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Abstrakt 
Nuvarande implementationer av distribuerade hashtabeller (DHT) har en begränsad 
storlek för data som kan lagras, som t.ex. OpenDHTs datastorleks gräns på 1kByte. 
Är det möjligt att lagra filer större än 1kByte med DHT-tekniken? Finns det någon 
lösning för att skydda de data som lagrats utan att försämra prestandan? Vår lösning 
var att utveckla en klient- och servermjukvara. Mjukvaran använder sig av DHT 
tekniken för att dela upp filer och distribuera delarna över ett serverkluster. För att se 
om mjukvaran fungerade som tänkt, gjorde vi ett test utifrån de inledande frågorna. 
Testet visade att det är möjligt att lagra filer större än 1kByte, säkert med DHT 
tekniken utan att förlora för mycket prestanda. 
Nyckelord: Distribuerad Hashtabell, Hashtabell, Distribuerad fillagring. 
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Abstract 
Currently existing distributed hash table (DHT) implementations use a small storage 
size for data, such as OpenDHT’s storage size limitation of 1kByte. Is it possible to 
store larger files than 1kByte using the DHT technique? Is there a way to protect the 
data without losing to much performance? Our solution was to develop a client and 
server software. This software uses the DHT technique to split files and distribute 
their parts across a cluster of servers. To see if the software worked as intended we 
created a test based on our opening questions. This test shows that it indeed is 
possible to store large files securely using the DHT technique without losing any 
significant performance. 
Keywords: Distributed Hash Table, Hash Table, Distributed File Storage. 
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1 Inledning 
Vi har undersökt möjligheterna med att använda Distribuerade Hash Tabeller (DHT) 
för att lagra filer distribuerade över flera servrar. DHT används oftast i peer-to-peer 
system som t.ex. bittorrent för att enkelt kunna hitta information. Skillnaden mellan 
bittorrent och vår implementation är att vi inriktar oss mer på långvarig och säker 
lagring av data. 
 
Det finns en öppen DHT som har benämningen OpenDHT[1]. OpenDHT är en gratis 
tjänst för att spara filer på nätet och tjänsten tillhandahålls av Planetlab[2]. De har 
200-300 DHT noder tillgängliga för användning av allmänheten. OpenDHT är baserad 
på Bamboo DHT[3] som är ett öppet DHT bibliotek.  
 
OpenDHT har en begränsning i storleken på data som kan lagras och dessutom en 
begränsad tid på hur länge data får existera på servrarna. Därför så har vi undersökt 
ifall det går att utnyttja DHT tekniken för att spara större filer utspridda på flera 
servrar. Anledningen till att spara filer utspritt på flera servrar är för att minska risken 
att någon får tag på känslig data vid ett möjligt data intrång. 

1.1 Problem 
Eftersom OpenDHT har en begränsning på mängden data som kan lagras på 1kByte, 
så har vi studerat möjligheterna att lagra större filer än 1kByte med hjälp av 
distribuerade hashtabeller. Det som oftast behöver säker lagring, som t.ex. viktiga 
dokument, kalkyler och källkod, tar för det mesta större plats än 1kByte. Eftersom vi 
har tänkt att viktiga dokument m.m. ska lagras i systemet så måste det finnas någon 
form utav säkerhetslösning för att skydda dessa filer, t.ex. mot serverkrasch, 
dataintrång och serverstöld. Säkerhetslösningar brukar kunna leda till dålig prestanda, 
kommer detta att bli ett problem i vårat system? 
 
Frågeställningar: 

1. Kan man använda DHT för att lagra större filer än 1kByte, som OpenDHT har 
som gräns? 

2. Vad finns det för möjligheter att skydda de lagrade filerna från obehöriga? 
(Tjänster så som säkerhetskopiering, och skydd mot dataintrång och/eller 
serverstöld) 

3. Kommer prestandan att vara acceptabel, dvs. kommer det att ta för lång tid att 
spara/hämta viktiga dokument, presentationer? 

2 Bakgrund 
Distribuerade hashtabeller använder sig av liknande teknik som vanliga hashtabeller. 
Eftersom distribuerade hashtabeller har stora likheter med vanliga hashtabeller så 
tänkte vi först beskriva hur vanliga hashtabeller fungerar. 

2.1 Hashtabeller 
Hashtabeller[4] är i datavetenskapliga sammanhang en datastruktur som består av key-

value par. Nyckeln i tabellen används för att tala om vart man hittar värdet till 
nyckeln. Vid insättning av ett värde i hashtabellen så anges alltid en nyckel som man 
använder som referens till värdet. Denna nyckel används för att skapa ett index i 
tabellen som talar om vart värdet är sparat. 
 
Som ett exempel (Figur 1) så kan man använda ett namn som nyckel och telefon 
nummer som värde. 
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Figur 1. Illustration av hashtabell 

 
I figur 1 kan man se att nyckeln Nisse blir omkodad till index två i hashtabellen. Hur 
och vad som avgör att Nisse blir index två är själva hashfunktionen som skapar ett 
index av en nyckel. 

2.1.1 Hashfunktionen 
Hashfunktionen kan fungera på många olika sätt men i slutändan så genererar alla 
hashfunktioner ett index utifrån en nyckel. Det viktiga med hashfunktionen är att den 
alltid genererar samma index utifrån samma nyckel, den ska även vara snabb och 
generera så få kollisioner som möjligt. Med kollision menas att två eller flera olika 
nycklar genererar samma index. Däremot så kan olika hashfunktioner få olika index 
för samma nyckel beroende på hur dom beräknar index värdet utifrån nyckeln. 
 
Några vanliga hashfunktioner är XOR Folding, Division och SHA-256. 

