas med svaret.

Content-Type Anger vilken 

Expires Anger fram till vilken tidpunkt den skickade entiteten är giltig.

Last-Modified Anger när entiteten senast modifierades.

Content-Length anges nästan alltid och gör 
från socketen utan att den blockerar särskilt länge.

HTTP/1.1 tillåter applikationer att använda egna entitetsrubriker utan att det bryter mot standarden. Klienter som 
inte vet vad de innebär ska då ignorera dem. Proxys på vägen ska lämna sådana entitetsrubriker omodif

Nästa del i en förfrågan är meddelandekroppen. Den endast närvarande vid metoderna 
typer av förfrågningar skickas endast metod och 
den och servern skickar sedan ut ett svar. Svaret liknar en förfrågan i sin strukt
visar hur ett svar kan se ut. 

Figur 7 - Generellt HTTP-svar. 

Det första som HTTP-svaret innehåller är en 
Därefter kommer en tresiffrig statuskod som indikerar vilket typ av svar det är. Sedan följer en fras i klartext som 
kort beskriver statuskoden. De statuskoder som finns kan delas in i fem grupper. 
som finns. 

Tabell 6 - Grupper för statuskoder vid svar. 

Grupp Beskrivning

1XX Informational Förfrågan mottagen, fortsätt processen

2XX Success Åtgärden har genomförts 

3XX Redirection Klienten måste göra ytterligare anrop för att lyckas.

4XX Client Error Förfrågan har ett felaktigt format.

5XX Server Error Servern kan inte utföra åtgärden, trots en korrekt förfrågan.

Den första gruppen innehåller endast två statuskoder vilket 

Tabell 7 - Statuskoder i gruppen Informational

Statuskod Beskrivning

Continue Klienten kan 

Switching Protocols Servern byter

Gruppen Success innehåller ett antal statuskoder som alla visar på att förfrågan har utförts framgångsrikt. I daglig 
webbanvändning är statuskoden "200 OK
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Anger vad den förfrågade entiteten också kan hittas. 

Innehåller en MD5-summa av entiteten. 

Anger vilka delar av innehållet som skickas med svaret. 

Anger vilken mediatyp innehållet har samt eventuell teckenkodning. 

Anger fram till vilken tidpunkt den skickade entiteten är giltig. 

Anger när entiteten senast modifierades. 

anges nästan alltid och gör det enklare för klienten att ta emot ett svar då stora block kan begäras 
t den blockerar särskilt länge. 

HTTP/1.1 tillåter applikationer att använda egna entitetsrubriker utan att det bryter mot standarden. Klienter som 
innebär ska då ignorera dem. Proxys på vägen ska lämna sådana entitetsrubriker omodif

Nästa del i en förfrågan är meddelandekroppen. Den endast närvarande vid metoderna POST
typer av förfrågningar skickas endast metod och meddelanderubriker. När en förfrågan når en server bearbetas 
den och servern skickar sedan ut ett svar. Svaret liknar en förfrågan i sin struktur men är ändå annorlunda. 

 

svaret innehåller är en Status line. Den börjar med HTTP-versionen, i vårt fall HTTP/1.1. 
en tresiffrig statuskod som indikerar vilket typ av svar det är. Sedan följer en fras i klartext som 

kort beskriver statuskoden. De statuskoder som finns kan delas in i fem grupper. Tabell 6

 

Beskrivning 

Förfrågan mottagen, fortsätt processen. 

Åtgärden har genomförts framgångsrikt. 

Klienten måste göra ytterligare anrop för att lyckas. 

Förfrågan har ett felaktigt format. 

Servern kan inte utföra åtgärden, trots en korrekt förfrågan. 

t två statuskoder vilket Tabell 7 visar. 

Informational. 

Beskrivning 

Klienten kan fortsätta med sin förfrågan. 

byter protokoll enligt klientens begäran. 

innehåller ett antal statuskoder som alla visar på att förfrågan har utförts framgångsrikt. I daglig 
200 OK" den vanligaste. Tabell 8 visar alla statuskoder i gruppen.

 

det enklare för klienten att ta emot ett svar då stora block kan begäras 

HTTP/1.1 tillåter applikationer att använda egna entitetsrubriker utan att det bryter mot standarden. Klienter som 
innebär ska då ignorera dem. Proxys på vägen ska lämna sådana entitetsrubriker omodifierade. 

POST och PUT. Vid andra 
meddelanderubriker. När en förfrågan når en server bearbetas 

ur men är ändå annorlunda. Figur 7 

versionen, i vårt fall HTTP/1.1. 
en tresiffrig statuskod som indikerar vilket typ av svar det är. Sedan följer en fras i klartext som 

6 visar vilka statusgrupper 

innehåller ett antal statuskoder som alla visar på att förfrågan har utförts framgångsrikt. I daglig 
sar alla statuskoder i gruppen. 
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Tabell 8 - Statuskoder i gruppen Success. 

Statuskod Beskrivning 

200 OK Åtgärden har utförts framgångsrikt 

201 Created Resursen har skapats. 

202 Accepted Anger att åtgärden påbörjats men ännu inte är klar. 

203 Non-Authoritative Information Kan användas istället för "200 OK" när entitetsrubrikerna inte direkt från 
servern. 

204 No Content Åtgärden är utförd men ingenting finns att returnera. 

205 Reset Content Ber klienten att rensa formulär från data. 

206 Partial Content Anger att endast en del av innehållet returnerats. 

"201 Created" kan typiskt användas som svar på en lyckad PUT-förfrågan. "204 No Content" skickas vid en 
framgångsrik DELETE-förfrågan. "206 Partial Content" används när klienten har begärt en del av en resurs med 
en Range-rubrik. Tabell 9 visar statuskoder ur gruppen Redirection. 

Tabell 9 - Statuskoder i gruppen Redirection. 

Statuskod Beskrivning 

300 Multiple Choices Flera olika varianter finns vilkas plats skickas med i en lista. 

301 Moved Permanently Resursen har permanent flyttats till en plats som anges av svarsrubriken Location. 

302 Found Resursen befinner sig tillfälligt på en annan plats. 

303 See Other Resursen befinner sig tillfälligt på en annan plats. 

304 Not Modified Klienten har frågat efter resurs med villkoret att den har förändrats vilket 304 indikerar 
att den inte har gjort. 

305 Use Proxy Anger att förfrågan måste göras om genom en proxy. 

307 Temporary Redirect Resursen befinner sig tillfälligt på en annan plats. 

Statuskoderna 302, 303 och 307 är väldigt lika och vi går inte närmare in på skillnaderna. Dock är de flesta 
klientprogramvaror dåliga på att hantera 303, och 307 är den mest använda statuskoden av de tre. 306 fanns i en 
tidigare version av HTTP och är nu reserverad. 

Den största gruppen statuskoder är Client Error och visas i Tabell 10. 

Tabell 10 - Statuskoder i gruppen Client Error. 

Statuskod Beskrivning 

400 Bad Request Förfrågan har en ogiltig syntax. 

401 Unauthorized Förfrågan kräver autentisering av klienten. 

402 Payment Required Reserverad för framtida användning. 

403 Forbidden Förfrågan är otillåten och autentisering kommer inte hjälpa. 

404 Not Found Resursen kan inte hittas, kan vara ett temporärt eller ett permanent 
tillstånd. 

405 Method Not Allowed Metoden i förfrågan får inte användas för den angivna resursen. 

406 Not Acceptable Resursen kan inte returneras på det format klienten begärt. 

407 Proxy Authentication Required Indikerar att klienten måste autentisera sig hos sin proxy. 

408 Request Time-out Klienten tog för lång tid på sig att skicka sin förfrågan. 

409 Conflict Indikerar att resursen befinner sig i ett tillstånd som gör att åtgärden inte 
kan utföras. 
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410 Gone Resursen är permanent borta från servern. 

411 Length Required Klienten har inte skickat med Content-Length vilket servern kräver. 

412 Precondition Failed Rätt förutsättningar saknas för att genomföra åtgärden. 

413 Request Entity Too Large Indikerar att den bifogade entiteten är för stor. 

414 Request-URI Too Large URI:n i förfrågan är för lång. 

415 Unsupported Media Type Den bifogade entiteten är i ett format som servern inte kan hantera. 

416 Requested range not satisfiable Indikerar att förfrågan innehåll en felaktig Range-rubrik. 

417 Expectation Failed Anger att Except-rubrikens begäran i förfrågan inte kan fullföljas.  

Slutligen visar Tabell 11 de statuskoder som ingår i gruppen Server Error. 

Tabell 11 - Statuskoder i gruppen Server Error. 

Statuskod Beskrivning 

500 Internal Server Error Servern befinner sig i ett tillstånd som gör att åtgärden inte kan utföras. 

501 Not implemented Servern har inte den funktionalitet som krävs för att utföra åtgärden. 

502 Bad Gateway En server som agerar proxy eller gateway fick ett felaktigt svar från servern högre 
upp i kedjan. 

503 Service Unavailable Servern är för tillfället oförmögen att svara på förfrågan. Detta beroende på 
överbelastning eller underhåll. 

504 Gateway Timeout En server som agerar proxy eller gateway fick vänta för länge på svar från servern 
högre upp i kedjan. 

505 HTTP Version Not Anger att servern inte stödjer det protokoll som klienten angivit i sin förfrågan. 

Alla statusgrupper kan dessutom utökas med fler statuskoder utan att det bryter mot standarden. De förväntas 
vara tre siffror långa och börja samma siffra som gruppen börjar på. 

Nästa del i svaret är meddelanderubrikerna. Svaret kan innehålla rubriker från de generella rubrikerna, 
svarsrubrikerna och entitetsrubrikerna som beskrivs i tabellerna 2,4,5. 

Slutligen kan svaret innehålla en entitet. Vanligast är att svar på GET- och POST-förfrågningar innehåller entiteter. 
Entitetsrubrikerna innehåller metadata som kan vara behjälplig när entiteten ska tolkas av klienten. 

2.3 WebDAV 

WebDAV står för "Web-based Distributed Authoring and Versioning" och är en utökning till HTTP. I det här 
avsnittet tittar vi på hur det utvecklats och hur det fungerar. 

2.3.1 Historik 

WebDAV började diskuteras informellt på W3C 1996 [24].  Den första standarden med status Proposed Standard 
kom 1999 [25]. 2002 utökades standarden till att inkludera en mer gedigen versionshantering [26]. Nästa standard 
kom 2003 [27] och beskriver hur server-sidan kan hantera ordnade samlingar till skillnad från de oordnade 
samlingarna som normalt används. De åtkomstlistor som introducerades 2004 [28] gör det möjligt att 
implementera ett NTFS-liknande behörighetssystem med rättigheter på användar- och gruppnivå. 

Nästa RFC som nått statusen Proposed Standard kom 2007 [29] och beskriver hur WebDAV kan användas för att 
skicka kalenderobjekt (iCalender) till och från en server. Till sist har vi en ny revision [30] av WebDAV standarden 
som slogs fast 1999. Den nya standarden kom i juni 2007 och ersätter den gamla. Främst är det små 
kompabilitetsproblem som åtgärdats. 

2.3.2 Så fungerar WebDAV 

WebDAV utökar HTTP/1.1 med ett antal metoder, statuskoder vid svar och nya rubriker. Här följer en kortare 
redovisning av WebDAV enligt RFC 4918 [30]. 
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WebDAV använder mycket XML både i förfrågningar och svar. De metoder som definierats i HTTP/1.1 används 
ungefär på samma sätt med undantaget att ett antal nya rubriker och svarskoder har tillkommit. Dessutom har ett 
antal nya metoder definierats. Helt i enighet med standarden för HTTP/1.1. De nya metoderna i WebDAV listas i 
Tabell 12. 

 

Tabell 12 - Nya metoder i WebDAV. 

Metod Beskrivning 

PROPFIND Listar resursens egenskaper och eventuellt de resurser som ingår om det är en kollektion. 

PROPPATCH Instruerar servern att ändra, ta bort och/eller lägga till egenskaper till en resurs. 

MKCOL Skapar en kollektion på servern. 

COPY Kopierar en resurs från en plats till en annan på servern. 

MOVE Flyttar en resurs från en plats till en annan på servern. 

LOCK Låser en resurs vilket begränsar åtkomsten för andra klienter. 

UNLOCK Låser upp en tidigare låst resurs. 

En PROPFIND-förfrågan begär en lista med egenskaper för resursen i förfrågan och eventuella direkta 
underresurser i en kollektion. En ny rubrik Depth har definierats och Depth: 0 indikerar att endast egenskaper för 
resursen i fråga ska returneras. Depth: 1 indikerar att även underresurser ska inkluderas i de fall det rör sig om en 
kollektion. Med i förfrågan kan en XML-entitet skickas med som indikerar vilka egenskaper som förväntas finnas 
med i svaret. Svaret har i de fall åtgärden lyckades alltid en XML-entitet med de listade egenskaperna. Svarskoden 
är då 207 Multi-Status vilket är en ny statuskod som definierats för WebDAV-standarden. Den innebär lite kort att 
statuskoder motsvarande de i HTTP/1.1 kan skickas fast för flera resurser och egenskaper samtidigt. Alla 
statuskoder relaterade till PROPFIND listas i Tabell 13. Endast nytillkomna statuskoder har en beskrivning. 

Tabell 13 - Statuskoder för PROPFIND. 

Statuskod Beskrivning 

200 OK  

401 Unauthorized  

403 Forbidden  

404 Not Found  

PROPPATCH-metoden gör anspråk på att förändra egenskaperna som är kopplade till en resurs. Förfrågan 
innehåller en entitet i XML-format med de egenskaper som ska förändras och deras nya värde. En lyckad åtgärd 
besvaras med statuskoden 207 Multi-Status. Övriga statuskoder relaterade till PROPPATCH listas i Tabell 14. 

Tabell 14 - Statuskoder för PROPPATCH. 

Statuskod Beskrivning 

200 OK  

403 Forbidden  

409 Conflict  

424 Failed Dependency Det gick inte att ändra egenskapen för en annan egenskap gick inte att 

507 Insufficient Storage Servern har inte tillräckligt lagringsutrymme för att utföra åtgärden. 

MKCOL skapar en ny kollektion på den angivna platsen. En MKCOL-förfrågan innehåller ingen XML och inte 
heller svaret. Lyckas åtgärden kan nya resurser sedan ladda upp i kollektionen med PUT-metoden. Statuskoden är 
då 201 Created. Alla möjliga statuskoder direkt relaterade till MKCOL listas i Tabell 15: 

Tabell 15 - Statuskoder för MKCOL. 
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Statuskod Beskrivning 

201 Created  

403 Forbidden  

405 Method Not Allowed  

409 Conflict  

415 Unsupported Media Type  

507 Insufficient Storage  

COPY-metoden kan användas för att kopiera kollektioner och icke-kollektioner. De nya rubrikerna Destination och 
Overwrite används för att styra operationen. Destination anger vart resursen ska kopieras och Overwrite anger om en 
eventuellt existerande resurs bör skrivas över eller inte. En lyckad åtgärd får statuskoden 201 Created om en ny 
resurs skapades och 204 No Content om en resurs skrevs över. Samtliga statuskoder relaterade till COPY anges i 
Tabell 16: 

Tabell 16 - Statuskoder för COPY. 

Statuskod Beskrivning 

201 Created  

204 No Content  

207 Multi-Status Om några men inte alla åtgärder lyckades. 

403 Forbidden  

409 Conflict  

412 Precondition Failed  

423 Locked Destinationen är låst av en annan klient. 

502 Bad Gateway  

507 Insufficient Storage  

MOVE låter klienten flytta en enskild resurs eller en kollektion från ett ställe på servern till ett annat. Precis som 
med COPY-metoden används rubrikerna Destination och Overwrite för att styra åtgärdens beteende. Samtliga 
statuskoder i Tabell 16 förutom 507 Insufficient Storage är möjliga svar för en MOVE-förfrågan. 

LOCK-metoden kan användas för att låsa en resurs på servern. Det kan göras som en skyddsåtgärd när flera 
klienten försöker jobba med och uppdatera samma resurs. En LOCK-förfrågan innehåller ett antal rubriker varav 
Timeout och If är nya. Timeout anger hur länge klienten vill låsa resursen och If används vid förlängning av ett lås 
och ställer villkoret att resursen ska vara låst av den specificerade låssymbolen. Vidare innehåller förfrågan en 
entitet i XML-format som anger vilket typ av lås som efterfrågas och vilken omfattning det ska ha. [30] Beskriver 
endast typen Write Locks av omfattningen Shared och Exclusive men det finns implementationer som utökar detta. 
Till exempel så har Microsoft Exchange Store WebDAV Protocol [38] omfattningar av typen Transaction och Local 
också. 

Svaret har vid lyckad åtgärd en ny rubrik Lock-Token. Den innehåller en låssymbol som ger klienten rätt att 
använda låset. Vidare har svaret en entitet i XML-format som beskriver vilket typ av lås som satts, hur länge det 
gäller och vilken Lock-Token som gäller. Ett sådant svar har statuskoden "200 OK". Svarskoder med särskild 
relevans för LOCK-metoden listas i Tabell 17. 

Tabell 17 - Statuskoder för LOCK. 

Statuskod Beskrivning 

200 OK  

201 Created  

409 Conflict  
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412 Precondition Failed  

423 Locked  

Slutligen har vi UNLOCK-metoden. Den används för att låsa upp en låst resurs. För att kunna låsa upp resursen 
måste en giltig låssymbol presenteras i rubriken Lock-Token. Förfrågan har ingen entitet och inte svaret heller. En 
lyckad åtgärd signaleras med statuskoden "204 No Content". Alla relaterade åtgärder listas i Tabell 18. 

Tabell 18 - Statuskoder för UNLOCK. 

