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Linköpings Universitet

richard@wandel.se

SAMMANFATTNING
Molntjänsterna Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive
och Box har implementerats. Syftet med rapporten är att ob-
servera vilka problem som kan uppstå vid implementationen
av molntjänsterna, och hur dessa problem kan lösas. Resul-
tatet blev att molntjänsterna hade liknande problem. Prob-
lemen som uppstod var att alla molntjänster förutom Google
Drive kunde bara öppna filväljaren i en popup. Att ange rätt
domännamn blev ett problem för flera molntjänster då det
var olika hur mycket av URLen som behövde anges, vilket
berodde på respektive API.

INLEDNING
I detta kapitel motiveras arbetet och frågeställningarna.

Motivering
I dagens samhälle använder de flesta någon slags så kallad
molntjänst [12], där du kan förvara dina filer på internet.
Några av de största molntjänsterna är exempelvis Google
Drive, Dropbox och Microsoft OneDrive [24]. De används
och är så pass populära för att du kan komma åt filerna från
överallt i världen, du får tillgång till en stor del lagringska-
pacitet, och du kan lätt dela dina filer med andra användare
[5]. Utvecklingen går fortfarande framåt, och vi ser mer och
mer som flyttas från att ha funnits lokalt hos en användare till
att finnas i molntjänster [1].

Men molntjänster är inte helt perfekta i det avseende på att
de inte finns implementerade direkt i många kommunikation-
stjänster. För att du ska kunna bifoga en fil från en molntjänst
måste du i de flesta fall hämta hem filen och spara den lokalt
innan du kan bifoga den. När du är klar med filen behöver
du troligtvis radera den från din lokala maskin. Detta tar upp
värdefull tid samtidigt som det kan vara frustrerande.

Detta arbete kommer fokusera på att lösa detta prob-
lem, genom att integrera de största molntjänsterna idag, så
användaren kan direkt välja filen från en molntjänst utan att
första behöva ladda ner den.

Syfte
Att implementera molntjänsterna Dropbox, Google Drive,
Microsoft OneDrive och Box för att underlätta för användare.
När molntjänsterna är implementerade ska en användare
kunna välja en fil att skicka till en annan användare. Mot-
tagaren ska då få en länk till filen, istället för att behöva ladda
ner den lokalt.

Frågeställning
1. Vilka utvecklingsproblem uppstår vid implementation av

de olika molntjänsterna?

2. Hur kan dessa problem lösas?

För att ett problem ska klassificeras som ett problem krävs det
att det tar en viss tid att lösa och det får inte vara ett syntaxfel.

Avgränsning
Detta arbetet kommer bara att fokusera på implementation
av molntjänsterna på webben, och inte på mobiler eller surf-
platta.

TEORI
I detta kapitel ges en introduktion och genomgång av mol-
ntjänster, och relaterade arbeten.

Molntjänst
Definition
Det som definierar en molntjänst är att det ska vara möjligt
för en användare att ha åtkomst till tjänster, utan mänsklig in-
teraktion. Det ska vara åtkomligt över internet via standard-
iserade mekanismer. Leverantörens servrar kan hantera flera
användare samtidigt och dynamiskt allokera och avallokera
resursers beroende på behovet. Den kan snabbt anpassa sig
efter ökande och minskande påfrestningar. Den kan automa-
tiskt optimera resurser [11]. För användaren innebär detta
i praktiken att denna har åtkomst till molntjänsten när som
helst, och var som helst.

För- och nackdelar
Fördelarna med molntjänster bland annat att man får bättre
tillgänglighet, självservice och minskade underhållskostnader
[22]. Nackdelarna är bland annat att det är en säkerhetsfråga
om man vill ha sina privata filer på internet som är sårbara
för attacker, och att det är svårt att flytta existerande tjänster
till molnet [22]. Ytterligare en nackdel är att du måste vara
ansluten till internet för att ha åtkomst till dina filer.

Olika typer av molntjänst
Det finns många olika typer av molntjänster. Dessa delas ofta
in i tre olika segment; IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS
(Platform as a Service) och SaaS (Software as a Service) [17].
Se figur 1 för illustration.

SaaS är den största delen av dessa, och används oftast för
att ersätta traditionella installerade program. SaaS använder
internet för att leverera applikationer som skapas av tredje
part till en användare, som inte behöver tänka på något annat
än att använda applikationen. Ett exempel är Google Gmail
1. [7]
1Google Gmail. https://mail.google.com/



Figur 1. Pyramid med de olika segmenten inom molntjänster. IaaS är
grunder för PaaS, som i sin tur är grunden för SaaS.

