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SAMMANFATTNING
Många avancerade och komplexa system används idag run-
tom i världen och flera av dem är väldigt viktiga att de funge-
rar och fortsätter göra det. För att inte förstöra dessa system
så kan en dry-run användas om någonting behöver uppdateras
eller ändras. Med dry-run menas att en ändring aldrig händer
men att resultaten av ändringen kan visas på en skärm eller
förmedlas på något sätt. Det här arbetet undersöker om union
mount är en bra lösning för att implementera detta. Arbetet
visar att det finns möjligheter för att implementeras men det
finns en del problem som behöver lösas. Detta kan också bero
på vilket system man vill implementera det i.

INTRODUKTION

Motivering
Över hela världen i dag används oändligt många olika da-
torprogram för att utföra alla möjliga arbeten eller tjänster.
Många av dessa system är nödvändiga för att städer, indu-
strier, sjukhus, skolor m.m ska fungera. Då många system är
väldigt komplexa går det dock inte alltid att veta exakt vad
olika program kommer att utföra eller påverka. I dessa fall
kan det vara väldigt viktigt att köra ett så kallat dry-run test
där man får reda på vad som kommer att hända men ingenting
faktiskt exekveras eller appliceras. Det är därför också viktigt
att få mer information och kunskap inom detta område så att
olyckor och missar kan undvikas i framtiden.

Linköpings universitet (LiU) hanterar idag sina datorsystem
delvis med hjälp av Fully automatic installation (FAI). Det är
ett klassbaserat system för att installera, hantera och konfigu-
rera flera Linux system samtidigt [6]. FAI byger på ett antal
shell- och Perl-skript och maskinerna kan tillhöra flera olika
klasser. Beroende på vilka klasser maskinen tillhör så utförs
de olika uppdateringar administratören ställt in för klassen
och klassens olika skript körs för att underhålla maskinerna.

I dagens läge finns det ett kommando som administratörer kan
använda om de vill uppdatera en maskin genom FAI. FAI är
dock ett komplicerat klassbaserat system och det är inte alltid
lätt att veta vilka ändringar som kommer att göras och vil-
ka program som installeras eller tas bort. Om fel information
hamnar på datorn kan detta betyda att den måste installeras
igen manuellt vilket tar tid och betyder att ingen kan använda
den under tiden. I värsta fall händer detta på många datorer
samtidigt. Att installera om dem tar då väldigt lång tid om
det är väldigt många datorer som ingår i systemet vilket det
gör på LiU. Här är det då lämpligt att kunna köra en dry-run
så att administratören som sköter systemet faktiskt vet exakt
vad som kommer att hända innan en uppdatering görs. Då
vet administratören om detta är det han verkligen vill göra
och på så sätt går det att se om det finns något problem med

uppdateringen. Det kan också hjälpa till med uppkommande
problemet som då går att undvika innan de sker.

Om dry-run funktionalitet kan implementeras med union
mount skulle det vara ett väldigt smidigt sätt att implementera
detta då en union mount inte är särskilt svår att göra. Det kan
då förhoppningsvis också användas till dry-run kommandon i
andra system. Det finns också en möjlighet att det inte kom-
mer att fungera och då kan förhoppningsvis informationen i
detta arbete svara på varför och kunskapen förhoppningsvis
tillämpas på ett annat ställe. Därför är det också viktigt att ta
reda på vilka nackdelar som finns med union mount.

Syfte
Målsättningen med detta examensarbetet är att utforska FAI
och möjligheterna att implementera en dry-run funktionali-
tet med hjälp av union mount. Det kommer att bygga på ett
antal bash- eller python-skript då FAI är uppbygt av skript.
Det är i mån av tid som denna funktionalitet kommer att im-
plementeras och tanken är att få en förståelse av hur det kan
appliceras på FAI men även att kunna ta denna kunskap till
andra system.

Frågeställningar
• Går det att implementera dry-run funktionalitet med hjälp

av union mount?

• Finns det problem med att använda sig av union mount?

Avgränsningar
Arbetet kommer att utföras i en testmiljö specifikt skapat
för detta arbete. FAI kommer inte att utvärderas utan är ba-
ra ett medel för att nå målet. Inget färdigt system kom-
mer heller att finnas utan arbetet syftar bara till att besvara
frågeställningarna.

TEORI
Automatisk eller obevakad installation (unattended installa-
tion) är ett sätt att underlätta för systemadministratörer då
samma mjukvara ska installeras på flera olika maskiner [11].
Det blir mindre jobb för administratören och kan också le-
da till mindre olikheter mellan installationerna [9]. Program
såsom Ninite och Silent Install Builder är exempel på pro-
gram som används för att installera mjukvara på Windows
klienter. Windows Installer är Microsofts egna installations
verktyg och går att använda för att installera och underhålla
Windows system på flera maskiner utan att behöva gå igenom
menyer och dylikt [18]. Det finns också funktioner som De-
bian Installers Preseed som används för att svara på frågorna
som ställs under installationen. Då kör installationen helt av
sig självt och på så sätt behöver en system administratör lägga



så lite tid som möjligt på att installera mjukvaran. Fully auto-
mated installation är ett sådant system.

Fully automated installation
Fully automated installation är ett system, skapat av Thomas
Lange, Kerim Gueney och Michael Prokop, för att installera
och konfigurera Linux datorsystem [8] och har en guide onli-
ne med mycket information om systemet [7]. Det är ett skal-
bart system och är uppbyggt på framförallt shell- och Perl-
skript men det går att använda sig av andra skriptspråk för
att konfigurera systemet. För att FAI ska fungera behövs en
FAI-server som FAI-klienterna kan prata med för att installera
operativsystemet och konfigureras. Man kan sedan med hjälp
av skript skapa planer på servermaskinen som bestämmer
över vad som ska installeras och konfigureras på maskiner-
na. En FAI-server sätts upp så att FAI-klienten kan använda
sig av root filsystemet från servern genom NFS (Network Fi-
le System). Sedan körs skripten som först skapar hårddisks
partitioner efter det skapas filsystemen och sedan installeras
mjukvaran enligt planen som skapats på servern. Om man har
angett konfigurationer för det nyinstallerade systemet körs
skript för att konifgurera maskinen och till sist startas ope-
rativsystemet från den lokala hårddisken. Den viktigaste kon-
figurations filen för FAI är fai.conf filen.