Statuskod Beskrivning 

204 No Content  

400 Bad Request Rubriken Lock-Token saknas. 

403 Forbidden  

409 Conflict  

Om en WebDAV-server får en OPTIONS-förfrågan kan rubriken Dav skickas med i svaret förutom de andra 
rubrikerna. Om implementationen uppfyller alla måste-krav i [30] kan en 1:a stå med i rubrikens värdedel som ett 
kvitto på att implementationen är av klass 1. En tvåa innebär att implementationen är av klass 2 och därmed 
stödjer LOCK- och UNLOCK-metoderna. Klass 3 innebär att alla krav i [30] uppfylls, möjligtvis förutom LOCK- 
och UNLOCK-metoderna. 

3 SpeedDisks WebDAV-server 

3.1 Inledning 

SpeedDisks WebDAV-server låter användaren ansluta till SpeedDisk med en WebDAV-klient. Det är WebDAV-
klienten som grafiskt kommunicerar med användaren. Tanken är att Microsofts WebDAV-klient WebDAV-
Miniredir som finns med i Windows XP och Windows Vista ska användas i första hand. Den gör det möjligt att 
ansluta till SpeedDisk som om det vore en hårddisk (nätverksenhet).  

Då WebDAV utökar HTTP är det fördelaktigt att implementera WebDAV i en redan existerande HTTP-server. 
Ett exempel på det är mod_dav för Apache. Men eftersom SpeedDisk ska installeras på vanliga persondatorer och 
köras i bakgrunden har vi valt att inte använda en existerande webbserver som grund. Istället implementerar vi en 
egen HTTP-server för att få en mer lättviktig lösning. 

3.2 Krav 

För att kunna arbeta mot Microsoft WebDAV-Miniredir måste WebDAV-servern kunna hantera alla anrop som 
Miniredir genererar, vilka visas i Tabell 19. 

Tabell 19 – Metoder som används av Microsoft WebDAV-Miniredir. 

Metod Beskrivning 

PROPFIND Listar resursens egenskaper och eventuellt de resurser som ingår om det är en kollektion. 

PROPPATCH Ändra egenskaper för en resurs (fil eller katalog). 

MKCOL Skapa en kollektion. 

GET Hämta en resurs (en fil). 

DELETE Ta bort en resurs. 

PUT Ladda upp en resurs. 

MOVE Flytta en resurs. 

OPTIONS Lista tillgängliga metoder. 
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Vi räknar också med att många användare har Office 2007 installerat. Office har en egen WebDAV-klient 
(Microsoft Data Access Internet Publishing Provider DAV och Microsoft Office Existence Discovery) som 
försöker låsa och låsa upp filer när de används. Därför måste WebDAV-servern även stödja metoderna som visas 
i Tabell 20. 

 

Tabell 20 - Extra metoder som används av Microsoft Office 2007. 

Metod Beskrivning 

LOCK Begränsar/låser åtkomsten till en resurs (katalog eller fil). 

UNLOCK Låser upp åtkomsten till en resurs. 

HEAD Som GET men utan innehåll. 

För att begränsa vårt arbete kommer vi därför inte implementera metoderna i Tabell 21 som specificeras i den 
gällande standarden [30]. 

Tabell 21 - Metoder som inte implementerats i SpeedDisk. 

Metod Beskrivning 

POST Ladda upp information. 

COPY Duplicera en resurs på servern. 

I och med detta kommer vi inte uppfylla standarden för WebDAV [25, 30]. Vi kommer att istället att se den som 
en rekommendation. Det viktigaste för Lumik Enterprise är att SpeedDisk fungerar felfritt med Microsoft 
WebDAV-Miniredir. Det finns alltid möjlighet att komplettera WebDAV-servern i efterhand med den 
funktionalitet som krävs för att följa standarden. 

3.3 Implementation 

För att hålla komplexiteten nere och höja abstraktionsnivån valde vi att separera HTTP-serverns grundläggande 
funktionalitet från WebDAV-delarna. HTTP-servern i sig kan inte svara själv på några anrop utan behöver 
WebDAV-klasserna för att fungera överhuvudtaget. 

3.3.1 HTTP-server 

Figur 8 visar de viktigaste klasserna i HTTP-servern. HttpServer är den enda klass som måste instansieras utifrån. 
Ska även aktiviteterna i servern loggas måste SimpleHttpLogger instansieras och skickas med som argument till 
konstruktorn i HttpServer. 

 
Figur 8 – Viktiga klasser i HTTP-servern. 

HttpServer har en tråd som lyssnar efter nya anslutningar. Så fort en klient ansluter skapar HttpServer en ny tråd som 
får hantera den klientens förfrågningar. Under rätt förutsättningar kan klienttråden sedan hantera upp till 100 
förfrågningar från samma klient. 

Figur 9 visar hur HttpServers huvudtråd arbetar: 
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Figur 9 – Tillståndsdiagram för HttpServers huvudtråd. 

HttpServer startar alltså när metoden Start anropas. Sedan går den igenom en initieringsfas innan den börjar lyssna 
efter nya anslutningar.  

Figur 10 visar vilka tillstånd en klienttråd kan befinna sig i. 

 
Figur 10 – Tillståndsdiagram för HttpServers klienttråd. 

Genom att dela upp HTTP-serverns arbete mellan en huvudtråd och flera klienttrådar kan hög prestanda uppnås 
samtidigt som respektive tråds arbete är relativt enkelt och väl avgränsat. 

HTTP-servern innehåller ett antal datastrukturer. Figur 11 visar vilka de är och hur de förhåller sig till varandra. 

 
Figur 11 – Datastrukturer i HTTP-servern. 

Varje gång en klienttråd tar emot en förfrågan ropar den på HttpRequestReaders metod ReadRequest. Den skapar 
sedan ett HttpRequest-objekt med hjälp av HttpUtilities. Precis som en HTTP-förfrågan är uppdelad i ett huvud 
och en innehållsdel är HttpRequest klassen uppdelad i en HttpRequestHeader och en HttpContent. HttpRequestHeader 
ärver funktionalitet från HttpHeader som har funktionalitet som delas av både HttpRequestHeader och 
HttpResponseHeader. 

Där tar egentligen HTTP-delens funktionalitet slut. I den uppdelning vi gjort får WebDAV-delarna själv svara på 
anropen. Dock använder sig även WebDAV-delarna av dataklasserna för HTTP för att generera ett korrekt 
HttpResponse-svar. När svaret sedan ska skickas används HttpUtilities metoder WriteHeader och WriteContent. 
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3.3.2 WebDAV 

Huvudkomponenten i vår WebDAV-implementation är WebDAVFileSystem. Den kopplas ihop med HttpServer 
genom att den lyssnar på händelsen IncomingRequest. Den får alltså möjlighet att agera och skicka ett svar varje gång 
HttpServer får en förfrågan från en extern klient. 

Flödet i WebDAV-delen är mer komplext än i HTTP-delen. I gengäld har WebDAV-delen bara en egen dataklass 
(ResourceFileSystemItem) och skapar dessutom inga egna trådar. 

Figur 12 beskriver hur WebDAVFileSystem är uppbyggt. 

 
Figur 12 – WebDAVFileSystems uppbyggnad. 

Varje anropstyp som räknas upp i avsnitt 3.2 hanteras i en egen klass. Alla klasser som hanterar en typ av anrop 
ärver en del av sin funktionalitet från RequestHandler. Utöver det använder nästa alla RequestHandler-klasser klassen 
WebDAVResponses för att generera standardsvar då vissa återkommande svarskoder så som "404 Not Found", 
"200 OK" och "201 Created". 

Anropsklasserna GetRequestHandler, HeadRequestHandler och PropfindRequestHandler använder dessutom 
MimeTranslator för att omvandla filändelser till deras motsvarande MIME-typ. 

Flera av anropen som WebDAVFileSystem hanterar ska skickas vidare till det IFileSystem som angetts när 
WebDAVFileSystem skapades. Klassen som implementerat IFileSystem returnerar därefter eller kastar ett undantag. 
Vi har använt en undantagsdriven modell där allt utom normalsvaret hanteras som undantag. Implementationen 
av IFileSystem returnerar alltså inte olika svarskoder beroende på hur det går utan endast ett normalsvar eller någon 
av ett antal olika undantag. 

Figur 13 visar hela kedjan från det lokala filsystemet ner till IFileSystem och dess implementation. 
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Figur 13 – Dataflöde från lokalt filsystem till SpeedDiskFileSystem med WebDAV. 

WebDAVFileSystem är implementerat för att kunna hantera LOCK- och UNLOCK-anrop på ett någorlunda 
korrekt sätt. Som en konsekvens av det flera av IFileSystem-gränssnittets metoder en LockToken för de fall då 
resursen är låst. Dock visade det sig att Mirosoft WebDAV-Miniredir ändå är så pass dåligt på att hantera låsta 
filer att vi varit tvungna att inaktivera stora delar av stödet.  

En klass som ingår i WebDAV-projektet men som inte har nämnts är RequestProxy. Den tillåter en utvecklare att 
skicka vidare alla eller valda förfrågningar till en annan HTTP-kompatibel server. Detta utnyttjade vi frekvent när 
vi byggde hanteringen av inkommande förfrågningar. Genom att logga förfrågningar och sedan imitera dem med 
vår egen WebDAV-server kunde vi utveckla programmet snabbt och dessutom undvika onödiga problem. 

4 SpeedDisks filsystem 

4.1 Inledning 

Detta kapitel behandlar SpeedDisks virtuella filsystem som jobbar gentemot datalagringstjänsten Amazon S3. 
Avsnittet tar upp dess funktioner, implementationen av dem, och vilka begränsningar de har. 

Avsnittet är inlett med en förklaring av SpeedDisks modulära uppbyggnad, som följs av en förklaring av hur 
datalagring på Amazon S3 fungerar. 

4.1.1 Modulär uppbyggnad 

SpeedDisk designades med ett generellt programmeringsgränssnitt, innehållandes alla vanliga in- och ut-
operationer som krävs av ett filsystem, som ett lager mellan WebDAV-servern och aktuellt filsystem. Denna 
modulära uppbyggnad har öppnat för vidareutveckling med stöd för vilka virtuella filsystem som helst, och 
möjliggjort en enkel integration av dessa med det grafiska gränssnittet och WebDAV-servern. 

4.1.2 Lagring på Amazon S3 

Här följer en beskrivning hur Amazon S3 fungerar enligt dess API [40], som förklaras i [41]: 

Amazon S3 lagrar data i form av keys, i så kallade buckets. Buckets kan jämföras med kataloger, och keys kan 
jämföras med filer, men det finns inget stöd för något slags hierarkiskt katalogdjup. Detta kan dock simuleras på 
olika vis med ett virtuellt filsystem. Eftersom keys har stöd för väldigt långa namn med i princip vilka tecken som 
helst, är det möjligt att lagra en virtuell sökväg direkt i key-namnet. På så vis kan samma funktionalitet erhållas 
som om ett katalogdjup funnits. 

Buckets är associerade med ett Amazon-konto, och dess objekt har en så kallad Access Control List, som avgör vilka 
som har rättigheter att komma åt objekten. 

Det finns två API för att interagera med lagrad data; Ett REST-gränssnitt, och ett SOAP-gränssnitt. Vanliga 
webbläsare kan även komma åt all data förutsatt att objektens ACL är inställda på att vara publika (åtkomstbara 
för alla). 

På grund av sättet som Amazon S3 lagrar data så finns inget stöd för namnbyten på keys. För att ett namnbyte ska 
ske måste objektet laddas ner, tas bort från servern, och laddas upp på nytt med sitt nya namn. 

 

4.2 Funktionalitet 

4.2.1 Transmissionskryptering 

All trafik överförs över HTTPS. HTTPS är HTTP-trafik över en Secure Socket Layer-anslutning som ser till att all 
data som skickas mellan servern och klienten är krypterad för att försvåra avlyssning av känslig trafik [42]. 
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4.2.2 Automatisk backup 

Filsystemet gör speciella undantag för en angiven katalog som en yttre komponent använder som automatisk 
backup, där användaren väljer vad som ska monitoreras så att ändringar sparas online direkt. Undantagen innebär i 
praktiken att enbart SpeedDisk, inte användaren, har rätt att skriva till katalogen och dess underkataloger. 

4.2.3 Stöd för revisioner 

Genom XML-filer med metadata har filsystemet stöd för oändligt många revisioner av lagrad data. Detta leder till 
att användaren kan få åtkomst till en hel kataloghierarki, så som den såg ut vid en given tidpunkt, med en exakthet 
ner till millisekunder. 

4.2.4 Lokal cache 

För att användaren ska uppleva snabbhet jobbar filsystemet i första hand mot en lokal cache belägen på datorn, 
och utför de flesta online-operationer som krävs i bakgrunden. Filsystemet är dock inte fullständigt beroende av 
cachen, och med få undantag får cachen rensas i princip när som helst utan att detta leder till problem. En 
konsekvens av detta är att cachen kan ”trimmas” av en yttre komponent till den storlek som användaren önskar. 

4.2.5 Stöd för alla vanliga filoperationer 

En grundtanke med SpeedDisk och dess virtuella filsystem är att den ska fungera som en vanlig hårddisk. Detta 
kräver att det finns stöd för alla typiska filoperationer, såsom kopiering, borttagning, flyttning, namnbyte etc. Allt 
detta är implementerat, och operationerna specificeras i det generella filsystemsgränssnitt som SpeedDisk har. 

4.2.6 Stöd för specialtecken/lokala tecken 

Genom att konvertera fil- och katalognamn som användaren använder till ett säkert format uppstår aldrig några 
teckenproblem, och filsystemet fungerar lika bra i Kina som i Sverige. Med stöd för teckenstandarden Unicode är 
det enbart operativsystemens egna begränsningar som sätter stopp för vilka tecken som får användas. 

4.2.7 Separation av metadata och fildata 

När användaren laddar upp eller ner en fil från den virtuella diskenheten separerar filsystemet metadata från 
fildata, och lagrar dessa på olika platser. Metadatan består av filnamn och filattribut, såsom när filen skapades, när 
den senast ändrades, skrivrättigheter, och dess storlek. Denna information sparas undan i XML-form för snabb 
och enkel åtkomst, och möjliggör hela revisionsstödet. Detta används även för att kringgå Amazon S3:s 
begränsade flytt- och namnbytesoperationer. 

4.2.8 Flertrådsöverföring för upp- och nedladdning av fildata 

Eftersom vi separerar metadata och fildata kan vi dela upp fildatan i flera, mindre delar. Dessa delar går att ladda 
upp och ner simultant genom att använda flertrådsteknik. 

Användandet av flera samtidiga trådar i ett program är en vanlig teknik för att skapa parallella operationer som, till 
synes, utföres samtidigt. I praktiken får alla trådar oftast lite CPU-tid var, och upplevs därför som parallella. För 
tillfället håller flerkärniga CPU:er på att ta över på processormarknaden, och dessa processorer kan utföra äkta 
parallellism vilket optimerar flertrådning ännu mer. I nätverksoperationer såsom SpeedDisk blir dock Internet en 
flaskhals långt före processorns maximala kapacitet nås. 

De mindre beståndsdelar som fildatan delas upp i kan via flertrådning laddas upp med en hastighet som teoretiskt 
endast är begränsad av internetuppkopplingen som SpeedDisk används på. (se avsnitt 2.1.3 Vinsten av flera 
samtidiga TCP-anslutningar.) 

4.2.9 Stöd för monitorering av pågående och köade operationer 

Alla "förändrande" filsystemsoperationer ger upphov till bakgrundsoperationer, så kallade "tasks". Dessa utförs 
antingen flertrådat och asynkront, eller enkeltrådat och köat, beroende på vad det är för sorts operationer som ska 
utföras. Filsystemet tillhandahåller ett gränssnitt för att få information om dessa, och kan returnera alla 
kommande, uppköade operationer, samt pågående operationer och hur långt dessa är fortskridna. 
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4.3 Implementation 

4.3.1 Hantering av filer och kataloger 

För implementering av flertrådsöverföring krävdes att filerna delades upp i mindre delar för att skickas parallellt. 
För en översiktlig illustration, se Figur 14, och för en utförligare förklaring läs vidare i detta avsnitt. 

 
Figur 14 – Filuppdelning i SpeedDisk. 

Separation av metadata och fildata 

Vi separerade metadata och fildata genom att spara information om filen på en annan plats (i andra keys) än 
fildatan. Filen kommer antingen in som en FileStream eller som en Byte Array. 

För denna fil har vi ingen metadata, vi har endast fildata som ska sparas och storleken på detta. Istället för att 
skapa ”rätt” metadata så skapar vi en standardfil, med tid- och datumstämplar satta till ”nu”. I en påföljande 
operation sätter WebDAV-klienten rätt attribut. 

Fildatan delas upp i ett adekvat antal datadelar, beroende på hur stor filen är. De tilldelas sedan slumpmässiga key-
namn för lagringen online, delvis baserade på nuvarande tid för att inte krocka med befintliga data-keys. 

För metadatans lagring genereras ett XML-dokument, där all relevant information finns om revisioner och dess 
attribut. Om operationen är en uppladdning och filen redan existerar så kommer en ny revision läggas till det 
befintliga XML-dokumentet. 

Vid nedladdning av filer kombineras alla datadelar för den relevanta revisionen och returneras i form av en 
FileStream eller Byte Array. Klienten applicerar själv metadata till den nedladdade filen när allt är klart, för den vet 
redan allt den behöver veta genom kataloglistningen. Fältet ”Senast använd” sparas inte i filsystemets metadata då 
det ändras alltför ofta. 

XML-dokumentet för metadatan 

Ett XML-dokument består av ett märkspråk där noderna definieras för applikationen. Metadatan i filsystemet 
lagras i XML-dokument (Figur 15), eftersom de är oändligt skalbara och väldigt flexibla för förändringar. 
Utvecklingsplattformen vi använder har även utförligt stöd för att läsa och modifiera XML-dokument. 

