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Sammanfattning 

Avdelningen för Kommunikationssystem på KTH håller introduktionskurser inom 
nätverkskommunikation. En utav dessa kurser är IK1203 där studenter utför 
laborationer som bl.a. innefattar konfiguration av DNS, DHCP samt routrar. I dagsläget 
använder studenterna ett webbaserat verktyg kallat Webmin, som redskap för att kunna 
utföra dessa konfigurationer.  
 
För att underlätta arbetet för studenterna skall en nytt webbaserat verktyg designas och 
implementeras som i framtiden ska ersätta Webmin. Det nya systemet behövs då 
Webmin för många är ett svårinlärt och komplext system. Arbete med grundläggande 
nätverksfunktioner kan upplevas vara förvirrande. Det finns alltså ett behov av ett mer 
lättanvänt system för att utföra dessa konfigurationer. I samband med denna rapport 
kommer en prototyp av detta att utvecklas. Prototypen kommer att dels användas som 
ett s.k. proof of concept för att visa funktionaliteten hos verktyget. Proof of concept 
innebär att man visar att implementationen av en i teorin fungerande lösning även 
fungerar i praktiken. Prototypen ska samtidigt utgöra den plattform som den slutgiltiga 
produkten ska vara baserad på. 
 
Denna rapport behandlar en analys och utredning kring val av systemlösning och 
webbserver som prototypen skall baseras på. Rapporten behandlar även den 
designstudie som gjorts för att definiera plattformens struktur och design. Detta 
tillsammans med beskrivningar och analyser kring den skapade prototypen. 
 
Nyckelord: SMI, Bifrost, Nätverkskonfiguration, Prototyp, Router 
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Definitioner, akronym och förkortningar 

Bifrost   Linux Operating System 
IEEE    Institute of Electrical and Electronic Engineers 
SMI    System Management Interface 
Användare   Person som använder SMI 
HTTP    Hypertext Transfer Protocol 
HTML   Hypertext Markup Language 
CERN   Världens största partikelfysiklaboratorium  
RFC    Request For Comments 
URL    Uniform Resource Locator 
JPEG    Joint Photographic Experts Group 
TCP    Transmission Control Protocol 
DNS    Domain Name System 
DHCP   Dynamic Host Configuration Protocol 
ISP     Internet Service Provider 
WiFi    Teknik för trådlöst nätverk 
IP    Internet Protocol 
SSH    Secure Shell 
PHP    Hypertext Preprocessor 
CPU    Central Processing Unit 
GUI    Graphical User Interface 
OS    Operativsystem
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrund, problemformulering och syftet med 
rapporten. Dessutom kommer mål, metod och avgränsningar som gjorts i arbetet att 
behandlas.   

1.1 Bakgrund 

Arbetet bygger på och kretsar kring operativsystemet Bifrost som är ett lättviktigt 
Linuxbaserat operativsystem optimerad för nätverksarbete [62]. Bifrost är utvecklat på 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 1997 och används idag på flera svenska universitet, 
bl.a. KTH [63]. Bifrost är ämnat åt nätverksinfrastruktur samt att agera router och 
brandvägg. Bifrost används i forskning såväl som i lärandeändamål [62]. 
Operativsystemet är designat för att vara lättviktigt med innebörden att systemet ska 
vara enkelt, okomplicerat samt ha låg minnesförbrukning. 
 
Kommunikation med Bifrost sker via en vanlig Linux-kommandotolk (terminal) och 
saknar således omfattande grafiskt användargränssnitt [63]. Det finns idag 
webbgränssnitt både icke-kommersiella open-source och/eller free-ware som är ämnat 
att hantera Linuxsystem som Bifrost. Ett exempel på ett sådant webbgränssnitt är 
Webmin som kör en webbserver med systemadministrativa funktioner för att hantera 
och konfigurera systeminställningar. I Webmin, samt i liknande mjukvarulösningar, 
finns stöd för hantering av diverse Linuxrelaterade systeminställningar liksom 
hantering av servertjänster som DNS, DCHP och SSH. Detta är endast ett fåtal exempel 
på användarområden [65]. 
 
Bifrost i dess nuvarande version hanteras genom ett terminalfönster [62]. Problemet 
med en kommandotolk är att den kan tyckas ha dålig användarvänlighet för ovana 
användare av Unixkommandon eller Unix/Linux i allmänhet. Även en mer erfaren 
användare kan gynnas av en ökad användarvänlighet. Användargränssnitt ska ge en 
översiktlig och tydlig bild för användaren av hur systemet fungerar och vad den har för 
funktioner. En nackdel med Linuxterminalen är att användaren, för att vara effektiv 
tvingas komma ihåg och kunna hantera stora mängder kommadon. Detta och/eller ha 
möjligheten att söka efter kommandon för att kunna använda nödvändiga 
systemfunktioner. 
 
Terminalens svårlärda användargränssnitt kan tänkas skapa osäkerhet hos användaren 
och vara en tidskrävande process. För att kunna använda Linux kommandotolk på ett 
effektivt sätt krävs en inlärningsperiod, som många gånger kan vara lång [64]. 
 
Bifrostsystemet, System Management Interface (SMI) är tänkt att i framtiden bli ett 
hjälpmedel för undervisningen för nätverkskurser vid avdelningen för 
Kommunikationssystem på KTH. Operativsystemet ska ligga till grund för vissa 
laborationer som genomförs av studenter som deltar i kurserna. I kursen IK1203 på 
KTH finns idag labbar där studenter får konfigurera DNS och DHCP samt konfigurera 
routrar [66]. Bifrost har stöd för och är designad för denna typ av arbete kring 
nätverkskonfigurationer och är därför speciellt passat för detta. 
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Det SMI som skapas kring Bifrost ska fungera som ett routergränssnitt för Bifrost där 
hårdvaran som kör Bifrost ska fungera som router. Anledningen till behovet av 
utvecklandet av SMI är p.g.a. att Webmin är ett svårinlärt och komplext system. Sättet 
som Webmin används i dagsläget gör det svårt för studenterna att använda i 
undervisningen. Det finns ett behov av ett enklare och mindre komplext system som 
förhoppningsvis kan förenkla arbetet kring nätverkskonfigurationer under 
laborationerna.  
 
Under det projekt som rapporten är en del av skapas en prototyp av detta SMI som i 
framtiden ska utvecklas till en färdig produkt. Under projektet har det även skapats en 
kravspecifikation som ligger till grund för prototypen, såväl som stora delar av denna 
rapport. Mer om kravspecifikationen kan läsas i kapitel 2.3. 

1.2 Problemformulering 

Problemformuleringen delas in i tre områden. Dels en utredning kring valet av 
webbserver, dels en designstudie som avgör designen och strukturen av prototypen, 
samt dels en utvärdering. 
 
Utredningen syftar till att avgöra vilken typ av webbserver som ska ligga till grund för 
systemet. Ska SMI implementeras med en egendesignad webbserver, använda en 
befintlig webbserver som tillämpar server-side skriptning eller någon annan färdig 
systemlösning som Webmin? Detta problemområde är strikt begränsat av det som 
specificerats i kravspecifikationen och vald systemlösning bör således ha stöd för 
samtliga funktionella och icke-funktionella krav. 
 
Designstudiens syfte är att bestämma strukturen hos SMI för att göra den 
användarvänlig och intuitiv samtidigt som den är funktionell. Designstudien syftar även 
till att avgöra vilken funktionalitet som ska implementeras i prototypen och vad som ska 
implementeras i framtiden. 
 
Utvärderingen ska avgöra ifall prototypens lösningar är hållbara, dvs. om SMI fungerar 
på den plattform som byggts. Detta är speciellt viktigt för att kunna avgöra ifall 
vidareutveckling av systemet ska kunna baseras på prototypen. 
 
Problemen kan sammanfattas som: 

● Vilken typ av plattform ska produkten implementeras på, dvs. vilken webbserver 
ska användas? 

● Hur ska prototypen implementeras för att vara användarvänlig samtidigt som 
den uppnår de krav som ställs? 

● Fungerar prototypen som det är tänkt, dvs. uppnår prototypen de krav som ställs 
med de lösningar som skapats utifrån tidigare studier? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att presentera och analysera, krav på och analys av 
mjukvarulösningar som ska ligga till grund för prototyp och vidareutveckling av SMI 



3 

 

som ska skapas kring Bifrost. Syftet med rapporten är att med hjälp av prototypen dra 
slutsatser kring hur prototypens lösning förhåller sig till problemet, dvs. ifall prototypen 
är en tillräckligt väl fungerande lösning. 
 
Utredningen ska presentera för- och nackdelar med olika mjukvarulösningar för att 
sedan analyseras och avgöra vilken webbserver som lämpar sig bäst för tillämpningen. 
Detta tillsammans med designstudien skall ligga till grund för implementeringen av 
prototypen.  
 
Syftet med designstudien är att avgöra och konkretisera hur prototypen skall 
struktureras och designas. Prototypens utvärdering, och från utvärderingen dragna 
slutsatser ska ligga till grund för fortsatt utveckling och färdigställandet av SMI. 

1.4 Mål och Fördelar 

Detta kapitel behandlar målen med rapporten och vilka intressenter som kan dra nytta 
av denna rapport och dess resultat. Målen med denna rapport är att utreda olika 
systemlösningar i form av webbserverar, utföra en designstudie samt utveckling och 
utvärdering av en prototyp.  
 
Första målet berör utredningen av systemlösningar. Utredningen ska avgöra vilken typ 
av webbserver, eller egen webbservertillämpning som ska användas eller implementeras 
under utvecklingen av prototypen. I utredningen skall dessa analyseras tillsammans 
med en presentation av för- och nackdelar av utvalda webbserverar. Målet inkluderar att 
utvärdera varför vissa systemlösningar passar detta projekt bättre än andra.  
 
Det andra målet behandlar utförandet av en designstudie. Designstudiens mål och syfte 
är dels att bestämma vilka funktioner som implementeras i prototypen samt att 
diskutera och presentera prototypens grafiska utseende. Designstudien ger utrymme för 
beskrivning av viktiga aspekter som att designa ett gränssnitt användarvänligt, samt 
vikten av att strukturera en meny på bästa sätt utifrån gränssnittets huvudsyfte och 
funktion.  
 