Det är ett klassbaserat system med vilket menas att varje FAI-
klient har en eller flera klasser. Servern vet då vad som gäller
för de olika klasserna och de olika klienterna kommer att bli
tilldelad information som stämmer med deras klasser. I varje
maskin med FAI finns en fil som heter FAI CLASSES, den
innehåller information om vilka klasser maskinen tillhör och
skapas när FAI installeras. Denna filen kommer att användas
senare för att verifiera tester.

FAI har en funktion som kallas softupdate som är till för att
uppdatera maskinerna som använder sig av FAI utan att in-
stallera om allting. Detta kommando hoppar över partitio-
nerings delen och går direkt på att installera och uppdatera
mjukvara. Vanligtvis definierar softupdate inte om maskinens
klasser men genom att sätta en flagga med kommandot kan
även den updateras. FAI sparar också loggfiler på alla upp-
dateringar eller andra kommandon som körs. Dessa finns att
titta på i /var/lib/fai/HOSTNAME.

Oracle VM Virtual Box
En virtuell maskin är när man i en dator skapar en miljö där
det går att installera och köra ett annat operativsystem inuti
det operativsystem som redan körs. Det är som att simulera
en dator i en dator. Det går även att simulera flera datorer i
en och samma dator vilket är smidigt och kost effektivt om
man inte har tillgång till andra system. Med dessa virtuella
maskiner kan man göra allt som man kan med en vanlig dator.
Det går också att koppla ihop flera virtuella maskiner i ett
virtuellt nätverk eller att koppla upp dem mot internet genom
värddatorn.

Oracle VM Virtual Box är ett program som tillåter en
användare att skapa flera virtuella maskiner som kan kommu-
nicera med varandra. Till detta arbete kommer en enkel konfi-
guration av Virtual Box med Ubuntu 14.10 och FAI installerat

användas för att utforska och testa möjligheterna för en dry-
run. Det finns såklart andra alternativ till Virtual Box [4] men
Virtual Box har valts för att det är ett väldigt lättillgängligt
program och det går snabbt att sätta upp flera virtuella system
som är kopplade till varandra på samma host. Det är också
välanvänt så det går snabbt att hitta information på internet
om det.

Union mount
Union mount [13] är ett sätt att hantera filsystem där man får
två eller flera filsystem/kataloger att se ut som ett, även om
de fysiska platserna för innehållet är separerade. För att im-
plementera detta finns det ett antal olika filsystem. Några ex-
empel är OverlayFS, aufs och UnionFS [20]. Under en union
mount är det i de flesta fallen så att det finns ett filsystem som
har högre prioritet. Vad som menas med det är att det högre
prioriterade filsystemet får både läsas i och skrivas till medan
resten av filsystemen bara går att läsa ifrån. Detta betyder att
alla ändringar som görs kommer fysiskt att hamna i endast ett
av filsystemen. Om det finns filer med samma namn i flera av
filsystemen så kommer filen som ligger i det högst prioritera-
de filsystemet att visas. Detta betyder dock inte att den andra
filen är borta utan den är bara dold och kommer tillbaka igen
när union mounten tas bort.

Union mount används ofta till att visa filer som ligger på olika
platser i samma katalog. Om det till exempel finns flera CD-
enheter på en maskin kan en union mount göras och det går
då att se datan från skivorna i samma katalog. Det kan också
användas bara för att förenkla för användare av ett system
då datorer ofta lagrar filer som hör till samma program på
olika ställen. Det finns även flera andra användnings områden
[19, 21].

Python
Python är ett av de mer populära interpreterade
högnivåspråken som används idag [16]. Språket började
utvecklas och designas av Guido van Rossum men idag
sköts språket av Python Software Foundation. Språket går
också bra att skriva skript med då det är väldigt lättläst,
lättillgängligt och har ett bra standard bibliotek [5]. Python
är också ett interpreterat språk så det är väldigt lätt att testa
saker då det inte behöver kompileras varje gång. Som språk
för arbetet har Python valts på grund av anledningarna
som nämndes ovanför men också för att FAI implementa-
tionen som finns idag på LiU också använder sig av flera
Python-skript. Detta gör att hela systemet i sig blir mer
sammanhållet och det kan också finnas möjlighet att lära
sig av de redan existerande skripten. Bash-skript var också
något som övervägdes men de blir lätt komplicerade att läsa
och det är svårare att få in mer avancerad funktionalitet i ett
Bash-skript.

RELATERADE ARBETEN
Här kommer en del relaterade arbeten att presenteras och dis-
kuteras.

Det arbete som bäst relaterar till detta är ett arbete av
Charles P. Wright, Jay Dave, Puja Gupta, Harikesavan
Krishnan,David P. Quigley, Erez Zadok, och Mohammad



Nayyer Zubair som utfördes år 2006 [19]. Arbetet handlar
om Unionfs och dess olika användnings områden samtidigt
som de försöker behålla Unix semantiken. De nämner i rap-
porten att Unionfs är lämpligt till snapshotting vilket fungerar
väldigt likt den dry-run som detta arbete ämnar undersöka.
Det fungerar så att allt nytt som installeras efter att en snap-
shot är tagen hamnar på en egen plats i systemet. Systemet
funkar då som om man hade installerat det vanligt men ef-
tersom alla de gamla filerna finns kvar och de nya är på en
separat plats fysiskt så går det lätt att ta bort ändringarna som
gjordes. Detta är bra om systemet inte skulle fungera eller om
administratören ångrar sig. Skillnaden med detta arbete är att
de inte riktigt utvecklar konceptet vidare och att i en dry-run
behöver inte det som ska installeras någonsin fungera. Det är
dock ett bra ställe att få inspiration ifrån.