I SpeedDisks filsystem har vi två olika slags XML-dokument; ett för kataloger och ett för filer. Det är inte mycket 
som skiljer dem åt förutom en av rotnoderna och det faktum att kataloger inte har stöd för datadelar. 
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I ett dokument för fil-metadata finner vi två 
huvudnoder: <revisions> och <deletions>. 

<revisions> innehåller ett antal revision-noder, med 
attributen type, modified, created, attr, och size. 

Type kan antingen vara old eller current. Den senaste 
revisionen har alltid typen current. 

Dessa attribut beskriver i olika format 
informationen som behövs för att få reda på all 
metadata om filen. 

Som undernod till revisionen finns <part>-noder. 
Dessa pekar på alla de databitar som filen består 
av, och i vilken ordning dessa sitter ihop. Se Figur 
16. 

<deletions> innehåller enkla tidsstämplar för 
borttagningar. Detta behövs för att kunna avgöra 
huruvida ett dokument existerade eller var 
borttaget vid ett givet tillfälle, och används av den 
automatiska historiken. Se Figur 17.  

Figur 15 – Metadata som ett XML-dokument. 

 

 
Figur 16 – Revisionsdata i ett XML-dokument. 

Attributen modified och created är angivna i ett tidformat med millisekundsprecision. 

Attr är det decimala värdet av Windows binära skrivattribut på filer och kataloger. 

Size är helt enkelt den totala filstorleken angivet i bytes. 

 
Figur 17 – Borttagnings-tidsstämpel i ett XML-dokument. 

Timestamp är angivet i samma tidformat som modified och created. 

Hierarkiska key-namn med stöd för specialtecken 

För att snabbt kunna hämta och lista rätt objekt från rätt katalog används virtuella sökvägar inbäddade i key-
namnen. För att ytterligare snabba upp listningen av keys och få exakt dem sökningen avser, inleds key-namnen 
med ett prefix som specificerar katalogdjupet på objektet. Som sökvägsavskiljare används punktnotation (.) istället 
för slash (/) och backslash (\). Specialtecken och befintliga punkter, underscores, och bindestreck konverteras 
också på olika vis. 

Alla keys som innehåller metadata för kataloger och filer har en ackompanjerande så kallad attribut-key. Denna key 
är normalt ett 0-byte-objekt, vars enda funktion är att hålla sitt objekts aktuella attribut i sitt key-namn. Detta för 
att snabba upp konverteringen till verkliga filer och kataloger vid key-listning online. En attribut-keys namn börjar 
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med samma namn som objektet den representerar, och har sedan metadatan pålagd direkt efteråt i namnet med 
underscore (_) som avskiljare. Alla attribut-keys har attr som suffix. 

Namnen på objekten är konstruerade så här: 

Verklig sökväg: /Ritningar/Klara 081201/Motorritning 4b.cat 
Key: 3.Ritningar.Klara 081201.Motorritning 4b_-cat.file (Tabell 22) 
Attribut-key: 3.Ritningar.Klara 081201.Motorritning 4b_-
cat.file.mt_63344690350200_ct_63344690301010_wa_32_sz_5614232516612.attr ( 

Tabell 23) 

Tabell 22 – Key-namnskonstruktion. 

Djup Sökväg Suffix 

3. Ritningar.Klara 081201.Motorritning 4b_-cat .file 
 

Tabell 23 – Attribut-key-namnskonstruktion. 

Djup Sökväg Suffix Metadata Suffix 

3. Ritningar.Klara 081201.Motorritning 
4b_-cat 

.file .mt_63344690350200_ct_63344690301010
_wa_32_sz_5614232516612 

.attr 

Vid listningen av nycklar i en bucket på Amazon S3 finns möjlighet att ange ett sökprefix. Detta används 
genomgående i filsystemet, och är hela anledningen till key-namnsutformningen. Som exempel kan vi tänka oss att 
vi vill lista katalogen "/bilder" som vi har lagrat på vår virtuella diskenhet. Filsystemet tar emot förfrågan och 
översätter den till prefixet "2.bilder." och begär en key-listning från S3 med prefixet. Listningen som erhålls 
kommer nu enbart innehålla de objekt som är relevanta för vår kataloglistning, eftersom vi enbart söker på 
katalogdjup 2. 

Filsystemet har även olika key-suffix som reflekterar vad objektet representerar för något, se Tabell 24, Tabell 25,  

Tabell 26. 

Tabell 24 – Key-suffix. 

Suffix Betydelse 

.file XML-dokument med metadata för en fil. 

.dir XML-dokument med metadata för en katalog. 

.attr Tomt dokument vars enda syfte är att ge metadatainfo för kataloglistningar*. 

.data Datadel. 

.delfile XML-dokument med metadata för en fil, markerad som borttagen. 

.deldir XML-dokument med metadata för en katalog, markerad som borttagen. 

* Denna betydelse är inte alltid korrekt, se avsnitt 4.5.3 Sökvägslängdbegränsningar. 

 

Tabell 25 – Speciella typer. 

Key Betydelse 

!DIRECTORYLOCK.lock Kataloglås. 

client_timestamp Indikator för ny klient. 

0.dir Rotkatalog-XML, saknar revisioner. 

0.dir.mt_<timestamp>_ct_<timestamp>_wa_16_sz_0.attr Tom kataloglistningsfil för roten. 



24 
 

 

Tabell 26 – Cache-specifika typer. 

Suffix Betydelse 

.longfile Samma som .file, men key-namnet består av en MD5-checksumma, och det riktiga key-
namnet har blivit inflyttat i XML-filen under en egen nod.* 

.longdir Samma som .dir, men key-namnet består av en MD5-checksumma, och det riktiga key-namnet 
har blivit inflyttat i XML-filen under en egen nod.* 

.longattr Samma som .attr, men key-namnet består av en MD5-checksumma, och det riktiga key-
namnet har blivit inflyttat på första raden i filen.* 

* Anledningen till detta beror på Windows filsystem NTFS/FAT, se avsnitt 4.5.3 Sökvägslängdbegränsningar. 

4.3.2 ThreeSharp-biblioteket 

För att interagera med Amazon S3 använder sig filsystemet av ett färdigt bibliotek vid namn ThreeSharp, släppt 
med öppen källkod under Apache-licens[44]. ThreeSharp är utvecklat ihop med Amazon Web Services för att ge 
utvecklare ett kraftfullt verktyg att använda vid kommunikation med Amazon S3 i en .NET-utvecklingsmiljö. 

ThreeSharp använder sig av S3:s REST-gränssnitt för interaktion med tjänsten via HTTP eller 
transmissionskrypterat HTTPS. Biblioteket är fullt flertrådsäker och tillhandahåller möjligheter att monitorera 
simultana överföringar. Alla överföringar sker via FileStreams vilket begränsar minnesanvändningen. 

4.3.3 Lokal cache 

Cachen är en fysisk plats på hårddisken där en katalog fungerar som en bucket, med några skillnader. I praktiken 
jobbar användaren direkt mot cachen när denne utför sina operationer, och begär data. Principen är att om data 
saknas, så laddas den ner från S3 till cachen, och filsystemet kan sedan hämta datan därifrån. Se Figur 18. 

 
Figur 18 - Illustration av lokal cache. 

Snabba filoperationer för användaren 

Eftersom användaren interagerar med en cache, och inte med själva filerna online, så upplevs alla operationer 
snabbare än om de utförts direkt mot online-lagringen. 

Transparenta bakgrundsoperationer 

Vid operationer som kräver att keys skapas och/eller manipuleras på något vis, sker detta direkt i cachen, 
samtidigt som operationerna hamnar i en kö av så kallade Tasks. Se avsnitt 4.3.5 Bakgrundsoperationer / Tasks. 

Skillnader mellan innehållet i cachen och en bucket 

För att få en snabb lösning så krävs några saker i cachen som inte replikeras online. De huvudsakliga skillnaderna 
är att nya keys som skapas bara innehåller en revision, oavsett om det finns flera revisioner online eller inte. 
Katalogernas XML-dokument har en items-nod innehållandes information om dess filer och kataloger i en key-
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listning. Skulle kataloger inte ha en sådan här lista, så skulle alla filers XML-dokument för en given katalog behöva 
sparas ned till cachen när den listas. Detta är i de flesta fall helt onödigt och tar lång tid. 

Varje objekt i item-listan kan ha altkey-element, som innehåller ytterligare namn som objektet möjligtvis kan ha 
online. En move-operation på en icke-tom katalog är en väldigt långsam uppgift, som kräver många 
småoperationer med metadatan för objekten som ligger i katalogen. Under tiden en katalog blir flyttad eller byter 
namn så är det för en given tidpunkt tidsmässigt kostsamt att avgöra ifall ett objekt i katalogen har sitt nya namn 
än. Med hjälp av altkey-elementet kringgår vi problemet med att hämta en fil under tiden katalogen ändras. Finns 
inte den key som tillhör noden item, så försöker filsystemet med altkey-namnet istället. Krocken som uppstår ifall 
filen försöker flyttas medan den överförs är inget problem, då flyttningen kommer försökas om och om igen på 
nytt med en sekunds mellanrum tills den lyckas. 

4.3.4 Fil- och katalogoperationer 

Filsystemets fil- och katalogoperationer definieras av det generella filsystemsgränssnitt vi har tagit fram. 

Alla ”förändrande” metoder, som tar bort eller skapar något, är förbjudna inom katalogerna som hör till den 
automatiska historiken och den automatiska backupen. Det finns dock en logisk flagga för dessa operationer som 
kan tvinga metoden att utföra operationen ändå, som används av SpeedDisk för att skapa objekten för den 
automatiska backupen. Den automatiska historiken genereras vid förfrågan av dess kataloger, så här behövs inte 
några objekt skapas av användaren. 

Alla sökvägar översätts av strängbehandlingsmetoder till det format som används inom filsystemets keys. (Se 
avsnitt 4.3.1 Hantering av filer och kataloger.) 

Här förklaras operationerna med inledande illustrationer som är tänkta att ge en grov överblick för hur metoderna 
arbetar: 

PutFile 

 
Figur 19 - Illustration av PutFile. 

Metoden PutFile implementerades så att den tar in ett generellt fildata-objekt som argument, ihop med en sökväg 
till dess destination. Detta fildata-objekt kan antingen innehålla en Byte Array eller en FileStream, beroende på 
datamängden. Se Figur 19 för en övergripande förklaring av metoden. 

Huvudtrådens sekventiella operationer 

När en fil laddas upp med WebDAV skickas ingen metadata med, utan endast ren fildata. För att få den rätta 
metadatan följs PutFile av SetAttribute-operationer, förutsatt att klienten vill göra detta. Filsystemets PutFile 
implementerades så att den skapar metadata till nya filer med den momentana tiden och datumet för operationen, 
för att ha något att utgå ifrån. Två keys skapas för filen; ett XML-dokument för metadatan med endast en 
revision, och en tom attribut-key för kataloglistning. 

Efter skapandet av metadatan delas fildatan upp i flera bitar, som sedan får namn baserade dels på tiden de skapas, 
och dels en slumpvis sträng för att undvika krockar med andra filer som skapas samtidigt. De resulterande delarna 
sparas med key-namn i en temporär katalog. 
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Ett specialfall är när fildatan som ska laddas upp är 0 byte stort då inga delar skapas. Faktum är att Windows 
inbyggda WebDAV-klient alltid laddar upp en 0-byte-fil först, för att sedan kalla på PutFile en gång till fast med 
fildatan. En implementation där denna första 0-byte-fil ignoreras är tänkbar, men detta skulle leda till att det vore 
omöjligt att ladda upp tomma filer. Tomma filer är ganska vanligt i Windows, och det är viktigt att ha stöd för 
uppladdningen av dessa. 

När preparationen är färdig för filen skapas den först i cachen genom en kopiering av dess metadata-keys från en 
temporär katalog. Katalogen den tillhör får sedan dessa keys inskrivna i sin XML-kataloglistning under items. Även 
datadelarna kopieras till cachen. 

För onlinedelen av PutFile skapas en köad task som hanterar metadatan, och asynkrona tasks för att ladda upp 
datadelarna. När detta är gjort är en PutFile till synes färdig för användaren, men de tasks som skapades plockas 
upp i bakgrunden av autonoma arbetartrådar som utför dem. 

Skapade task-operationer 

Metadatahanteringen analyserar det aktuella läget genom att kolla ifall det redan finns ett objekt med samma namn 
online, och agerar därefter. Det kan även finnas ett objekt online som är markerat som ”borttaget” med key-
suffixet delfile. Finns någon av dessa online sker en nedladdning av XML-dokumentet, och en ny revision läggs till i 
det. Var filen tidigare markerad som ”borttagen” tas denna key bort permanent från lagringen, tillsammans med 
sin attribut-key, och sedan laddas det nya objektet med sin nya attribut-key upp. Om det inte fanns någon befintlig 
fil online, laddas en helt ny upp. 

Alla ”förändrande” operationer, såsom uppladdning och borttagning, sker i form av nya tasks som skapas och 
hamnar i prioritetskön. (se avsnitt 4.3.5 Bakgrundsoperationer / Tasks) 

Datadelarna laddas upp asynkront, som det tidigare nämnts. Med detta menas att de hamnar i en kö av 
uppladdning-tasks. Så fort en asynkron tråd blir färdig med sin operation plockas nästa task ur den asynkrona kön 
för exekvering. Den övre gränsen för hur många trådar som samtidigt får operera på den asynkrona kön anges i 
inställningarna för SpeedDisk. 

Eftersom metadatan och fildatan laddas upp oberoende av varandra går det generellt sett inte att veta vilket som 
är färdiguppladdat först. Vid en lång synkron kö kommer troligtvis en relativt liten fils datadelar ligga uppladdade 
online innan dess metadata, och vid en kort synkron kö så är motsatsen sannolik. 

GetFile 

 
Figur 20 - Illustration av GetFile. 

Metoden GetFile implementerades så att den tar emot en förfrågan av en fil genom att ta en sökväg till filen som 
argument. Se Figur 20 för en övergripande förklaring av metoden. 

Huvudtrådens sekventiella operationer 

GetFile returnerar ett filobjekt med en Byte Array innehållandes hela filen ihopsatt. 
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Till att börja med avgör GetFile huruvida filen som är efterfrågad ligger i den automatiska historiken eller inte, 
eftersom detta kräver speciell hantering för att hämta rätt revision av filen. 

Nästa steg är att komma åt filens XML-dokument som beskriver dess metadata och pekar på dess datadelar. Om 
detta dokument finns i cachen och inte är äldre än en inställningsbar tidsperiod så laddas den därifrån, i annat fall 
kommer det laddas från online-lagringen. Om filen inte påträffas kommer XML-dokumentet som beskriver 
katalogen där filen påstås ligga analyseras för att hitta eventuella altkeys att leta efter istället. Om även detta 
misslyckas förmedlas ett fel genom att ett FileSystemNotFoundException-undantag skapas. 

Om den efterfrågade filen befinner sig i den automatiska historiken kommer XML-dokumentet laddas från cachen 
om möjligt, annars från online-lagringen. En algoritm avgör sedan huruvida filen existerade vid det givna tillfället 
eller inte, och tillhandahåller information för att kunna extrahera rätt metadata för rätt revision om så är fallet. 

Det kan vara så att den efterfrågade filen är 0 byte stor, och då skapas ett 0-byte-filobjekt för snabb returnering. 

Om detta inte är fallet tittar vi på huruvida alla datadelar existerar eller inte, och ser till att hålla koll på vilka som 
ligger i cachen och vilka som behöver laddas ner. Om en fullständig fil inte kommer att kunna skapas, till exempel 
på grund av en tidigare avbruten uppladdning på en annan dator, så skapas ett DataPartMissingException-undantag. 

Härnäst skapas alla asynkrona tasks som behövs för datadelarnas nedladdning till cachen, och GetFile hamnar i en 
loop som inväntar alla filer. När alla datadelar är nere, kombineras de till en enda stor fil och returneras. 

Skapade task-operationer 

Datadelarnas nedladdning köas upp i den asynkrona kön för exekvering så fort trådar finns fria. Som nämnts i 
avsnittet PutFile beror trådantalet på hur SpeedDisk är inställt. 

ListDirectory 

 
Figur 21 - Illustration av ListDirectory. 

ListDirectory tar en sökväg och en logisk flagga som argument och returnerar en generisk lista med objekt av 
typen IFileSystemItem. Dessa objekt innehåller enbart metadata för kataloger och filer, och är enbart till för 
kataloglistningens skull. Listan är definierad så att den måste inledas med det faktiska objektet som ska listas, och 
finns inte objektet som listningen avser skapas ett FileSystemItemNotFound-undantag. Objektet kan antingen vara en 
fil eller en katalog, eftersom WebDAV-klienter kan använda kataloglistningen för att avgöra huruvida något 
existerar innan de försöker skapa ett nytt objekt. Vid en vanlig kataloglistning inleds listan med rotkatalogen vi 
avser lista. Den logiska flaggan anger om det enbart är ett ensamt objekt som ska listas, eller en hel katalog. Se 
Figur 21 för en övergripande förklaring av metoden. 

Till att börja med avgörs om listningen sker inom den automatiska historiken, och i så fall skapas en kompatibelt 
DateTime-variabel som representerar den efterfrågade tidpunkten. 

När detta är gjort försöker vi hämta metadata för katalogen vi vill lista från cachen om den finns där, och från 
online-lagringen om den inte hittades offline. Om enbart listningen av ett ensamt objekt efterfrågades så kommer 
listan nu returneras och ListDirectory vara färdigexekverad. 