Tredje målet behandlar prototypen. Prototypen ska vara en presentation av SMI som i 
framtiden ska vidareutvecklas. Prototypen utformas utifrån kravspecifikationen, 
utvärderingen och designstudien. Målet med prototypen är att visa på den möjliga 
funktionaliteten hos plattformen liksom att utvärdera prototypen utifrån de krav som 
ställs på den. 
 
De intressenter som drar nytta av detta SMI är studenter som arbetar med laborationer 
med nätverksobjekt. SMI ska göra det enklare för studenterna att laborera med DNS, 
DHCP, statisk routing och nätverksinterface. SMI är tänkt att göra det enklare för 
studenterna att förstå och utföra nätverkskonfigurationer, genom att endast innehålla 
de mest grundläggande funktionerna. Sannolikheten är stor att studenten har liten eller 
ingen vana med nätverksobjekt. Därför är det viktigt att systemet är enkelt att förstå. 
Studenten kan tänka gynnas av att fokusera på det väsentliga i uppgiften istället för att 
lägga tid på att förstå ett mer komplext system. 
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1.5 Metod  

I denna del av rapporten presenteras arbetsmetoden som användes vid utredning av 
systemlösningar, utförandet av designstudie samt utveckling av prototyp. I kapitel 3 
finnes en mer detaljerad beskrivning av hur arbetet genomfördes. 

1.5.1 Utredning 

Under utredningen presenteras flertalet lösningar på webbserverar och egna 
tillämpningar av webbservermjukvara. För och nackdelar med varje webbserver 
presenteras för att sedan jämföras och analyseras med relevant data. Metoden som 
användes under utredningen var informationssökning på Internet.  

1.5.2 Designstudie 

I designstudien presenteras en prioritetslista över vilka funktioner som ska 
implementeras i prototypen. Prioritetslistan är skapad utifrån kravspecifikationen som 
var en del av förarbetet. Designstudien innehåller även tankar och idéer kring 
gränssnittets design, samt valet av struktur och funktionalitet för att göra 
användargränssnittet så användarvänligt som möjligt.  
 
Metoderna som användes för att utforma designstudien var informationssökning samt 
en underökning med tre välkända routergränssnitt. Informationen som samlats in från 
informationssökningen och undersökningen används bl.a. för att definiera ett 
användarvänligt gränssnitt. Det är ett stort och brett område som går att skriva mycket 
om. Eftersom designstudien bara är en del av projektarbetet så tas endast det mest 
väsentliga upp. 

1.5.3 Prototyp 

Prototypen syftar till att dels vara ett s.k. proof of concept, samtidigt som den ska utgöra 
den plattform som den slutgiltiga produkten ska vara baserad på. P.g.a. det sistnämnda 
ansågs det viktigt att prototypen blir gjord så pass väl att den skulle kunna användas vid 
vidareutvecklingen av systemet. Således låg stor vikt på struktur samt att 
inloggningsmekanismen skulle vara väl implementerad för att kunna användas i 
slutprodukten. Eftersom det saknades kunskap om webbprogrammering bestod arbetet 
till stor del utav att lära sig PHP och HTML. Inlärningen bestod bl.a. i att läsa guider och 
andra källor online. 

1.6 Avgränsningar 

Detta kapitel innehåller avgränsningar som gjorts innan och under arbetet med denna 
rapport och prototyp. 
 
En stor del av arbetet går ut på att utvärdera olika systemlösningar, närmare bestämt 
vilken webbserver som passar systemet bäst. Arbetet har avgränsats från att göra egna 
prestandatester för dessa webbservrar då det ansågs vara för tidskrävande. Trots att 
utredningen konstaterar fördelar med flera bra webbservrar har dessa inte används vid 
utvecklingen av prototypen. Detta då det orsakades problem p.g.a. hårdvaran, dvs. det 
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ansågs vara för tidskrävande att få dem att fungera på hårdvaran. Istället har Apache 
HTTP server använts då denna är enkel att konfigurera och köra. Detta kan rättfärdigas 
då prototypen ska fungera oavsett webbserver, förutsatt att den har stöd för HTML, 
JavaScript och PHP. 
 
Arbetet med prototypen har avgränsats från att göra test av viss funktionalitet p.g.a. 
rådande test- och hårdvarumiljö. Detta har lett till svårigheter att utveckla gränssnittet 
för vissa nätverksobjekt. Arbetet har även avgränsats från att endast använda 
veteskapliga källor. Detta då det är svårt att finna relevanta källor främst inom området 
kring webbservrars prestanda.  
 
I utredningen kap. 4 framgår det att ett alternativ är att skriva egen 
webbservermjukvara. Arbetet med prototypen har avgränsats från att skriva en sådan 
tillämpning då det ansågs vara potentiellt för tidskrävande. 

1.7 Rapportens disposition 

Teoretisk beskrivning, kapitel 2. I detta kapitel förklaras och beskrivs viktiga begrepp 
som används under förarbetet och utvecklingen av prototypen. Detta för att läsaren ska 
förstå grunderna inom nätverkskommunikation för att förenkla läsandet och förståelsen 
av senare kapitel. 
 
Genomförande, kapitel 3. Detta kapitel behandlar arbetet med utredningen av olika 
systemlösningar, designstudien och utvecklingen av prototypen. 
 
Utredning, kapitel 4. I detta kapitel presenteras olika systemlösningar för webbservrar 
och en analys för att avgöra vilken lösning som är lämpligast för utvecklandet av 
prototypen.  
 
Designstudie, kapitel 5. Detta kapitel presenterar en prioritetslista över alla krav från 
kravspecifikationen tillsammans med tankar och idéer kring design och struktur bakom 
SMI.  
 
Prototyp, kapitel 6. I detta kapitel beskrivs prototypen i sin helhet. 
 
Resultat, kapitel 7. Detta kapitel presenterar resultatet utifrån utredningen av 
systemlösningar, designstudien och prototypen. 
 
Slutsats, kapitel 8. I detta kapitel kommer slutsatser från resultat presenteras. En 
diskussion kommer också föras kring en utvärdering av arbetet, samt erfarenheter som 
vunnits under arbetets gång. Även en reflektion kring framtida arbete med prototypen.  
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2 Teoretisk bakgrund  

I detta kapitel beskrivs viktiga begrepp som används under förarbetet och utvecklingen 
av prototypen. Detta för att förstå grunderna inom nätverkskommunikation innan 
läsaren kan fördjupa sig i mer avancerat innehåll. 

2.1 Webbsidor och Webbservrar 

En webbsida även kallad dokument består av objekt. Ett objekt är i enkelhet en fil, som 
t.ex. en HTML-fil, JPEG-bild, Java Applet eller ett videoklipp, som är adresserbar till en 
enda URL (Uniform Resource Locator). De flesta webbsidor består av en grund som är 
en HTML-fil och ett flertal refererade objekt. HTML-filen refererar till andra objekt som 
finns på samma webbsida med hjälp av objektens URL [52].  
 
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) är webbens kärna och är definierad i [RFC 1945] 
samt [RFC 2616]. HTTP är implementerad i två program: ett klientprogram och ett 
serverprogram. Webbläsaren (t.ex. Internet Explorer) tillämpas på klientsidan av HTTP 
medan webbservern tillämpas på serversidan av HTTP [52]. Det kallas server-side 
scripting när en klients begäran till servern hanteras av ett skript som körs på 
serversidan innan servern svarar på klientens begäran. 
 
Klient- och serverprogram exekverar i olika system och kommunicerar med varandra 
genom HTTP-meddelanden. HTTP definierar strukturen av dessa meddelanden och hur 
klienten och servern skickar meddelanden [52]. En generell beskrivning om 
interaktionen mellan klient och server illustreras i figur 4. 
 

 
Figur 4: När en användare skickar en förfrågning om en webbsida skickar webbläsaren 
HTTP- förfrågningar av de objekt som finns på sidan till webbservern. Webbservern tar 
emot förfrågningarna/meddelanden och svarar med ett HTTP-meddelande som 
innehåller de efterfrågade objekten [52].  
Källa:http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/deveshomar/debugging-http-requests-
and-http-response/ 

 

http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/deveshomar/debugging-http-requests-and-http-response/
http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/deveshomar/debugging-http-requests-and-http-response/
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HTTP använder TCP (Transmission Control Protocol) som transportprotokoll. HTTP 
klienten initialiserar först en TCP-förbindelse med servern. När förbindelsen är 
fastställd kan webbläsaren och servern komma åt TCP genom deras socketinterface. Ett 
socketinterface används för att två parter ska kunna kommunicera. Klienten skickar en 
HTTP-förfrågning till socketinterfacet och får även HTTP-svar från samma ställe. 
Liknande händelseförlopp sker även för servern. När klienten skickat meddelandet 
genom socketinterfacet transporterar TCP meddelandet säkert till socketinterface. 
Samma sak gäller när servern ska skicka ett meddelande [52].  

2.1.1 Statiskt/Dynamiskt innehåll 

Webbsidor kan vara uppbyggda på olika sätt beroende på vilken funktionalitet som skall 
tillhandahållas. Webbsidor kan antingen vara statiskt eller dynamiskt uppbyggda.  

2.1.1.1 Statiskt material 

Statiskt material förknippas med material som inte ändras särskilt ofta eller är 
oberoende av vad användaren skriver in. Statiskt material genereras inte vid förfrågan 
till skillnad ifrån dynamiskt material. Statiska sidor byggs oftast upp av HTML som 
lagras på en webbserver. Till statiska material räknas även bilder, ljudfiler och filmer då 
de inte genereras vid klientens förfrågan [53]. En generell beskrivning om interaktionen 
mellan webbserver och webbläsare när statiskt material bearbetas illustreras i figur 5. 
 

