
Jämförelse av kalenderöverföringsprotokollen  

CAP och CalDAV 
 

(HS-IKI-EA-05-108) 

 
Kristian Jörgensen (c01krijo@student.his.se) 

Institutionen för Kommunikation och Information 
Högskolan i Skövde, Box 408 
S-54128 Skövde, SWEDEN 

 

Examensarbete på programmet för 
systemprogrammering under vårterminen 2005. 

Handledare: Mikael Berndtsson 



Jämförelse av kalenderöverföringsprotokollen 

CAP och CalDAV 

 

Examensrapport inlämnad av Kristian Jörgensen till Högskolan i Skövde, för 
Kandidatexamen (B.Sc.) vid Institutionen för Kommunikation och Information. 

 

[2005-06-07] 

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit 
tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för 
erhållande av annan examen. 

 

Signerat: _______________________________________________ 

 



Jämförelse av kalenderöverföringsprotokollen 

CAP och CalDAV 

 
 

Kristian Jörgensen (c01krijo@student.his.se) 

 

 

Sammanfattning 
Många av dagens elektroniska kalendrar och kalendersystem kan inte kommunicera 
med kalendrar och system av en annan typ, trots att de ofta använder sig av samma 
format för att beskriva händelser. Det är därför intressant att undersöka hur ett 
protokoll för kalenderkommunikation bör fungera och hur de förslag som idag 
utvecklas ser ut. Ett standardiserat kommunikationsprotokoll underlättar för 
användare eftersom de då har större frihet att själv välja mjukvara. Det underlättar 
även för utvecklare som kan undvika kostsamma misstag då de utvecklar 
applikationer till kalendersystem. 

Denna undersökning genomför en litteraturstudie av två potentiella kandidater till 
standard för kalenderkommunikation, CAP och CalDAV. Dessa två förslag undersöks 
och jämförs med avseendet att utvärdera kvalitén på design, säkerhet, prestanda, 
händelsehantering (event notification) och portbarhet. Arbetet försöker även avgöra 
vilket av protokollen som är bäst lämpat och har bäst förutsättningar att lyckas som en 
framtida standard. 

Följande undersökning visar på att CAP är det protokoll som kommigt längst i 
utvecklingen och har flest detaljer på plats. CalDAV lyckas däremot visa en renare 
och för ändamålet bättre passande design som på flera sätt lämpar sig bättre än CAP 
som kalenderöverföringsprotokoll. CalDAV har bland annat en större bas av verktyg, 
är mera känt, har indirekt bevisats skalbar och är relativt enkel. Dessutom 
återanvänder CalDAV mycket från tidigare protokoll och använder sig av tidigare 
standarder inom området vilket är en fördel för utvecklare eftersom deras arbete blir 
enklare.  

Nyckelord: Kalenderkommunikation, standarder, protokoll, kommunikation, Internet, 
Calendar access Protocol, CAP, CalDAV, WebDAV, BEEP, iCalendar, iTIP. 
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1 Introduktion 
Behovet av kalendrar har funnits under en mycket lång tid och har använts som 
hjälpmedel sedan ca 3000 år f Kr. Kalendrar användes tidigt inom jordbruket för att 
visa när det är tid att så åkrar och när det är skördetid. Till exempel använde 
forntidens egyptier kalendrar för att förutse Nilens översvämningar vilket var viktigt 
för jordbruket. Kalendern användes även till att markera helgdagar eller speciella 
ceremonier. Idag används kalendrar frekvent i vårt dagliga liv och löser många 
problem såsom att förhindra krockar i planeringen, planera händelser i tid och skapa 
en bättre översikt för användaren för att nämna några. Enligt Palen (1998) började 
datoriserade gruppkalendrar förekomma vid sent 70-tal och var en av de första 
grupprogrammen (groupware). Idag använder sig många företag av olika typer av 
programvara för att samarbeta effektivt och däribland är elektroniska kalendrar och 
gruppkalendrar en viktig del. 

Då kalendrar börjar dyka upp i ny teknik såsom mobiltelefoner, e-postprogram, 
webbläsare och handdatorer så kan man anta att användandet av elektroniska 
kalendrar kommer att öka. För att öka nyttan av elektroniska kalendrar finns det idag 
system som kopplar samman ett flertal kalendrar till ett kalendersystem och erbjuder 
centraliserad lagring och tjänster som ökar nyttan av att använda elektroniska 
kalendrar. Kalendersystem tillhandahåller ofta funktionalitet för gruppkalendrar vilket 
gör att människor kan dela med sig av kalenderinformation. Det kan därför vara 
intressant att se hur sådana system interagerar med kalenderenheter och erbjuder 
önskvärda tjänster samt att de utförs på ett effektivt och säkert sätt. 