Om en hel kataloglistning efterfrågades hämtas alla objekt med den angivna katalogen som rot. I första hand från 
cachen om det är möjligt och dess metadata-dokument inte är äldre än en inställningsbar tidsperiod, annars från 
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onlinelagringen. Om ett kataloglås påträffas (se avsnitt 4.3.7 Robusthet) returneras listan direkt som om listningen 
varit av ett ensamt objekt. Detta får som konsekvens att katalogen listas som tom. I alla andra fall sparas den 
hämtade kataloglistningen som en item-lista till katalogens XML-dokument i cachen för snabbare listning nästa 
gång. 

Nästa steg är att gå genom kataloglistningen och skapa IFileSystemItem-kompatibla objekt av key-namnen. Denna 
bearbetning kan ta två vägar beroende på om listningen är i den automatiska historiken eller inte. En vanlig 
listning som inte är historikrelaterad går genom key-namnen och plockar dem som key-par, där två keys 
tillsammans ger tillräckligt med metadata för att skapa ett IFileSystemItem-objekt. En historiklistning går genom alla 
objekt i key-listan och hämtar ner de relevanta metadata-dokumenten från online-lagringen. En algoritm avgör om 
dokumentet existerade vid det givna tillfället och därefter skapas om möjligt ett IFileSystemItem-objekt med rätt 
metadata. 

När kataloglistningen är bearbetad finns en färdig kataloglistning i form av en generisk lista med IFileSystemItem-
objekt, och denna returneras för bearbetning av WebDAV-servern. 

Delete 

 
Figur 22 - Illustration av Delete. 

Delete tar en sökväg till objektet som ska tas bort som argument. Se Figur 22 för en övergripande förklaring av 
metoden. 

Huvudtrådens sekventiella operationer 

Till att börja med försöker metoden avgöra om förfrågan avser att ta bort en katalog eller en fil, eftersom det 
anses som en förbjuden operation att ta bort en icke-tom katalog. Det kollas även efter kataloglås eftersom det är 
förbjudet att modifiera något i en katalog om den är låst. 

Om allt verkar okej för borttagningen initieras den genom att objektets metadata först rensas bort från cachen och 
dess kataloglistningar. Efter det skapas de tasks som utför operationen online och köas upp i den synkrona kön, 
och metoden är färdigexekverad. 

Skapade task-operationer 

Metadatan för objektet som ska tas bort hämtas från online-lagringen och en borttagningstidsstämpel läggs till i 
XML-dokumentet. Metadatan online tas bort och ett nytt XML-dokument, som är flaggat som borttaget med ett 
del-suffix, laddas upp i dess plats. 

Borttagningarna och uppladdningarna sker i form av nya tasks som hamnar i den synkrona prioritetskön. 
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MakeDirectory 

 
Figur 23 - Illustration av MakeDirectory. 

MakeDirectory implementerades med en sökväg till den önskade nya katalogen som argument. Se Figur 23 för en 
övergripande förklaring av metoden. 

Huvudtrådens sekventiella operationer 

Metoden ser först till att lista alla kataloger ovanför den önskade katalogen i sökvägshierarkin med ListDirectory 
för att populera cachen med nödvändig katalog-metadata och dess kataloglistningar. Detta ser även till att ett 
FileSystemItemNotFound-undantag skapas ifall katalogen som ska skapas ”hänger löst” utan en befintlig rotkatalog. 
Om kataloglås påträffas räknas MakeDirectory-operationen som förbjuden och ett ResourceLockedException-
undantag skapas. 

När sökvägen anses okej skapas en standardkatalog med metadata satt till den aktuella tidpunkten utan speciella 
skrivattribut. Metadatan kan ändras i efterhand med en SetAttributes-operation. 

Denna katalog skapas sedan i form av keys direkt i cachen, och dess rotkatalog får en uppdaterad kataloglistning i 
sitt XML-dokument. För online-skapningen av katalogen köas en task upp i den synkrona kön. Huvudtrådens 
exekvering av MakeDirectory är sedan klar. 

Skapade task-operationer 

När katalogen ska skapas online kollar metoden först om det finns någon befintlig katalog eller en tidigare 
borttagen katalog. I så fall kommer dess XML-dokument laddas ner för att få en ny revision. Om inget tidigare 
dokument påträffas så laddas den nya standardkatalogen upp i form av ett helt nytt XML-dokument. 

Uppladdningar och eventuella borttagningar laddas upp i separata tasks som skapas och läggs i den synkrona 
prioritetskön. 

Move 

 
Figur 24 - Illustration av Move. 
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Move-operationen implementerades så att den tar en källsökväg, en målsökväg och en logisk överskrivningsflagga 
som argument. Se Figur 24 för en övergripande förklaring av metoden. 

En flytt- eller namnbytesoperation i SpeedDisk är ofta en komplex process, då objekt i det virtuella filsystemet 
lagras som keys i en bucket, utan verklig kataloghierarki. Detta innebär att ett namnbyte av en katalog med objekt i 
ger upphov till en lika komplex process som en flytt av den. Alla tillhörande filer, underkataloger, och i sin tur 
deras tillhörande filer och underkataloger måste alla bytas namn på. Utöver detta så finns det i nuläget heller inget 
stöd på Amazon S3 för namnbytesoperationer. I SpeedDisk är snabba namnbyten på filer möjliggjort genom att 
separera metadata från fildata. Därmed behöver endast metadatan, inte fildatan, uppdateras och laddas upp med 
nytt namn. En Move-operation på en katalog innehållandes många objekt leder dock fortfarande till ett stort antal 
operationer. 

Huvudtrådens sekventiella operationer 

Det viktigaste att göra först är att avgöra huruvida vi försöker flytta ett enskilt objekt eller en icke-tom katalog. Ett 
enskilt objekt är antingen en fil eller en tom katalog. 

Om det var ett enskilt objekt Move-förfrågan syftade på, så byts det namn på rätt objekt i cachen och dess gamla 
och nya rotkatalogers kataloglistor får sina items-listor uppdaterade. Det skapas även en synkront köad task för att 
utföra Move-operationen online. 

Om operationen avser en Move-förfrågan på en icke-tom katalog ser en algoritm till att samla in key-namnen 
rekursivt med fullt katalogdjup på alla objekt som berörs. Dessa sparas sedan även som populerade items-listor i 
katalog-XML-dokument i cachen, för alla underkataloger som berörs. Påträffas kataloglås genereras ett 
ResourceLockedException-undantag. 

Alla de ihopsamlade key-namnen ger upphov till direkta namnbyten i cachen och köade synkrona Move-tasks. Det 
skapas även ett kataloglås på målkatalogen, och i slutet av alla Move-tasks i kön köas en upplåsning av samma 
katalog upp. 

När alla dessa förberedande operationer är klara är huvudtråden färdigexekverad i Move och 
bakgrundsoperationerna tar vid. 

Skapade task-operationer 

De task-operationer som skapas är vardera endast intresserade av ett enda objekt. Den förberedande delen som 
utförs av huvudtråden har genererat alla de task-operationer som behövs. 

Det som händer vid en Move online är helt enkelt att källan får en borttagningstidsstämpel i sitt metadata-
dokument, och blir markerad som borttagen. Sedan skapas ett nytt objekt på målsökvägen med antingen ett helt 
nytt XML-dokument med enbart en revision, eller med målsökvägens objekt som grund ifall det påträffades något 
där. En viktig sak att känna till när det gäller Move i SpeedDisk är att metadata inte blir ärvd till den nya platsen. 
En Move ger upphov till att källan tas bort (markeras som borttagen, se avsnitt Delete) och att målet skapas som 
ett nytt objekt (eller en ny revision av ett befintligt objekt i målsökvägen). Om revisioner skulle bibehållas vid flytt 
skulle inte revisionssystemet fungera. 

Den Move-task som skapats genererar enklare tasks för uppladdning och borttagningar, som hamnar i den 
synkrona prioritetskön. 
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SetAttributes 

 
Figur 25 - Illustration av SetAttributes. 

SetAttributes implementerades så att den tar en sökväg, en FileAttributes-enum som beskriver skrivrättigheter, tre 
DateTime-variabler som beskriver när objektet skapades, när det senast ändrades, och när det senast blev 
efterfrågat. I implementationen av detta virtuella filsystem är vi dock endast intresserade av att låta användaren 
ändra skrivrättigheter och tiden då objektet senast ändrades, medan de andra argumenten ignoreras. Se Figur 25 
för en övergripande förklaring av metoden. 

Huvudtrådens sekventiella operationer 

Först tar SetAttributes reda på om objektet vi ska sätta attribut på är en katalog eller en fil. Det gör den genom att 
titta på de skrivattribut som skickas med och jämföra dem bitvis med enumen FileAttributes.Directory. 

Eventuella objekt som håller metadatan blir uppdaterade i cachen, och XML-dokumentet för katalogen de ligger 
får en uppdaterad items-lista. Därefter skapas tasks för attributsättningen online och köas upp i den synkrona kön. 

Skapade task-operationer 

För att ändra attribut på ett objekt online sker helt enkelt en hämtning av befintlig metadata, bearbetning i form av 
ersättning av den senaste revisionen, och en nyuppladdning som skriver över den gamla. Metadatans attribut-key 
ersätts också. 

Uppladdningar och borttagningar sker genom skapandet av synkrona tasks som läggs i prioritetskön. 

4.3.5 Bakgrundsoperationer / Tasks 

Förändrande och skapande fil- och katalogoperationer sker oftast i form av så kallade tasks. En task skapas i form 
av ett TaskItem-objekt och köas sedan upp i en av tre möjliga köer. Alla köer använder Queue-datastrukturer. 

 
Figur 26 - XML-dokumentet tasks.xml. 

I ett XML-dokument i cachen med filnamnet tasks.xml (Se Figur 26) sparas noder (Se Figur 27), representerandes 
tasks och deras status. Status-attributet avgör hur långt exekveringen av en task kommit, och huruvida ett fel 
uppstått som bör leda till ett nytt försök. Allteftersom tasks blir färdigexekverade plockas de bort ur XML-filen. 
Att filen ligger och hela tiden uppdateras i cachen möjliggör avstängning av programmet och omkonstruering av 
filsystemsobjektet, utan att förlora några tasks. Se Tabell 27 för förklaring av attributen. 
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Figur 27 - En task gestaltad som XML-nod. 

 

Tabell 27 – Task-attributens betydelse. 

XML-Attribut för en task Betydelse 

id Unikt ID. 

type Sträng som beskriver task-operationen. 

status* Siffra som anger hur långt exekveringen kommit: 

0 = Ej startad, 1 = Pågående, 3 = Fel har uppstått. 

* Status 2 är reserverad, och betyder att en task är färdigutförd och ska tas bort från XML-filen. 

Synkrona tasks 

En dedikerad tråd håller koll på och utför tasks som plockas ut från standardkön. I XML-dokumentet kallas den 
<queue> (Se Figur 28). Det finns en till kö som kallas prioritetskön, i XML-dokumentet kallad <prioqueue> (Se 
Figur 29). Allt i denna kö utförs innan nästa task plockas ut ur standardkön. 

 
Figur 28 - Standardkön i tasks.xml. 

 
Figur 29 - Prioritetskön i tasks.xml. 
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I praktiken används dessa två köer så att en förberedande ”huvud-task” såsom Move eller dylikt först utförs. 
Denna ”huvud-task” samlar bara in information för att kunna skapa enklare ”sub-tasks” som utför själva 
förändringarna. Dessa förändrande ”sub-tasks” hamnar i prioritetskön och exekveras därför direkt efter den sin 
förberedande ”huvud-task” är klar. 

Genom denna konstruktion med nedbrytning i så många småtasks som möjligt kan vi säkerställa att hela 
processen inte blir förstörd av att avbrytas mitt i en sekvens av viktiga sekventiella operationer. Istället fortsätter 
den (vid omstart till exempel) där den slutade sist. 

Asynkrona tasks 

För den asynkrona task-kön <async> (Se Figur 30) finns också en dedikerad tråd som plockar ut tasks och ser till 
att de blir exekverade. Den stora skillnaden gentemot de synkrona köerna är att det inte är denna tråd som 
exekverar de tasks som hämtas fram. Istället delegerar den detta till andra, ”lösa” trådar som utför tasks parallellt. 
Den jobbar mot en övre gräns på maximalt antal tillåtna simultana trådar, ett värde som går att ställa in i 
inställningarna för SpeedDisk. 

 

 
Figur 30 - Den asynkrona kön i tasks.xml. 

4.3.6 Monitorering 

Filsystemet tillhandahåller en metod för enkel monitorering av köade och pågående tasks. När metoden kallas på 
kopierar den XML-dokumentet som innehåller alla tasks, snabbt i minnet på ett trådsäkert sätt. Den går sedan 
genom alla tasks däri. 

En hashtabell kopplar ihop ID-nummer för tasks med ThreeSharp-bibliotekets egna ID-strängar för överföringar, 
och med hjälp av detta kan vi läsa av hur många bytes som är överförda för en given task. 

4.3.7 Robusthet 

För en seriös backup-produkt krävs robusthet gentemot yttre störningar och utförlig felhantering för 
korruptionsproblem och oförutsägbara händelser. 

Uppstart 

Vid konstruering av filsystemet sker flera säkerhetsåtgärder för att säkerställa att programmet börjar i ett läge det 
kan arbeta i. 

Den bucket som anges vid konstruering testas med angivna åtkomstnycklar. Om angiven bucket inte existerar 
försöker filsystemet skapa en ny. Finns inte användarbefogenheter för någon av operationerna kommer ett 
undantag att skapas, och i sin tur fångas av SpeedDisk som presenterar ett användarvänligt felmeddelande för 
användaren. Om en ny bucket skapas så ”formateras” den genom att nödvändiga keys för rotkatalogen och 
kataloger för den automatiska historiken skapas. 

Om det inte finns en tasks.xml i cachen så skapas en ny, tom, efter en mall. Om det redan finns en, görs ett försök 
att öppna dokumentet. Vid eventuell korruption i dokumentet kommer detta misslyckas och detekteras, och 
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dokumentet kommer som säkerhetsåtgärd tas bort permanent, med skapandet av ett nytt tomt dokument som 
följdåtgärd. 

När initieringen och det eventuella skapandet av själva tasks.xml är utfört går en metod genom de eventuella tasks 
som var kvar i dokumentet sedan förra sessionen. Dessa läses av och översätts till task-objekt som köas upp i 
respektive kö de var lämnade i. Det högsta ID-numret som påträffas räknas upp ett steg och blir det första ID 
som nästa nya task tilldelas. 

Avstängning 

Vid avstängning finns metoder för att på ett ”snällt” sätt stänga ner filsystemet, där uppköade tasks tas bort ur 
köerna men fortfarande ligger kvar i tasks.xml, för att på nytt hamna i kön när filsystemet startar nästa gång. 
Denna metod att stänga ner filsystemet stänger inte av pågående trådar, utan låter dem exekveras klart. 

Det är svårt att värja sig mot en ”hård” nedstängning, antingen i form av ett aktivt process-dödande eller om 
datorn oväntat stänger av sig, men med filsystemets upplägg med tasks så kan egentligen programmet bara hamna 
i problem om processen dödas vid skrivning till tasks.xml. Detta problem hanteras som tidigare nämnts genom att 
korrupta xml-filer ersätts av nya, tomma. Konsekvenserna av förlorade tasks går dock inte att förutse, bara 
hanteras i den mån det är möjligt. 

Hantering av lösa keys 

För att en korrekt kataloglistning ska kunna ske, så måste de keys som listas komma i en viss ordning (objekt först, 
därefter attribut-key). Detta kan leda till problem då en operation är halvfärdig, och ett objekt till exempel har sitt 
XML-dokument uppladdat men dess attribut-key fortfarande väntar i en kö för att laddas upp. 

För att undvika sådana här fel vid kataloglistning filtreras key-listor först genom en algoritm som rensar ut ”omaka 
par” av keys. Konsekvensen blir att ett halvuppladdat objekt inte går att lista alls, tills dess attribut-key är 
uppladdat också. 

Kataloglås 

I flera fall kan det vara fördelaktigt med ett sätt att låsa en katalog för modifikation, och i filsystemet löses detta 
med ett så kallad ”kataloglås”. Låset är en 0-byte-fil som laddas upp med ett speciellt key-namn, som 
kataloglistningar kan känna igen och sedan agera därefter. 

I filsystemet används kataloglåsningar när en icke-tom katalog ska flyttas eller byta namn, eftersom detta leder till 
potentiellt många uppköade operationer som kan ta lång tid att utföra. Under tiden dessa operationer utförs är det 
inte önskvärt att en annan klient, som loggas in på samma bucket, har rättigheter att ändra på katalogen utan att 
besitta den synkrona kö som bildats på den första klienten. 

Key-namnet på ett kataloglås har samma filnamns-form som ett metadata-dokument för ett objekt, men som 
filnamn och suffix har den ”!DIRECTORYLOCK.lock”. 

Ett kataloglås i sig har ingen påverkan på något, den fungerar enbart som en markör. Det är upp till metodernas 
implementation att ta hänsyn till låset. 

4.4 Testmetoder 

Det största arbetet med utveckling är felsökning, och eftersom detta ofta leder till vidareutveckling går det inte att 
presentera ett resultat för det. Det som däremot går att presentera ett resultat för faktisk användning av 
programmet, och testmetodiken som använts för att testa så många verkliga scenarion som möjligt. Ett scenario 
som vi särskilt beaktat är backup-behovet hos mekatroniska företag. Dessa företag har ofta många, tunga, 
ritningar och förlusten av dessa är devasterande. 

När överföringshastigheten mäts bör filerna delas upp i tillräckligt många delar för att så många trådar som möjligt 
ska kunna användas. Detta för att kunna visa att den maximala överföringshastigheten endast begränsas av den 
aktuella internetuppkopplingen. 