PaaS är den delen som används för utveckling av applika-
tioner. I och med PaaS kan utveckling bli snabbare och mer
kostnadseffektiv. Användaren behöver i detta fall utveckla
eller installera en applikation. Ett exempel på detta är Google
App Engine 2. [7]

IaaS är själva grunden till PaaS och SaaS. Till skillnad från
de andra delarna av molntjänster tillhandahåller IaaS endast
infrastrukturen. Ett exempel på detta är Google Compute En-
gine 3. [7]

Existerande molntjänster
Dropbox
Dropbox är en molntjänst som drivs av företaget Dropbox.
Till skillnad från Google Drive kan du bara lagra filer i Drop-
box. Dropbox ger dig två gigabyte lagringsutrymme gratis.
För en privatanvändare finns det så du kan betala för att få
en terabyte, och för företag kan du få obegränsat med lagrin-
sutrymme [4]. Dropbox har idag över 300 miljoner användare
4

Google Drive
Drive är en molntjänst driven av Google. I Drive kan du,
förutom att lagra dina filer, skapa dokument, presentationer,
formulär med mera [6]. En användare får 15 gigabyte gratis,
och kan betala för att få upp emot 30 terabyte [18]. Google
Drive har över 240 miljoner användare 5.

Microsoft OneDrive
OneDrive är Microsofts egna molntjänst. Förutom lagring
så erbjuder de även möjligheten att skapa Word-dokument,
2Google App Engine. https://appengine.google.com/
3Google Compute Engine. https://cloud.google.com/compute/
4Company Info. https://www.dropbox.com/news/company-info
5Google announces 10% price cut for all Compute En-
gine instances, Google Drive has passed 240M active users.
http://thenextweb.com/google/2014/10/01/google-announces-10-
price-cut-compute-engine-instances-google-drive-passed-240m-
active-users/

PowerPoint presentation och liknande. De erbjuder 15 giga-
byte gratis, och användaren kan betala för att få upp till en
terabyte. [14] Microsft OneDrive har idag över 250 miljoner
användare 6

Box
Box är en molntjänst från företaget Box. Molntjänsten erb-
juder 10 gigabyte gratis lagring, och en användare kan betala
för att få oändligt med lagringsutrymme.[2] Box har idag över
32 miljoner användare7.

API
API står för Application-Programming Interface och är en
samling funktioner och standarder för att komma åt en viss
tjänst [23]. När man ska lära sig använda ett helt nytt API
finns det flera saker som kan göra det svårt. De största hin-
dret till att APIer är svåra att lära sig är själva dokumenta-
tionen [15] [16]. Men en annan studie som gjordes 2008 av
Stylos och Myers [19], kom fram till att användandet av API
påskyndar arbetet markant. I deras studie gick användandet
av ett befintligt API 2.4 - 11.2 gånger fortare än att inte
använda det. Detta motiverar användandet av existerande
API, trots hög inlärningskurva. En annan viktig aspekt vid
inlärandet att man behöver ha en bra arbetsro [16]. Detta
uptäcktes genom att låta ett antal personer sitta i stressig
miljö, medans andra fick sitta i en lugn miljö. Miljön som
arbetet kommer utföras i är ett litet rum med endast ett par
andra utvecklare. I och med detta så ökar chanserna stort för
att det ska gå fortare att lära sig det nya APIerna.

Då dokumentationen har en stor och central roll i detta, så
finns det olika saker man kan göra för att hjälpa inlärandet. En
av dessa lösningar är Jadeite för Java [8]. Jadeite fungerar så
att den skapar placeholders för klasser som du vill ska finnas,
och dessutom så prioriteras de mest använda klasserna och
funktionerna [20]. En placeholder är en text som visas till
exempel i en ruta, och som försvinner när en användare börjar
mata in data. Se figur 2 och 3 för ilustration.

Figur 2. Placeholder innan skrift

Figur 3. Placeholder under/efter skrift

För att API ska bli lättare att lära sig finns det flera viktiga
detaljer som ska vara med för att underlätta lärandet [10]. De
viktigaste punkterna är:
6Who’s winning the consumer cloud storage wars?
http://fortune.com/2014/11/06/dropbox-google-drive-microsoft-
onedrive/
7Box now has 32M users and 44K paying companies, both up over
25% since March. http://venturebeat.com/2014/12/10/box-users/



• Funktionalitet

• Syfte

• Struktur

• Exempel

Dessa punkter kommer vara till grund för inlärandet av det
nya APIet.