 
Figur 5. En beskrivning om hur en webbserver behandlar en begäran från webbläsaren med statiskt innehåll. 
Källa:http://help.adobe.com/sv_SE/dreamweaver/cs/using/WS51D271AB-C466-4e03-B8B7-
8ADE9D3B67DEa.html 

 

http://help.adobe.com/sv_SE/dreamweaver/cs/using/WS51D271AB-C466-4e03-B8B7-8ADE9D3B67DEa.html
http://help.adobe.com/sv_SE/dreamweaver/cs/using/WS51D271AB-C466-4e03-B8B7-8ADE9D3B67DEa.html
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2.1.1.2 Dynamiskt material 

I takt med Internets utveckling har dess funktionalitet varit i behov av utveckling, vilket 
har lett till användningen av dynamiskt material. Till skillnad från statiska sidor 
genereras dynamiska sidor vid hämtning. När en webbserver tar emot en förfrågan om 
en dynamisk sida, fungerar det inte på samma sätt som för en statisk sida. Istället 
skickas sidan till en särskild programvara som ansvarar för att slutföra sidan. Denna 
programvara kallas för en programserver [52]. 
 
Programservern läser koden på sidan, slutför sidan enligt instruktionerna i koden och 
tar sedan bort koden från sidan. Resultatet är en statisk sida som programservern 
skickar tillbaka till webbservern som sedan skickar sidan till webbläsaren. Det som når 
webbläsaren är en sida med ren HTML-kod. Nedan illustreras en bild (figur 6) som 
beskriver interaktionen mellan webbläsare och programvara när dynamiskt innehåll 
bearbetas [53].  
 

 
Figur 6. En beskrivning om hur en webbserver behandlar en begäran från webbläsaren med 
dynamiskt innehåll. 
Källa:http://help.adobe.com/sv_SE/dreamweaver/cs/using/WS51D271AB-C466-4e03-B8B7-
8ADE9D3B67DEa.html 

2.2 Servrar 

Inom nätverkskommunikation finns det olika servrar med olika egenskaper och 
funktioner. I denna del beskrivs två servrar som har viktiga och stora roller inom 
nätverkskommunikation.  

http://help.adobe.com/sv_SE/dreamweaver/cs/using/WS51D271AB-C466-4e03-B8B7-8ADE9D3B67DEa.html
http://help.adobe.com/sv_SE/dreamweaver/cs/using/WS51D271AB-C466-4e03-B8B7-8ADE9D3B67DEa.html
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2.2.1 DNS-server 

Domännamnssystemet (Domain Name System-DNS) är ett system för att förenkla 
adressering av datorer på IP-nätverk. DNS servern översätter domännamn (t.ex. 
www.exempel.se) till IP-adresser (t.ex. 192.0.2.26) som används för att lokalisera 
datatjänster värden över [57]. Servern kan även översätta från IP-adress till 
domännamn . 
 
Datorer och andra nätverksenheter använder sig av IP-adresser för att kunna dirigera 
förfrågningar till andra nätverksenheter där t.ex. en webbsida kan finnas. När en dator 
ansluts till ett nätverk så sänder routern, som tilldelar datorns nätverksadress viktig 
information om nätverkskonfiguration till enheten. Den konfigurationen inkluderar en 
eller flera DNS-servrar som enheten kan välja att använda [58]. 

2.2.2 DHCP-server 

En DHCP-server tilldelar IP-adresser till klientenheter [59]. När en DHCP-klient startar 
skickar den ett broadcastpaket (datapaket adresserat till alla datorer på nätverket [60]) 
över nätverket med en DHCP-förfrågan. Om DHCP-servern har lämpliga IP-adresser 
skickar den ett erbjudande om IP-adress och information om nätverksadress, gateway 
och DNS. Klienten kan godta erbjudandet eller vänta på erbjudande från eventuella 
andra DHCP-servrar som kan vara lämpligare för just den enheten [61].  

2.3 Kravspecifikation 

En kravspecifikation inom mjukvaruutveckling är ett resultat av en rad processer vars 
syfte är att samla in och sammanställa information som beskriver hur ett system eller en 
applikation skall bete sig. Oavsett vad det är för typ av mjukvarusystem så bör någon 
form av kravspecifikation skrivas före implementationen påbörjas [56].  
 
Det finns flera olika standarder över hur en kravspecifikation ska vara strukturerad. Två 
standarder som allmänt används är en militär standard och en rekommenderad 
tillämpning som är skapad av kommersiella organisationer. Den militära standarden är 
utvecklad av USA:s Department of Defence (DoD) och den betonar vikten av krav som 
behandlar säkerhet, interaktion med människor, konsekvenser av mänskliga misstag, 
gränssnitt till externa system och mjukvarukvalité. Den andra standarden är utvecklad 
av Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) och den är inte lika strikt som 
DoD:s standard. IEEE:s standard ger alternativa layouter för att kunna anpassas 
specifika mjukvarusystem [70]. 
 
Som förarbete till denna rapport, skrevs en kravspecifikation med IEEE-standarden till 
prototypen. Denna användes då den är mer flexibel och bättre passande för de 
funktioner som skulle tillämpas i SMI för Bifrost. För att kunna skriva 
kravspecifikationen utfördes en förstudie för att undersöka vilka funktioner ett SMI 
behöver. Förstudien bestod av att undersöka liknande systemlösningar och söka på 
Internet efter relevant information. För att avgöra vilka krav som skulle finnas i 
kravspecifikationen användes Webmin för att få riktlinjer för vilka typer av funktioner 
som SMI behöver stödja. Webmins hemsida inkluderar en lista med moduler som 

http://www.exempel.se/
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Webmin är uppbyggd av, tillsammans med en kort beskrivning av vad varje modul gör. 
Utifrån den listan tillsammans med andra källor, valdes moduler som kunde tänkas 
passa systemet som skall utvecklas. Att det var Webmin som utvärderades berodde på 
att det är det systemet som används i dagsläget vid nätverkslabbarna, men även att det 
är ett välkänt och innehållsrikt system. Webmin är ett användbart system, dock 
dessvärre mycket komplext där de flesta funktionerna inte används i 
introduktionskurserna i nätverkskommunikation.  
 
Det som presenteras i kravspecifikationen är systemets funktionella krav, icke-
funktionella krav och produktbeskrivning. Kravspecifikationen skapades för att 
identifiera och ge struktur på arbetet.  
 
Att skriva en kravspecifikation i ett tidigt stadie av mjukvaruutveckling har flera 
fördelar. En fördel är att det förenklar planeringen av projektet [67]. Det kan underlätta 
planeringen eftersom projektledaren har all information om vad som behöver utvecklas 
för att lyckas med projektet. En annan fördel är att kunden och leverantören är överens 
och vet vad som begärs av systemet [67]. Om både kunden och leverantören är delaktiga 
i kravspecifikationen i ett tidigt stadie i utvecklingen så kan det minimera riskerna för 
konflikter. Ytterligare en fördel är att dokumentet är en bra referens när systemet ska 
analyseras för fortsatt utveckling och förbättring [67]. 

2.4 Heimdall 

Mjukvarusystemet (SMI) behöver ett namn så systemet kan talas om och sättas i 
sammanhang. Prototypen är ett routergränssnitt till operativsystemet Bifrost. Ett 
routergränssnitt syfte är att göra det möjligt för användaren att interagera med 
operativsystemet samtidigt skydda operativsystemet från intrång. Namnet Bifrost 
kommer från den nordiska mytologin och eftersom prototypen kommer vara ett SMI till 
Bifrost så ansågs det passande att namnet åt SMI också har sitt ursprung från den 
nordiska mytologin. 
 
Efter en del research bestämdes det att Heimdall var ett passande namn. Heimdall sägs 
vara en himmelsgud som vaktade bron Bifrost. Enligt den nordiska mytologin var 
Bifrost förbindelsen mellan världen och Gudarnas land [69].  
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3 Genomförande 

Detta kapitel behandlar arbetet med utredningen av olika systemlösningar, utförandet 
av designstudien och utvecklingen av prototypen. 

3.1 Utredning 

Arbetet bestod av att utreda och analysera olika systemlösningar för webbservrar. Det 
systemlösningar som utvärderades var att utveckla en egendesignad webbserver och att 
använda en befintlig webbserver som tillämpar server-side scripting. Arbetet 
innefattade bl.a. att ta reda på vad dessa typer av systemlösningar innebär och hur de 
fungerar. Metoden för detta var att söka efter relevant information på Internet via 
Google och KTHB Primo.  
 
Utredningen bestod även i mer djupgående informationssökning kring vad det finns för 
webbservrar med server-side scripting. För att hitta de webbservrar som passar SMI 
användes bl.a. ett av det viktigaste kravet (lättviktig/lightweight) som sökord under 
sökningsprocessen. Detta då det var huvudkravet som SMI måste uppnå för att kunna 
köras på Bifrost. 
 
Vid arbetet med analysen av olika systemlösningar innefattades också 
informationssökning på Internet. Metoden för att analysera dessa webbservar och för 
att kunna avgöra den bästa systemlösningen till prototypen, innefattade söka 
information om statistik kring och på varje webbserver och dess för- och nackdelar. 
Under sökningsprocessen gjordes research via både KTH:s databas KTHB Primo och 
Google tillsammans med Science Direct och Scupus. Utifrån resultatet drogs slutsatser 
och det gjordes en argumentation kring de olika webbservrarnas attribut.  

3.2 Designstudie 

Designstudien presenterar hur SMI ska se ut grafiskt och fastställer de funktioner som 
ska tillämpas i prototypen, men även vilka funktioner som kan tänkas tillämpas i en 
eventuell vidareutveckling. Designstudien presenterar viktiga aspekter som t.ex. 
utformningen av menyn, dvs. tankarna bakom grupperingar och nivåer av gränssnittets 
funktioner och metoder för att designa ett användarvänligt system.  
 
De strategier som användes för att utforma designstudien var informationssökning på 
Internet och undersökning av kända routergränssnitt. Informationssökningen utfördes 
för att samla information om definitioner och metoder för att utveckla ett 
användarvänligt system. Relevant information används i designstudien som underlag 
för att presentera tankesätt och metoder för hur ett användarvänligt gränssnitt kan 
struktureras och designas. Metoderna som användes var att söka på Internet via Google 
och KTHB Primo och jämföra routergränssnitten Netgear, D-Link och M0n0wall med 
varandra för att samla kunskap kring routergränssnitt för att få en generell uppfattning 
om dess struktur samt hur dessa ser ut grafiskt tur. 
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3.3 Prototyp 

Prototypen syftar till att utvärdera den valda designen för att demonstrera hur den 
slutliga lösningen skulle kunna se ut och fungera. Prototypen skall även vara den grund 
som resterande funktionalitet skall utvecklas på. Arbetet med prototypen kan delas in i 
tre distinkta områden, nämligen navigation, inloggning och säkerhet samt 
implementation av nätverksobjekt (funktionalitet). Prototypen har utvecklats och testats 
i följande hård- och mjukvarumiljö. 