En förutsättning för att två personer skall förstå varandra är att de förstår varandras 
språk eller ännu bättre, talar samma språk. Samma principer gäller då olika elektron-
iska kalendrar skall kommunicera i ett kalendersystem. För att en server skall förstå 
vad en klient säger och vice versa måste de prata samma språk eller kunna tolka det 
på ett korrekt sätt. En gemensam standard för att kommunicera kalenderdata medför 
många fördelar eftersom användare då kan arbeta fritt mellan olika programvaror och 
på flera servrar. Utvecklare kan även drastiskt minska sina kostnader för design, 
implementation, integrationstest och minskar även risken för kostsamma misstag 
under utvecklingen (Daboo, Desruisseaux & Dusseault, 2004). Dock menar 
Whitehead och Goland (1999) att nyttan av en applikation ej behöver öka bara för att 
applikationen följer given standard. Applikationens nytta ställs i förhållande till andra 
system som kan interagera enligt den givna standarden. För att exemplifiera skriver 
Whitehead och Goland att telefonen helt skulle mista sin funktion om det endast fanns 
en telefon. Nyttan skulle inte bli nämnvärt större om det endast fanns ett fåtal 
telefoner, utan först när stora delar av befolkningen har tillgång till telefon kommer 
dess fulla nytta oss tillgodo. 

Thell (2003) menar att det finns ett antal stora kalendersystem som inte kan kommu-
nicera med varandra. En person eller en server i kalendersystem A kan då inte 
kommunicera med klienter eller servrar i kalendersystem B. Enligt Thell kan detta 
problem lösas på två sätt; Det första alternativet innebär att alla kalendersystem måste 
tillhandahålla gränssnitt mot alla andra system som de vill kommunicera med. Detta 
kan liknas med att det i stora församlingar såsom till exempel FN måste finnas tolkar 
som översätter personers anföranden till ett för lyssnarna förståligt språk. Det andra 
alternativet är att implementera ett gemensamt protokoll för hur kalenderdata skall 
transporteras, vilket då kan liknas med att personerna i FN pratar ett gemensamt 
språk. Det senare alternativet med ett gemensamt protokoll är att föredra då det inte 
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genererar lika mycket arbete och dessutom medför de positiva effekter gällande 
utvecklingskostnaden som nämndes i föregående stycke. Vissa av de stora leveran-
törerna av kalendersystem har dock utvecklat tolkapplikationer mellan några av de 
större systemen. Detta är relativt dyrt och tolkapplikationerna är beroende av minst 
två gränssnitt för att fungera korrekt. Det första gränssnittet, A, är det som används av 
Kalender A och Tolkapplikationen. Det andra gränssnittet, B används mellan tolk-
applikationen och intressenten B (Se figur 1). En intressent kan till exempel vara en 
kalenderserver eller en annan kalenderapplikation. 

 

Figur 1. Tolkapplikation 

Användandet av tolkar kan medföra vissa problem såsom funktionalitet som inte stöds 
mellan systemen. Detta kan motsvara de problem som uppstår hos en person som 
agerar tolk och som skall översätta ord eller liknelser som saknar motsvarighet eller 
betydelse i det andra språket. Ett gemensamt protokoll för kalenderhantering löser 
många av dessa problem. 

Förslag till standarder för att lösa kalenderkommunikationen mellan olika parter finns 
och har arbetats på under en längre tid, dock har inget förslag ännu vunnit acceptans 
hos någon organisation som sköter standarder. Bristen på standardiserade 
kalenderprotokoll skapar problem där användare inte fritt kan välja vilken applikation 
man ska använda eftersom man ofta blir låst till organisationens system och klienter. 
Vidare så blir man även begränsad till att interagera med personerna på det egna 
systemet och kan inte kommunicera med kalendrar på ett heterogent system. Bristen 
på standarder inverkar även negativt vid utbyte av kalenderdata internt inom 
organisationer där man till exempel vill sköta synkronisering mellan diverse enheter 
såsom mellan en handdator och en persondator. 