35 
 

4.4.1 Felsökning och testning under utveckling 

Eftersom all felsökning på något sätt är kopplat till utvecklingsprocessen är det viktigt att ha ett systematiskt 
angreppssätt för den. I detta avsnitt finns beskrivet vilka systematiska metoder som använts under 
utvecklingsarbetet för att motverka buggar och fel. 

Systematiskt skapande av undantag 

Ett angreppssätt som använts är att vid konditionella satser se till att först hantera väntade utfall, och sedan fånga 
alla andra oväntade i en klausul med ett programstopp i form av ett undantag. Detta leder till att operationer som 
ger upphov till det oväntade utfallet är enkla att detektera, och därmed felsökas. I en utvecklingsmiljö som 
Microsoft Visual Studio ger ett undantag även möjlighet att titta på minne, stack och register för att felsöka 
enskilda variabler. 

Test av alla kodrader 

För att alla möjliga programflöden ska vara felsökta måste all kod testas. Det innebär att alla konditionella satser 
bör få variablerna de evaluerar preparerade i förväg i ett flertal tester, för att tvinga fram exekvering av alla 
potentiella programvägar. 

4.4.2 Felsökning och testning vid programanvändning 

Faktisk användning av programmet är en viktig utgångspunkt för felsökning. Genom att använda programmet så 
som en framtida användare är tänkt att göra, säkerställs att programmet klarar av alla de vanliga operationerna som 
en användare förväntas utföra. Det bör även tas ett steg längre, där extremfall testas och utvärderas. 

Manuella tester 

Fil- och katalogoperationer som en vanlig WebDAV-klient använder ska testas genom att skapa, ta bort, och 
förändra kataloger och filer på nätverksenheten. För detta bör flera olika WebDAV-klienter testas, och eventuell 
resultatskillnad utvärderas. Efter utförd operation måste cachen rensas och kataloglistningar förnyas för att se till 
att resultatet inte endast gäller för cachen. 

Den automatiska historiken bör testas genom filöverskrivningar och verifikation av nedladdade revisioner. 
SpeedDisks automatiska backup bör testas genom att minst en katalog läggs till i monitoreringsfunktionen. 
Ändringar som ska laddas upp automatiskt ska sedan verifieras. 

Fil- och katalognamn med diverse (i Windows tillåtna) Unicode-tecken bör testas, och filstorlekar som bör testas 
ska representera ett utförligt spektra av dokumenttyper. 

För robusthetstester vid vanliga operationer ska kritiska task-krävande operationer såsom Move utföras flera 
gånger på raken på icke-tomma kataloger. 

Resultat från dessa tester ska rimligtvis presenteras i fritext beskrivande användarupplevelsen. 

Katastrofscenarion 

Vid programexekvering ska plötslig internetfrånkoppling testas och dess konsekvenser utredas genom att titta på 
ifall tasks går förlorade. Även plötslig strömförlust bör testas på detta vis. 

4.4.3 Hastighetsuppmätning 

Överföringshastighet ska mätas upp med ett seriöst nätverksverktyg och jämföras med minst en utvald 
konkurrent. Överföringshastigheten är intressant vid filöverföringar.  

4.5 Begränsningar 

Begränsningarna i SpeedDisks virtuella filsystem beror dels på designval och dels på Windows egna begränsningar 
i implementationen av sina filsystem. 
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4.5.1 Långsam filuppdelning 

Filsystemet är implementerat så att filer som laddas upp delas och läggs i en temporär katalog och/eller cachen 
innan de laddas upp. Detta har potential att vara väldigt tidskrävande operationer för stora filer, och en flaskhals 
vid delning av många enskilda filer. Samma potentiella problem existerar för nedladdningar, då filer sätts ihop 
igen. 

4.5.2 Många metadataoperationer 

På grund av komplexiteten med två keys per objekt, och det faktum att alla metadata-operationer köas upp i en 
synkron kö, kan här bildas en flaskhals vid operationer som kräver många tasks. Ett typiskt fall är namnbyte/flytt 
av en katalog som innehåller många filer och underkataloger. Den synkrona kön riskerar att bli mycket lång. 

4.5.3 Sökvägslängdbegränsningar 

Datorer med Windows använder sig i regel av filsystemen NTFS eller FAT32. I Windows kärna finns en 
begränsning på 260 tecken i en sökväg, men både NTFS och FAT32 har ett inbyggt stöd för upp till cirka 32 000 
Unicode-tecken [43]. Begränsningen går att kringgå med metoder som beskrivs i dokumentationen för Windows-
API:t, men för kompabilitetens skull har vi valt att använda oss av MD5-checksummor för filnamn i cachen när 
gränsen börjar närma sig. Anledningen till att programmet kommer nära gränsen alls är för att cache-katalogen 
normalt lägger sig i en väldigt djup sökväg, under Application Data/AppData i Windows User/Documents and Settings-
kataloger. 

Exempel: 

En fil skapas online med namnet ”ett väldigt långt filnamn under en lång sökväg.txt” och läggs på SpeedDisk-
enheten i katalogsökvägen ”S:\en lång sökväg\filerna till denna långa sökväg\”. 

Objektets key blir översatt till följande för att kunna användas av SpeedDisks filsystem (Ekvivalenstecken vid 
representation av Unicode-tecken): 

”3.en l=c3=a5ng s=c3=b6kv=c3=a4g.filerna till denna l=c3=a5nga s=c3=b6kv=c3=a4g.ett v=c3=a4ldigt 
l=c3=a5ngt filnamn under en l=c3=a5ng s=c3=b6kv=c3=a4g_-txt.file” 

Om detta ska ligga i cachen, som har sökvägen ”C:\Users\Oskar\AppData\Roaming\Lumik 
Enterprise\Application.SpeedDisk\1.0.0.0\cache\1N55FQQJN6EGSD1569G2-speeddisk-1\” så kommer den 
sammanlagda sökvägen till filobjektet bli 277 tecken långt. Detta är för långt för Windows och kommer därför att 
ge upphov till ett IOException-undantag vid skrivning. 

För att lösa detta problem skapas istället en MD5-checksumma av filnamnet, vilket ger upphov till en unik sträng 
som endast det filnamnet kan generera. Den nya fulla sökvägen ser ut så här: 

”C:\Users\Oskar\AppData\Roaming\Lumik 
Enterprise\Application.SpeedDisk\1.0.0.0\cache\1N55FQQJN6EGSD1569G2-speeddisk-
1\3.d2c8b0d0cbe2ce59c9258c2dfa22b0e6.longfile” 

Denna sökväg är endast 160 tecken lång och därmed accepterad av Windows filsystem. Det riktiga key-namnet 
sparas i filen på olika sätt beroende på typ av key, se Tabell 28. 

Tabell 28 – Hantering av långa filnamn. 

Key-typ Normalt suffix Checksum-suffix Lagring av fulla namnet 

Fil .file .longfile XML-element <longname> i XML-dokumentet. 

Katalog .dir .longdir XML-element <longname> i XML-dokumentet. 

Attribut .attr .longattr På första raden i filen. 

När det utförs key-listningar i cachen översätts påträffade långa filnamn automatiskt, så att filsystemets metoder 
kan jobba med keys likadant offline som online även fast de inte är identiska. 
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5 SpeedDisks användargränssnitt 

5.1 Översikt 

De viktigaste interna delarna i applikationen SpeedDisk är användargränssnittet (se avsnitt 5.2) och den 
automatiska backupen (se avsnitt 5.3). Figur 31 visar hur klasserna förhåller sig till varandra. 

De klasser som har prefixet External i Figur 31 har länkats in i projektet och behandlas i kapitel 3 och 4 i den här 
rapporten. Klasserna MainForm, LabelButton, FolderBrowser, NetworkDrive och SetupForm hör till 
användargränssnittet. AutomaticBackup och BackupItem hör till Automatisk backup. 

Klassen MainForm är den sammanhållande klassen i projektet. Den instansierar de flesta andra klasser och håller 
referenser till dem under hela exekveringen av programmet. 

 
Figur 31 – De viktigaste klasserna i SpeedDisks användargränssnitt. 

5.2 Användargränssnittet 

Syftet med användargränssnittet är att presentera inställningsmöjligheter och val för användaren samt information 
om vad som händer i programmet. Målet var att det skulle vara så överskådligt och enkelt som möjligt. Därför har 
vi valt att inte använda oss av den horisontella toppmeny som är vanlig i Windows-program. Istället har vi valt en 
vertikal vänsterorienterad meny likt den på många webbsidor. 

Användaren har tre navigationsval till en början. Dessa är Status, Automatic backup och Settings. Dessutom kan 
användaren kryssa i rutan Advanced mode och får då två ytterligare alternativ på sin meny. Dessa är Actions och 
Advanced settings. 

Figur 32 visar hur menyn ser ut i Simple mode och Figur 33 visar Advanced mode. 

 
Figur 32 – Simple mode i SpeedDisks användargränssnitt. 

I både Figur 32 och Figur 33 är det översta menyalternativet Status markerat. Det som visas här är information om 
vad programmet jobbar med för tillfället och hur mycket utrymme som används för att lagra de filer och mappar 
som användaren valt att lägga på SpeedDisk. 
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Figur 33 – Advanced mode i SpeedDisks användargränssnitt. 

Den gröna skölden med en vit bock i mitten symboliserar att allt är som det ska. Den visuella informationen 
förstärks med en beskrivande text – "All files are backuped and safe". Användaren ska i det här läget kunna känna 
sig trygg med att alla filerna är sparade. Skulle nu datorn få virus, brinna, stjälas eller råka ut för något annat är 
filerna ändå säkrade. 

Storage used anger den lagrade mängden data med två decimaler och med någon av kvantiteterna bytes, kB, MB och 
GB. 

När användaren sparar filer och mappar på SpeedDisk resulterar det i ett antal bakgrundsoperationer. Dessa är 
PutFile, MakeDirectory, Delete, Move och SetAttributes. De 
utförs i bakgrunden för att låta användaren vänta så kort 
tid som möjligt. För att ändå ge användaren feedback 
byts den gröna skölden ut mot ett timglas när det finns 
bakgrundsoperationer kvar att utföra. Den beskrivande 
texten ändras till "Backup is in progress". Dessutom 
visas ytterligare ett textelement nere i högra hörnet på 
den övre ramen. Textelementet visar hur många 
bakgrundsoperationer som ännu inte har utförts. Den 
informationen ger användaren möjlighet att uppskatta 
hur lång tid det är kvar tills all data är säkert lagrad. Figur 
34 visar hur det ser ut när ett antal bakgrundsoperationer 
väntar på att exekveras. 

Figur 34 – Användargränssnittet när bakgrundsoperationer körs. 

När en användare startar programmet för första gången måste programmet veta två saker för att kunna fungera. 
Det är användarens Access key och Secret identifier från Amazon S3. Istället för att vänta på att användaren ska klicka 
på menyalternativet Settings och skriva in de uppgifterna valde vi att presentera ett separat formulär vid uppstart. 
Formuläret visas endast om uppgifterna saknas. Finns de redan angivna går programmet direkt vidare till 
huvudformuläret. Figur 35 visar hur uppstartsformuläret SetupForm ser ut. 

 
Figur 35 – Uppstartsformuläret i SpeedDisks användargränssnitt. 
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Huvudformuläret fungerar lite annorlunda än i de flesta andra Windows-program. Eftersom programmet måste 
vara igång för att den automatiska backupen och nätverksenheten ska fungera har vi valt att göra följande: Om 
användaren försöker stänga eller minimera huvudformuläret stängs inte programmet. Istället görs formuläret 
osynligt och det enda som syns är en liten ikon nere i högra hörnet på datorns startmeny. Ikonen föreställer en blå 
mapp och Figur 36 visar hur det ser ut. 

 
Figur 36 – SpeedDisk i minimerat läge. 

För att få fram huvudformuläret igen kan användaren antingen dubbelklicka eller högerklicka på den lilla blå 
mappen. Högerklickar användaren visas en meny med två alternativ: Show SpeedDisk… och Exit. Väljer 
användaren det första alternativet visas huvudformuläret igen. Väljer användaren istället alternativet Exit avslutas 
programmet på riktigt. För att inte lämna fjärrfilsystemet i ett inkonsistent läge låter programmet de operationer 
som pågår slutföras. Alla bakgrundsoperationer slutförs inte utan endast de som redan påbörjats. Då detta kan ta 
lite tid valde vi att informera användaren med hjälp av en ballongtext som visas i anslutning till menyn. Figur 37 
visar hur menyn ser ut och Figur 38 visar hur ballongtexten ser ut när programmet avslutas. 

 
Figur 37 - Högerklicksmenyn i SpeedDisk. 

Figur 38 - Ballongtext när SpeedDisk avslutas. 

När programmet startar upp kan det ibland ta ett par sekunder för att ansluta till Amazon S3 och kontrollera att 
inställningarna är korrekta. För att hålla användaren informerad även här har vi valt att visa en liknande 
ballongtext vid uppstart. Så fort programmet har startats plockas texten bort. Figur 39 visar hur det ser ut. 

 
Figur 39 – Ballongtext när SpeedDisk startas. 

De viktigaste inställningarna har vi samlat under menyalternativet Settings. Där kan användaren ställa in Access key, 
Secret identifier, Cache size, Max thread count och Bucket name. Cache size anger hur mycket mellanlagringen ska lagra 
som mest. Tanken är att om storleken på cachen närmar sig gränsvärdet ska en automatisk upprensning 
genomföras som tar bort de filer som används minst. Detta har dock inte implementerats än. 

Max thread count anger hur många trådar S3Communicator har till sitt förfogande. Genom att sätta ett lägre värde kan 
användaren begränsa SpeedDisks hastighet och utnyttjande av anslutningen till Internet. Med ett högre värde kan 
hastigheten istället ökas. 

Bucket name anger den plats på Amazon S3 där användarens filer och mappar lagras. Normalt byggs namnet upp av 
användarens access key med suffixet "-speeddisk-1". Genom att ändra Bucket name kan användaren ansluta till 
olika filsystem från olika datorer och ändå utnyttja samma inloggningsuppgifter till Amazon S3. Figur 40 visar hur 
Settings-formuläret ser ut. 
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Figur 40 – Settings-formuläret i SpeedDisk. 

När inställningarna sedan sparas med knappen Save changes lagras de först i en XML-fil på hårddisken. Sedan 
stänger SpeedDisk ned anslutningen till Amazon S3. Därefter skapas nya instanser av klasserna SpeedDiskFileSystem 
och WebDAVFileSystem. Eftersom pågående överföringar inte avbryts direkt utan väntas ut kan även det här ta lite 
tid. För att återigen inte förvirra användaren visas en ballongtext även här (Figur 41). 

 
Figur 41 – Ballongtext när inställningar i SpeedDisk sparas. 

För att behålla inställningsformuläret på en överskådlig nivå valde vi att lägga ytterligare inställningsmöjligheter i 
ett separat formulär kallat Advanced settings. Där kan användaren ställa in hur många minuter mellanlagringen ska 
komma ihåg kataloglistningarna. När det angivna tidspannet har passerat uppdateras mellanlagringen med ny 
information från filsystemet på Amazon S3. När användaren trycker på Save sparas inställningarna och filsystemet 
laddas om på samma sätt som för Settings. I Advanced settings finns gott om plats för ytterligare 
inställningsmöjligheter. 

Menyvalet Advanced settings blir som menyvalet Actions tillgängligt först efter det att kryssrutan Advanced mode har 
kryssats i. Figur 42 visar Advanced settings. 

 
Figur 42 – Advanced settings i SpeedDisks användargränssnitt. 

Menyalternativet Actions innehåller knappar som ger användaren möjlighet att initiera olika åtgärder. Knappen 
Format filesystem gör det möjligt för användaren att rensa bort alla filer och mappar från filsystemet. Eftersom 
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åtgärden innebär att användarens alla fjärrlagrade filer försvinner ber programmet användaren att bekräfta 
åtgärden vilket visas i Figur 43. 

 
Figur 43 – Fråga vid formatering av SpeedDisks filsystem. 

Om användaren svarar ja påbörjas arbetet med att rensa filsystemet. Användaren kan följa arbetet genom att se 
hur antalet bakgrundsoperationer först ökar när borttagningsförfrågningarna först köas upp och därefter hur de 
gradvis minskas när de exekveras. 

Knappen Clear background operations rensar listan med uppköade operationer och avbryter dessutom de pågående 
asynkrona uppladdningarna. Det ger användaren möjlighet att ångra ett stort antal bakgrundsoperationer på kort 
tid. Den tredje knappen Clear cache tömmer programmets lokala cache. Eftersom programmet ännu inte innehåller 
en cacheupprensningsrutin kan det vara nödvändigt att manuellt tömma cachen efter en tids användning. Figur 44 

visar hur formuläret Actions ser ut. 

 
Figur 44 – Actions i SpeedDisks användargränssnitt. 

Slutligen har vi menyalternativet Automatic backup. Där presenteras en lista med lokala mappar som användaren 
valt att synkronisera mot SpeedDisks filsystem. Till höger om varje namn presenteras katalogens storlek. Storleken 
beräknas med en rekursiv funktion som räknar samman storleken för alla filer och undermappar i katalogen. För 
att synkronisera en ny mapp klickar användaren på knappen Add a new folder. Programmet låter då användaren välja 
vilken mapp som ska synkroniseras i ett katalogträd. Figur 45 visar hur detta ser ut. 

 
Figur 45 – Användargränssnitt för att välja mapp vid automatisk backup. 
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SpeedDisk använder en standarddialog som finns tillgänglig i programbiblioteket shell32.dll för att låta användaren 
välja katalog. När användaren valt läggs katalogen till i listan över synkroniserade mappar. Därefter anropas 
AutomaticBackup som påbörjar arbetet med att synkronisera mappen. 