2.1.1.1 XOR Folding 
Hashfunktionen XOR Folding fungerar så att den tar den högre halvan bitar i en 
variabel och viker den över den lägre halvan. Själva processen fungerar så att den 
högre delen XORas med den lägre delen. T.ex. ett 64bitars värde delas i två 32 bitars 
värden som XORas med varandra. 

2.1.1.2 Division 
Hashfunktionen Division fungerar så att den dividierar nyckelns värde med den totala 
storleken av hashtabellen och tar resten ifrån divisionen som hashvärde. En nackdel 
med Division funktionen är att hashtabellen alltid måste ha samma storlek för att inte 
värdet som den dividerar med ska ändras. T.ex. om man har en nyckel med värdet 5 
och hashtabellens storlek är 6, beräknas 5 modulo 6 för att få resten som i detta fall 
blir 1. 

2.1.1.3 SHA-256 
SHA-256[15] klassas som en kryptografisk hashfunktion, en kryptografisk 
hashfunktion uppfyller följande tre punkter:  
 

• Preimage resistant – För en given hashnyckel h ska det vara svårt att hitta ett 
meddelande m så att hash(m) = h. 

• Second preimage resistant – Två meddelanden ska inte kunna generera samma 
hashnyckel. 

• Collision resistant – Den ska vara kollisionsfri. 
 
SHA-256 hashfunktionen använder sig av 32bitars ord för att beräkna hashvärden. 
Den använder sig av både shiftningar och adderingar av konstanter för att beräkna det 
slutliga hashvärdet. Eftersom SHA-256 är så komplex så hänvisar vi till Secure Hash 

Standard[15] för en mer detaljerad beskrivning av algoritmen. 
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2.1.2 Kollisionshantering 
Det finns fall där olika nycklar kan generera en kollision. För detta finns det olika 
lösningar så som Separate Chaining och Open Addressing. 

2.1.2.1 Separate Chaining 
Med Separate Chaining menas att varje index i hashtabellen består av en dynamisk 
lista som kan expandera vid behov. Detta gör att om två nycklar får samma index så 
kan båda nycklarna lagras på detta index. Hashtabellen får då skilja dem åt genom att 
efter den genererat nyckelns index söka igenom listan på den indexplatsen efter 
nyckeln och sedan plocka ut värdet ur listan. 

2.1.2.2 Open Addressing 
För att minimera söktiden det blir av att använda listor i en lista som Separate 
Chaining gör så kan man använda Open Addressing. Open Addressing använder en 
teknik som söker efter första lediga position ifall det index som genererats var 
upptaget. Det finns några olika sätt att söka efter första lediga position så som linear 

probing, quadratic probing och double hashing.  
 
Linear probing – Fortsätter söka direkt efter indexvärdet och ökar med ett steg ifall 
det nya indexvärdet är upptaget. 
Quadratic probing – Utnyttjar en linjär algoritm som beräknar ett nytt index för varje 
hopp. Denna beräkningsfunktion kan se lite olika ut beroende på hur och vem som 
implementerat den. 
Double hashing – Om det indexvärdet man fick var upptaget så används en andra 
hashfunktion för att skapa ett nytt indexvärde. 

2.1.2.3 Minimal Perfect Hashing 
Om alla nycklar som kommer att användas är kända redan från början och det inte är 
fler nycklar än vad som ryms i hashtabellen så kan perfect hashing användas för att 
skapa en perfekt hashtabell[5]. Detta är användbart då man vill eliminera risken för 
kollisioner, nackdelen är då att man i förhand måste veta vilka nycklar som kommer 
att användas. 

2.2 Distribuerad hashtabell 
Den stora skillnaden mellan distribuerade hashtabeller och vanliga hashtabeller är att 
istället för att tabellen är en lista där nyckel och värde lagras så är index en nod i ett 
nätverk av datorer. Det är denna nod som lagrar värdet/data som är bundet till 
nyckeln[6]. 
 

 
Figur 2. Illustration av distribuerad hashtabell. 

 
I Figur 2 kan man se likheten med en vanlig hashtabell. Skillnaden är då att istället för 
en array så lagras informationen på en nod. 

2.2.1 Hashfunktion 
Hashfunktionen i en distribuerad hashtabell har den likheten med en vanlig 
hashfunktion att den konverterar en nyckel till ett hashvärde. Skillnaden från en vanlig 



8 
 

hashfunktion är att den distribuerade hashfunktionens hashvärde resulterar i en nod 
där data lagras/ska lagras. 

2.2.2 Routing problem 
Man kan aldrig garantera 100% anslutning mellan två noder, därför behövs en teknik 
för att dirigera trafik över en tredje nod. År 2001 publicerades DHT lösningarna Chord 
och Pastry[7,8] och senare kom även Bamboo[3], som OpenDHT bygger på. Dessa tre 
DHT:er har implementerat lösningar för att dirigera trafik mellan noderna. De tre 
lösningarna fungerar ungefär likadant, alla tre använder sig av en routing tabell för 
deras närliggande grannar och vad dom äger för nycklar. 
 

 
Figur 3. Illustration av routing vägar. 

 
Ifall anslutningen mellan Nod A och Nod B är dålig (Figur 3), så kommer routing 
tabellen i Nod B att uppdateras så att nyckeln k, som egentligen tillhör Nod A, 
kommer att anses tillhöra Nod C i Nod Bs routing tabell. Försöker då en klient lägga 
upp filen med nyckel k på Nod C så kommer den att neka det eftersom nyckel k tillhör 
Nod A. Nod C skickar då den nya anslutningsinformationen till klienten som kan 
ansluta till Nod A för att där lägga upp data för nyckel k. 