Ett annat arbete [21] fokuserar mer på själva filsystemet och
hur det fungerar och dess nackdelar. Detta förklarar bättre hur
union mount fungerar då författarna går in mycket djupare i
unionfs och även andra filsystem.

Det finns självklart flera olika program man kan använda för
att sätta upp virtuella miljöer. Ett arbete som använts för att
ta reda på mer och lära sig om dessa är utfört av Peng Li
[12]. Denna rapport talar om skillnaderna mellan VMware
och Virtual Box utifrån erfarenhet och studier i form av olika
IT kurser där dessa verktyg har använts. Författaren säger att
VMware har ett större utbud av olika funktionaliteter och att
det är ett stabilt system men att det tar mycket kraft på datorn.
Det kostar dessutom pengar att använda sig utav det. Virtual
Box däremot är gratis och påstås i texten inte ha lika mycket
olika funktioner då det är ett relativt nytt verktyg. Dock tar
det mycket mindre minne vilket är bra när man vill använda
sig utav flera virtuella maskiner under samma värddator. Det
är också detta arbete som en stor del av valet att använda sig
utav Virtual Box har kommit ifrån.

I arbetet kommer felloggar att skapas beroende på vilka pro-
blem som stöts på under arbetet. Ett arbete som inspirera-
de till detta är skrivet av Felix Salfner och Steffen Tschirp-
ke [14]. Salfner och Tschirpke går mycket djupare in på fel-
loggar och hur man kan få ut bra data ifrån dem genom att
presentera flera olika algoritmer. Detta arbete går inte lika
djupt in på detta men det skulle vara intressant att försöka
använda sig utav felloggar under utvecklingen och testerna
av arbetet för att se om det kan hjälpa till lika mycket som det
gör i datorer.

METOD
Detta kapitel kommer att grundligt gå igenom hur arbetet har
lagts upp och utförts.

Lösningsförslag
Det första som gjordes under arbetets gång var att komma på
förslag för att lösa uppgiften. En grundidé om hur uppgiften
kunde lösas togs fram och den har sedan optimerats för att
specifikt passa FAI. Grundidén har dock utvärderats på egen
hand då den är mer generell och kan möjligtvis appliceras på
mer än bara FAI.

Den grundläggande tanken var att använda sig av union
mount och lägga ett nytt tomt filsystem ovanpå det nuvaran-
de för den maskin som ska uppdateras. Detta betyder att det
ser ut som ett filsystem då det egentligen är två stycken på
olika platser fysiskt sett. Det nya filsystemet är sedan priori-
terat över det gamla så att data bara kan skrivas till det nya
och tomma filsystemet. Efter att en uppdatering har körts så
kommer all ny data som hämtats och installerats att ligga i det
nyare filsystemet. Det går då enkelt att kolla igenom detta och
se vad som har installerats.

Denna metod fungerar dock inte om filer tas bort då de filerna
inte finns där programmet får skriva. Detta kan lösas genom
att istället för att använda sig av ett tomt filsystem så gör man
en kopia av det existerande filsystemet och lägger det över det
nuvarande. Då kan man sedan jämföra båda filsystemen efter
en uppdatering och se skillnaden mellan dem.

FAI använder sig av aptitude för att hämta paket när den utför
uppdateringar. Aptitude har en flagga för att köra en simule-
ring. Detta är samma sak som ett dry-run läge och om det går
att lägga till den flaggan till uppdateringen så kommer myc-
ket tid att sparas då paketen inte installeras på riktigt och inte
behöver hämtas. Under en uppdatering använder sig FAI även
av loggfiler där det står vad som hänt under uppdateringen.
En idé är att göra som i de övre metoderna men sedan bara
kolla i loggfilerna och genom dessa få reda på vad som har
ändrats. Det betyder att union mounten bara används för att
inte blanda filerna så att inget på systemet faktiskt ändras.

Utveckling
En dagboksstudie kan användas till att få fram både kvalitativ
och kvantitativ data beroende på utformningen och de är dess-
utom välutforskade i flera områden [1–3,15]. Dagboksstudier
använder sig dock ofta av flera personer vilket inte är fallet
i denna studie. En liknande metod med olika loggar kommer
därför att användas istället. Med loggarna kan utvecklaren lätt
och snabbt titta på olika delar av arbetet och det går enkelt att
sammanställa informationen om loggarna har en bra struktur
som i en dagboksstudie. Utvecklingen av implementationen
kommer att utföras av en student som går IP programmet på
Linköpings universitet. Under utvecklingens gång, efter varje
arbetsdag, har loggar skapats innehållande viss information
om utvecklingen. Det som ska skrivas för varje arbetsdag är:

• Datum, starttid och sluttid

• Kort beskrivning av dagens arbete

• Vad som planeras göra nästa dag

En till del tillkommer om något större problem har stöts på
med någon implementation. Detta ska då också ingå i loggen:

• Beskrivning av problemet och hur det uppkommer

• Konsekvenser av problemet

• Lösning eller lösningsförslag till problemet

Loggen är utformad så att det ska gå fort att skriva den då
denna logg framförallt är till för att utvecklaren lätt ska kun-
na följa med i arbetet. Den kommer dock att ge bra informa-
tion om problemen men också hjälpa till med att predicera



implementationstider för att lättare kunna prioritera arbetet.
Det kanske till och med går att undvika kommande problem
med hjälp av loggarna.