METOD
I detta kaptiel förklaras metoden som användes under arbetets
gång.

Utveckling
Utvecklingsdagbok
Under detta arbetet kommer en utvecklingsdagbok [13] att
användas för att få bättre koll på olika problem har hanter-
ats. Dagboken ska skrivas varje dag efter avslutat arbete, och
användas som material för att bedömma resultatet. För att få
en bra struktur på detta ska följande frågor besvaras.

1. Vilka problem stöttes på idag?

2. Var det triviala eller väsentliga problem?

3. Hur lång tid tog dessa problem att lösa?

4. Kan liknande problem förhindras i framtiden? Hur?

Observera att frågorna har skapats utan referens. Fokus kom-
mer att ligga på problem som har med själva APIet att göra.

Språk
Språket som ska användas är JavaScript, då allting ska ske
på internet, hos klienten. Motiveringen till detta är att det
är det största språket för webbprogrammering, tack vare låg
inlärningskurva och hög flexibilitet [9]

Arbetsmetod
Som arbetsmetod har Scrum valt att användas [21]. Scrum är
en agil arbetsmetod som ofta används inom produktutveck-
ling. Det finns olika roller en kan ha inom scrum. Dessa
roller är:

• Produktägare. Den har visionen för produkten.

• Scrummästare. Den håller i scrummöten och liknande.

• Utvecklare. Bygger produkten

En scrummästare kan även vara en utveklare, likaså pro-
duktägare. Man arbetar i så kallade sprints, som definierar
en viss tid av utveckling. I denna sprint får varje utveck-
lare ett antal uppgifter som ska lösas. Dessa uppgifter har
tidsestimerats av alla utvecklare, med en teknik som kallas
planning poker. Den går ut på att man väljer en uppgift i
taget, går igenom vad det är som ska göras, och sedan skriver
varje utvecklare hur lång tid den tror det tar. När alla har
skrivit sin tid, visar man tiden för de andra samtidigt. Den
som sade högst respektive lägst tid får då argumentera varför
de tror som de gör, för att sedan komma fram till vilken tid
som var mest rimlig. Alla uppgifter läggs sedan i en back-
log. När sprinten sedan ska planeras så säger varje utvecklare

hur mycket denna kan jobba under denna sprint, och får då
uppgifter för den tiden. Vid början av varje arbetsdag har
man ett så kallat daily scrum, där varje utvecklare svarar på
följande frågor:

• Vad har jag gjort sen sist?

• Vad ska jag göra idag?

• Finns det några problem som hindrar mig?

Vid slutet av varje sprint har man en sprint review, där man
går igenom föregående sprint. I denna brukar man visa ar-
betets framgång i en burndown chart. Ett exempel på hur
denna kan se ut finns i figur 4.

Figur 4. Ett exempel på hur en burndown chart kan se ut. Grön är den
optimala linjen, medans blå är den verkliga.

Efteråt brukar man ha retrospective. Under ett retrospective
går man igenom föregående sprint och pratar om vad som
var bra, respektive vad som kan förbättras. Ett exempel på
detta är att något som var bra var att utveklare tog hjälp av
varandra. En sak som skulle kunna förbättras är att alla inte
håller lunchtiderna, utan tar längre rast än vad som är tillåtet.

Under detta arbetet så var sprintlängden en vecka.

Implementation
Implementationen gjordes i ordningen Dropbox, Google
Drive, Microsoft OneDrive och till slut Box, vilket valdes av
arbetsgivaren.

Förarbete
För att bli bekant med det API som skulle användas så gjordes
en djupdykning innan implementationen påbörjades. Detta
gjordes för att bli mer bekant med hur APIt fungerar och hur
man använder det. Utöver detta följdes även en officiell guide
i hur man använder APIt, för att bli ännu mer insatt.

Implementationen
Första fokus vid implementationen var att lyckas koppla ihop
molntjänstens API med det existerande. Om användaren inte
var inloggad på molntjänsten sedan innan skulle det skötas
externt. Användaren ska sedan kunna välja en fil, som sys-
temet sedan ska hantera. När väl detta är gjort ska systemet



lägga till information som berättar att detta är en länk och
inte en vanlig fil. När en användare tar emot ett mail med en
bifogad länk i så ska detta visas som en vanlig bifogad fil.
Enda skillnaden är när du försöker hämta filen kommer du till
länken istället för att filen börjar laddas ner.