2.2.3 OpenDHT 
OpenDHT[1] är en öppet tillgänglig DHT-tjänst som tillhandahålls av Planetlab[2]. 
OpenDHT skiljer sig ifrån andra DHT-klienter genom att klienten inte måste köras på 
en egen DHT-nod.  
 
Gränssnittet som OpenDHT tillhandahåller är ett enkelt put/get system för att ladda 
upp eller hämta data ifrån en DHT-tjänst. 
 
Planetlab har 200-300 noder som kör en OpenDHT tjänst. Varje nod kan ta emot 
put/get och remove kommandon och kommunicera med andra noder. 
 
Det finns två anslutningsgränssnitt att välja på när man ansluter till DHT-tjänsten. 
Både XML RPC[9] över http och Sun RPC[10] över TCP finns tillgängliga att 
användas. De båda tjänsterna är semantisk lika varandra och endast de underliggande 
protokollen skiljer sig åt. 
 
OpenDHT stödjer en datamängd på max 1kByte där nyckeln som refererar till data är 
max 20 bytes. Varje nyckel-data par får en TTL (time-to-live) när data laddas upp, 
TTL tiden får vara max en vecka. Detta för att förhindra buggiga klienter och annan 
skadlig programvara att utföra DoS (Denial of Service) attacker för att t.ex. konsumera 
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allt utrymme på en eller flera DHT noder. Ibland kan det vara nödvändigt att behöva ta 
bort data innan TTL tiden går ut. För att kunna göra detta behövs en hashkod av ett 
hemligt värde, som anges vid uppladning av data, för att verifiera att klienten som 
försöker ta bort data har rättighet att göra det. 
 
OpenDHT är förkonfigurerat för att ansluta till Planetlabs DHT-tjänst men eftersom 
källkoden är fri att tanka hem så kan man modifiera den att ansluta till sin egen DHT-
tjänst. 

2.2.4 Routing 
Tidigare routingalgoritmer fungerade så att varje nod kan välja sin närmsta granne 
utifrån dess responstid. Ett problem uppstår när en granne tillfälligt har hög responstid 
och noden då väljer en annan granne och därmed får göra flera hopp vilket kan 
resultera i väldigt hög svarstid för klienten. Några olika försök har gjorts för att 
förbättra prestandan så som Delay-Aware Routing, Iterative Routing och Multiple 
Gateways[11]. 

2.2.4.1 Delay Aware Routing 
Eftersom tidigare algoritmer som valde närmsta granne utifrån responstid, inte visade 
sig vara tillräckligt effektiva på grund av att det i vissa fall resulterade i att flera hopp 
gjordes, så modifierades routing algoritmen genom att göra den medveten om tidigare 
responstider. Den kan då beräkna en förväntad responstid och förväntat antal hopp 
fram till resultatet. Genom denna nya algoritm så blev den slutliga svarstiden för 
klienten bättre. 

2.2.4.2 Iterative Routing 
Enligt tidigare routingmodell så skickades förfrågningar från gatewaynoden till en 
annan nod, vilken i sin tur rekursivt skickade vidare förfrågan till en annan nod. Detta 
upprepades tills målnoden nåddes, som då svarade direkt till gatewaynoden. 
 
Genom att istället låta gatewaynoden iterativt kontakta andra noder i nätverket, så kan 
förfrågningar skickas parallellt till flera noder samtidigt. De kontaktade noderna svarar 
och gatewaynoden tolkar svaret och efter minst fem svar så sammanställer 
gatewaynoden svaren och skickar dessa till klienten. 
 
Figur 4 visar hur gatewaynoden skickar förfrågan till flera noder som skickar svar 
tillbaka, istället för att skicka förfrågan till en nod som i sin tur vidarebefordrar frågan 
till nästa nod. Eftersom förfrågningarna skickas parallellt så blir prestandan bättre än 
tidigare rekursivrouting. 
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Figur 4. Iterative routing. 

 

2.2.4.3 Multiple Gateways 
Eftersom den nod som är gatewaynod kan vara hårt belastad så kan även den vara 
problemet till lång svarstid. En lösning på detta problem var att testa med flera 
gatewaynoder, dvs. klienten ansluter till flera noder samtidigt och skickar därmed 
samma förfrågan till flera noder. Då får klienten oftast snabbt svar ifrån en gateway 
med låg svarstid och behöver därmed inte vänta på en gateway med lång svarstid. 

3 Förutsättningar och krav 
Eftersom OpenDHT redan klarar av att skicka upp och ladda hem filer som är max 
1kByte stora så ska vårat program kunna hantera större filer. För att detta ska kunna 
användas som långvarig lagringslösning så ska vårat program inte ha någon 
tidsbegränsning så som OpenDHT har. 
 
Programmet ska kunna: 

• Ladda upp filer. 
• Ladda ner filer. 
• Ta bort filer. 
• Backupsystem för att hantera serverbortfall. 
• Säkerhetslösning för lagring av filer. 

4 Konstruktionslösning 
Programvaran består utav en klient och en server del. Dessa kommunicerar via 
nätverket genom att använda sig utav TCP/IP. Vi valde att skapa ett eget protokoll 
(Bilaga A) eftersom Bamboo DHT är skrivet i Java och därför att 
kommunikationsprotokollet var dåligt dokumenterat, dessutom så behövde vi bara ett 
enkelt protokoll för att utföra våra tester. Protokollet är enkelt designat och använder 
enkla textbaserade kommandon. Vi valde textbaserade kommandon för att det blir 
enklare att felsöka protokollet och förstå vilket kommando som skickats. Varje server 
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är ansluten till alla andra servrar, medan klienten kan ansluta till valfri server i 
serverklustret (Figur 5). 
 