Problem
Problem som uppstår under utvecklingens gång behöver han-
teras så fort som möjligt för att inte hindra utvecklingen. Inom
datateknik och systemadministration används felloggar myc-
ket för att hantera problem och ta reda på vad som är fel. Det
görs också mycket forskning kring detta område [10, 14, 17].
Tanken är att ta denna metod och försöka föra över det ma-
nuellt under utvecklingen. Alltså om något problem uppstår
kommer en motsvarande logg att skrivas där det går att få
relevant information om problemet. Denna information kan
då användas till att lösa problemet och förhoppningsvis andra
liknande problem. Här beskrivs den modell som använts för
att ta hand om problemen.

Om det finns fler problem ska dessa först rangordnas med av-
seende på konsekvenserna av problemet. Desto grövre konse-
kvenser ett problem har desto högre upp i listan ska det pla-
ceras. Problemet högst upp i listan är det som ska lösas först.
Det första som görs är att problemets logg läses. Där kan
det finnas tips till problemet och problemet kan även förstås
bättre. Efter detta ska problemet försöka lösas och därefter
utvärderas med en ny logg som ser ut på följande sätt:

• Datum

• Beskrivning av problemet

• Lösning av problemet

Testmiljö
Som testmiljö har två stycken virtuella 32-bitars Ubuntu
14.10 system sats upp med hjälp av Virtual Box. De två ma-
skinerna kallas Faiserver respektive Faiclient. Faiserver har
en dns server konfigurerad till det virtuella nätverket så att
den delar ut adresser till systemen och så att de kan prata med
varandra. Både Faiclient och Faiserver är dessutom koppla-
de genom NAT till internet då FAI behöver internetuppkopp-
ling för att hämta hem ny programvara när uppdateringar
görs. På Faiserver har sedan fai-quickstart paketet installerats
och konfigurerats enligt exempel från FAI-dokumentationen.
Faiclient har då motsvarande paketet för klienter vilket är fai-
client paketet. Faiclient är sedan konfigurerad så att den vet
hur den kan ta kontakt med Faiservern genom att ändra i fi-
len fai.conf på Faiclient maskinen. Aptitude paketet behövde
också hämtas och installeras på Faiclient då det används av
FAI och inte kommer med Ubuntu 14.10.

Testning
Här beskrivs de tester som utfördes för att försöka svara på
frågeställningarna.

FAI
För att först testa att FAI fungerade korrekt så kördes detta
kommando på Faiclient maskinen

f a i −N s o f t u p d a t e

Figure 1. Illustration av hur overlayfs fungerar

Softupdate är ett kommando som används för att uppdate-
ra klienter i enlighet med serverns konfigurationer. I vanliga
fall så uppdateras inte klientens egna klasser men genom att
använda -N flaggan så kommer även filen FAI CLASSES att
skapas på nytt. Genom att ta bort eller ändra i klassfilen på kli-
enten går det sedan att se om klassfilen genereras igen vilket
betyder att det fungerar. Det finns även loggar som genereras
av FAI under uppdateringen för fel. Under körning av kom-
mandot och då loggarna tittades igenom märktes att aptitude
kommandona inte fungerade. Det visade sig att aptitude inte
fanns installerat på maskinen så det åtgärdades då och kom-
mandot testades igen och fungerade utan några nämnvärda fel
i loggarna eller resultaten.

Union mount
Union mount testades också först enskilt för att minska att
några problem skulle uppstå. Detta testades genom att ska-
pa tre stycken kataloger på klient maskinen under en tem-
porär katalog i hemkatalogen. Dessa kataloger mountades se-
dan med overlayfs för att skapa en union mount.

mount − t o v e r l a y f s −o l o w e r d i r =tmp / k a t 2
, u p p e r d i r =tmp / k a t 1 o v e r l a y f s tmp / k a t 3

Är kommandot som användes till detta. Figur 1 är ett exempel
på den union mount som används i testen. Enligt kommandot
har kat1 blivit högst prioriterad medan kat2 är lägre priorite-
rad. Kat3 visar alla filer ifrån både kat1 och kat2 vilket repre-
senteras av den gröna och den blåa filen. Den röda filen visar
hur det ser ur när man skapar en fil i kat3 och vart den hamnar
fysiskt.

Härefter testades det dels genom att skapa två textfiler med
samma namn i både kat1 och kat2. Dessa två filer heter
text.txt och innehåller siffrorna 1 respektive 2 beroende på
vilken katalog de ligger i (1 för kat1 och 2 för kat2). I kat3
skapades också en textfil text3.txt. Text3.txt kan liknas med
den röda filen i figur 1. Det är en ny fil som skapas i ka-
talogen där union mounten ägt rum. Om kat3 öppnas finns
både text3.txt där och text.txt. I text.txt kan siffran 1 ses.
Öppnas kat1 så finns även samma filer som i kat3 då det är
den prioriterade katalogen och kat2 inte innehåller någon fil
som kat1 inte har. Härefter raderas text.txt i kat1 och då un-
dersöks om innehållet har ändrats i kat3. Efter testet innehöll



Figure 2. Skärmdump av katalogerna efter testet

kat1 text3.txt och kat2 innehöll text.txt medan kat3 hade båda
filerna.

En annan sak som testades är att radera en fil som ligger i den
lägre prioriterade katalogen genom union mount katalogen. I
detta fallet att ta bort någonting som fysiskt ligger i kat2 men
ta bort det genom kat3. För detta skapades en textfil text2.txt
som lades i kat2 och sedan kördes remove kommandot i kat3
på filen som då också visas där tack vare union mounten. Då
skapas en ny fil med samma namn i kat1 som representerar att
filen tagits bort. När allting hade testats såg katalogerna och
filerna ut som i figur 2.

Anledningen till att overlayfs valdes till detta är främst ef-
tersom det redan följde med Ubuntu 14.10 och redan fanns
för användning i de virtuella maskinerna.