För att sluta synkronisera en mapp kan användaren markera katalogen i listan och därefter trycka på knappen 
Remove selected folders. Programmet tar då bort mappen från den grafiska listan och instruerar därefter 
AutomaticBackup att avsluta synkroniseringen. AutomaticBackup får därmed också i uppgift att rensa bort filer och 
mappar som inte längre synkroniseras från fjärrfilsystemet. Figur 46 visar hur listan och knapparna i formuläret 
Automatic Backup ser ut. 

 
Figur 46 – Användargränssnittet för automatisk backup. 

Användargränssnittet är framförallt byggt med de standardkomponenter som finns i Microsoft .NET Framework. 
Ett viktigt undantag är dock knapparna i den vertikala, vänsterorienterade menyn. Här valde vi att skapa en egen 
klass LabelButton som beter sig mer som en länk på en hemsida än en vanlig knapp i ett Windows-program. För att 
åstadkomma detta har vi utgått från klassen UserControl som finns i basklassbiblioteket. Sedan har vi lagt till en 
vanlig Label-klass i designläget.  

LabelButton har tre lägen som den kan befinna sig i: Normal, Hover och Active. För varje läge ska texten och 
rektangeln till vänster ha en specifik färg. Genom att lyssna på händelserna MouseEnter och MouseLeave och 
dessutom överlagra metoden OnPaint har vi implementerat en sådan färgskiftning. 

Ytterligare en detalj som applikationen SpeedDisk hanterar är upp- och nedmappningen av en nätverksenhet i 
Windows. När SpeedDisk startar skapas en anslutning med tilldelad enhetsbokstav av programmet. När 
programmet avslutas kopplas nätverksenheten ifrån av SpeedDisk. För att åstadkomma detta startar SpeedDisk en 
extern process av cmd.exe (kommandotolken i Windows). Processen startas med växeln /C och öppnar därmed 
inte något programfönster. Resten av argumentet anger att net use ska användas för att ansluta S: till SpeedDisk. 
Koden för att ansluta och koppla ifrån har vi lagt i klassen NetworkDrive. 

5.3 Automatisk backup 

När klassen AutomaticBackup instansieras tar den två argument. En referens till ett IFileSystem-objekt och en 
referens till ett IExceptionLogger-objekt. Eftersom AutomaticBackup ska jobba mot fjärrfilsystemet behöver den en 
referens till filsystemet. Ibland uppstår undantag som kan vara viktiga att logga till fil och ibland även informera 
användaren om. Då användaren ska informeras används en dialogruta. För att hantera detta används en instans av 
ett objekt som stödjer gränssnittet IExceptionLogger. I vårt fall är det MainForm som implementerar IExceptionLogger. 
Vid konstruktionen av AutomaticBackup skapas också en tom lista för att hålla BackupItem-objekt. 

För varje plats på den lokala hårddisken som användaren valt att synkronisera finns ett BackupItem-objekt. 
Objektet håller reda på den lokala katalogen och dess motsvarighet i fjärrfilsystemet. 

Det som sker härnäst är att MainForm instruerar AutomaticBackup om att ladda in eventuella BackupItems som 
sparats på disk. De ligger i så fall sparade i en XML-fil med namnet automaticBackup.xml. 
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Nästa anrop från MainForm ser till att AutomaticBackup startar sin backuptråd. Tråden gör ett antal saker vilket 
Figur 47 illustrerar. 

 
Figur 47 – Tillståndsgraf för backuptråden i AutomaticBackup. 

Det första backuptråden gör är att skapa referenser till alla BackupItems i AutomaticBackups lista i en kö. Kön heter 
syncQueue och innehåller de objekt som ska synkroniseras upp mot fjärrfilsystemet. Eftersom de lokala mapparna 
kan ha förändrats när programmet varit avstängt är målet att gå igenom alla filer och undermappar för att få den 
lokala mappen och fjärrmappen identiska. 

Nästa steg är att rensa fjärrfilsystemet från mappar som användaren inte längre vill synkronisera. Om en katalog 
hittas som inte har en motsvarighet i AutomaticBackups lista tas den bort. Detta sker med den rekursiva metoden 
RemoveSyncItem. Innan en katalog kan tas bort måste den vara tom. Det innebär att programmet måste lista 
katalogens innehåll och ta bort det först. Eftersom det även där kan finnas kataloger som inte är tomma är en 
rekursiv metod att föredra. 

Sedan tar backuptråden det första elementet från syncQueue och initierar bevakningen av den lokala mappen. 
Eftersom mappen kan förändras under tiden synkroniseringen sker är det viktigt att påbörja bevakning av mappen 
innan synkroniseringen startar. För att övervaka mappen används FileSystemWatcher som ingår i basklassbiblioteket 
för Microsoft .NET Framework. 

Vi har valt att monitorera filförändringar, skapandet av filer och mappar, flyttning av filer och mappar samt 
borttagning av filer och mappar. 

När en katalog eller mapp flyttas börjar AutomaticBackup med att kolla om katalogen eller filen finns i 
fjärrfilsystemet på ursprungsplatsen. Om den finns ber AutomaticBackup fjärrfilsystemet att flytta resursen till den 
nya platsen. Finns den inte ser programmet istället till att filen laddas upp till den nya platsen direkt. 

När en fil tas bort kontrollerar AutomaticBackup om den finns i fjärrfilsystemet. Finns den där tas den bort. Om det 
istället rör sig om en katalog kontrollerar programmet först ifall den finns i fjärrfilsystemet. Gör den det används 
RemoveSyncItem för att ta bort katalogen och allt innehåll rekursivt. 

Skapas en fil eller mapp i den bevakade katalogen ser AutomaticBackup till att motsvarande mapp eller fil skapas i 
fjärrfilsystemet. 



 

Slutligen, när en fil förändras så ser AutomaticBackup

När katalogbevakningen väl är på plats går backuptråden vidare och påbörjar arbetet med att synkronisera upp 
fjärrkatalogen med den lokala katalogen. För det arbetet använder backuptråden den rekursiva metoden 
SyncCheckItem. Metoden börjar med att lista både den lokala mappen och motsvarande mapp i fjärrfilsystemet. För 
varje objekt i listan över lokala filer och mappar letar den dä
fjärrfilsystemet. Hittar den en motsvarighet och det rör sig om en fil jämförs filernas storlek och datumstämpel för 
senaste skrivning. Om de stämmer överens så markerar 
det istället en katalog som matchas går 

Om en fil eller katalog inte hittar sin motsvarighet skapar 
en fil laddas först innehållet upp, därefter kompletteras fjärranropet med ett attributanrop som sätter filens 
attribut, skrivtid och tidpunkt för filens skapande.

Om den lokala resursen är en mapp anropar 
katalogträdet. 

När synkroniseringen är klar påbörjar backuptråden nästa uppgift 
motsvarighet. När programmet varit avstängt kan filer ha tillkommit lokalt, men de kan också ha tagits bort. För 
att få en komplett synkronisering med programmet beakta
problemet heter RemoveRemoteFilesMissingLocally

Först listas såväl fjärrkatalog som lokal katal
motsvarigheten. Finns det en motsvarighet markerar 
Eftersom RemoveRemoteFilesMissingLocally
lokal fil är deras storlek och skrivtid identiska. Hittas ingen motsvarighet ska fjärrfilen 
om en katalog anropar metoden sig själv rekursivt. På det här sättet ser backuptråden till att katalogerna som 
synkroniseras är identiska. 

Den sista uppgiften backuptråden utför innan den går tillbaka för att påbörja arbetet med nästa 
bort fjärrinnehåll som användaren aktivt tagit bort från synkroniseringen. Det första som sker är att den 
automatiska katalogbevakningen inaktiveras. Därefter använder backuptråden 
fjärrfilsystemet. 

Innan tråden börjar med nästa BackupItem
alla köer skulle vara tomma. 

När användaren lagt till en ny mapp i listan över synkroniserade mappar får 
AddItem. Det som sker då är tre saker:
synkroniseras. Därefter läggs den till i kön 
fort den kommer först i kön. 

Dessa operationer sker i ett trådsäkert segment för att undvika konflikter mellan backuptråden och GUI
Se Figur 48 för en enkel översikt över listan och köerna i 

Figur 48 – AddItems påverkan på listor och köer i AutomaticB

Efter det anropas metoden SaveToDisk
automaticBackup.xml på hårddisken. Om programmet startas om vid ett senare tillfälle är det den filen som laddas 
in igen. 

Om användaren istället tar bort en katalog från listan över synkroniserade mappar är det 4 saker som händer. 
Först tas det berörda objektet bort från 
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AutomaticBackup till att även motsvarande fil på fjärrfilsystemet uppdateras.

När katalogbevakningen väl är på plats går backuptråden vidare och påbörjar arbetet med att synkronisera upp 
en lokala katalogen. För det arbetet använder backuptråden den rekursiva metoden 

. Metoden börjar med att lista både den lokala mappen och motsvarande mapp i fjärrfilsystemet. För 
varje objekt i listan över lokala filer och mappar letar den därefter upp den eventuella motsvarigheten i listan från 
fjärrfilsystemet. Hittar den en motsvarighet och det rör sig om en fil jämförs filernas storlek och datumstämpel för 
senaste skrivning. Om de stämmer överens så markerar SyncCheckItem att filen är intakt och går vidare till nästa. Är 
det istället en katalog som matchas går SyncCheckItem automatiskt vidare. 

Om en fil eller katalog inte hittar sin motsvarighet skapar SyncCheckItem deras motsvarighet i fjärrfilsystemet. För 
pp, därefter kompletteras fjärranropet med ett attributanrop som sätter filens 

attribut, skrivtid och tidpunkt för filens skapande. 

Om den lokala resursen är en mapp anropar SyncCheckItem sig själv rekursivt för att på så sätt traversera hela 

När synkroniseringen är klar påbörjar backuptråden nästa uppgift – att ta bort fjärrobjekt som inte har en lokal 
motsvarighet. När programmet varit avstängt kan filer ha tillkommit lokalt, men de kan också ha tagits bort. För 

ering med programmet beaktas även det scenariot. Den rekursiva metod som angriper 
RemoveRemoteFilesMissingLocally och har en uppbyggnad som liknar SyncCheckItem

Först listas såväl fjärrkatalog som lokal katalog. För varje fjärresurs letar metoden sedan upp den eventuella lokala 
motsvarigheten. Finns det en motsvarighet markerar RemoveRemoteFilesMissingLocally att fjärrfilen ska vara kvar. 

RemoveRemoteFilesMissingLocally exekveras efter SyncCheckItem vet vi att om en fjärrfil matcha
lokal fil är deras storlek och skrivtid identiska. Hittas ingen motsvarighet ska fjärrfilen tas 
om en katalog anropar metoden sig själv rekursivt. På det här sättet ser backuptråden till att katalogerna som 

Den sista uppgiften backuptråden utför innan den går tillbaka för att påbörja arbetet med nästa 
bort fjärrinnehåll som användaren aktivt tagit bort från synkroniseringen. Det första som sker är att den 

gbevakningen inaktiveras. Därefter använder backuptråden RemoveSyncItem

BackupItem väntar den i en sekund. Detta för att förhindra en alltför snabb loop ifall 

När användaren lagt till en ny mapp i listan över synkroniserade mappar får AutomaticBackup
 Först läggs item-referensen till i AutomaticBackups lista över mappar som ska 

läggs den till i kön syncQueue. Slutligen kommer backuptråden initiera synkroniseringen 

essa operationer sker i ett trådsäkert segment för att undvika konflikter mellan backuptråden och GUI
för en enkel översikt över listan och köerna i AutomaticBackup och hur AddItem

 
AddItems påverkan på listor och köer i AutomaticBackup. 

SaveToDisk som serialiserar ned hela listan med BackupItems till filen 
automaticBackup.xml på hårddisken. Om programmet startas om vid ett senare tillfälle är det den filen som laddas 

t en katalog från listan över synkroniserade mappar är det 4 saker som händer. 
Först tas det berörda objektet bort från AutomaticBackups lista över mappar som ska synkroniseras. Ligger objektet 

till att även motsvarande fil på fjärrfilsystemet uppdateras. 

När katalogbevakningen väl är på plats går backuptråden vidare och påbörjar arbetet med att synkronisera upp 
en lokala katalogen. För det arbetet använder backuptråden den rekursiva metoden 

. Metoden börjar med att lista både den lokala mappen och motsvarande mapp i fjärrfilsystemet. För 
refter upp den eventuella motsvarigheten i listan från 

fjärrfilsystemet. Hittar den en motsvarighet och det rör sig om en fil jämförs filernas storlek och datumstämpel för 
kt och går vidare till nästa. Är 

deras motsvarighet i fjärrfilsystemet. För 
pp, därefter kompletteras fjärranropet med ett attributanrop som sätter filens 

sig själv rekursivt för att på så sätt traversera hela 

att ta bort fjärrobjekt som inte har en lokal 
motsvarighet. När programmet varit avstängt kan filer ha tillkommit lokalt, men de kan också ha tagits bort. För 

även det scenariot. Den rekursiva metod som angriper 
SyncCheckItem. 

metoden sedan upp den eventuella lokala 
att fjärrfilen ska vara kvar. 

vet vi att om en fjärrfil matchas med en 
tas bort. Rör det sig istället 

om en katalog anropar metoden sig själv rekursivt. På det här sättet ser backuptråden till att katalogerna som 

Den sista uppgiften backuptråden utför innan den går tillbaka för att påbörja arbetet med nästa BackupItem är att ta 
bort fjärrinnehåll som användaren aktivt tagit bort från synkroniseringen. Det första som sker är att den 

RemoveSyncItem för att rensa upp i 

den i en sekund. Detta för att förhindra en alltför snabb loop ifall 

AutomaticBackup ett anrop till metoden 
lista över mappar som ska 

backuptråden initiera synkroniseringen så 

essa operationer sker i ett trådsäkert segment för att undvika konflikter mellan backuptråden och GUI-tråden. 
AddItem påverkar dem. 

till filen 
automaticBackup.xml på hårddisken. Om programmet startas om vid ett senare tillfälle är det den filen som laddas 

t en katalog från listan över synkroniserade mappar är det 4 saker som händer. 
lista över mappar som ska synkroniseras. Ligger objektet 



 

dessutom i syncQueue tas det bort även där. Därefter läggs obj
att rensa bort objektet och dess fjärrfiler. Till sist anropa
disk. Påverkan på listan och köerna i AutomaticBackup

Figur 49 – RemoveItems påverkan på listor och 

Om användaren väljer att formatera filsystemet med knappen 
fortsätter sitt arbete då det direkt skulle motarbeta formateringen. Därför stannar formateringen backuptråden. 
Eftersom den ändå skulle börja synkro
över synkroniserade mappar. 

Om användaren efter att filsystemet är formaterat väljer att lägga till en ny mapp för synkronisering är det viktigt 
att backuptråden kan starta igen. Därför anropas alltid metoden 
från synkroniseringslistan. Start kontrollerar om backuptråden körs, gör den inte det startas den på nytt.

Alla mappar som synkroniseras läggs i mappen 
skrivskyddad från WebDAV-gränssnittet för att skydda de synkroniserade filerna och för att inte förvirra vare sig 
användaren eller backuptråden. Skrivskyddet åstadkoms genom en boolesk variabel i alla påverkande metoder i 
IFileSystem. Tack vare den kan SpeedDiskFi
det högre prioriterade gränssnittet AutomaticBackup

6 Resultat 

6.1 Användarupplevelser 

För att presentera ett resultat av tester som avser själva användandet av programmet 
undantaget) så krävs utlåtanden i fritext. Utförlig testbeskrivning och resultat för flera olika plattformar och 
varianter av operationer finns att läsa i Bilaga 3. De flesta användaroperationerna fungerade som önskat, men 
nedan sammanfattas de operationer vars resultat avviker från det förväntade:

BitKinex gav i allmänhet problem med flera operationer som rekursiv Delete och Move. Att rekursiv borttagning 
av kataloger inte fungerar beror på att SpeedDisk i nuläget är anpassat f
som förväntas hantera tömning av kataloger på applikationsnivå. BitKinex är en mer ”äkta” WebDAV
utförligt stöd för WebDAV-standarden. WebDAV stödjer rekursiv katalogborttagning, och som en konsekvens av 
detta försöker BitKinex ta bort icke-tomma kataloger utan att ta bort innehållet först. Detta är i SpeedDisk en 
förbjuden operation. 

Flytt av en icke-tom katalog ledde till rejäla fel, medan namnbyte på detsamma fungerade utan problem med 
Microsoft Mini-Redir. Detta pekar på en bristfällig implementation av Move i filsystemet.

Den automatiska historiken fungerade utan problem i Mini
trolig anledning är en något för kort timeout i BitKinex kataloglistningar.

Vid strömavbrottstesten uppstod korruptionsfel i tasks
hantera detta och nätverksenheten fungerade inte förrän cachen blev rensad. I Windows XP fungerade dock 
felhanteringen bättre. Detta pekar inte på at
testomständigheterna inte var ekvivalenta 
att korruptionshanteringen är bristfällig och kan sättas ur spel.
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tas det bort även där. Därefter läggs objektet till i removeQueue vilket instruerar backuptråden 
att rensa bort objektet och dess fjärrfiler. Till sist anropas SaveToDisk även här för att spara förändringarna till 

AutomaticBackup visas i Figur 49. 