 
 

Figur 5. Illustration över kommunikation. 

 

4.1 Uppladdning 
Klienten delar upp filen i mindre delar, dessa delar är upp till 4kByte stora. Därefter så 
beräknas en SHA-256[15] hashnyckel på varje del (figur 6, steg 1), vi valde att 
använda SHA-256 eftersom det är en kollisionsfri algoritm och eftersom den finns 
med i .Net framework. Sedan kontaktas en server slumpmässigt ifrån den lista som 
angivits. Därefter laddas fildelen upp med hashnyckeln som referens (figur 6, steg 2). 
När alla delar har laddats upp så skapas en lista över alla hashnycklar (figur 6, steg 3), 
den skickas till varje server, som spar listan som ett index för den fil som blivit 
uppladdad (figur 6, steg 4).  
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Figur 6. Beskrivning av uppladdningsförloppet. 

 

4.2 Nedladdning 
Vid nedladdning så skickar klienten en förfrågan efter en fil till en slumpmässigt vald 
server. Servern skickar i sin tur indexlistan över hashnycklarna för varje fildel som 
filen består av till klienten (figur 7, steg 1). Klienten skickar varje hashnyckel som en 
IP-adressförfrågan till en slumpmässigt vald server (figur 7, steg 2). Servern i sin tur 
kollar om den har fildelen, om den har filen själv så skickar den sin egen IP-adress 
som svar, annars gör den en broadcast-förfrågan till alla servrar den är ansluten till, 
varpå de servrar som har fildelen svarar. Adressen till den första servern som svarar 
skickas tillbaka till klienten. Klienten kan då skicka en förfrågan efter den fildelen till 
den IP-adress som den fick tillbaka varpå fildelen laddas hem (figur 7, steg 3). När 
fildelen tagits hem så beräknas en SHA-256 hashnyckel på de data som tagits emot, 
därefter jämförs den beräknade nyckeln med nyckeln ifrån indexlistan, om dessa inte 
är lika anses nedladdningen som misslyckad och ett nytt försök görs. När alla fildelar 
tagits hem så bygger klienten ihop dessa till en kopia av den ursprungliga filen (figur 
7, steg 4). 
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Figur 7. Illustration av nedladdningsförloppet. 

 

4.3 Borttagning 
Borttagningen sker genom att klienten skickar en förfrågan efter indexlistan. Därefter 
så skickas ett DEL kommando för varje hashnyckel i listan till en slumpmässigt vald 
server. Servern i sin tur skickar ett broadcast-meddelande till de andra servrarna om att 
hashnyckeln skall tas bort. 

4.4 Indexlistan 
Klienten beräknar SHA-256 nycklarna för varje fildel som en fil består av. Dessa 
nycklar sparas i indexlistan som vid nedladdning används för att se vilka delar och i 
vilken ordning de ska sättas ihop för att återskapa den ursprungliga filen. För att inte 
obehöriga ska kunna använda sig utav indexlistan och därmed kunna återskapa filer så 
krypteras den. 

4.5 Backup 
För att hantera bortfall av servrar så finns möjligheten att välja hur många kopior av 
varje fildel som skall skickas upp till serverklustret. Dessa kopior skickas till olika 
servrar. Detta gör att varje fildel lagras på fler än en server vilket medför att 
nedladdning av den fildelen inte begränsas av att en server är otillgänglig. 

4.6 Säkerhetslösning 
För att inte obehöriga skall kunna ladda hem filer och för att man inte ska kunna 
använda indexlistan för att bygga ihop filer manuellt, valde vi att kryptera indexfilerna 
med TripleDES [16]. TripleDES nyckeln sparas i sin tur RSA krypterad [14] för att 
obehöriga ej ska få åtkomst till nyckeln. Dessa två algoritmer finns inbyggda i .Net 
Framework och är därmed lättillgängliga, därför valde vi att använda dessa. Detta 
medför att man måste ha en nyckel för att dekryptera indexfilen, och därmed få 
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tillgång till de hashnycklar som används till att identifiera vilka delar som filen består 
av.  

5 Implementation 

5.1 Server 
Serverprogramvaran är skriven i C++ och är uppbyggd så att den ska kunna köras på 
både Windows och Linux plattformarna. Servrarna kommunicerar med varandra 
genom att vid start ansluta till tidigare anslutna servrar, om det inte finns några 
tidigare anslutna servrar sparade, t ex. vid den första exekveringen, får en serveradress 
matas in manuellt, servern får då automatiskt den serverlista som servern den anslöt 
till har, skickad till sig. För att klara av att kommunicera med flera servrar samtidigt så 
används en trådpool där kommunikationstrådar skapas för varje anslutning. Varje 
server har även en klientväntetråd som tar emot anslutningar från klienter. Dessa 
anslutningar skapar också kommunikationstrådar som läggs på trådpoolen. 
 
Varje server har en kommunikationstråd ansluten till alla andra servrar. Alla servrar är 
redo för inkommande klientanslutningar. (se Figur 5) 

5.2 Klient 
Klientprogramvaran är skriven i C# och behöver därmed .Net framework 2.0 för att 
kunna köras. Klienten har en lista på tillgängliga servrar i lagringsklustret, denna lista 
kan hämtas/uppdateras genom att man i klienten anger en serveradress och skickar ett 
FETCH kommando till denna.  
 