Efterarbete
När molntjänsten var implementerad testades detta, för att
försäkra att allt fungerade som planerat. Det som testades
var

• Kan användaren välja en fil från molntjänsten?

• Läggs filen in i mailet som en länk?

• När mailet mottages, syns det att det är en bilaga med?

• Kan mottagaren hämta filen?

• Blir det några visuella felaktigheter på olika skärmar?

Observera att punkterna ovan har skapats utan referens. Om
kriterierna uppfyllts, klassificerades den molntjänsten som
implementerad. Skulle något inte fungera som det var tänkt
så implementerades detta, för att sen gå igenom alla tester
igen.

RESULTAT
Här presenteras resultatet av arbetet, vilka problem som upp-
stod samt lösningarna till problemen. För att respektive mol-
ntjänst skulle en eller flera script-taggar inkluderas. Detta
visas i figur 5. ”type” säger vad för sorts script det är. ”src”
säger vart ifrån det ska hämtas.

Gemensamma problem
Ett problem som uppstod för alla molntjänsterna var att deras
respektive väljare, eller ”chooser”, öppnas i ett popup-fönster.
Undantag till detta var Google Drive som öppnade sin inlog-
gning och autentisering i en popup, medans själva väljaren
var i en iframe. Enkel lösning hade varit att öppna respek-
tive molntjänst i en iframe, men det tillåter inget av dessa
APIn. Att väljaren öppnas i ett popup-fönster är ett problem
på grund av att vissa användare inte tillåter det. I till exem-
pel Google Chrome får användaren ett meddelande om att ett
popup-fönster har blockerats, och användaren kan då välja att
antingen tillåta popup denna gången, eller alla gånger på den
sidan. Se figur 6.

Figur 6. Ikon för blockerad popup.

Dock så fungerar det inte så i till exempel Safari. Sa-
fari blockerar popup-fönster som standard, och när en sida
försöker öppna en så blockeras den utan att Safari medde-
lar användaren. En lösning på detta hade varit att kolla om
popup-fönstret har öppnats eller inte, och har det inte gjort

det inom ett viss tidsintervall skulle det komma upp ett med-
delande om att användaren ska testa att tillåta popup-fönster.
Detta implementerades ej på grund av tidsbrist.

Dock så erbjuder Dropbox en lösning på detta. Hos dem
kan du få skicka in hela din projektkod till granskning, samt
berätta vad syftet med din produkt är. Dropbox tar då ett
beslut om du ska få använda till exempel en iframe. Detta
valdes bort på grund av att problemet fortfarande skulle
kvarstå med Microsoft OneDrive och Box.

Dropbox
Dropbox API för att välja filer tillåter inte att någonting annat
görs, och därför blev koden ganska enkel för detta.

Kod

Figur 7. Kod för att öppna Dropboxs filväljare

Denna paragraf refererar till figur 7.

• Rad 30-36. Parametrar skapas till en variabel ”options”.

• Rad 31-33. Vad som händer när en användare valt sina filer,
i detta fall anropas funktionen ”callback” med en lista på
filerna som valdes.

• Rad 37. Anrop till Dropbox API med variablen ”options”.

Problem 1
Det första problemet som uppenbarades var när koden var im-
plementerad och skulle testas, så kom det upp en popup med
endast ett felmeddelande som visas i figur 8. Detta problemet

Figur 8. Felmeddelande i popupen

uppstod på grund av att användaren försökte använda Drop-
boxväljaren från en domän som inte var specifierad hos Drop-
box. Till en början var det bara en domän specifierad, och det
var den som utvecklades på. Dropbox kräver att man speci-
fierar alla källor som kommer att använda denna väljare, på
grund av säkerhet. När väl produktionsserverns domännamn
blev specifierat försvann detta problem.

Slutresultat
Figur 9 visar slutresultatet av Dropbox filväljare.

Google Drive
Google Drive API för att välja filer låter dig göra väldigt my-
cket, så därför behövdes de valda filerna hanteras manuellt.



Figur 5. Alla script som behövdes för respektive molntjänst.

Figur 9. Dropbox filväljare

Kod
Denna paragraf refererar till figur 10.