 
RemoveItems påverkan på listor och köer i AutomaticBackup. 

matera filsystemet med knappen Format filesystem är det viktigt att backuptråden inte 
fortsätter sitt arbete då det direkt skulle motarbeta formateringen. Därför stannar formateringen backuptråden. 

som den ändå skulle börja synkronisera efter nästa omstart tar Format filesystem även bort alla objekt i listan 

Om användaren efter att filsystemet är formaterat väljer att lägga till en ny mapp för synkronisering är det viktigt 
att backuptråden kan starta igen. Därför anropas alltid metoden Start efter en ny mapp lagts till eller tagits bort 

kontrollerar om backuptråden körs, gör den inte det startas den på nytt.

m synkroniseras läggs i mappen "/_AutomaticBackup" på fjärrfilsystemet. Hela den katalogen är 
gränssnittet för att skydda de synkroniserade filerna och för att inte förvirra vare sig 

användaren eller backuptråden. Skrivskyddet åstadkoms genom en boolesk variabel i alla påverkande metoder i 
SpeedDiskFileSystem göra skillnad på det lägre prioriterade WebDAV

AutomaticBackup. 

För att presentera ett resultat av tester som avser själva användandet av programmet (överföringshastighetstester 
undantaget) så krävs utlåtanden i fritext. Utförlig testbeskrivning och resultat för flera olika plattformar och 
varianter av operationer finns att läsa i Bilaga 3. De flesta användaroperationerna fungerade som önskat, men 

n sammanfattas de operationer vars resultat avviker från det förväntade: 

BitKinex gav i allmänhet problem med flera operationer som rekursiv Delete och Move. Att rekursiv borttagning 
av kataloger inte fungerar beror på att SpeedDisk i nuläget är anpassat för Windows inbyggda WebDAV
som förväntas hantera tömning av kataloger på applikationsnivå. BitKinex är en mer ”äkta” WebDAV

standarden. WebDAV stödjer rekursiv katalogborttagning, och som en konsekvens av 
tomma kataloger utan att ta bort innehållet först. Detta är i SpeedDisk en 

tom katalog ledde till rejäla fel, medan namnbyte på detsamma fungerade utan problem med 
etta pekar på en bristfällig implementation av Move i filsystemet.

fungerade utan problem i Mini-Redir, men av någon anledning inte i BitKinex. 
kort timeout i BitKinex kataloglistningar. 

römavbrottstesten uppstod korruptionsfel i tasks-filen. Vid testet i Windows Vista lyckades SpeedDisk inte 
hantera detta och nätverksenheten fungerade inte förrän cachen blev rensad. I Windows XP fungerade dock 
felhanteringen bättre. Detta pekar inte på att felhanteringen sker olika i Vista/XP, utan enbart på att 
testomständigheterna inte var ekvivalenta – något som är omöjligt att skapa i ett praktiskt test. Det pekar dock på 
att korruptionshanteringen är bristfällig och kan sättas ur spel. 
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6.2 Överföringshastighet 

Överföringshastigheten mättes med SoftPerfect Network Protocol Analyser
maximal teoretisk hastighet på 100 Mbit/s ned och 1
mer detaljerat resultat finns att läsa i Bilaga 4.
motiverat. 

Figur 50 visar resultaten i en jämförelse 

Figur 50 - Illustration av uppmätt överföringshastig

7 Diskussion och slutsatser

7.1 Summering 

Vi inledde vårt arbete med en förundersökning inom områdena TCP, HTTP och WebDAV. Därefter utvecklades 
en WebDAV-server för att möjliggöra kopplingen mellan en nätverksenhet och ett generellt filsystem.

Vi utvecklade sedan ett specifikt filsystem som arbetar mot Amazon S3. Filsystemet är vårt största bidrag 
innovationsmässigt. Där implementeras hela vår idé med snabb flertrådning och XML

Slutligen tog vi fram ett användargränssnitt s

7.2 Analys av resultatet 

Som kapitel 6 visar har SpeedDisk goda 
datalagring och backup. När det gäller överföring av stora filer har 
Istället är det värddatorsystemet och internetanslutningen som sätter begränsningen. Förutom en fantastisk 
prestanda i dagsläget innebär det dessutom att SpeedDisk har möjlighet att skala med och öka sin 
överföringshastighet i samma takt som datorer och internetanslutningar utvecklas.
stora CAD-filer är detta något mycket viktigt. Ju längre tid det tar att säkra data, desto fler tillfällen finns det för fel 
att uppstå. 

För små filer har SpeedDisk idag en begränsad prestanda som 
komponent "Parallel uploads" som kan angripa problemet och potentiellt tiofaldiga bearbetningshastigheten för 
små filer. 
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SoftPerfect Network Protocol Analyser [45] på en internetuppkoppling med 
Mbit/s ned och 10 Mbit/s upp. Utförlig testbeskrivning, förutsättningar och 

s att läsa i Bilaga 4. Där står även valet av JungleDisk[46] som testo

resultaten i en jämförelse mellan SpeedDisk och JungleDisk. 

Illustration av uppmätt överföringshastighet. 

Diskussion och slutsatser 

Vi inledde vårt arbete med en förundersökning inom områdena TCP, HTTP och WebDAV. Därefter utvecklades 
server för att möjliggöra kopplingen mellan en nätverksenhet och ett generellt filsystem.

ecklade sedan ett specifikt filsystem som arbetar mot Amazon S3. Filsystemet är vårt största bidrag 
innovationsmässigt. Där implementeras hela vår idé med snabb flertrådning och XML-baserad revisionshantering.

Slutligen tog vi fram ett användargränssnitt som presenterar programmet på ett lättanvänt sätt.

6 visar har SpeedDisk goda möjligheter att bli marknadens snabbaste produkt för internetbaserad 
datalagring och backup. När det gäller överföring av stora filer har SpeedDisk i princip ingen egen begränsning. 
Istället är det värddatorsystemet och internetanslutningen som sätter begränsningen. Förutom en fantastisk 
prestanda i dagsläget innebär det dessutom att SpeedDisk har möjlighet att skala med och öka sin 

ngshastighet i samma takt som datorer och internetanslutningar utvecklas. För mekatroniska företag med 
filer är detta något mycket viktigt. Ju längre tid det tar att säkra data, desto fler tillfällen finns det för fel 

r SpeedDisk idag en begränsad prestanda som kapitel 6 också visar. Avsnitt 7.3 
komponent "Parallel uploads" som kan angripa problemet och potentiellt tiofaldiga bearbetningshastigheten för 
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Vi inledde vårt arbete med en förundersökning inom områdena TCP, HTTP och WebDAV. Därefter utvecklades 
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baserad revisionshantering. 
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En stor anledning till de många metadataoperationer som bildas är en onödigt hög komplexitet. SpeedDisks 
filsystem är delvis modellerat efter JungleDisks eftersom det är en etablerad produkt med väldigt lika 
omständigheter. Just att JungleDisk funnits ett tag gör att dess utvecklingsteam redan sprungit in i och löst de 
flesta problemen, så deras modell är en solid grund att utgå ifrån. Under vårt eget utvecklingsarbete har vi dock 
kommit fram till en lösning som inte längre är beroende av det par-system av keys (läs om Attribut-keys i avsnitt 
4.3.1 Hantering av filer och kataloger) vi ärvt från JungleDisk. Detta innebär att vi kan använda en enda metadata-
key för varje objekt, vilket leder till att komplexiteten sänks. Sänks komplexiteten får vi högre prestanda med 
hälften så många metadataoperationer att utföra, och högre robusthet eftersom det kommer bli hälften så många 
keys att arbeta med. 

Användartesterna visar att de flesta användaroperationer fungerar bra. Vi är övertygade om att vi kan förbättra 
användarupplevelsen genom fortsatt utvecklingsarbete av de användaroperationer som fungerade mindre bra. De 
tjänar dock som en påminnelse att SpeedDisk idag är en prototyp och ingen färdig produkt. 

7.3 Vägen till en kommersiell produkt 

För att nå hela vägen till en kommersiell produkt behövs en hel del. Först och främst behöver programmet 
SpeedDisk bli robustare och snabbare. Alla typer av fel måste hanteras på ett tillfredställande sätt. Dessutom 
behöver delar av programmets arkitektur göras om för att få ned komplexiteten och öka modulariteten. Figur 51 
visar ett förslag på ny arkitektur när det gäller hur dataflöden hanteras i programmet. 

Komponenten "Parallel uploads" är ny och viktig. För att få en genomgående snabb produkt behöver stora delar 
av det som idag sker sekventiellt utföras parallellt. 

För att komma till bukt med felhanteringen bör ett stort antal testklasser skrivas som sedan sätts ihop till en 
testsvit. Det är inget trivialt jobb då flera klasser jobbar mot externa program och processer. Vi kan behöva 
simulera såväl WebDAV-klienter som Amazon S3. 

En kommersiell produkt behöver ett sätt att ta betalt. Vi anser att produkten bör använda sig av Amazon DevPay 
som är en i S3 välintegrerad betalningslösning. Programmet behöver genomgå en del förändringar för att stödja 
DevPay men det rör sig ändå om en mindre omfattning. 

Utöver förändringarna i programmet behövs en välgenomtänkt hemsida och ett intensivt marknadsföringsarbete. 
Det ska bli intressant att se om Lumik Enterprise lyckas nå hela vägen till en kommersiell produkt! 

HttpServer

WebDavFileSystem

SpeedDiskFileSystem implements IFileSystem

AutomaticBackup

SpeedDiskS3FileSystem

SpeedDiskCache

ThreeSharpQuery implements 

IThreeSharp

The local 

filesystem

Amazon S3

A WebDAV client

The local filesystem
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Figur 51 - Förslag på ny dataflödesarkitektur. 
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Bilaga 1 – Konkurrenter 
I Tabell 1 listas de konkurrenter som vi valt att titta närmare på. Det är ett urval av de största 

internationella aktörerna samt de flesta svenska. 

Tabell 1 - Konkurrenter till SpeedDisk. 

Namn Internetadress 

Apple .Mac iDisk http://www.apple.com/dotmac/idisk.html 
Godaddy Online file folder http://www.godaddy.com 
I2 Drive http://www.i2drive.com/index.jhtml 
IBackup http://www.ibackup.com/online-storage-drive 
Box http://www.box.net 
ElephantDrive http://www.elephantdrive.com 
JungleDisk http://www.jungledisk.com 
Mozy http://www.mozy.com 
BeInSync http://www.beinsync.com 
BingoDisk http://www.bingodisk.com 
MediaMax http://www.mediamax.com 
Xdrive http://www.xdrive.com 
Infracom http://www.infracom.se 
Online-backup http://www.online-backup.se 
MyDisk http://www.mydisk.se 
Mamut Teamwork http://www.mamut.com/se/teamwork 
Storegate http://www.storegate.se 
Bredbandsbolaget Box http://www.bredbandsbolaget.se/box 
Diino My Internet Desktop http://www.diino.se 
 

För att få en bra överblick över konkurrensläget har vi tagit reda på vad för prissättning och relevanta 

funktioner som tjänsterna erbjuder. Tabell 2 visar de egenskaper vi valt att titta närmare tillsammans med 
en förtydligande beskrivning. 

Tabell 2 - Valda egenskaper och beskrivningar för dessa. 

Rubrik Beskrivning 

Enhet Går det att mappa upp lagringstjänsten som en nätverksenhet? 
 Pris Hur mycket kostar det per GB och månad (i på hemsidan angiven valuta)? 

Historik Har tjänsten stöd för att få tillbaka borttagna och/eller modifierade filer? 
 Plattform Är tjänsten helt webbaserad eller riktar den sig till något speciellt operativsystem? 

Marknad Vilket land riktar sig tjänsten i första hand till? 
 Auto Har tjänsten stöd för automatisk backup i någon form? 
  

  



Informationen som vi sedan fått fram har vi sammanställt i Tabell 3. 

Tabell 3 - Prissättning och relevanta funktioner hos SpeedDisks konkurrenter. 

Tjänst Enhet Pris Historik Plattform Marknad Auto 

.iDisk Ja $0,83/ €0,83 Nej Mac USA, inter. Ja 

Godaddy Ja $0,83 Nej Web USA, intern. Ja 

I2Drive Ja $4 Nej Web USA Nej 

IBackup Ja $2,3 Ja Windows, Mac USA Ja 

Box.net Nej $1,6 Nej Web USA, intern. Nej 

Elephant Drive Ja $0,035 Ja Windows, Mac USA, intern. Ja 

JungleDisk Ja $0,32 Ja Win, Mac, Linux USA, intern. Ja 

Mozy Nej $0,9 Ja Windows, Mac USA Ja 

BeInSync Nej $1 Ja Windows USA Ja 

Bingodisk Ja $0,16 Nej Win, Mac, Linux Internationellt Nej 

MediaMax Nej $0,05 Nej Web Internationellt Nej 

Xdrive Ja $0,2 Nej Windows USA Ja 

Infracom Nej 5 SEK Ja Win, Mac, Linux Sverige Ja 

Online-backup Nej 74 SEK Ja Windows Sverige Ja 

MyDisk Ja 6,60 SEK Nej Web Sverige, intern. Nej 

Teamwork Nej 25,80 SEK Nej Windows Sverige Ja 

Storegate Nej 7,90 SEK Ja Web, Windows Sverige, USA Ja 

BB Box Nej 2,90 SEK Nej Web Sverige Ja 

Diino Nej 5,43 SEK Nej Windows Sverige, inter. Ja 

 

I Amazons gällande prissättning (2008-05-10) kostar 1 GB överföring och lagring 0,32 USD per månad. 

För att Lumik Enterprise ska kunna täcka sina kostnader och göra vinst kommer priset hos SpeedDisk att 
behöva ligga ungefär 20 % högre. Priset blir då 0,38 USD/GB. De konkurrenter som då har ett lägre pris 

är Elephant Drive, JungleDisk, Bingodisk, MediaMax och Xdrive. Av dessa är det bara Elephant Drive 
och JungleDisk som erbjuder samma funktionalitet. 



Bilaga 2 - Specifikation av SpeedDisk 

Produkten skall uppfylla följande: 

� Klara att ansluta en nätverksenhet i Windows XP och Windows Vista. 

� På enheten skall filer och mappar kunna läsa, skrivas och raderas. 

� Filerna och mapparna ska lagras med Amazon S3. Antingen direkt eller indirekt. 

� Produkten skall vara enkel, tydlig och lätt att använda. 

� Det skall finnas en lokal cache som gör att produkten kan jobba asynkront mot S3. 

� Anslutningen till Amazon S3 ska alltid vara krypterad. 

 

Ytterligare önskemål: 

� På nätverksenheten skall en mapp döpt "backup" tillhandahållas. 

� I backupmappen skall mappar med namnen ”en timme sedan”, ”igår”, ”i förrgår”, ”en vecka sedan”, 
”två veckor sedan”, ”en månad sedan”, ”två månader sedan”, ”ett halvår sedan” finnas. 

� I respektive tidsmapp finns ett komplett filsystem så som det såg ut vid den aktuella tidpunkten. 

� Då det är möjligt ska flera trådar användas för att simultant ladda upp eller ned flera filer. 

� Produkten är kopplad till Amazon DevPay alternativt till egna servrar. De egna servrarna kan så fall 
använda Amazon EC2. 

� En enkel hemsida finns där man kan ladda ned produkten och registrera ett konto för användning och 
betalning. 

� En enkel funktion som håller en lokal mapp synkroniserad med en mapp på nätverksenheten. Dessa 
skulle kunna samlas i en mapp med namnet "synchronized folders". 

 

Specifikationen är framtagen tillsammans med Lumik Enterprise. Målsättningen är att arbeta fram en bra 
produkt riktad till privatpersoner och småföretagare. Våra två referenskunder efterfrågar en produkt som är lätt 
att komma igång med och enkel att använda. 

 

Specifikationen kan behöva ändras flera gånger framgent men ger enligt vår bedömning ett tillräckligt underlag 
för att lösa uppgiften. 



Bilaga 3 – Användarupplevelsetester 

Vanliga operationer 
Test: 

Kopiering av en fil till nätverksenheten. 
Utförande: 
Testet utförs genom att en fil på 500 kilobyte kopieras till SpeedDisks nätverksenhet. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, BitKinex Inga problem påträffade. 

 

 

Test: 

Kopiering av flera filer till nätverksenheten. 
Utförande: 
Testet utförs genom att 10 filer med varierande storlek 0 till 500 kilobyte kopieras till SpeedDisks 
nätverksenhet. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Med tanke på den totala datamängden tar själva 

kopieringsoperationerna orimligt lång tid, det känns inte 
som en lokal disk. 

Windows Vista, BitKinex Inga problem påträffade. 
 

 

Test: 

Skapande av katalog 
Utförande: 
Testet utförs genom att en ny katalog med namnet ”ny katalog” skapas. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, BitKinex Inga problem påträffade. 

 

 

Test: 

Kopiering av en cachad fil från nätverksenheten. 
Utförande: 
Testet utförs genom att en fil på 500 kilobyte kopieras från SpeedDisks nätverksenhet till den lokala 
hårddisken. Filen ska vara för-cachad i SpeedDisks cache. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, BitKinex Vid första försöket gav BitKinex ett felmeddelande, men 

vid andra försöket fungerade det felfritt. 
 

 



 

 

Test: 

Kopiering av en icke-cachad fil från nätverksenheten. 
Utförande: 
Testet utförs genom att en fil på 500 kilobyte kopieras från SpeedDisks nätverksenhet till den lokala 
hårddisken. Filen ska inte vara för-cachad i SpeedDisks cache. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, BitKinex Inga problem påträffade. 

 

 

Test: 

Kopiering av flera filer från nätverksenheten. 
Utförande: 
Testet utförs genom att 10 filer med varierande storlek 0 till 500 kilobyte kopieras till SpeedDisks 
nätverksenhet. Hälften av filerna ska vara för-cachade i SpeeDisks cache. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, BitKinex Inga problem påträffade. 

 

 

Test: 

Borttagning av fil. 
Utförande: 
Testet utförs genom att en fil raderas på SpeedDisks nätverksenhet. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, BitKinex Inga problem påträffade. 