1.1 Mål för projektet 
Detta arbete ämnar utvärdera kvalitén hos två potentiella kandidater till standarderna 
för kalenderkommunikation. Arbetet riktar sig mot personer, organisationer och 
företag som utvecklar, arbetar eller forskar inom området för kalenderkommu-
nikation. Det riktar sig även till personer som har problem med att koppla samman 
kalendersystem (interoperabilitets problem) och synkronisering hos kalendersystem.  

Grunden för hela arbetet är att bidra till utvecklandet av standarder för kalender-
kommunikation genom att peka på brister och lyfta fram de aspekter hos förslagen 
som är bra. Får man sedan ett protokoll som fungerar väl och som är lätt att arbeta 
med kan det få positiva effekter. För det första är chansen större att det ska blir 
godkänt som en standard hos någon organisation som hanterar standarder.  För det 
andra att det blir mer accepterat av utvecklare och designers som arbetar med 
kalenderapplikationer. I förlängningen strävar detta arbete efter att minimera 
problemen med kalenderkommunikation. 

Gränssnitt B Kalender A Tolk Intressent B Gränssnitt A 
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2 Kalenderkommunikation 
Detta kapitel kommer att ge en närmare förklaring av de fundamentala delarna 
gällande kalendrar och kalenderkommunikation. Först så beskrivs vad en kalender är 
och hur dessa fungerar tillsammans i kalendersystem, sedan visas vikten av platt-
formsoberoende och händelsehantering. I kapitel 3 beskrivs sedan två intressanta 
förslag till standard för kommunikation av kalenderinformation och några av deras 
underliggande protokoll. 

2.1 Kalender 
Då man talar om kalendrar eller almanackor så tänker man ofta på kalendrar som 
hänger på väggen och visar månadsöversikter eller på mindre kalendrar som man kan 
ta med sig i fickan. Talar man istället om elektroniska kalendrar finner man dessa i till 
exempel datorer, handdatorer och mobiltelefoner. Dessa kalendrar bör ha möjlighet att 
lagra samma information som en vanlig kalender och många av dagens kalender-
system har delat upp denna information i kategorier såsom till exempel händelser, 
journaler och att göra. Då kalendrar omnämns vidare i detta arbete är det elektroniska 
kalendrar som avses. Om kalendrar av icke elektroniska art skall beskrivas preciseras 
detta explicit.  

Grupper av personer som använder sig av en gemensam kalender för att beskriva 
möten eller andra händelser sägs använda sig av en gruppkalender. Denna typ av 
kalender är vanlig på företag eller organisationer där medlemmar är grupperade i olika 
avdelningar, vilket ofta är fallet. Som exempel, antag att ett antal personer på ett 
företag ansvarar för ledningen och att dessa personer ibland samlas till gemensamma 
möten eller har andra gemensamma händelser på företaget. Personer i ledningen kan 
då ha en kalender som de använder för gemensamma händelser såsom veckomöten 
eller möte med viktiga kunder och så vidare. Givetvis kan en person använda sig av 
flera kalendrar för att täcka alla olika aspekter av planering och schemaläggning som 
behövs för denna individ. 

2.2 Kalendersystem 
Ett kalendersystem är en samling noder som kan kommunicera kalenderdata med 
varandra. De kalendersystem som behandlas i denna rapport arbetar enligt en 
klient/server paradigm, se figur 2. Kalendersystem är ibland en del av ett större 
grupprogram. Vissa av de system som finns idag sköter utöver kalenderhanteringen 
även tjänster för e-post, adressböcker och direktmeddelande (ICQ, MSN Messanger, 
AIM). Denna rapport kommer endast att inrikta sig på kalenderdelen av sådana 
system och fokusera på de underliggande protokollen för kommunikation mellan 
klient och server. 

Nätverksapplikationer använder sig vanligtvis av en klient/server paradigm, där en 
klient som anropar en servern och där servern processar anropet, utför uppgiften och 
returnerar svaret till klienten (Halsal, 2001). Beroende på om man använder sig av en 
dum klient eller en smart klient sker mer eller mindre kommunikation mellan klienten 
och server. Dumma klienter använder sig av serverns gränssnitt för att processa data 
och visar endast upp resultat från servern på ett strukturerat sätt.  Även smarta klienter 
använder sig av serverns gränssnitt men har möjligheten att processa data på 
klientsidan och kan på så vis minska belastningen på server och nätverk. Respons-
tiden kan även påverkas positivt eftersom smarta klienter utför vissa steg på den 
lokala hårdvaran och svaret genereras lokalt och inte behöver transporteras över 
nätverk.  
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Ett enkelt exempel på klientserver arkitekturen är då en klient anropar en server och 
ber om information om ett visst möte. Informationen sänds då till klienten i ett 
meddelande från servern, se figur 2. 