Uppladdning: Klienten läser in en upp till 4kByte stor del av filen och beräknar en 
SHA-256 hashnyckel på den. Därefter skickas hashnyckeln och datastorleken upp till 
en slumpmässigt vald server ur klientens serverlista. Servern svarar att den mottagit 
hashnyckel och datastorleken genom att skicka ett RECV kommando. Därefter så 
skickar klienten fildelen till servern. Detta upprepas tills hela filen har laddats upp, 
därefter så skapas en indexfil med en lista över alla hashnycklar för varje fildel. 
Indexlistan krypteras sedan innan den laddas upp, listan laddas upp till alla anslutna 
servrar. 
 
Nedladdning: Klienten ansluter till en slumpmässigt utvald server och laddar hem 
indexlistan för den fil som ska laddas ner. Därefter så dekrypteras indexlistan för att 
klienten ska få tillgång till hashnycklarna som filen består av. Sedan skickas 
hashnycklarna en och en som en IP-adressförfrågan till slumpmässigt utvalda servrar, 
servrarna svarar genom att skicka IP-adressen till den server som har den fildel som 
efterfrågades. Därefter så ansluter klienten till den server som den fick IP-adressen till 
och skickar hashnyckeln som en fil förfrågan till denna, servern svarar genom att 
skicka fildelen. När en fildel har laddats hem till klienten så beräknas en SHA-256 
hashnyckel på den fildelen, den jämförs med den skickade hashnyckeln för att 
kontrollera att fildelen är korrekt, om hashnycklarna inte stämmer överens anses 
nedladdningen som misslyckad och ett nytt försök görs. När alla delar av filen har 
laddats ner så återskapas den ursprungliga filen. 
 
Hashfunktionen fungerar olika beroende på om det är en upp eller nedladdning som 
utförs. Vid uppladdning så beräknas hashnyckeln på fildelen och en server väljs 
slumpmässig ur en lista. Medans det vid nedladdning skickas en IP-adressförfrågan ut 
till servrarna för att få veta vilken av dessa som äger hashnyckeln. 
 
För utförligare beskrivning av kommunikationsprotokollet se bilaga A. 
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Från början var klienten uppbyggd så att den skapar en trådpool som vid upp och 
nedladdning fylls med trådar som skickar/tar emot data från en ansluten server. Varje 
upp och nedladdning skedde i en egen tråd som lades i .Nets inbyggda trådpool. Dessa 
upp/nedladdnings trådar kunde själva skapa upp till 10 trådar var, de lades i en egen 
utvecklad implementation av en trådpool. Detta gjorde att upp till tio fildelar kunde 
skickas parallellt till serverklustret av varje upp/nedladdningstråd. Detta resulterade i 
att nätverksanslutningarna mellan trådarna kolliderade och att upp/nedladdningar 
misslyckades, även fast mutex1 användes. Detta åtgärdades genom att varje 
upp/nedladdning endast körs i en egen tråd och att fildelarna laddas upp/ner en 
åtgången. 

6 Test 
För att kunna utföra testet så behövde vi minst en klient och minst två servrar. Dessa 
var även tvungna att vara anslutna till samma nätverk. 
 
Klientprogramvaran kräver: 

• Windows. 
• .Net Framework 2.0 eller senare. 
• Tillgång till port 50191 

 
Serverprogramvaran kräver: 

• Windows, Linux eller Unix. 
• För Windows körning av server krävs msvcrt runtime 8.0. 
• Tillgång till port 50190 och 50191 

 
Några tester som utfördes: 

• Fungerar programvaran som den skall? Om den inte fungerar dokumentera fel. 
• Uppladdning av diverse filer av olika storlekar från olika klienter. 
• Nedladdning av tidigare uppladdade filer från olika klienter. 
• Borttagning av tidigare uppladdade filer från olika klienter. 
• Backup funktionen. 

6.1 Testresultat 
Testet genomfördes på två olika värdsystem. På varje system kördes en version av 
VMwares [12] virtualiseringsmiljö vilket möjliggör körning av flera operativsystem 
på en dator samtidigt. För att minska belastningen på värdsystemet så installerades 
operativsystemet Archlinux [13] utan grafiskt gränssnitt på de virtuella maskinerna. 
För en detaljerad beskrivning av testsystemen se Bilaga B. 
 
Testet genomfördes genom att skapa och installera några servermaskiner i VMwares 
virtualiseringsmiljö. DistroFS server programvaran installerades och startades i de 
virtuella maskinerna. Därefter valdes några filer ut för att användas i de olika testerna. 
Varje test utfördes tre gånger innan det fördes in som klart i protokollet. 
Klientprogramvaran kördes ifrån värdmaskinen. Eftersom de två testsystem var fysiskt 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
1 En mutex låser känslig kod så att bara en tråd åt gången kan exekvera den. 
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separerade och därmed inte anslutna till samma nätverk så kunde vi ej använda båda 
systemen samtidigt, det medförde att vi ej kunde utföra ett test med flera klienter 
samtidigt. Anledningen till att vi inte körde med en klient i en virtuellmiljö var för att 
det blev för krävande för värdsystemet att köra alla servrar samtidigt som det kördes 
en version av Windows på en virtuellmaskin. 
 
För att nedladdningstestet skulle kunna genomföras så var uppladdningstestet tvunget 
att genomföras först, för att det skulle finnas några filer att ladda ner. Testet utfördes 
genom att först ladda upp alla utvalda filer. Efter det så laddades alla filer ner två 
gånger var, den första gången med alla servrar online och andra gången med två 
servrar offline, detta för att testa backuplösningen. Därefter så testades DEL 
kommandot på alla filerna. Hela denna procedur upprepades tre gånger på båda 
systemen. 
 