3.3.1 Hårdvara (Raspberry Pi Model B) 

700 MHz Low Power ARM1176JZ-F Applications Processor, 512MB SDRAM, onboard 
10/100 Ethernet RJ45 jack, 8 GB SD Storage. 

3.3.2 Mjukvara  

Raspbian GNU/Linux 7(OS), Mysql 5.5.35-0, PHP 5.4.4-14, apache 2.2.22, 
phpmyadmin 3.4.11.1. Anledningen till att apache användas som webbserver finns 
beskriven i kapitel 1.6. 
 
Mycket fokus har legat på att tillhandahålla ett säkert och väl fungerande 
inloggningssystem som ska hindra icke autentiserade användare att komma åt systemet. 
Det ansågs vara av stor vikt att systemet skulle ha en färdig grund för att förhindra 
problem framtida vidareutveckling av systemet. För att implementera 
säkerhetsmekanismerna har det studerats hur detta kan implementeras på olika sätt och 
med olika nivåer av säkerhet. 
 
Inloggningssystemet är till stor del baserat på kod som har funnits på Internet [71]. 
Koden har modifierats för att passa just denna tillämpning. 
 
Att kunna navigera på ett enkelt och smärtfritt sätt ansågs också vara av stor vikt vilket 
är anledningen till att mycket tid även har lagts på att göra en stilren och lättförståelig 
navigering/grunddesign. Här krävdes för första gången en utökad kunskap om HTML 
och CSS för att göra en visuellt behaglig och lätthanterlig design. 

3.4 Nackdelar med arbetets metoder 

Mycket material som samlas in via Internet och via litteraturstudier, är sekundärdata, 
d.v.s. att de data som samlas in, har varit delar av andra projekt. Därför kan sådant 
material vara vinklat eller missvisande. Därav är det viktigt att vara kritiskt till den 
informationen som tas fram med hänsyn till det ämne som behandlas.  
 
Informationssökning på Internet är en tidskrävande process, då källorna inte alltid är 
pålitliga. Beroende på sökorden, kan information variera i utdata och den information 
som finns kan vara ofullständig. Sökandet efter vetenskapliga rapporter gav få relevanta 
träffar. Att hitta relevanta fakta gällande arbetets ämne var många gånger svårt. Mycket 
av informationen som används i utredningen och designstudien kommer ifrån olika 
webbartiklar, då det var där den mesta och innehållsrikaste informationen kring 
rapportens ämne fanns. 
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4 Utredning 

Denna utredning syftar till att ge en tydlig bild av hur olika systemlösningar kan bidra 
till en slutgiltig lösning till problemet att skapa ett SMI för Bifrost. Det finns flera 
tänkbara sätt att skapa detta gränssnitt och denna utredning ska avgöra vilket som är att 
föredra framför andra. I Utredningskapitlet kommer olika systemlösningar att 
analyseras. Detta inkluderar för och nackdelar med olika lösningar som blir till underlag 
för de analyser och slutsatser som avgör vilken systemlösning som ska implementeras  

4.1 Egen webbserver 

Webmin är ett systemadministrationsverktyg som ger användaren möjligheten att 
konfigurera och hantera olika systemegenskaper och servrar. I denna utredning är 
Webmins funktionalitet inte relevant utan intresset ligger i hur Webmin bakomliggande 
nätverkskommunikation är implementerad. Webmin är skriven i Perl och körs i en 
process med en egen webbserver [1]. Det intressanta är att Webmin har skapats med en 
egen webbserver istället för att använda befintlig mjukvara. Detta trotts att det finns 
välkända servrar på marknaden som är open-source free-ware. 
 
Fördelar med att skriva en egen tillämpning som kommunicerar med HTTP gör det 
möjligt att skräddarsy implementationen efter kraven som ställs. En utvecklare har då 
större möjligheter på grund av att man inte tvingas hålla sig till webbserverns 
gränssnitt. 
 
Nackdelar är att en sådan tillämpning tar längre tid att implementera. Detta av den 
enkla anledningen att utvecklaren själv måste implementera webbserverfunktionaliteten 
av tillämpningen. Något som annars skulle kunna uppnås genom att installera och 
konfigurera en befintlig webbserver. 

4.2 Befintlig webbserver 

I kommande kapitel beskrivs olika webbservrar. Varje webbserver blir introducerad 
med en beskrivning och presentation av dess för- och nackdelar. Detta görs för att 
underlätta processen med valet av webbserver som ska användas när prototypen 
utvecklas. Fem lättviktiga webbservrar tillsammans med Apache och Apache Tomcat 
beskrivs. Apache är ingen lättviktig webbserver men den blir beskriven p.g.a. dess 
betydande roll i webbserversammanhang. Detta för att kunna jämföra de andra 
webbservrarna med Apache som är värdens mest använda webbserver [47].  
 
Varje webbserver har sina för och nackdelar som baseras utifrån vad som krävs och 
förväntas av prototypen. En arkitekturmodell som de flesta av dessa lättviktiga 
webbservrar använder är en s.k. event driven model. Detta betyder att den inte startar 
nya processer vid varje ny begäran utan istället använder ett fixt antal processer. Även 
om belastningen ökar så behöver inte minnesåtgången öka [9]. Det minskar även 
overhead vilket ofta gör webbservern snabbare [19]. 
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Samtliga webbservrar som utvärderas uppfyller kraven att vara kompatibla med ARM-
processorarkitekturen. Ett viktigt krav då systemet i slutändan ska köras på hårdvara 
med en sådan processorarkitektur. 

4.2.1 Apache & Apache Tomcat 

4.2.1.1 Apache 

Apache HTTP server är en free open-source webbserver. Apache är den mest använda 
webbservern (60,6% av alla webbservrar i världen) med över 100 miljoner aktiva servrar 
år 2009 [27][29]. Apache anses vara en “webbserverpionjär” och har idag blivit en 
standard för utvecklandet av webbtjänster[30]. 
 
Fördelar med Apache är dess stora antal funktioner och egenskaper vilket gör den till en 
av den mest kraftfulla webbservern på marknaden [32]. Webbservern har stöd för en 
stor mängd olika språk som bl.a. Perl, PHP och Python [33]. Apache har en stor 
community vilket lett till att support för webbservern är lätt att få, genom forum och 
kommersiella företag [32]. En fördel är att Apache är mycket portabel då den finns för 
en uppsjö av olika mjukvaruplattformar, inklusive ARM-arkitekturer som den i 
Raspberry Pi [32]. Apache är flexibel för anpassningar och enkel att administrera då det 
anses lätt att lösa administrativa problem, delvis tack vare god information och 
dokumentation [34]. 
 
Nackdelar med Apache är att den har ett sort antal moduler som många gånger är 
överflödiga, dvs. att användaren inte drar nytta av all funktionalitet. Detta gör givetvis 
att webbservern blir onödigt stor då dessa moduler förbrukar resurser. En annan 
nackdel som listas är att serven är svår att konfigurera i de fall standardkonfiguration 
inte följs [34]. I jämförelse med andra populära webbservermjukvara är Apache 
förhållandevis långsam [37] [38]. Detta trotts att Apache även kan konfigureras i event 
driven mode [39]. 

4.2.1.2 Apache Tomcat 

Apache Tomcat är en free open-source webbserver utvecklad av Apache Software 
Foundation som även utvecklat Apache HTTP server. Tomcat implementerar Servlet- 
och JavaServer Pages (JSP)-specifikationerna från Sun Microsystems [44]. Detta gör det 
möjligt att köra javakod på webbsidan. 
 
Fördelar med Apache Tomcat är att den har ökad säkerhet tack vare Java 
SecurityManager som tillåter webbläsaren att köra sin Java-applet i sin egen “sandlåda” 
för att bl.a. förhindra att otillförlitlig kod inte kommer åt filer i filsystemet [45]. 
Javakoden körs i java virtual machine (JVS) vilket gör att det fungerar precis som en 
vanlig javatillämpning. Eftersom Tomcat är ämnat åt java gör detta att det går att skapa 
flexibla applikationer, tack vare javaspråkets många bibliotek. 
 
Nackdelar med Tomcat är att den endast är avsedd åt JSP-specifikationerna. Med andra 
ord bör Tomcat inte användas ifall JSP inte ska användas. Apache Tomcat behandlar 
statiskt webbinnehåll betydligt långsammare än Apache HTTP [46]. 
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4.2.2 Nginx 

Nginx är en gratis webbserver med öppen källkod som är skriven av den ryska 
programmeraren Igor Sysoev [2]. Webbservern har med hjälp av Sysoev och andra 
entusiastiska användare utvecklat Nginx till en av det mest populära av webbserverar 
för högtrafikerade webbsidor [3][4]. Nginx används av 20,5 % av alla världens 
webbsidor på Internet. Bland dessa är stora företag/webbsidor som bl.a. Netflix, 
Instagram och Facebook [3].  

Fördelarna med Nginx är att den har öppen källkod, är gratis, lättviktig, kraftfull och är 
en effektiv webbserver och proxy [5]. De egenskaper som Nginx fokuserar på är hög 
prestanda, hög parallellitet och låg minnesanvändning [2]. Det som menas med 
prestanda är det mått som säger hur väl server utför sina uppgifter, d.v.s. hur effektiv 
den är mätt i mängden arbete i förhållande till mängden tid eller andra resurser som 
krävs [6]. Det kan bero på t.ex. resurshantering, tillgänglighet samt responstid [6]. 
Parallellitet innebär att flera beräkningar utförs samtidigt, vilket betyder att 
webbservrar kan tjäna upp till miljoner användare samtidigt [7][2]. Denna egenskap är 
något som har blivit viktigare med tiden och något dagens webbservrar många gånger 
måste kunna hantera. Det som gör att Nginx kan ha lägre minnesförbrukning än många 
andra webbservrar är att den är en event-driven webbserver [8].  