 

 

Test: 

Borttagning av flera filer. 
Utförande: 
Testet utförs genom att 10 filer raderas på SpeedDisks nätverksenhet. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, BitKinex Ett BitKinex-felmeddelande om att filerna som precis 

tagits bort inte kan hittas visades, men i övrigt är allt 
korrekt utfört. 

 

 

  



Test: 

Borttagning av tom katalog. 
Utförande: 
Testet utförs genom att en tom katalog tas bort från SpeedDisks nätverksenhet. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, BitKinex Inga problem påträffade. 

 

 

Test: 

Borttagning av icke-tom katalog. 
Utförande: 
Testet utförs genom att en katalog med 10 filer i tas bort från SpeedDisks nätverksenhet. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, BitKinex Fungerade ej, ledde till felmeddelande. BitKinex krävde 

att katalogen först tömdes på innehåll manuellt. 
 

 

Test: 

Namnbyte på fil. 
Utförande: 
Testet utförs genom att en fil med namnet ”gammalt namn.txt” får sitt namn bytt till ”nytt namn.txt”. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, BitKinex Fungerade ej. 

 

 

Test: 

Namnbyte på tom katalog. 
Utförande: 
Testet utförs genom att en tom katalog med namnet ”gammal katalog” får sitt namn bytt till ”ny katalog”. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, BitKinex Fungerade ej. 

 

 

 

  



Test: 

Namnbyte på icke-tom katalog. 
Utförande: 
Testet utförs genom att en katalog med namnet ”gammal katalog” får sitt namn bytt till ”ny katalog”. 
Katalogen innehåller 10 filer och underkataloger med följande trädstruktur: 
/gammal katalog/fil1.txt 
/gammal katalog/fil2.txt 
/gammal katalog/fil3.txt 
/gammal katalog/fil4.txt 
/gammal katalog/fil5.txt 
/gammal katalog/katalog1/fil6.txt 
/gammal katalog/katalog1/fil7.txt 
/gammal katalog/katalog2/fil8.txt 
/gammal katalog/katalog2/katalog3/fil9.txt 
/gammal katalog/katalog2/katalog3/fil10.txt 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, BitKinex Fungerade ej. 

 

 

Test: 

Flytt av fil. 
Utförande: 
Testet utförs genom att en fil flyttas från en katalog på SpeedDisks nätverksenhet, till en annan. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, BitKinex Fungerade ej. 

 

 

Test: 

Flytt av tom katalog. 
Utförande: 
Testet utförs genom att en tom katalog flyttas från en katalog på SpeedDisks nätverksenhet, till en annan. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, BitKinex Fungerade ej. 

 

 

  



Test: 

Flytt av icke-tom katalog. 
Utförande: 
Testet utförs genom att en katalog flyttas från en katalog på SpeedDisks nätverksenhet, till en annan. 
Katalogen innehåller 10 filer och underkataloger med följande trädstruktur: 
/gammal katalog/fil1.txt 
/gammal katalog/fil2.txt 
/gammal katalog/fil3.txt 
/gammal katalog/fil4.txt 
/gammal katalog/fil5.txt 
/gammal katalog/katalog1/fil6.txt 
/gammal katalog/katalog1/fil7.txt 
/gammal katalog/katalog2/fil8.txt 
/gammal katalog/katalog2/katalog3/fil9.txt 
/gammal katalog/katalog2/katalog3/fil10.txt 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Problem uppstod, operationen hängde sig och fick 
avbrytas. Resulterade i att inte allt innehåll flyttades. 
Efter en cache-rensning är allt intakt som det var innan 
flyttförsöket. 

Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Problem uppstod, operationen hängde sig och fick 
avbrytas. Resulterade i att inte allt innehåll flyttades. 
Efter en cache-rensning är allt intakt som det var innan 
flyttförsöket. 

Windows Vista, BitKinex Fungerade ej. 
 

 

Test: 

Kopiering av en stor fil till nätverksenheten. 
Utförande: 
Testet utförs genom att en fil på 500 megabyte kopieras till SpeedDisks nätverksenhet. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows XP, BitKinex Inga problem påträffade. 

 

 

Test: 

Kopiering av en stor fil från nätverksenheten. 
Utförande: 
Testet utförs genom att en fil på 500 megabyte kopieras från SpeedDisks nätverksenhet till den lokala 
hårddisken. Filen ska inte vara cachad. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade.  
Windows XP, BitKinex Fungerade ej, BitKinex verkade tima ur innan filen blev 

färdignedladdad. 
 

 

  



Test: 

Namnbyte på icke-tom katalog flera gånger efter varandra. 
Utförande: 
Testet utförs genom att en katalog med namnet ”gammal katalog” får sitt namn bytt till ”ny katalog”, och 
sedan direkt efter till ”nyare katalog”. Katalogen innehåller 10 filer och underkataloger med följande 
trädstruktur: 
/gammal katalog/fil1.txt 
/gammal katalog/fil2.txt 
/gammal katalog/fil3.txt 
/gammal katalog/fil4.txt 
/gammal katalog/fil5.txt 
/gammal katalog/katalog1/fil6.txt 
/gammal katalog/katalog1/fil7.txt 
/gammal katalog/katalog2/fil8.txt 
/gammal katalog/katalog2/katalog3/fil9.txt 
/gammal katalog/katalog2/katalog3/fil10.txt 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Kataloglåset fungerade som det skulle och förhindrade 
katalogen att namnas om när en move på dess sub-items 
redan pågick. Det gestaltade sig som en ”Cannot read 
from the source file or disk.”-felmeddelande som sig bör. 

Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Kataloglåset fungerade som det skulle och förhindrade 
katalogen att namnas om när en move på dess sub-items 
redan pågick. Det gestaltade sig som en ”Cannot read 
from the source file or disk.”-felmeddelande som sig bör. 

Windows Vista, BitKinex Fungerade ej. 
 

 

Test: 

Test av ”jobbiga” tecken. 
Utförande: 
Testet utförs genom att en fil med internationella och traditionellt ”jobbiga” tecken i filnamnet kopieras 
till SpeedDisks nätverksenhet. Därefter rensas cachen så vi får en uppdaterad kataloglistning, och filerna 
kopieras tillbaka igen. Tecken som kommer testas är: 
Åäöïî!”%&()+´©±¶¥Ąۋ�ׂשڤ� 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, BitKinex Uppladdningen gick utan problem, men nedladdningen 

fungerade inte. I felloggen verkar det som BitKinex 
översatt citationstecknet fel vid konstruering av Get-
requesten. 

 

 

  



Test: 

Test av den automatiska historyn/revisionsstödet. 
Utförande: 
Omständigheter ska råda så att ”one hour ago” och ”yesterday” i SpeedDiskHistory-katalogen ska besitta 
data. Data ska sedan kopieras därifrån och kontrolleras. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Arbetar ganska långsamt för första kataloglistningen, 
men filkopieringen fungerar utan problem. Snabb när 
katalogen man går in i är cachad. Cachar onödigt mycket 
data. 

Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Arbetar ganska långsamt för första kataloglistningen, 
men filkopieringen fungerar utan problem. Snabb när 
katalogen man går in i är cachad. Cachar onödigt mycket 
data. 

Windows Vista, BitKinex Datumkatalogerna är helt tomma i BitKinex, så det 
fungerar inte. 

 

 

Test: 

Test av den automatiska backupen 
Utförande: 
Två kataloger med några filer i varierande storlek skall läggas till i SpeedDisks ”Automatic Backup”. Det 
ska sedan verifieras att SpeedDisk uppdaterar ändringar i den monitorerade katalogen och att filerna går 
att komma åt. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows XP, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, Mini-redirector, Explorer Inga problem påträffade. 
Windows Vista, BitKinex Inga problem påträffade. 

 

 

Test: 

Vanlig nedstängning genom menyval. 
Utförande: 
Testet utförs genom att SpeedDisk-ikonen högerklickas på och ”Exit SpeedDisk” väljs. När detta sker ska 
SpeedDisk ha pågående synkrona och asynkrona operationer. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows Vista SpeedDisk tog en stund på sig att avsluta med en 
pratbubbla vid aktivitetsfältet som förklarade att det 
stänger ner säkert. Vid nyuppstart av programmet fungerar 
allt som det ska och ingen data är förlorad. 

Windows XP SpeedDisk tog en stund på sig att avsluta med en 
pratbubbla vid aktivitetsfältet som förklarade att det 
stänger ner säkert. Vid nyuppstart av programmet fungerar 
allt som det ska och ingen data är förlorad. 

 

 

  



Test: 

Processdödande nedstängning. 
Utförande: 
Testet utförs genom att SpeedDisks huvudprocess dödas med hjälp av Windows Aktivitetshanterare. När 
detta sker ska SpeedDisk ha pågående synkrona och asynkrona operationer. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows Vista SpeedDisk stängde av sig direkt, och vid nyuppstart av 
programmet fungerar allt som det ska och ingen data är 
förlorad. De uppladdningar som inte hann avslutas när 
processen dödades startas om. 

Windows XP SpeedDisk stängde av sig direkt, och vid nyuppstart av 
programmet fungerar allt som det ska och ingen data är 
förlorad. De uppladdningar som inte hann avslutas när 
processen dödades startas om. 

 

 

Test: 

Strömavbrott. 
Utförande: 
Testet utförs genom att strömsladden till datorn dras ut under drift. När strömmen bryts ska SpeedDisk 
ha pågående synkrona och asynkrona operationer. Datorn ska sedan sättas på igen och programmet startas 
på nytt. Konsekvenser ska evalueras. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows Vista Det blev rejäla problem att få igång programmet igen, då 
exceptions slängdes när man försökte starta det. Efter en 
rensning av cachen och något felmeddelande gick allt 
igång igen utan dataförlust. Problemet grundar sig troligen 
i tasks.xml som blev korrupt vid avstängningen, och 
operationerna som pågick försvann helt och hållet vid 
omstarten. 

Windows XP Inga problem alls att få igång programmet igen. Tasks.xml 
var korrupt, men den ersattes med ny XML-fil. 
Operationerna som pågick och var köade innan 
strömavbrottet gick dock helt förlorade. 

 

 

  



Test: 

Internetanslutningsproblem. 
Utförande: 
Testet utförs genom att nätverkssladden till datorn dras ut under drift. När internetuppkopplingen bryts 
ska SpeedDisk ha pågående synkrona och asynkrona operationer. Nätverkssladden ska sedan sättas in 
igen. Konsekvenser ska evalueras. 
Resultat: 

Förutsättningar: Resultatintryck: 

Windows Vista Det hände inget speciellt, och när nätverkssladden sattes in 
igen fortsatte allting laddas upp utan dataförlust. En titt i 
tasks.xml under tiden visade att alla pågående tasks 
övergick i felläge och startades om med en sekunds 
mellanrum. Efter nätverkssladden sattes in igen fortsatte 
dem som vanligt. 

Windows XP När nätverkssladden sattes in igen fortsatte allting laddas 
upp utan dataförlust. En titt i tasks.xml under tiden visade 
att alla pågående tasks övergick i felläge och startades om 
med en sekunds mellanrum. Efter nätverkssladden sattes 
in igen fortsatte dem som vanligt. Ett stort problem 
uppstod dock: Nätverksenheten gick inte att komma åt alls 
efter nätverkssladden blivit utdragen och inte heller efter 
den blev isatt igen. 

 

 



Bilaga 4 – Test av överföringshastighet 

Val av produkt för jämförelse 
Ett liknande upplägg som SpeedDisk med Amazon S3 och lokal WebDAV-server kan återfinnas i 

produkten JungleDisk (http://www.jungledisk.com/). JungleDisk är inriktat mot lite mer avancerade 

användare än SpeedDisks målgrupp. Programmet använder sig för tillfället av enkeltrådade filoperationer, 

och beter sig därför betydligt långsammare än en flertrådad applikation när det gäller uppladdning och 

nedladdning av fildata. 

Det finns i skrivande stund ingen konkurrent, med Amazon S3 som backbone, som använder sig av 

flertrådade upp- och nedladdningar så som SpeedDisk gör. Den mest rättvisa jämförelsen kan göras 

mellan JungleDisk och SpeedDisk, då dessa program i andra avseenden är mycket lika varandra. 

På grund av sin enkeltrådade konstruktion spelar i princip inte filstorleken någon roll för JungleDisks 

överföringshastighet, men i praktiken så sker nedladdningar ”stegrande” med en långsam start, och det är 

också därför som nedladdningshastigheterna skiljer sig beroende på filstorleken. Med uppkopplingen som 

testet utfördes på nådde JungleDisk sin nedladdningstopp efter ungefär 15 MB data blivit överfört. 

Förutsättningar 
Testet utfördes på en dator med Windows XP och Microsofts inbyggda klient WebDAV Mini Redirector 

med DLL-version 5.1.2600.2788. Filhanterare var Windows Explorer. 

Relevanta Specifikationer: XP3500+ 2,2 GHz / 2,5 GB RAM / Integrerat Nvidia Nforce Gigabit-ethernet 

kopplat till en D-Link DIR-655-router med Gigabit-interface mot LAN och WAN. 

Internetuppkoppling: LAN 100/10 Mbit/s (ned/upp), Uppmätt vid testtillfället med Bredbandskollen 

(http://www.bredbandskollen.se) till 62,75/19,41 Mbit/s (ned/upp) mot server i Malmö. Amazon S3:s 

serverkluster kan ej pingas, men mätningar av operationer mot dem från testplatsen har gett estimeringar 

på cirka 150 ms latency. 

Mätprogram 
För uppmätning användes Traffic Flow Analysis i nätverksanalysprogrammet SoftPerfect Network 

Protocol Analyzer (http://www.softperfect.com/). 

Utförande 
Filerna bestod av binärdata och preparerades med exakta filstorlekar på 1, 10, 30 och 100 MB. 

Uppladdning påbörjades genom vanlig filkopiering direkt efter mätinsamlingsprogrammet aktiverats. 

Innan nedladdning rensades cacher för programmen och för Internet Explorer (för att rensa Windows 

WebDAV-cache) för att filen skulle hämtas uteslutande från Amazon S3. 

I många fall av mätfallen som presenteras stämmer inte den totala datamängden som är överförd. Detta 

beror delvis på hur TCP fungerar med acknowledgement-paket, och delvis på S3:s HTTP Response-

dokument som skickas vid många operationer. En annan anledning är oexakthet i mätprogrammet som 

användes då dess uppdateringshastighet var en avmätning per sekund. 

SpeedDisk ställdes in på att jobba med 100 trådar, vilket i praktiken inte betyder att alla används parallellt. 

Det beror på många faktorer, som har att göra med allt ifrån datorhårdvara till internetuppkoppling. 



Uppmätningar 
Beskrivning: 

Uppladdning och nedladdning av fil med JungleDisk. 

Filstorlek: Delstorlek: 

1 MB. Ej applicerbart. 

Uppladdningsresultat: 

 
Nedladdningsresultat: 

 
  



Beskrivning: 

Uppladdning och nedladdning av fil med JungleDisk. 

Filstorlek: Delstorlek: 

10 MB. Ej applicerbart. 

Uppladdningsresultat: 

 
Nedladdningsresultat: 

 
  



Beskrivning: 

Uppladdning och nedladdning av fil med JungleDisk. 

Filstorlek: Delstorlek: 

30 MB. Ej applicerbart. 

Uppladdningsresultat: 

 
Nedladdningsresultat: 

 
  



Beskrivning: 

Uppladdning och nedladdning av fil med JungleDisk. 

Filstorlek: Delstorlek: 

100 MB. Ej applicerbart. 

Uppladdningsresultat: 

 
Nedladdningsresultat: 

 
  



Beskrivning: 

Uppladdning och nedladdning av fil med SpeedDisk. 

Filstorlek: Delstorlek: 

1 MB. 100 kB. 

Uppladdningsresultat: 

 
Nedladdningsresultat: 

 
  



Beskrivning: 

Uppladdning och nedladdning av fil med SpeedDisk. 

Filstorlek: Delstorlek: 

10 MB. 512 kB. 

Uppladdningsresultat: 

 
Nedladdningsresultat: 

 
 

  



Beskrivning: 

Uppladdning och nedladdning av fil med SpeedDisk. 

Filstorlek: Delstorlek: 

30 MB. 512 kB. 

Uppladdningsresultat: 

 
Nedladdningsresultat: 

 
 

  



Beskrivning: 

Uppladdning och nedladdning av fil med SpeedDisk. 

Filstorlek: Delstorlek: 

100 MB. 1 MB. 

Uppladdningsresultat: 

 
Nedladdningsresultat: 

 
 

  



Sammanfattning av överföringshastighetsmätningar 

Filöverföring med JungleDisk 

Filstorlek Max upphastighet Max nedhastighet 

1 MB 67,2 kB /s (0,53 Mbit/s) 243 kB /s (1,94 Mbit/s) 

10 MB 81,3 kB /s (0,65 Mbit/s) 471 kB /s (3,76 Mbit/s) 

30 MB 71,1 kB /s (0,56 Mbit/s) 525 kB /s (4,20 Mbit/s) 

100 MB 81,3 kB /s (0,65 Mbit/s) 522 kB/s (4,17 Mbit/s) 
Tabell 1 - Filöverföring med JungleDisk 

Filöverföring med SpeedDisk 

Filstorlek Delstorlek Max upphastighet Max nedhastighet 

1 MB 10 * 100 kB 229 kB /s (1,83 Mbit/s) 497 kB /s (3,98 Mbit/s) 

10 MB 20 * 512 kB 1,44 MB/s (11,52 Mbit/s) 2,18 MB/s (17,44 Mbit/s) 

30 MB 60 * 512 kB 1,93 MB/s (15,44 Mbit/s) 2,11 MB/s (16,88 Mbit/s) 

100 MB 100 * 1 MB 2,06 MB/s (16,48 Mbit/s) 4,36 MB/s (34,88 Mbit/s) 
Tabell 2 - Filöverföring med SpeedDisk 