Backuptestet genomfördes genom att stänga ner en eller flera servrar för att sedan göra 
ett nedladdningstest på någon av filerna som tidigare laddats upp. När backup testet 
utfördes på system A så misslyckades första nedladdnings försöket av fil E pga. en 
korrupt fildel, detta gjordes om tre gånger med samma resultat. I testomgång två så 
misslyckades första nedladdnings försöket av fil E pga. korrupt fildel igen, när vi 
gjorde ett nytt nedladdnings försök så lyckades nedladdningen. 
 
Det sammanställda testresultatet där vi testat olika funktioner i programvaran av några 
filer av varierande storlek hittas i Bilaga C. 
 
Eftersom både klient och serverprogramvaran kördes på samma datorsystem så kan 
prestanda ha påverkats negativt. Det bör även noteras att tidsskillnaden mellan upp 
och nerladdningar skiljer sig åt på grund av att uppladdningarna tar med distribution 
av kopior i beräkningen vilket resulterar i längre uppladdningstid. 
 
I alla tester så jämförs originalfilen och den nedladdade filen med Windows 
kommandot fc. Ex. fc /B fil1 fil2. I Alla tester som är markerade som Ok 
stämmer filerna överens till 100%. 

7 Diskussion 
Vi har skrivit en prototypprogramvara som vi är tillfreds med och som vi tycker 
uppfyller de krav som vi satt upp. Delar vi är extra nöjda med är backuplösningen och 
krypteringen av indexfilen. 
 
Det finns även en del saker som skulle kunna förbättras/ändras. På grund av tidsbrist 
har vi dock inte hunnit implementera dessa. Till att börja med så behövs ett nytt 
förbättrat nätverksprotokoll med hantering av fel vid överföringen, detta gör det 
möjligt för klient och server att själva kunna åtgärda fel genom att testa att t.ex. sända 
samma data igen.  
 
För att minska belastningen av servrarna så kan antalet serverkommunikationstrådar 
minskas. Detta kan göras genom att ändra så att varje server endast är ansluten till ett 
bestämt antal andra servrar. Det medför att antalet kommunikationstrådar blir mindre, 
ett problem som då istället kan uppstå är att servrarna måste kunna routa data mellan 
de olika klustren som uppstår.  
 
För att öka prestandan hade vi från början tänkt köra upp och nedladdningar i flera 
trådar samtidigt. Det vill säga att en ner/uppladdning fungerade så att den skapade 
flera trådar som laddade ner/upp flera fildelar från/till olika servrar samtidigt. Detta 
visade sig inte fungerade tillfredställande på grund av anslutningsproblem som 
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resulterade i misslyckade ner/uppladdningar. Detta gjorde att vi fick ändra 
implementationen av ner/uppladdningar så att en fildel i taget skickas istället. Vi 
trodde att detta skulle påverka prestandan negativt, men efter en jämförelse mellan ett 
testprotokoll från den gamla implementationen och den nuvarande visade det sig att 
detta inte hade någon större effekt på prestandaresultaten. 
 
Ett annat problem vi har upptäckt i efterhand är att om flera filer har större sektioner 
som är likadana så resulterar detta i att samma hashnyckel genereras för dessa 
sektioner. Tar man då bort någon av de filer som innehåller en av dessa sektioner, 
resulterar detta i att de andra filerna som också innehåller den sektionen kommer att 
sakna den och därmed inte gå att ladda ner. 
 
Det har även uppstått ett par buggar som vi inte har kunnat hitta orsaken till. Nedan 
följer en lista med beskrivningar över dessa buggar: 
 

• Klienten anser att en fildel är korrupt och avbryter nedladdningen, vid en eller 
flera omstarter av nedladdningen så kan den lyckas. 

• Servern hittar ibland inte fildelar även fast de finns. 
• Klienten anser att en anslutning misslyckats medan servern anser att den 

lyckats. 
 

8 Slutsats 
Vi tycker att vi har uppnått vårat mål med att lösa frågeställningarna på ett bra sätt. 
Här följer en genomgång av de tre frågeställningarna och deras lösningar. 

8.1 Kan man lagra stora filer? 
DHT kan användas att lagra större filer, genom att dela upp filerna i mindre delar så 
kan man sprida dessa mindre delar på ett DHT serverkluster. För att vid nedladdning 
kunna veta vilka delar som hör till en viss fil, skapas en indexfil vid uppladdning. 
Denna indexfil bör lagras på alla servrar för att den alltid ska finnas tillgänglig. Som 
testprotokollet (Bilaga C) visar så har vi lyckats ladda upp/ner filer upp till ca 
20Mbyte stora, detta anser vi vara tillräckligt för viktiga dokument och kalkyler m.m. 
och därmed anser vi att frågeställningen är uppfylld. 

8.2 Säkerhetslösningar? 
För att lösa säkerhetsfrågan så krypteras indexfilen för att obehöriga ej skall kunna få 
tillgång till nycklarna i den och därmed kunna bygga ihop filer de inte har behörighet 
till. Som backuplösning för att skydda mot eventuella serverkrascher/serverbortfall så 
har klienten en extra funktion för att kunna skicka samma fildel till flera servrar. Detta 
medför att det är större sannolikhet att den fildel som efterfrågas finns tillgänglig. 
Dock bör det noteras att det även tar större plats på alla servrar och att det även tar 
längre tid att ladda upp filerna.  