Nackdelarna med Nginx är att den inte har stöd för en .htaccess-fil [10]. Det är en 
konfigurationsfil som innehåller instruktioner till webbservern som berättar hur 
webbsidor ska visas [11]. Nginx tjänar endast för statiska filer vilket betyder att det är 
svårare att få dynamiska webbplatser att fungera med Nginx [21]. En annan nackdel är 
att konfigurationsfiler måste skrivas om, vilket kan vara tidskrävande ifall systemet har 
många komplexa webbplatskonfigurationer [10]. 

4.2.3 Hiawatha 

Hiawatha är en liten open-source webbserver med speciellt fokus på säkerhet som 
passar sig bra för långsam och gammal hårdvara [13][14]. Webbservern skapades då 
skaparen ansåg att befintliga webbservrar var bristfälliga i flera säkerhetsaspekter [12]. I 
Hiawatha finns flera säkerhetsfunktioner som inte finns i någon annan webbserver [12]. 
Webbservern är designad för att vara enkel att använda och konfigurera med 
anledningen att man inte ska behöva vara en expert för att få mjukvaran att fungera 
[14]. 
 
Fördelar med Hiawatha är att den är lättviktig och fungerar bra med gammal och/eller 
långsam hårdvara samt att den lägger största fokus på att vara lättanvänd och säker 
[14]. Hiawatha är kompakt och liten, endast 600KB; vilket gör den väl ämnad åt 
inbyggda system eller mindre kraftfulla maskiner [15]. Den hålls lättviktigt dels tack 
vare att den inte inkluderar många funktioner som finns i andra webbservrar som t.ex. 
Apache. Detta då det ansågs att denna funktionalitet ska ingå i webbapplikationen 
istället för webbservern [12]. Webbservern kan detektera SQL-injektioner samt banna 
IP-adresser p.g.a. bl.a. injektioner och felaktigt formade HTTP-förfrågningar [17].  
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Hiawatha har PHP-stöd som standard och rekommenderas av webbserverns utvecklare 
att användas tillsammans med Banshee PHP web site framework [9]. Banshee är ett 
PHP framework som siktar på att vara säkert, snabbt och enkelt att använda [20]. 
Banshee är designat för att använda My-SQL som databas. 
 
En potentiell nackdel med Hiawatha är att den inte är baserad på en event-driven 
arkitektur utan en multitrådad [22]. Utvecklaren av webbservern säger att det inte var 
hans avsikt att skapa den snabbaste webbservern på marknaden eftersom andra projekt 
redan har detta som mål [22]. 

4.2.4 LiteSpeed (Standard) 

LiteSpeed är en webbserver utvecklad av företaget LiteSpeed Technologies Inc [16]. 
LiteSpeed är kompatibel med alla vanliga Apache funktioner inklusive mod_rewrite, 
.htaccess och mod_security [18]. Mod_rewrite är en modul som behandlar 
webbadresser och översätter dem för att kunna leverera innehåll till webbläsaren. 
Mod_security är en brandväggsmodul som hjälper till att skydda webbsidan från olika 
attacker utifrån.  
 
Detta betyder att en användare som är van att arbeta med Apache inte borde ha några 
problem att förstå LiteSpeed [21]. LiteSpeed fungerar som drop-in-ersättning till 
Apache [21]. Detta innebär att webbservern inte behöver någon konfiguration när bytet 
ska ske från Apache, d.v.s. LiteSpeed kan direkt ladda Apaches konfigurationsfiler [21]. 
 
Fördelarna med att använda LiteSpeed är att den har säkerhetsförbättringar som 
bandbredd- och anslutningsbegränsningar, som är till hjälp när webbplatsen är offer för 
en distribuerad överbelastningsattack (ddos-attack) [21]. En annan fördel är också att 
LiteSpeed är implementerad som en event-driven webbserver [21].   
 
Nackdelen med LiteSpeed är att den inte är gratis eller har öppen källkod [18].  

4.2.5 Lighttpd 

Lighttpd är en säker, snabb och flexibel webbserver [23]. Lighttpd är den tredje 
populäraste webbservern med öppen källkod och är licensierad enligt en reviderad BSD-
licens och körs på Unix och Linux [25]. Den används av många populära webbplatser 
som t.ex. YouTube och Wikipedia [26].   
 
Fördelar med Lighttpd är att den har optimerats för hastighetskritiska miljöer [26]. Den 
har en låg minnesanvändning jämfört med andra webbservrar och liten CPU-belastning 
[26][24]. En annan fördel är att den har avancerade funktionsuppsättningar (FastCGI, 
CGI, Auth, Output-Compression, URL-Rewriting m.f.) som gör Lighttpd en lämplig 
webbserver för servrar med belastningsproblem. Funktionerna kan även vara bra för att 
tjäna statiska medier separat från dynamiska medier. En ytterligare fördel med Lighttpd 
är att även denna webbserver har en event-driven modell[28].   
 
Nackdelarna med Lighttpd är att den inte genererar webbsidor dynamiskt [31]. 
Dynamiska webbsidor behöver den traditionella modellen som t.ex. Apache kan erbjuda 
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[31]. Det går att använda Lighttpd för statiskt innehåll och men kräver att en annan 
webbserver för att behandla det dynamiska innehållet [31]. 

4.2.6 Cherokee 

Cherokee är en webbserver som är funktionsrik, snabb samt lättkonfigurerbar som är 
utformad för nästa generations parallella webbapplikationer [35]. Eftersom den har 
öppen källkod är webbservern under ständig utveckling [36].  
 
Cherokee är en lättviktig och högpresterande webbserver med målet att vara snabb och 
fullt fungerande men ändå lättviktig [36]. Huvudsakliga funktionerna i Cherokee 
inkluderar ett grafiskt administrationsgränssnitt (Cherokee-admin) samt en modulär 
lättviktsdesign [36]. Oberoende tester har visat att Cherokee har bättre prestanda än 
Apache när det gäller att tjäna både statisk och dynamiskt innehåll [36]. Eftersom 
Cherokee har en modulär uppbyggnad, kan webbservern skräddarsys efter användarens 
specifika behov [40].  
 
Nackdelen med Cherokee är att den inte fungerar med mod_php utan webbservern 
måste använda FastCGI som är känd för att köra php-skript långsammare än mod_php 
[41]. Cherokee stödjer heller varken Microsofts ISAPI-serverprogram eller Java Servlets 
[41]. 

4.3 Analys 

I detta stycke kommer de olika webbservrarnas styrkor och svagheter att jämföras och 
analyseras för att sedan kunna dra slutsatser om vilken webbserver som är att föredra 
framför andra. Eftersom målet är att presentera en webbserver som i slutändan ska 
användas till SMI är syftet att välja ut en enda webbserver. 
 
Apache HTTP och Apache Tomcat passar för två helt olika tillämpningar. Tomcat är 
ämnat att köra JSP-sidor som är bra för dynamiskt innehåll, medan Apache HTTP-
server är snabbare att publicera statiskt innehåll [43]. Apache stödjer till skillnad från 
Tomcat, bl.a. PHP och Perl [43] vilket i princip kan ses som ett krav ifall JSP inte 
används. Tomcat medför kravet att utveckla produkten med JSP och för att rättfärdiga 
Tomcat måste även användandet av JSP rättfärdigas. Eftersom JSP är Java är det även 
objektorienterat. Något som är en av javaspråkets starkaste sidor. Dock finns ingen 
uppenbart själ att skriva tillämpningen objektorienterat.  
 
Eftersom det inte finns något tydligt själ att utnyttja Javas fördelar finns det heller inget 
själ att använda Tomcat om det inte visar sig att den är bättre i andra hänseenden som 
snabbhet och minnesutnyttjande. 
 
Apache är världens mest använda webbserver och är en väldigt kraftfull och mångsidig 
server. Apache är inte en server som skulle klassas som lättviktigt. Inte heller skulle den 
klassas som snabb i jämförelse med många andra servrar som t.ex. Lighttpd och Nginx. 
Dessa webbservrar är lika i många hänseenden. De har liknande prestanda i form av 
svarstid och kapacitet och är båda asynkrona servrar, dvs. event-based [38] [42]. Till 
skillnad från dessa är Apache en process-based server, dvs. skapar en ny tråd för varje 
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ny uppkoppling vilket leder till både stor overhead och minnesutnyttjande [48]. Dock 
kan det diskuteras ifall detta är ett problem för tillämpningen i fråga.  
 
SMI förväntas inte att ha många simultana uppkopplingar, speciellt inte i labbmiljöer 
där antalet samtidiga uppkopplingar inte lär överstiga tio. Även ifall tio klienter är 
uppkopplade mot servern betyder det inte att alla tio kommer skicka requests som 
behöver behandlas samtidigt. För stora servertjänster är detta viktigt men bör inte 
nödvändigtvis ses som ett krav för denna tillämpning.  
 
Eftersom webbservern ska köras på en väldigt lättviktig hårdvara är låg 
minnesutnyttjande att föredra. För att jämföra hastighet för resquests/sekund hänvisas 
läsaren till figur 2. I detta test kan man se att Lighttpd är konsekvent snabbare än 
Apache. Det som bör poängteras är att testet är gjort med statiska HTML-filer, något 
Apache borde vara bra på. Apache presterar således även i detta test betydligt sämre än 
sina konkurrenter. 
 

 
Figur 2. Bilden visar kapaciteten (requests/sekund) för olika antal requests och olika parallellitet. 
-n är antalet requests som utförs och -c är antalet parallella requests som ska utföras samtidigt. 
Källa: http://www.howtoforge.com/benchmark-apache2-vs-lighttpd-static-html-files-p2 

 
Ett negativt kännetecken hos Lighttpd är att den har problem med minnesläckor, dvs. 
att servern förbrukar en ökande mängd minne under tiden serven körs [51]. Trots att 
Lighttpd är snabb saknar webbservern stöd för bearbetning utav dynamiska sidor, vilket 
är en direkt avgörande faktor. Tillämpningen kräver stöd för dynamiskt innehåll. 
Således kan det konstateras att Lighttpd inte passar denna tillämpning. Det bör 
poängteras att Apache inte presterar lika dåligt i alla tester. Det finns studier där Apache 
presterar likvärdigt med Lighttpd och Nginx på statiska webbsidor [38]. Dock är den 
betydligt sämre än Nginx när testen består av dynamiskt innehåll vilket är det som är 
intressant [38]. 
 