FAI dry-run
När båda metoder skulle slås ihop så behöver man veta vilka
mappar som FAI vill använda sig av då det är dessa som ska
union mountas. De kataloger som användes till detta var

/ v a r / l i b / f a i
/ v a r / l o g / f a i / f a i c l i e n t

Den första katalogen innehåller konfigurations filer från ser-
vern och en lista med de klasser som klienten tillhör. And-
ra katalogen är där FAI lägger sina loggar om uppdateringar.
Två stycken kataloger faitmp och logtmp skapades också i
Faiclients hemkatalog för att ingå i union mounten. Dessa två
är tänkta att användas som de prioriterade katalogerna där all
ny data hamnar.

En viktig sak att tänka på är att union mounten är lite an-
norlunda i testet som hade tre kataloger. Tanken är att fånga
upp det som läggs i en katalog i en annan så det finns alltså
bara två kataloger att jobba med. Innan union mounten ska-
pas har filen FAI CLASSES ifrån /var/lib/fai/valts ut som test
fil då vi vet att den kommer att ändras med kommandot som
användes i FAI testet. FAI CLASSES öppnades med en tex-
teditor och innehållet byttes ut till “OLD FILE”. De två kom-
mandon som sedan använts för att skapa union mounten ser
ut så här.

mount − t o v e r l a y f s −o l o w e r d i r = / v a r / l i b /
f a i , u p p e r d i r = / home / f a i c l i e n t / f a i t m p
o v e r l a y f s / v a r / l i b / f a i

mount − t o v e r l a y f s −o l o w e r d i r = / v a r / l i b /
f a i / f a i c l i e n t , u p p e r d i r = / home / f a i c l i e n t /

logtmp o v e r l a y f s / v a r / l o g / f a i / f a i c l i e n t

Nu har union mounten skapats för både konfigurationskata-
logen och för katalogen med loggfiler. Efter detta körs sedan
uppdaterings kommandot i FAI.

f a i −N s o f t u p d a t e

Efter att uppdateringen skett felfritt kan union mounten tas
bort med hjälp av umount kommandot. Det som redan låg i
/var/lib/fai/innan uppdateringen kommer då att ligga kvar där
medans det som skapades eller lades till genom uppdatering-
en ska finnas i den högre prioriterade /home/faiclient/faitmp/.
De umount kommandon som kördes var.

umount / v a r / l i b / f a i

umount / v a r / l o g / f a i / f a i c l i e n t

Därefter öppnades både faitmp katalogen och original kata-
logen och innehållet i FAI CLASSES filen jämfördes. Under
jämförelsen filen som låg i /var/lib/fai/visade “OLD FILE”
medan den som låg i faitmp såg ut som original filen innan
den ändrades. Filen såg ut på följande sätt istället.

DEFAULT
LINUX
I386
FAIBASE
DHCPC
GRUP PC
f a i c l i e n t
LAST

Till sist kollades informationen i loggfilerna i logtmp katalo-
gen upp så att nya loggfiler hade kommit där och inga äldre
fanns. Dessa stämde också överens med uppdateringen som
gjordes precis innan.

RESULTAT
Detta kapitel tar upp resultatet av testerna och ämnar hjälpa
till med att svara på frågeställningarna.

Union mount
Det första som skådas genom testerna är att med en union
mount fungerar filsystemet som en slags sil. Tänk att filsyste-
men ligger ovanpå varandra med unionen av båda filsystemen
överst (i detta fall original filerna) och den nya tomma filen
(den högre prioriterade) ligger under som i figur 1. Om en
uppdatering då gör så att nya filer kommer in ovanifrån och
liksom regnar ner på filsystemet så kommer alla filer som är
likadana att fastna i det övre filsystemet och alla nya filer som
inte finns kommer bara att falla igenom. Man skulle kunna
likna det som ett träsk snarare än en sil. Det viktiga här är
dock att dessa två filsystem sedan kan separeras och analyse-
ras var för sig. Om detta gjordes skulle det vara väldigt lätt
att jämföra de olika filerna och hitta skillnader. Dessa skillna-
der skulle sedan behöva visas på skärmen och kan sedan helt
enkelt kastas bort då alla original filer är i samma skick som
innan några ändringar. Som om inget alls har hänt.



Figure 3. Resultat av test med två filer som har samma namn

Under testet så fungerade det bra att komma åt alla filer ifrån
kat3. Allt förutom den gömda filen som låg i kat2 kunde
öppnas och undersökas igenom kat3. Det gick också bra att
komma åt filerna genom de två kataloger vilka union mounten
skapades med. Det mest intressanta resultatet med detta test
är genom att testa radera en fil genom union mount katalogen
som fysiskt låg på den lågt prioriterade katalogen så skapa-
des en ny länk till den filen i den högt prioriterade katalogen.
Detta är filen med rött namn i figur 2. På detta sätt behöver
man inte bry sig om filer tas bort eller läggs till. Allting syns
i en enda katalog vilket gör att det fungerar väldigt bra för en
dry-run implementation.

Ett annat intressant resultat av testet är när två filer med sam-
ma namn existerar i olika kataloger. Det verkar som att uni-
on mounten själv måste få reda på att en fil inte finns för att
ersätta den. I testet så användes två stycken filer med namnet
text.txt. När den högre prioriterade tagits bort från sin egen
katalog så visades den fortfarande i union mount katalogen
tills det att man försökte ta bort den därifrån också. Det ver-
kar då som att den på något sätt upptäckte att filen inte fanns
och då letade efter en ny fil att ersätta den med. Det här är
dock snarare ett problem för en dry-run implementation då
det kan vara svårt att veta vilken fil som visas i liknande situ-
ationer. Det vill säga när två filer med samma namn existerar
och den högst prioriterade tas bort. Här är det väldigt viktigt
under en dry-run att rätt filer läses av så att fel information in-
te ges ut. Detta betyder att man måste vara väldigt noggrann
med i vilken ordning man läser av och tar bort filer när dry
run ska implementeras.