8.3 Prestanda? 
Utifrån våra tester (Bilaga C) så har det visat sig att prestandan är acceptabel, som 
exempel kan vi ta fil C i testprotokollet som är ca 890kByte, det tar ca 30 sekunder att 
ladda upp den inklusive två kopior, vilket teoretiskt sätt gör filen tre gånger större. 
Detta anser vi vara en acceptabel tid för att ladda upp en fil på ca 890kByte med två 
kopior för varje fildel. Det bör noteras att vi ej har gjort något test i större skala (fler 
än åtta servrar) och att testerna vi utfört har gjorts på en maskin med virtuella servrar. 
Eftersom programmet nu befinner sig i ett prototypstadium så finns det även utrymme 
för optimeringar av koden, vilket kan leda till ännu bättre prestanda. 
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8.4 Fortsatt forskning 
Eftersom indexfilerna växer i förhållande till storleken av filen som laddas upp så kan 
dessa bli väldigt stora, t.ex. så har en fil på 700Mbyte en indexfil på ca 18Mbyte. 
Detta kan åtgärdas genom att komprimera indexfilen för att minska dess storlek. Det 
skulle även kunna lösas genom att begränsa antalet fildelar och beräkna 
fildelsstorleken utefter antalet delar, som ett exempel så skulle 700Mbyte filen, med 
en gräns på 20000 delar, få fildelar med en storlek på ca 35kByte. 
 
Vid nedladdning så sparar klienten alla fildelar som laddas ner på hårddisken som 
temporära filer. Vid nedladdning av större filer så blir dessa temporära filer väldigt 
många (ca 179000 delar för en fil på 700Mbyte). Detta kan lösas genom att klienten, 
istället för att spara dessa temporära filer innan den bygger ihop filen, bygger ihop 
filen direkt. Det skulle även kunna implementeras en funktion för att pausa och 
återuppta upp/nerladdningar. Detta för att underlätta upp/nedladdning av större filer, 
eftersom man kan pausa och återuppta den vid senare tillfälle istället för att behöva 
vänta tills den är klar. 
 
För att utöka säkerhetslösningen så kan flera alternativa krypteringstekniker finnas 
tillgängliga för användaren. Informationen om vilken krypteringsalgoritm som 
användes kan sparas som metadata i headerdelen av indexfilen. Samma metod kan 
utnyttjas för att möjliggöra flera komprimeringstekniker av indexfilen. Som extra 
komplement till den nuvarande backuplösningen så skulle varje fildel som laddas upp 
kunna innehålla redundantdata för att möjliggöra återskapande av data genom att 
utnyttja redundans. Som det är nu så finns det ingen kontroll på vem som skickar ett 
kommando, detta kan ställa till med stora problem, t.ex. om någon skapar ett program 
som skickar DEL-kommandon på slumpmässigt valda hashnycklar. För ökad säkerhet 
av kommandon som skickas till servrarna så kan användarnamn och lösenord bifogas i 
protokollet. 
 
Med nuvarande lösning så har klienten inga möjligheter att få någon information om 
vilka filer som finns uppladdade och tillgängliga. Genom att implementera 
möjligheten för klienten att göra en förfrågan om vilka filer som finns, genom att 
servern skickar en lista på alla indexfiler som den har tillgängliga. Med hjälp av den 
här listan så kan användaren enkelt få en dialogruta över tillgängliga filer. Detta skulle 
underlätta nedladdning och borttagning av filer eftersom användaren inte behöver 
komma ihåg namnet på de filer som han/hon tidigare laddat upp. Med hjälp av en 
fillista så kan en klient byggas om så att den fungerar som t.ex. en FTP server eller 
kunna integreras som en nätverkspartition i filhanteraren. För att detta ska fungera ur 
säkerhetssynpunkt så behöver användarnamn och lösenord implementeras i protokollet 
som tidigare nämnts. 
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A Bilaga: Kommunikationsprotokoll 

A.1 Klient till server protokoll 
Revision 1.2 av det protokoll som DistroFS klienten använder sig av för att 
kommunicera med servrar. 

A.1.1 Uppladdning 
Alla kommandon skickas från klient till server. Svar från server kan förekomma. 
Kommando Beskrivning Tillvägagångssätt 
FILENAME key\n  DATA Skickar ett filnamn och 

4KBYTE data från klient 
till server. 

Key = filnamn, DATA = 
4KBYTE 
data. Skickar 
hashnyckeln ”key” Som  
filnamn till en server.  
Kommandot avslutas  
med ’\n’. Servern svarar  
med ”RECV” (recieved),  
varpå DATA skickas  
från klient till server. 

MLIST  LISTA\n Skickar ett index över alla 
hashar från en uppladdning. 

LISTA = en semikolon 
avgränsad lista med hashar, 
avslutas med ’\n’. 

 

A.1.2 Nerladdning 
Alla kommandon skickas från klient till server, svar från server kan förekomma. 
 
Kommando Beskrivning Tillvägagångssätt 
GETS key\n IP Skickar en hashnyckel till 

en server och får tillbaka 
adressen till en server som 
”äger” nyckeln. 

Key = filnamn, IP = Server 
IP. Skickar hashnyckeln 
”key” till en server, 
kommandot avslutas med 
’\n’. Servern tar reda på 
vilken server som äger 
nyckeln och skickar tillbaka 
adressen, IP, till denna. 

GETF key\n DATA Skickar en hashnyckel till 
en server, vilken svarar med 
att skicka tillbaka den fil 
som motsvarar nyckeln. 

Key = filnamn, DATA  = 
själva filen. Skickar 
hashnyckeln ”key” till en 
server, kommandot avslutas 
med ’\n’. Servern svarar med 
att skicka tillbaka filen, 
DATA. 

GETM filnamn\n LIST Skickar ett filnamn till en 
server vilken svarar med att 
skicka tillbaka en index fil 
som innehåller alla hashar 
som behövs för att sätta 
ihop  filen filnamn. 

Filnamn = filnamn, LIST = 

En semikolon avgränsad lista 
med hashnycklar över alla 
delar av filen filnamn. 
Skickar filnamnet ”filnamn” 
till en server, kommandot 
avslutas med ’\n’. Servern 
svarar genom att skicka 
tillbaka en lista, LIST, över 
alla delar som filen 
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”filnamn” består av. 
 