Både Cherokee och Litespeed är snabba och lättviktiga webbserverar. I vissa tester tycks 
Cherokee vara betydligt snabbare än Litespeed, medan skillnaden i andra tester är 
knapp [50] [38]. Figur 3 visar ett test där vi kan konstatera Cherokee är snabbare än 
samtliga webbservrar som jämförs, t.o.m. snabbare än Lighttpd och Nginx. Litespeeds 

http://www.howtoforge.com/benchmark-apache2-vs-lighttpd-static-html-files-p2
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värden är likvärda Lighttpds vid låga parallellitetsnivåer. Dock presterar Litespeed 
sämre vid högre belastning. Detta trots att Litespeed är event-based [49]. En nackdel 
med Litespeed är att den snabbaste versionen av mjukvaran (Enterprice edition) kostar 
pengar. Vilken version som testats framgår inte i de prestandatest som behandlats. 
 

 
Figur 3. Bilden visar kapaciteten (requests/sekund) för olika antal requests och 
olika parallellitet. 
Källa: http://www.rootusers.com/web-server-performance-benchmark/ 

 
I prestandatestet ovan (figur 3) kan det konstateras att prestandan hos Nginx är bland 
den högsta. Det är endast Cherokee som presterar bättre i detta test. Trots likheterna 
mellan servarna, som bygger på samma event-based-arkitektur är Nginx (2014) avsevärt 
mer populär med en marknadsandel på 20,5 %, i jämförelse med Lighttpds 0,3 %. Nginx 
har till skillnad från andra serverar inga kända problem med växande 
minnesutnyttjande utan istället ett förhållandevis statiskt minnesutnyttjande. Eftersom 
hårdvaran som webbservern i slutändan ska köras på har begränsade minnestillgångar 
är detta en fördel.  
 
Tidigare diskuteras betydandet av att webbservern skalar bra i förhållande till antalet 
requests per minut. Där konstaterades att det för denna tillämpning inte spelar någon 
större roll då antalet uppkopplade klienter kommer vara få. Dock kan det vara av 
betydelse hur servern skalar i minnesutnyttjande. Även här kommer antalet simultana 
uppkopplingar vara få men i grafen nedan (figur 1) kan det konstateras att Apache 
skalar mycket dåligt medan minnesutnyttjandet för Nginx är statiskt. 

http://www.rootusers.com/web-server-performance-benchmark/
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Figur 1. Bilden visar minnesutnyttjandet vid olika antal simultana uppkopplingar. 
Källa: http://blog.webfaction.com/2008/12/a-little-holiday-present-10000-reqssec-with-nginx-
2/ 

 
Hiawatha webbserver har, jämfört med de andra utvärderade webbservrarna 
förhållandevis få användare och framstår generellt som en okänd server. Som ett troligt 
resultat av detta finns det få prestandatester gjorda vilket gör det svårt att jämföra 
serven med de andra. Det som dock går att jämföra eller snarare belysa som starkheter 
hos Hiawatha är dess fokus på säkerhetsfunktioner. En webbserver med fokus på 
säkerhet är speciellt passande för en routertillämpning där säkerhet bör vara en viktig 
aspekt. Hos flera av de webbservrar som behandlas ligger mycket fokus på snabbhet hos 
servern. Det finns prestandatest som talar för att Hiawatha har likvärdig prestanda 
gentemot de andra servrarna [38]. Detta tillsammans med webbserverns fokus på 
säkerhet gör webbservern till en toppkandidat för denna tillämpning. 
 
Av utredda webbserverar finns det flera som skulle passa produkten. Nginx och 
Cherokee är båda webbserverar med fokus på snabbhet och skalbarhet. Båda två, men 
framförallt Nginx passar sidor med många användare och hög belastning. Det som 
behöver förstås är att SMI inte har några som helst krav på sig att klara tio tusen 
simultana uppkopplingar. Således är fördelarna hos dessa två inte så fördelaktiga som 
de rent statistiskt framstår. Det är inget tydligt fel på dem, men det finns egentligen 
ingen större anledning att välja någon av dem framför Hiawatha. Faktumet att 
Hiawatha har stort fokus på säkerhetsfunktioner gör den speciellt lämpad åt 
nätverksadministrativa egenskaper som t.ex. en router. Detta tillsammans med att inget 
tyder på att Hiawatha skulle vara avsevärt sämre prestandamässigt, speciellt inte i 
denna tillämpning som inte ställer krav på detta. Således väljes webbservern Hiawatha 
som SMI ska implementeras med. 
  

http://blog.webfaction.com/2008/12/a-little-holiday-present-10000-reqssec-with-nginx-2/
http://blog.webfaction.com/2008/12/a-little-holiday-present-10000-reqssec-with-nginx-2/
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5 Designstudie 

Detta kapitel presenterar en prioriteringslista över prototypens funktioner samt en 
diskussion kring gränssnittets struktur och design.  

5.1 Prioritetslista 

Nedan presenteras en prioriteringslista över vilka funktioner som ska tillämpas i 
prototypen. Listan är en sammanfattning av kravspecifikationen med en extra 
prioritering som berättar ifall kravet ska implementeras i prototypen eller i framtiden. 
Prioriteringslistan syftar till att ge en tydligare bild över vilka funktioner som behöver 
implementeras i SMI för att bli ett fullständigt system. Prioriteringen motiveras under 
tabell 1. 
  

 

Krav, ID Implementati
on 

Krav, specifikation 

K1 Skall Inloggningssystem där användaren kan lägga till användare och byta lösenord. 

K2 Borde Konfiguration för Bootup och Shutdown inställningar. 

K3 Borde Konfiguration av DNS server. 

K4 Borde Konfiguration av DHCP server. 

K5 Skall Konfiguration för nätverksgränssnitt t.ex. IP adresser, netmask och network 
bridges.  

K6 Borde Konfiguration av static routing och default gateway. 

K7 Borde Konfiguration av IP Aliasing.  

K8 Borde Stödja IPv4 och IPv6. 

K9 Borde Konfiguration av brandvägg (Firewall). 

 
Tabell 1: Prioritetslista för de krav som presenteras i kravspecifikationen 
“Skall” betyder att funktionen kommer att implementeras under utvecklingen av prototypen.  
“Borde” betyder att systemet borde ha den funktionen men de kommer inte att implementeras i prototypen.  

 
Anledningen till att endast ett fåtal krav väljes i listan är p.g.a. att prototypen inte avser 
att vara en färdig produkt. Således har inte tid avsats till att implementera någon större 
mängd utav kraven. K1 har valts att implementeras p.g.a. att det anses viktigt att ha ett 
väl fungerande inloggningssystem som grund för plattformen. På så sätt kan 
användarauktorisation göras frekvent genom hela sidan, för att minska risken för 
intrång. K5 väljes då den på ett förhållandevis okomplicerat sätt kan visa 
funktionaliteten hos prototypen utan att implementera mer komplexa funktioner. Om 
prototypen visar att det är möjligt att tillfredsställa krav 5, bör det även visa att 
resterande krav också kan tillfredsställas, vilket är syftet med prototypen. 
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5.2 Grafiskt design 

Att ge SMI ett användarvänligt gränssnitt är viktigt eftersom systemet utvecklas just för 
att ersätta ett komplext system (Webmin). Det som gör ett system eller gränssnitt 
användarvänligt är ett stort forskningsområde. Således behandlas endast en liten del i 
denna studie. Det som behandlas är vad som behövs för att utveckla och göra 
användargränssnittet så användarvänligt som möjligt. Det finns olika definitioner av 
vad som gör en design användarvänlig. En av dessa definitioner är skapad av Nielsen 
och den består av följande komponenter [68]:  
 

● Lärbarhet (eng learnability) 
Designen ska vara lätt att lära och förstå. Användaren ska kunna börja använda 
webbplatsen med en gång.  
 

● Effektivt (eng effeciency) 
Webbplatsen skall vara lätt att använda. Uppgifter skall kunna utföras såpass lätt 
och snabbt som möjligt.  
 

● Lätt att minnas (eng memorability) 
 Det ska vara lätt att komma ihåg hur webbplatsen fungerar.  
 

● Felmeddelande (eng errors) 
Webbplatsen ska kunna användas med såpass få felmeddelande som möjligt. Hur 
lätt kan de återgärda felen?  
 

● Tillfredsställelse (eng satisfaction) 
 Användaren ska uppleva webbplatsen som behaglig och lätt att använda. 
 
Nielsen har även utvecklat 10 riktlinjer för användargränssnitt, (eng Ten usability 
guidelines) [68]. 

● Använd en enkel och naturlig dialog 
● Tala användarens språk 
● Minimera användarens minnesbelastning 
● Var konsekvent 
● Ge feedback 
● Tillhandahåll tydliga markerade utgångar 
● Tillhandahåll genvägar 
● Ge bra felmeddelande 
● Förebygg fel 
● Tillhandahåll hjälp och dokumentation 

 
För att SMI ska vara så användarvänligt som möjligt är det första som behövs ta 
ställning till, hur en routers gränssnitt borde vara strukturerat. För att kunna fatta bra 
beslut undersöks andra kända routergränssnitt. Här jämförs likheter mellan D-Link, 
Netgear och M0m0walls gränssnitt. Detta för att undersöka vilken struktur och 
hierarkisk indelning som används i dessa routergränssnitt. Något alla tre routrar har 
gemensamt är att menyn är placerad på vänster sida. Detta är något som kan utnyttjas, 
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speciellt eftersom Nielsens första och sista punkt handlar om att gränssnittet ska vara 
lätt att lära sig och behaglig att använda [68]. Att ha menyn på vänster sida ger 
användaren en stor yta till höger som kan användas att visa sidorna som gömmer sig 
bakom menyn.  
 
En fördel med att ha menyn på ena sidan istället för uppe eller nere är att det kan göra 
det enklare att utnyttja större delar av sidan. På detta sätt utnyttjas faktumet att dagens 
datorskärmar är längre på brädden än höjden. Skulle menyn vara uppe skulle det finnas 
en risk till en stor mängd vita, oanvända delar av sidan till höger och vänster. Det skulle 
också öka risken att webbsidan skulle behöva skrollas för att komma åt allt innehåll. 
Faktumet att gränssnittet också skulle påminna om liknande routergränssnitt skulle 
kunna göra användaren mer bekväm eftersom det då är mindre nytt som användaren 
måste lära sig.  
 