• Rad 91. Ett token hämtas som skapades när användaren
accepterade hanteringen ev dess filer.

• Rad 94-96. En vy för användarens egna Drive-filer skapas.

• Rad 98-100. En vy för användarens delade filer skapas.

• Rad 102-103. En vy för att ladda upp filer till användarens
Drive skapas.

• Rad 105-115. Själva väljaren skapas.

• Rad 110-111. Vi låter användaren välja mer än en fil åt
gången.

• Rad 114. Vad som händer när filer har valts, i detta fallet
anropas funktionen ”pickerCallback”.

• Rad 124. Loopar igenom alla filer som användaren valde.

• Rad 126. Plockar ut ID för den aktuella filen,

• Rad 128-133. Skapar en variabel med olika värden som
ska användas på den aktuella filen. Det som den variabeln
gör är att den säger att alla som har en länk till denna fil får
se den.

• Rad 134-138. Här sätts de nya rättigheterna.

• Rad 139. Exekvering av de nya rättigheterna.

Problem 1
Vid implementationen av Google Drive så var det första
problemet, förutom att det öppnades i en popup som
förklaras under ”Gemensamma problem”, att den inte kände
igen domännamnet. Se figur 11. Det problemet grun-
dades i att när du skapar en API-nyckel på Googles hem-
sida så ska du ange ett domännamn. Detta domännamn
var satt till http://www.briteback.dyndns.biz:8085/ för det
var det som krävdes vid implementationen av Dropbox.
Men för Google behövde du vara mer specifik, nämligen
http://www.briteback.dyndns.biz:8085/mail2/mail2 vilket var
URLen där utvecklingen skedde.

Problem 2
När problem 1 var löst och användaren hade godkänt
hanteringen av filerna så kom problemet som visas i figur 12.
Problemet var ganska tydligt vad det berodde på. Detta prob-
lem uppstod på grund av att det finns fyra olika sorters nycklar
som var relevanta hos Google. Detta var inte riktigt fallet, då
det visade sig att det bara fanns två olika sorters nycklar, och
att olika nycklar har olika namn i olika sammanhang. Detta
kan ha berott på att Google verkligen har olika namn på ny-
cklarna, eller så berodde det på att någonting missförstods.

Slutresultat
Figur 13 visar slutresultatet av Google Drive filväljare.

Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive API tillåter inget annat än just att välja
filer, och därför blev koden för detta enkel.

Kod
Denna paragraf refererar till figur 14.

• Rad 30-36. En variabel skapas som senare skickas med till
väljaren.

• Rad 31-33. Säger vad som ska hända när användaren valt
sina filer, i detta fall anropas funktionen ”callback” med en
lista på alla valda filer.

• Rad 34. Säger att alla som har en länk till denna fil får se
den.

• Rad 35. Säger att användaren kan välja mer än en fil åt
gången.

Problem 1
Innan implementationen kunde börja så skulle en API-nyckel
införskaffas. Detta blev tidigt ett problem då det är otydligt
hur man ska gå tillväga på Microsofts hemsida. När väl rel-
evant sida hittades så skulle man hitta vilken sorts nyckel



Figur 10. Kod för att öppna Googles filväljaren och hantera filerna

som skulle användas, och även detta var ett stort problem.
Detta löstes genom att söka fram forum där personer har haft
samma problem, och fått rätt sida länkade till sig.

Själva APIet är strukturerat på liknande sätt som Dropbox,
vilket gjorde att det var enkelt att implementera. Dock så när
det skulle testas så uppenbarade sig ett problem enligt figur
15. Vid detta problem så antogs det att det var inget som

Figur 11. Felmeddelande i popupen

Figur 12. Felmeddelande i popupen

Figur 13. Google Drive filväljare

kunde göras någonting åt, då det är ett problem hos Microsoft.
Efter ett par dagar kvarstod fortfarande problemet. Efter lite
sökande så visade det sig att detta problem är bara till för
användare. För att utvecklare ska kunna veta vad som gick fel
får man kolla URLen, där det ges en mer specifik beskrivning
av problemet. Det visade sig då att det var nyckeln det var fel
på. När nyckeln var ändrad till den korrekta, så var det inga
mer problem med OneDrive.

Slutresultat



Figur 14. Kod för att öppna Microsofts filväljare

Figur 15. Felmeddelande i popupen

Figur 16 visar slutresultatet av Microsoft OneDrive filväljare.