Testet
Det finns flera saker att lära sig från testets resultat men också
saker som uppkom under testets gång. Eftersom det hela tes-
tades utanför FAI visar detta på att det går utmärkt att använda
sig av union mount för att dölja originalfilerna och lägga de
nya uppdaterade filerna i en egen katalog utan att FAI behöver
bry sig om det. Detta går att se framförallt på exemplet med

FAI CLASSES då original filen ligger kvar även efter upp-
dateringen då union mounten har fångat upp filen istället och
ingenting i originalet har ändrats. Det här tyder också på att
det går bra att använda union mount för dry-run även i andra
system och inte bara till FAI.

En stor nackdel med union mount och speciellt för en dry-run
implementation är att för att få detta beteende måste man först
veta vart och med vilka delar av filsystemet man vill skapa en
union mount. För att ge ett exempel så under testet ändrade
FAI på mer ställen än bara de som ingått i union mounten.
Under uppdateringen installerades enligt loggar och utskrifter
ifrån kommandot flera paket med hjälp av aptitude. För att
hantera detta korrekt med ett overlay filsystem så måste man
först vara säker på vart paketen kommer att installeras och
då också vilka paket det är. Då målet med en dry-run är att
inte behöva ha denna information utan att få fram den så är
detta ett stort problem. Här behöver man hitta en egen lösning
beronde på vilket system man vill implementera dry run i. Det
kanske till och med inte behövs alls om man faktiskt vet exakt
vart i filsystemet man vill fånga upp filer.

Testet och union mounten använde sig bara utav två kataloger
med den nyskapade katalogen som högst prioriterad och FAI
katalogen som både den lägre prioriterade och som katalo-
gen där filerna samlas. Eftersom union mounten skapades på
detta sätt betyder det att när väl union mounten är gjord kan
det finnas filer som är helt gömda för användaren för att de
har för låg prioritet. Dessa filer går inte att se i union mount
katalogen då det finns en högre prioriterad fil i den nya ka-
talogen. De går också inte att se i den lägre prioriterade ka-
talogen eftersom den är samma som union mount katalogen.
Det är alltså viktigt att tänka på i vilken ordning som union
mounten skapas och tas bort och vad som händer däremellan
så att inga filer försvinner eller framförallt avläses fel.

DISKUSSION
Här kommer samtliga delar av rapporten att diskuteras och
analyseras.

Union mount
Med avseende på frågeställningarna var det mycket intres-
santa observationer som kunde göras angående union mounts
möjlighet att användas till dry-run. Testerna har fungerat
väldigt bra i att visa att union mount skulle kunna användas
till att implementera dry-run och dessutom visat på union
mounts nackdelar.

Det var först oklart om det skulle fungera lika bra om någon
fil togs bort ifrån systemet. Resultatet från testet med union
mount och de olika katalogerna tyder dock på att det också
går att hantera på ett väldigt smidigt sätt. Som tidigare nämnts
i testet när man försöker ta bort en fil från union katalogen så
skapas det istället en fil i det högst prioriterade filsystemet
och det är ingenting annat som händer. För att vara mer exakt
är det en länk till en overlay-whiteout som skapas men den
beter sig väldigt likt en fil som inte finns. Detta betyder att
man inte behöver göra några undantag för borttagna filer. De
kan hanteras precis som de andra filerna då allting ligger i
det högre prioriterade filsystemet. Både filer som är nya och



filer som har raderat syns och samma metod som nämnts ovan
skulle kunna implementeras för att få till ett dry-run läge.

Nackdelar med union mount är såklart också något som har
visat sig under arbetets gång. En stor nackdel med att använda
sig av union mount är att den måste appliceras på filsyste-
men innan filerna ändras. Vad detta betyder är att i system där
administratören inte är säker på vart filer kommer att hamna
(som i FAI) går det inte att enskilt använda denna metod om
man inte lägger en union mount i root som innehåller alla filer
i en dator. Då blir det däremot problem med vart det högre pri-
oriterade filsystemet ska ligga. Det kan ju inte ligga i sig självt
för det förstör hela idén med att kunna sära på filerna senare.
Det skulle däremot kunna fungera om man kan lägga det på
en annan hårddisk då det finns mer plats än i root. I detta fall
skulle det dock kunna bli en processorkraftligt väldigt kost-
sam operation och beroende på användningsområde kanske
en säkerhetskopiering eller liknande skulle kunna komma på
tal.

När en union mount görs på till exempel två kataloger som i
exemplet och saknar en tredje katalog så betyder detta att om
det finns fler filer med samma namn i båda kataloger så kom-
mer den ena överskugga den andra filen helt om de är olika.
Eftersom i union mount katalogen så kommer först och främst
filer från den högst prioriterade katalogen visas och den lägst
prioriterade katalogen är samma katalog som union mount
katalogen. Detta gör att när två filer har samma namn visar
union katalogen den ifrån den högst prioriterade katalogen.
Vanligtvis går det då att kolla i den lägre prioriterade katalo-
gen men eftersom den är samma som union mount katalogen
och den katalogen visar filen från den högre prioriterade är
så inte fallet. Det är alltså viktigt att köra umount och ta bort
union mounten innan de båda katalogerna jämförs.

Fully automatic installation
Efter att ha analyserat fördelarna och nackdelarna med uni-
on mount vekar det inte vara en särskilt smart idé att bara
använda sig av union mount för att skapa ett dry-run läge till
FAI. Eftersom det är osäkert vart exakt alla nya filer kommer
att hamna i en FAI uppdatering så behövs en annan metod
som ett komplement. Filerna som man inte kan veta var de
kommer att installeras är framförallt ifrån hämtandet av nya
paket vilket görs med hjälp av aptitude kommandot. Detta
kommando har en flagga som kan sättas för att köra i dry-run
läge. Då kommer ingenting att installeras utan det som skulle
ha installerats kommer bara att visas på skärmen. En lite dju-
pare grävning in i FAI så märker man dock att aptitude inte
används direkt i deras skript. Det kallas först på ett Perl-skript
som hjälper till och kör själva aptitude kommandot själv. Det
finns dock en liknande flagga till detta skript som skulle kun-
na användas för att få samma resultat.