En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är vart och varför olika funktioner placeras i 
menyn, d.v.s. bestämma vad som ska finnas på de olika nivåerna och vilka grupperingar 
som ska finnas i menyn. Här finns det flera olika tillvägagångssätt som har olika 
fördelar. Att länkar grupperas under ett samlingsnamn är ett effektivt verktyg om det 
görs på ett korrekt sätt. En dålig gruppering kan snarare leda till förvirring än klarhet. 
Det är också viktigt att samlingsnamnet beskriver det som finns under tillräckligt bra. 
Användaren skall inte behöva leta igenom flera rubriker för att hitta rätt funktionalitet.  
 
Vilka grupperingar som väljes kan baseras på att det ska vara så intuitivt som möjligt 
eller baserat på att det ska vara så effektivt som möjligt. Med effektivitet menas att 
funktioner som ofta används i samband med varandra grupperas tillsammans. Att 
grupperingen är intuitiv syftar snarare på att gruppering är baserad på funktionalitetens 
typ. T.ex. skulle static routing kunna grupperas med DNS server då de skulle kunna vara 
så att de ofta används i samband med varandra. En annan gruppering skulle kunna vara 
att alla serverar grupperas tillsammans, dvs. DNS och DHCP grupperas samtidigt som 
statisk routing och konfiguration av nätverksinterface grupperas tillsammans.  
 
Eftersom SMI är ett relativt litet system är det inte nödvändigtvis speciellt viktigt hur 
menyn grupperas. Dock måste menyn ändå grupperas och att funktionerna grupperas 
baserat på intuitivitet kan vara att föredra för att underlätta för nya användare. 
 
En annan viktig aspekt är att gränssnittet ska vara visuellt tillfredställande för 
användaren. Detta tillsammans med att designen ska vara informativ, samtidigt som 
enkel. Det som gör ett gränssnitt behagligt beror bl.a. på färg, antal färger, formgivning 
av text, placering av och mängden text samt till sist antalet tomma ytor [68]. 
 
Det rekommenderas att endast använda 5 olika färger på en och samma webbplats. Ett 
för stort antal olika färger kan öka risken till förvirring hos användaren och därmed 
minska användarvänligheten. Det är också viktigt att tänka på vilka färger och 
färgkombinationer som matchar varandra. I detta SMI ska dess funktioner ligga i fokus 
och inte låta gränssnittets utseende distrahera användaren. Något som är viktigt att 
tänka på är att kontrasten mellan bakgrunds- och textfärgen. Det har en stor 
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betydelseför textens läsbarhet. För att texten ska vara så tydlig som möjligt är 
rekommendationen att använda vit bakgrund med svart eller annan mörk text [68]. 
 
Typsnitt och placering av texterna i gränssnittet spelar en viktig roll för läsbarheten och 
därmed även användarvänligheten. En enkel formgivning ger en bra förutsättning för 
att ge en ökad läsbarhet. Det är att föredra en vänsterställd text för att göra texten 
lättläst. En bra layout för text och bild ger en god balans och ren struktur som gör 
webbsidan lätt för användaren att överskåda [68]. 
 
Gränssnittets disposition är också viktigt att tänka på. Webbplatsen skall främst fyllas 
med information och funktioner som intresserar användaren. Därför är det bättre med 
tomma ytor istället för att fylla dessa med överflödig information. För stor mängd 
formation på en gång kan få webbsidan att framstå som rörigt och ostrukturerat. 
Tomma ytor kan hjälpa styra användarens blick och hjälpa personen förstå hur 
informationen är strukturerad [68].  
 
Alla rekommendationer syftar till att oväsentligheter inte ska störa användaren när den 
försöker navigera sig igenom webbsidan. Det förhoppningsvis även leda användaren till 
att inte begå misstag och förstå systemet bättre. Det ska även göra att det går snabbare 
för användaren att förstå och kunna använda webbsidans funktioner. 
 
Huvudsyftet med att utveckla detta SMI är att ersätta kommandotolken i Bifrost med ett 
användarvänligt GUI. Detta för att uppnå många av Nielsens tio punkter som ska leda 
till ett användarvänligt gränssnitt [68].  
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6 Prototyp 

Detta kapitel presenterar SMI-prototypen som implementerades under projektet. 
Prototypens syfte är att fungera som proof of concept men även att fungera som en 
grundplattform där framtida funktionalitet ska implementeras. Prototypen är en 
webbplattform som ska fungera som en routergränssnitt för Bifrost. Webbsidan ska 
köras på en webbserver som behandlas i kapitel 4. 
 
Prototypen är främst skriven i PHP och HTML med bidrag från JavaScript- och CSS-
kod. PHP är speciellt användbart då all php-kod körs på serven innan resultatet skickas 
till klienten. Detta resulterar i att nätverksoperationer kan utföras på routern, istället för 
hos klienten. PHP gör det även möjligt att dölja känslig information då klienten aldrig 
har tillgång till php-koden, till skillnad från html och JavaScript. Prototypen kan delas 
in i tre delområden, nämligen inloggning och säkerhet, navigering och struktur samt 
nätverksobjekt och funktionalitet. De två förstnämnda områdena utgör själva 
plattformen som funktionaliteten hos applikationen byggs på.  
 
Prototypens olika delområden har i källkoden separerats i största möjliga utsträckning. 
Det som menas med detta är att koden för de olika områdena har hållits ifrån varandra 
för att skapa en tydlig och översiktlig struktur. Detta anses viktigt dels av anledningen 
att det förenklar arbetet samt att det underlättar ifall delar av produkten ska ändras. 
Detta är även tänkt att underlätta för framtida utvecklare som då inte behöver sätta sig 
in i systemet i sin helhet. Inloggning och säkerhet är grunden för plattformen och är 
således det som är man som utvecklare möts av. För att undvika att utvecklaren ska 
fastna där har allt det grafiska och modulspecifika samlats i samma del av plattformen. 
Med modul menas alla specifika funktioner som också separerats från varandra. Detta 
gör att utvecklaren inte behöver ta hänsyn till andra moduler då en ny modul skall 
implementeras. 
 
Inloggningen och säkerhet är till största del kod som körs bakom kulisserna. Kod som 
användaren inte ser. Inloggning och säkerhet inkluderar kommunikation med databas 
för användaruppgifter, funktionen för kontroll av bl.a. brute force attacker samt att 
registrera ny användare eller byte av lösenord. Brute force attacker är en metod som 
används för att komma förbi en lösenordsbarriär. Man gör detta genom att prova 
mängder av lösenord och användarnamn tills korrekt kombination har hittats. Varje 
gång en ny sida laddas görs en kontroll att användaren är korrekt inloggad. Om 
användaren inte lyckats logga in kommer den att länkas till inloggningssidan. Denna del 
krävde förståelse för både PHP och JavaScript då inloggningen till största delen består 
av kod skriven i dessa språk. 
 
Navigeringen är uppbyggd m.h.a. två filer. Den första filen Main page, är en HTML-fil 
som endast definierar ett frameset med frames. Detta gör det möjligt att referera och 
publicera olika HTML- eller PHP-filer på samma sida, dvs. till vänster visas den andra 
filen navigation. Till höger visas det som valts från navigationssidan. Detta gör att 
utvecklaren endast behöver ändra i den fil som är relevant istället för att ha en större fil 
som mer frekvent behöver ändras. Desto mer sällan filerna som utgör själva plattformen 
behöver ändras, desto mindre är risken att större problem uppstår. Istället kommer 
problemen att endast uppstå i och stanna inom modulen. 
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Koden för inloggningssystemet är till stor del baserad på kod som funnits online [71]. 
Koden har modifierats för att passa denna tillämpning. Anledningen till att denna kod 
har använts och skrivigts om är för att den innehöll precis det som projektet behövde. 
Koden är open-source och fri att återanvändas och distribueras. CSS-filen som används 
för att bestämma bl.a. fonter och färger, är baserad på den CSS-fil som finnes i Webmin. 
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7 Resultat 

Detta kapitel presenterar resultatet från arbetet av prototypen, designstudien och 
utredningen.  

7.1 Utredning 

Under utredningen utvärderas och jämförs flertalet webbserverar. Många av dessa har 
likartade styrkor, samtidigt som de har få jämförbara svagheter. De flesta webbserverar 
som har utvärderats har faktumet att de är lättviktiga gemensamt. Det kan konstateras 
att p.g.a. servrarnas likheter skulle många av dessa vara kvalificerade för projektet. 
Trots dessa svårigheter sållades tre serverar fram, nämligen Nginx, Cherokee och 
Hiawatha. De två förstnämnda är två välkända serverar som används frekvent över 
Internet för publikation av webbinnehåll. Den sistnämnda som också är den som 
slutgiltligen också valdes för projektet, är en förhållandevis okänd webbserver. 
 
Trotts att webbservern är okänd har den flera intressanta attribut, bl.a. dess fokus på 
säkerhetsmekanismer liksom sin lättviktiga natur. Eftersom tillämpningen är ett 
gränssnitt för en router ansågs det vara ytterst fördelaktigt att webbservern förser 
produkten med ökad säkerhet. Hiawatha har inte kunnat testas på hårdvaran p.g.a. 
tidsbrist, något som hade varit en klar fördel ifall det funnits möjlighet. Resultatet av 
utredningen blir således tämligen kortfattat då det endast har resulterat i valet av 
Hiawatha. 

7.2 Designstudie 

Detta delkapitel beskriver resultatet av designstudien. Detta visar resultatet 
designstudien haft på utseendet och strukturen på de grafiska elementen hos 
prototypen. 
 