Figur 16. Microsoft OneDrive filväljare

Box
Kod
Denna paragraf refererar till figur 17.

• Rad 32-36. En variabel med olika värden skapas.

• Rad 34. Säger att alla som har länken får se filen.

• Rad 35. Säger att användaren kan välja mer än en fil åt
gången.

• Rad 37. Själva filväljaren skapas.

Figur 17. Kod för att öppna Boxs filväljare

• Rad 38-40. Säger vad som ska hända när användaren valt
filer, i detta fall anropas funktionen ”callback” med en lista
på alla valda filer.

• Rad 41. Här öppnas själva filväljaren.

Slutresultat
Figur 18 visar slutresultatet av Box filväljare.

Figur 18. Box filväljare

DISKUSSION
Här förs en diskussion kring resultatet och andra aspekter.

Resultat
En sammanställning av antal problem för respektive mol-
ntjänst kan ses i figur 19. Det var inte så många problem
totalt som hade med respektive API att göra. De flesta av
problemen hade med API-nycklar att göra, vilket hade kunnat
undvikits om dokumentationen hade varit tydligare på vilken
sorts nyckel som skulle användas, och inte erbjuda flera sty-
cken. Detta är något som är ett vanligt problem [15] [16],
och som diskuterades i teorikaptilet. Tiden som lades ner på
respektive problem kan ses i figur 20. Observera att värdet
för OneDrive problem 1 är den faktiska nerlaggda tiden på



Figur 19. Antal problem för respektive molntjänst

Figur 20. Tidsåtgång för varje problem

problemet, och inte perioden som problemet inte hanterades.
Google Drive krävde 50% av tiden för att lösa problemen.

Problemet med API-nyckeln hade kunnat lösas genom att re-
spektive molntjänst refererade till exakt vilken nyckel som
skulle användas. Google Drive hade väldigt många olika ny-
cklar för olika saker, och var aldrig tydliga med exakt vilken
nyckel som skulle användas för respektive API. Den enda
molntjänst som det inte blev ett problem med var Box. Det
kan delvis ha med att göra att detta var den sista molntjänsten
som implementerades. Hade istället Box varit den förstå
moilntjänsten som implementerades hade resultatet kunnat
sett annorlunda ut.

Figur 21 visar hur många rader kod de krävdes av respek-
tive molntjänst för att öppna deras filväljare. Dropbox, Mi-
crosoft OneDrive och Box var väldigt lika syntaxmässigt,
vilket gjorde att det krävdes i stort sett lika många rader kod.
Google Drive krävde mycket mer på grund av att med de-
ras API kunde du gör mer än att bara välja en fil. För att
förenkla användandet av Google API borde de ha gjort det

Figur 21. Antal rader kod för att öppna en filväljare

mer modulärt, så det är enklare att implementera bara det
man vill ha, och slippa ha hand om allt det andra. Det var
dock bara i detta fall som Googles API var onödigt stort.
Vid annat arbete så hade kanske de andra APIerna varit för
begränsade istället då de utnyttjades till max nu, vilket inte
Googles gjorde.

Ytterligare en sak molntjänsterna kunde ha gjort för att
förbättra respektives API är att ge utvecklaren mer kontroll,
specifikt hur filväljaren ska öppnas. Att alla användare inte
vill tillåta popup-fönster är något som de borde känna till, och
därför erbjuda alternativa lösningar. Google öppnar redan sin
filväljare i en iframe, men även där är man begränsad till det,
och kan inte välja. I vissa fall kanske det är bättre att öppna
den i en popup istället för en iframe.

Ett misstag som gjordes var vid problem 1 för Microsoft
OneDrive, figur 15. Istället för att lämna problemet i åtro om
att det var fel hos Microsoft borde detta ha undersökts först,
då det hade gjort att implementationen hade gått smidigare
till.

Filväljare
Alla implementerade filväljare är efter respektives egna de-
sign. Är du van att använda en viss molntjänst kommer du att
känna igen dig när du använder den. Men från ett perspektiv
så var Box filväljare inte så intuitivt. Till skillnad från de an-
dra molntjänsterna där du bara behövde klicka på filen, måste
du klicka i den lilla checkrutan istället. Se figur 18 för illus-
tration. Detta är något som en användare troligtvis kommer
lista ut relativt snabbt, men det är något som Box kunde ha
gjort mycket bättre.