För att få ett fungerande dry-run läge i FAI så behöver man
noga ta reda på vart var sak ska göras. Vad som menas med
detta är att FAI har flera olika rutiner som körs beroende på
vilket kommando man skriver och dessa rutiner består också
av ännu mindre rutiner. Det kan därför bli svårt att, med tan-
ke på den tidigare diskussionen, få allting att exekvera i rätt
ordning och på rätt plats. Det borde dock vara mycket möjligt
att genomföra given viss tid.

Figure 4. En sida av dagboken

En annan idé till att implementera dry-run i FAI är att strunta
i alla filer förutom loggfilerna. Genom att bara titta på de se-
naste loggfilerna och jämföra detta med all data eller de logg-
filer som fanns innan t.ex. en uppdatering gjordes kan det vara
möjligt att utvinna all nödvändig information för en dry-run.
Här behövs dock mera insatt kunskap om loggfilerna för FAI
för att kunna söka reda på de viktiga delarna av loggfilerna
och även för att hitta motsvarande filer som redan finns vilket
detta arbete inte gör.

Metod
Lösningsförslag togs först fram för att sätta en inriktning på
arbetet. De har varit till stor hjälp i arbetet då de har gått att
följa en slags röd tråd under arbetets gång. I och med att arbe-
tet utfördes har de också hjälpt till med att sätta funderingar i
huvudet eftersom det är lätt att ifrågaställa dem och jobba uti-
från förslagen. Anledningen till att de har tagits med i rappor-
ten är just tack vare detta. Lösningsförslagen har också hjälpt
till mycket med diskussions kapitlet och det är intressant att
gå tillbaka och titta på dem.

Dagboken har inte alls varit lika hjälpsam som det hoppades
att den skulle vara. En stor anledning till detta kan vara att
arbetet började i en riktning med dagboken men en bra bit
in i arbetet så ändrades uppgiften och frågeställningen. Det
bestämdes att metoden skulle behållas då den redan påbörjats
och inte tog för mycket arbetstid. Det känns dock som att
detta arbete inte passade lika bra att föra en dagbok till. Ett
mera utvecklings orienterat arbete hade passat bättre in på
denna utvecklings metod. En annan möjlighet är att de större
problem som tas upp i dagboken kan tolkas olika beroende
på vem som utför arbetet och därför är det möjligt att det kan
ha sett annorlunda ut om någon annan utförde det. Dagboken
har dock hjälpt till mycket med att påminna vad som redan har
gjorts och vad som bör göras. Om arbetet gjordes igen skulle
en dagbok bara ha använts på sidan av men inte försökt bli en
lika stor del av arbetet som det först var tänkt i detta arbete.
En dagbok rekommenderas dock för utvecklarens skull.

Problemloggarna lider lite av samma problem som dagboken
gjorde men framförallt här så passade det inte alls lika bra till
arbetet efter att inriktningen hade ändrats. Det första arbetet
var mer inriktat åt utveckling och kodning men då uppgif-
ten ändrades och tiden inte var tillräcklig så blev det mer ett
analytiskt och studerande arbete. Dessa loggar har därför in-
te alls haft samma funktion som tanken var från början och



loggarna är mest om, till arbetet, orelaterade problem såsom
problem med Virtual Box eller andra delar av miljön som mer
än sällan berodde på oerfarenhet än något riktigt fel. Loggar-
na är också skrivna för hand vilket gör det svårare att jämföra
dem med dator genererade felloggar. Det finns mycket tekni-
ker bakom felloggar i datorer för att få ut så mycket och bra
data som möjligt ur dem [10]. De loggar som skrivits i detta
arbete saknar detta då de är skrivna manuellt. Det är också
väldigt mycket mindre data än vad man brukar se från fellog-
gar så det går bara att läsa av loggarna normalt.

Dagboken och loggarna överlappade lite mycket under arbe-
tets gång. Det kan vara för att det fanns en problem del i dag-
boken också vilket gjorde det ännu mera otydligt vart saker
skulle skrivas ner. Om liknande metoder ska användas igen
är det bättre att bara använda sig utav en av dem. Dagboken
verkar då vara ett bra val eftersom den visade sig vara me-
ra hjälpsam än problemloggarna. Som sagt innan så är det
dock möjligt att detta beror på att de överlappade en del i sitt
användningsområde.

Virtual Box
Testmiljön med Virtual Box har funkat riktigt bra när den väl
fungerade och i framtida arbeten skulle Virtual Box definitivt
övervägas. Det är i vanliga fall ganska svårt att få tillgång till
flera stycket maskiner och samtidigt få göra vad man vill med
dem. Det hade varit svårt att utföra arbetet utan att få någon
utrustning om Virtual Box inte hade använts.

Med det sagt så har det under arbetets gång funnits lite pro-
blem med maskinerna som har sinkat lite på tiden. Mycket
här kan också bero på oerfarenhet och att maskinerna kördes
på en Arch linux maskin vilket kan ha gjort att det var mer
saker som behövde göras manuellt än om det skulle körts på
till exempel en Ubuntu eller ett annat system som det finns
officiella versioner till. Det skulle också vara intressant att ut-
forska andra program som kan skapa virtuella miljöer. Virtual
Box och VMware är till exempel olika på flera sätt [12]. Det
finns möjligheter att olika program kan ge olika resultat myc-
ket beroende på hur de används. Det kan vara en bra ide att
lägga tid på att hitta rätt verktyg om man vill använda sig av
virtuella miljöer.