Det finns två nivåer i menyn som är implementerad i SMI. Grupperingsnamnen 
(Heimdall, Networking och Servers) på första nivån syns direkt i menyn utan att behöva 
klicka på något. Grupperingarna har en undre nivå av funktioner som syns som en 
undermeny när användaren klickar på ett grupperingsnamn. Gruppnamnen är även 
markerade med ett plustecken så att användaren intuitivt ska förstå att länken leder till 
en undre nivå. Networking har t.ex. en undernivå som innehåller tre funktioner: 
Networking Interfaces, Routing & Gateway och Firewall (se figur 8). De två nivåerna 
används för att skapa en hierarkisk indelning i menyn. Indelningen ger en struktur på 
menyn som reflekterar systemets funktioner på ett lätt och överskådligt sätt och därmed 
föreklar användandet av systemet. 
 
För att denna hierarkiska indelning av menyn ska vara till fördel för användaren och 
vara ett hjälpmedel måste varje gruppering vara noga utvald med väl passande 
funktioner. Grupperingen Heimdall består av funktionen Bootup & Shutdown. Det kan 
diskuteras om grupperingsnamnet egentligen borde vara System, men eftersom 
systemet heter Heimdall så ansågs det passande. Funktionen Bootup & Shutdown tillhör 
systeminställningar därav placerades den funktionen inom denna gruppering. Nästa 
gruppering är Networking med funktionerna Networking Interfaces, Routing & Gateway 
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och Firewall. Som gruppnamnet antyder så innehåller gruppen funktioner som hanterar 
nätverksinställningar. Egentligen skulle även DNS- och DHCP-server också platsa i 
Networking-grupperingen, men det ansågs bli tydligare och mer intuitivt ifall servrarna 
får en egen gruppering. Sista gruppering är Servers och den innehåller funktionerna 
DNS Server och DHCP Server. Som gruppnamnet antyder så hanterar grupperingen 
serverkonfigurationer.  
 
De tre sista länkarna (User, Home och Log Out) i menyn består av en gruppering (User) 
och två länkar. Grupperingen User innehåller funktioner för att lägga till användare 
samt att byta lösenord på befintliga användarkonton (se figur 7). 
 

 
Figur 7. SMI startsida med en meny på vänster sida och om användaren håller “pekaren” över en länk så blir den 
ljusare blå, vilket kan ses på “Change password” länken. 

 
Som presenteras i figur 7 har SMI en enkel design med mycket tomma ytor, något som 
blir tydligare ifall webbläsarfönstret är större. Grunddesignen består av en vit bakgrund 
med blå eller svart text, detta för att skapa en tydlig kontrast för att texten ska synas så 
bra som möjligt. Om användaren håller muspekaren över en länk blir texten lite ljusare 
blå färg för att ge användaren feedback (se figur 7). För att vara konsekvent används 
endast färgerna vitt, svart och olika nyanser av blått (se figur 8). Sans-serif används som 
typsnitt, för att ge en formativ och enkel design. Användares fokus ska ligga på textens 
betydelse och inte utseendet.  
 
I figur 9 där sidan edit interface visas finns ett antal textfält och radioknappar. När man 
editerar ett interface ska det inte att gå att ändra namnet, således har namnfältet färgats 
grått samt gjorts icke-editerbart. Samma sak gäller för macadressfältet. Textfälten har 
grupperats på sådant sätt att de mest relevanta egenskaperna listas högst upp.  IPv4-
addressen är tillsammans med interface-namnet de mest centrala, tätt följt av netmask 
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och broadcast. Anledningen till att IPv6-addressen får en egen rad en bit ner är dels 
p.g.a. att den många gånger per default är inaktiverad. Dessutom är det tydligare ifall 
allt rörande IPv6 hålls ihop. Således får IPv6-konfigurationen en egen rad. Sist, MTU-
fältet vars värde användaren troligtvis inte kommer editera ofta. 
 

 
 

Figur 8. Network Interface gränssnittet som visar vilken färgskala som används genom hela webbsidan. 

 

 
Figur 9. Gränssnittet när användaren vill ändra network interface.  



30 

 

7.3 Prototyp 

Denna del innehåller resultatet av prototypen. Detta resultat diskuteras senare i kapitel 
8. Arbetet med prototypen har resulterat i en webbplattform som har stöd för utvald 
funktionalitet och struktur. Mycket fokus har legat på strukturen hos plattformen vilket 
har lätt till en enkel struktur som är lätt att navigera.  
 
Inloggning och säkerhetsmekanismer. En användare kan logga in, byta lösenord samt 
lägga till nya användare. Något som inte implementerats men som i framtiden skulle 
kunna vara av vikt, är stöd för olika säkerhetsnivåer, t.ex. root user kontra vanlig 
begränsad inloggning. Det saknas även stöd för att ta bort befintliga användare. Kort 
sagt har detta bidragit med att skapa strukturen hos plattformen. 
 
Navigation och övrig struktur består i en tvådelad webbsida där den ena utgörs av en 
meny. Menyn har skapats för att förenkla navigation på sidan, något som visat sig 
fungera väl. För att sammanfatta kan det konstateras att plattformen bortsett från 
nätverksfunktionalitet är väl fungerande och har stöd för fortsatt utveckling av 
prototypen.  
 
Prototypen har resulterat i implementationen av vissa, dock få nätverksobjekt. Det som 
teoretiskt går att hantera är aktiva nätverksobjekt. Problem med rådande testmiljö har 
orsakat svårigheter att testa funktionalitet fullt ut. Detta är även orsaken till det faktum 
att få nätverksobjekt har integrerats i plattformen. Dock visar den funktionalitet som 
implementerats att den valda systemlösningen är kapabel att tillfredsställa de krav som 
ställs på en vidareutvecklad produkt. 
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8 Slutsats 

I detta kapitel presenteras en diskussion kring utredningen, designstudien och 
prototypen samt framtida arbete för produkten. 

8.1 Diskussion 

Utredningen baseras till stor del på prestandatester utförda av andra. Faktumet att vi 
inte utfört testen gör att vi inte kan dra några kompletta slutsatser då testen skulle 
behövas göra för just denna tillämpning. Eftersom den valda webbservern inte heller 
kunnat testas kan heller inga slutsatser kring Hiawatha dras. Inte mer än att den på 
pappret borde vara den mest lämpade servern. Oavsett ifall Hiawatha skulle visa sig att 
inte vara den mest optimala servern borde detta inte påverka resultatet någon 
betydande del. Detta då det redan konstaterats att valet av webbserver inte är avgörande 
för produktens huvudsakliga funktion, åtminstone vad gäller prestanda. Eftersom 
Hiawatha har ett betydande fokus på säkerhetsaspekter bör den således passa 
situationen väl. 
 
Prototypens design är resultatet från argumentationen som fördes i designstudien (se 
kapitel 7.2). Designen är uppbyggd kring Nielsens definition tillsammans med allmänt 
kända metoder för att göra ett gränssnitt användarvänligt. Prototypen resulterade i en 
enkel och nästintill tråkig design, men systemets syfte är inte att underhålla användaren 
utan att vägleda så att funktionera används på rätt sätt. Designstudien var till en stor 
hjälp med att definiera det viktiga med systemet och att alltid ha dess syfte i fokus. Det 
finns många olika definitioner att följa och olika metoder att använda för att designa ett 
system.  
Prototypen uppfyller systemtes huvudsyfte, att vara informativ med väl valda 
grupperingsnamn tillsammans med ett stilrent format. Det ger ett användargränssnitt 
som är behaglig att använda och lätt att förstå. Varje system har olika ambitioner att nå 
användaren och prototypen som utvecklades under detta arbete, hade inte som funktion 
att underhålla utan vara ett enkelt hjälpmedel vid nätverkslaborationer. 
 
Prototypen har visat att det absolut är möjligt att använda vald systemlösning för att 
skapa ett SMI. Även om det varit svårt att testa funktionaliteten skulle det troligtvis inte 
underlättat ifall det var implementerat i ett annat språk. Detta eftersom problemen med 
testen snarare orsakades p.g.a. hårdvaran och operativsystemet än det valda språket. 
Något som alltså inte skulle förändrats ifall prototypen var skriven i ett annat språk. Den 
grundplattform som SMI är baserat på har visat sig ge gott stöd för implementation av 
nätverksobjekt. Designen har gjort att det är enkelt att lägga till ny funktionalitet utan 
att egentligen behöva ändra i grundplattformen, något som varit ett mål. Det hade varit 
att föredra ifall fler nätverksobjekt kunnat implementeras. Även ifall den funktionalitet 
som faktiskt implementerats visar styrkan hos plattformen, skulle det varit att fördra att 
fler funktioner blivit implementerade.  
 
Även då inloggning på plattformen fungerar kan det diskuteras ifall det är önskvärt att 
binda sig till att använda en MySql-databas. Detta gör systemet mer komplext att sätta 
konfigurera/installera. Det kan övervägas ifall en XML-databas hade varit mer 
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passande. Dock kan det göra det svårare att hantera säkerheten kring 
användaruppgifterna då MySql kommer med många säkerhetsfunktioner. 

8.2 Framtida arbete 

Eftersom slutresultatet endast är prototyp finns det massor av utvecklingsmöjligheter. 
Plattformen har för tillfället två funktioner implementerade och den behöver fler 
funktioner innan den är ett komplett system (se kapitel 6.1). Syftet med prototypen är 
inte på något sätt att leverera ett komplett system utan att endast förse de byggdelar 
som krävs för ett fortsatt arbete och vidareutveckling av plattformen. Således är arbetet i 
behov av fortsatt implementation av resterande funktionalitet. Prototypen är utformad 
på sådant sätt att vidareutveckling ska gå enkelt till. Framtida utvecklare skall inte 
behöva sätta sig in i tidigare arbete för att kunna utveckla plattformen. Detta beskrivs i 
större utsträckning i kapitel 6. 
 
Den valda webbservern, Hiawatha behöver testas och utvärderas för att avgöra ifall den 
fungerar tillsammans med tillämpningen. Det kommer med stor sannolikhet krävas en 
betydande del arbete att få den att köra på Bifrost då det inte finns någon dedicerad 
version för operativsystemet. 
 
Resterande krav från kravspecifikation och designstudie måste implementeras. Detta 
inkluderar även att designa dessa kvarstående moduler. Den funktionalitet som redan 
implementerats i prototypen måste även testas på Bifrost då systemkommandon kan 
skilja sig mellan operativsystem. Detta trots att koden för systemanrop har gjorts så 
generell som möjligt för att fungera i flera mjukvarumiljöer. 
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