A.1.3 Borttagning 
Alla kommandon skickas från Klient till server. 
 
Kommando Beskrivning Tillvägagångssätt 
GETM filnamn\n LIST Se GETM för nedladdning. Se GETM för nedladdning. 
DEL key\n Skickar ett filnamn till en 

server för borttagning. 
Filnamn = filen som ska tas bort. 
Skickar ett filnamn ”filnamn” på en 
fil som ska tas bort från server 
klustret. 

A.1.4 Övrigt 
Alla kommandon skickas från klient till server. 
 
Kommando Beskrivning Tillvägagånssätt 
FETCHS\n SERVERLIST Hämtar en serverlista från en 

server. 
SERVERLIST = En 
semikolon avgränsad lista 
med servrar. Skickar en 
fetch request till en server, 
kommandot avslutas med 
’\n’. Servern svarar genom 
att skicka en semikolon 
avgränsad lista med servrar. 

A.2 Server till server protokoll 
Revision 1.2 av det protokoll som DistroFS servrarna använder sig av för att 
kommunicera med varandra. 
 
Kommando Svar Beskrivning 
ALIVE\n ALIVE_OK\n Skickas när en server ansluter till en annan 

server för att tala om att den lever och får då 
ett ALIVE_OK\n som godkännande. 

GET_SERVERS\n SERVERS list\n Skickar en förfrågan om servrar som den 
andra servern är uppkopplad till. Detta sker 
efter att ALIVE_OK tagits emot. Servern får 
då listan list som svar och den består av en 
semikolon avgränsad IP adress lista ex. 
192.168.0.1;192.168.0.2; 

GET_IP key\n HAVE_FILE\n, 
DONT_HAVE_FILE\n 

Skickar en förfrågan till server om den har en 
part med nyckel key. Den svarar med 
HAVE_FILE\n om den har filen vilket 
resulterar i att servern som får svaret skickar 
vidare IP adressen till klienten som gjorde IP 
förfrågan. 

QUIT\n  Skickar quit kommando till den andra servern 
för att tala om att kommunikationen upphör. 

DEL key\n  Skickar ett delete kommando som talar om att 
fildelen med nyckeln key skall tas bort från 
begäran av en ansluten klient. 
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B Bilaga: Testsystem 
A  
CPU AMD X2 4400+ socket 939 2200Mhz 
RAM 2Gb DDR 
GPU NVidia Geforce 6600GT 128Mbyte 
Moderkort Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI 
OS Windows XP Professional x86 Service Pack 2 
VMware version Server 1.0.3 Build-44356 
Antal virtuella datorer 4 
OS Virtuella maskiner Archlinux 0.8 Voodoo, Kernel 2.6.20 
 
B 

 
Dell Optiplex 745 

CPU Intel Core 2 Duo E6600 socket 775 2400Mhz 
Minne 2Gb DDR2 
GPU ATI Radeon X1300 
Moderkort Intel Q965 
OS Windows XP Home x86 Service Pack 2 
VMware version Workstation 5.5.4 build-44386 
Antal virtuella datorer 8 
OS Virtuella maskiner Archlinux 0.8 Voodoo, Kernel 2.6.20 
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C Bilaga: Testprotokoll 
 
Filer:  
ID Beskrivning Storlek  
A En liten textfil 20 byte  
B En komprimerad fil 116 kByte  
C Iso fil 896 kByte  
D Visual C# Express installations fil 2.93 Mbyte  
E .Net installations fil 22.4 Mbyte  
 
Uppladdning  
Fil Backups Servrar/System Hastighet (kb/s) Tid Ok/Total 
A 2 8/B 2,31 0:00 3/3 
B 2 8/B 811,02 0:03 3/3 
C 2 8/B 849,54 0:25 3/3 
D 2 8/B 859,18 1:24 3/3 
E 2 8/B 812,51 11:18 3/3 
A 2 4/A 10 0:00 3/3 
B 2 4/A 662,74 0:04 3/3 
C 2 4/A 677,96 0:31 3/3 
D 2 4/A 624,82 1:55 3/3 
E 2 4/A 594,33 15:27 3/3 
 
Nerladdning  
Fil Servrar/System Hastighet (kb/s) Tid Ok/Total 
A 8/B 301,18 0:00 3/3 
B 8/B 629,84 0:01 3/3 
C 8/B 1,17 MB/s 0:05 3/3 
D 8/B 720,34 0:33 3/3 
E 8/B 631,33 4:50 3/3 
A 4/A 2,0 0:00 3/3 
B 4/A 925,07 0:01 3/3 
C 4/A 1,35 Mb/s 0:05 3/3 
D 4/A 1,19 Mb/s 0:19 3/3 
E 4/A 1,17 Mb/s 2:33 3/3 
 
Borttagning  
Fil Servrar/System Ok/Total 
A 8/B 3/3 
B 8/B 3/3 
C 8/B 3/3 
D 8/B 3/3 
E 8/B 3/3 
A 4/A 3/3 
B 4/A 3/3 
C 4/A 3/3 
D 4/A 3/3 
E 4/A 3/3 
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Nedladdningstest av backupsystemet  
Fil Servrar online Servrar offline System Ok/Total 
A 6 2 B 3/3 
B 6 2 B 3/3 
C 6 2 B 3/3 
D 6 2 B 3/3 
E 6 2 B 3/3 
A 2 2 A 3/3 
B 2 2 A 3/3 
C 2 2 A 3/3 
D 2 2 A 3/3 
E 2 2 A 2/3 
 