En virtuell miljö är dock inte samma sak som ett riktigt sy-
stem och testerna har utförts på ett helt nyinstallerat FAI-
system. Det kan självklart finnas flera andra faktorer som
skulle ha ändrat resultaten om det hade testats på en instal-
lation och ett nätverk som är mer aktivt och mer komplice-
rat med egna unika skript och inställningar. Ett bättre resultat
och en bättre förståelse hade kunnat uppnåtts med test på fle-
ra olika installationer av FAI. Det hade också vart ännu bättre
för studien om det hade testats på flera olika system och med
andra verktyg än bara Virtual Box.

Källkritik
Självklart har alla referenser granskats kritiskt men att grans-
ka källor är en mycket svår och tidsmässigt kostsam process
vilket har fått leda till vissa antaganden. Flera av de hemsidor
som har använts som referenser är ett företags eller en grupps
egna systems hemsida och antas innehålla vettig information
om systemet. Denna information har dock också testats som i

FAIs fall. Andra sidor som TIOBE [16] är något som accep-
terats mer genom att undersöka hemsidan, att ha sett andra
referenser och hört om den i flera sammanhang.

Det finns också flera referenser i form av artiklar kopplade till
olika universitet. Dessa har generellt setts som mer pålitliga
speciellt de som presenterats på olika konferenser. Också des-
sa har granskats men här har det mer tittats på till exempel på
antal citeringar en artikel har. Det finns till exempel också
två stycken artiklar utav samma författare med 2 år emellan.
Båda dessa rapport har fått flera citeringar och då båda artik-
lar rör vid samma ämne antas det vara troliga. Universitets
kopplade arbeten känns också som att de har vissa krav på
källkritiken i rapporterna, framförallt de större universiteten
men även mindre också.

Naturligtvis finns det saker som inte kunde granskas lika or-
dentligt på grund av tidsbrist. Att kolla upp alla referenser
i varje enskild rapport tar väldigt mycket tid och är ett ar-
bete i sig så dessa har för det mesta skummats igenom med
något undantag. De källor som har valts bedömdes dock som
trovärdiga i överlag med tanke på tiden.

Replikerbarhet
Arbetet anses vara replikerbart till en viss grad. Sådant som
testerna som har utförts beskrivs mycket detaljerat i metod
kapitlet och kan förhoppningsvis replikeras enkelt genom att
läsa denna rapport. Systemet som har använts är FAI med en
standard installation enligt FAI guide hemsidan [7]. Här finns
det en chans att det är svårare att göra om installationen li-
kadant. Dels eftersom att FAI guiden skulle kunna tolkas lite
olika eller utföras olika beroende på person men också för att
Virtual Box har använts och det är möjligt att dessa virtuella
maskiner kan sättas upp på olika sätt.

Något som är mycket svårare att replikera är dock dagboken
och problemloggarna. Dessa beror väldigt mycket på den per-
son som gör anteckningarna och är mer en personlig prefe-
rens. Det går självklart att följa mallen som beskrivs under
metod kapitlet men det är högst osannolikt att två personer
skulle svara likadant och stöta på samma situationer under
arbetet.

Istället för att replikera arbetet skulle det vara mer gynn-
samt att göra en liknande studie men då med lite andra
förutsättningar. Till exempel att försöka implementera dry-
run i ett annat system än FAI och sedan jämföra med det-
ta arbete om det finns några skillnader. Detta skulle öka
förståelsen av union mounts användning för dry-run mer än
att göra om denna studie.

SLUTSATS
Arbetet som utförts har ämnat ta reda på om ett dry-run
läge kan implementeras med hjälp av union mount och då
framförallt som en del utav Fully automatic installation.
Flera test har utförts och information om nackdelarna och
fördelarna med att använda union mount för att implemen-
tera dry-run har hittats. Även om arbetet har bytt riktning un-
der gången så har bra kunskap kommit fram och arbetet har
lyckats svara på de frågor som ämnades. I denna benämning



har arbetet varit lyckat, det finns dock flera saker som skulle
kunna förbättras om arbetet eller ett liknande ska göras igen.

Går det att implementera dry-run funktionalitet med hjälp
av union mount?
Testen som utförts tyder på att dry-run funktionalitet kan im-
plementeras men att det finns en del problem som behöver
lösas för att det ska fungera beroende på i vilket samman-
hang det ska implementeras. För de flesta systemen verkar
det dock som att någon specifik lösning behöver används som
komplettering till union mount. Union mount ser dock ut som
en bra kandidat. Det borde övervägas att och undersökas hur
det kommer att fungera till det valda systemet och om de pro-
blem som kan uppstå på grund av union mount kan lösas.

Finns det problem med att använda sig av union mount?
Flera nackdelar med att använda union mount har hittats vil-
ket gör att det inte är ett självklart val att använda union mount
utan det beror på vart det ska implementeras. Ett av de större
problemen med union mount är att man måste veta vart i filsy-
stemet som systemet man vill implementera dry-run i lägger
till eller tar bort filer. En annan nackdel är att det kan spela
roll i vilken ordning union mounten utförs. Detta beror dock
också på vart man vill implementera det vilket betydera att
det ofta blir en övervägnings fråga. Man borde ha en klar bild
av hur systemet ser ut för att kunna utforska möjligheterna för
dry-run med union mount

FRAMTIDA ARBETEN
Det här arbetet har utforskat möjligheterna till att använda
union mount för att implementera dry-run i ett datorsystem.
Nästa steg skulle då naturligtvis vara att faktiskt implemente-
ra förslagen i ett riktigt system och testa det där. Detta arbete
skulle då kunna användas som en slags guide eller mall. Om
detta görs så går det mer konkret att visa på vad som faktiskt
fungerar i praktiken och skulle kunna svara på mera frågor.
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