Metod
I detta arbetet så implementerades molntjänsterna i ordningen
Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive och sist Box.
Hade implementationen gjorts i en annan ordning, till exem-
pel att Box hade implementerats först, hade kanske resultaten
sett annorlunda ut. När Box implementerades hade väldigt
många olika problem redan stötts på, vilket gjorde att man var



förberedd på det mesta och visste vilka misstag som kunde
göras.

Tidsmätning
Tidsmätningarna gick till så att när ett problem upptäcktes
antecknades klockslaget. När då problemet var löst så an-
tecknades de klockslaget med, om det visade sig vara ett rele-
vant problem. Detta är inte helt felsäkert då det ibland kunde
dröja innan klockslaget antecknades. Vid dessa tillfällen fick
tiden som gått uppskattas fram, vilket kan leda till felaktiga
resultat. Detta var inte fallet de flesta gångerna, vilket gör att
resultatet fortfarande är tillförlitligt.

Utvecklingsdagbok
Utvecklingsdagboken var en bra resurs i detta arbetet. Denna
underlättade vid rapportskrivandet då resultatet var noggrannt
beskrivet. Eftersom frågorna som skulle besvaras, som nämns
i metodkapitlet, var formulerade på ett bra sätt förenklade
detta arbetet när resultatet skulle tolkas.

Källkritik
Källkritik har utförts genom att följa Broughtons exempel:
[3]

• Vem är författaren och vilken bakgrund har denne?

• Har författaren publicerat flera titlar inom ämnet tidigare?

• Har källan genomgått någon form av kvalitetsmässig
granskning? Ex. peer-review, recensioner?

• Finns det skäl att misstänka att författarna vill vinkla infor-
mationen till sin egen fördel?

• Vilken målgrupp vänder sig författarna till?

• Presenterar författarna egna, nya forskningsresultat (är tex-
ten en primärkälla)?

• Finns källor och referenser tydligt angivna?

• Hur aktuell/ny är publikationen?

Dessa punkter har varit riktlinjer när en ny källa har hittats.
För varje källa innebär det inte att alla punkter är uppfyllda,
men de bedöms ändå som trovärdiga.

Arbetet i ett vidare sammanhang
Skulle detta arbetet implementeras in i ett större företag så
skulle de kunna spara mycket tid och pengar. Vi räknar med
att det tar 20 sekunder att gå in på en moilntjänst hemsida,
ladda ner filen du vill ha, och sedan bifoga det i mailet. Säg
då att du ska ha tre stycken bilagor i varje mail, och du skickar
25 stycken om dagen. Räknar man på detta blir det 25 minuter
per arbetare på företaget. Är det då ett stort företag med 1000
anställda så blir den tiden väldigt relevant. Genom att istället
implementera detta arbetet kan den största delen av denna tid
sparas in, vilket resulterar i effektivare arbete för företag.

En annan aspekt är att om vi uppskattar att det skickas 100
miljarder email per dag, och att 25% av dessa innehåller minst
en bilaga. Skulle dessa istället innehålla en länk till en fil
istället för den faktiska filen, så skulle mailet skickas fortare,
det skulle bli mindre borttappade packet på internet, vilket

resulterar i snabbare hastigheter. Dessutom skulle alla servrar
kunna vara aktiva under en kortare period, vilket är bättre för
miljön.

SLUTSATS

Framtida arbete
För vidare arbete med denna studie så borde mobilplatfor-
marna prioriteras. Resultatet kan skiljas åt, då det är ett annor-
lunda API som ska användas för respektive molntjänst. Man
borde även ha flera utvecklare som implementerar alla olika
APIerna i olika ordning, för att se om samma problem fort-
farande uppstår.

Återkoppling till frågeställning
Frågeställning var alltså:

1. Vilka utvecklingsproblem uppstår vid implementation av
de olika molntjänsterna?

2. Hur kan dessa problem lösas?

Det största problemet som uppstod var att det inte gick att
öppna respektive molntjänsts filväljare i en iframe. Det var
en begränsning i deras API, och gick inte att lösa. Ett annat
stort problem som uppstod var att få tag i rätt nyckel för att
få använda molntjänstens API. Detta löstes genom att kolla
igenom dokumentationen och inse att nyckeln var felaktig.
Ett problem som hörde ihop med detta var att de angivna
domännamnet var fel, vilket resulterade i att nyckeln blev fe-
laktig. Det löstes genom sökning och sen testning av att ändra
domännamnet lite grann.
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