 

Figur 2. Kommunikation mellan klient och server. 

Förutom att vara en lagringsplats för kalenderdata sköter en kalenderserver flera 
uppgifter såsom att säkerställa säkerheten för data genom att endast låta behöriga 
användare komma åt dessa resurser. Då flera användare har tillgång till samma resurs 
bör servern även hantera kalenderdata så att den inte kan manipuleras på så vis att 
data går förlorad.  

Thell (2003) beskriver problem med kalendrar såsom att det finns hinder att sam-
arbeta mellan två olika system samt att många programvaror endast finns tillgängliga 
på vissa plattformar. 

2.3 Plattformsoberoende 
Många av de mest använda kalendersystemen är skapade av kommersiella mjukvaru-
tillverkare som även har starka anknytningar till operativsystem eller tidigare 
programsviter. Därför finns det ett egenintresse av att låta knyta programvaran till det 
egna operativsystemet eller de övriga programmen. Detta gör att en organisation som 
idag kör med ett visst operativsystem inom organisationen många gånger blir 
begränsade till de kalendersystem som finns just till detta operativsystem. Då 
användare vill byta klientapplikation uppstår det ofta problem då varje tillverkare 
använder sig av ett eget protokoll mellan klient och server.  

För att en ny protokollstandard skall vinna acceptans och användas finns det många 
svårigheter som måste övervinnas. Ett av dessa problem är att protokollet skall 
fungera för många plattformar. Fungerar protokollet endast effektivt till vissa 
plattformar finns det en stor risk att protokollet inte kommer att användas av någon 
plattform. Givetvis går det att implementera ett protokoll till alla plattformar, dock 
kan vissa plattformar kräva mycket mer arbete då det saknas viktiga byggstenar att 
utgå ifrån.  

2.4 Händelsehantering 
Händelsehantering är en översättning från den engelska termen event notification och 
syftar till den beskrivning given av Coulouris, Dollimore och Kindberg (2001). De 
skriver att ett objekt skall kunna reagera då andra objekt ändrar tillstånd. Ett exempel 
på detta är att då någon användare förändrar informationen i en gruppkalender kan 
andra medlemmar eller deras program bli informerade om detta för att på så vis kunna 
reagera på ändringen. En kalenderklient som blir informerad om en förändrig på 
kalenderservern kanske undersöker vilken förändring som skett och uppdaterar 
kalendern hos klienten. Eftersom klientapplikationer och servertjänster till ett 
kalendersystem oftast körs på olika datorer så är händelsehantering tvungen att 
fungera mellan olika datorer. Detta kallas distribuerad händelsehantering och är ett 
begrepp som kommer att användas vidare i arbetet. Då endast händelsehantering 
omnämns så är det distribuerad händelsehantering som avses så till vida inget annat 
anges. 

Klient Server 
Svar returneras 

Anrop skickas 
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Kalenderapplikationer faller inom den kategori som kan dra nytta av händelse-
hantering. Enligt Mahoney, Babics och Taler (2002) önskar användare ofta att bli 
meddelade då nya händelser skall inträffa eller när kalenderinformation ändrats. För 
att erhålla kalenderförändringar effektivt bör således händelsehantering vara en del av 
ett effektivt kalendersystem. 

2.5 Tidigare arbeten 
Ett arbete som ligger nära detta arbete är Thell (2003) där förslaget till kalender-
överföringsstandarden CAP utvärderas, då främst mot gränssnittet MAPI (Messaging 
Application Programming Interface) som används av Microsoft Exchange. Thell såg 
stora fördelar av en gemensam standard och undersökte aspekter såsom hur systemen 
hanterar användare, portbarhet och datalagring och informationshantering på de olika 
systemen. Undersökningen kontrollerade hur väl CAP klarar av ett antal grund-
läggande scenarion genom en implementation baserat på draft–ietf-calsch-cap-10. 
Resultatet var att CAP klarade av de uppsatta scenariona men utförde inte arbetet 
bättre än Exchange. Thell såg dock fördelar med att använda sig av ett öppet protokoll 
eftersom det då kan implementeras av många tillverkare.  

För mer information om Microsoft Exchange och MAPI se: www.microsoft.com 
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3 Protokoll 
Protokoll är den specifikation som beskriver hur data skall kommuniceras mellan två 
parter. Det är viktigt att man har en tydlig specifikation över ett protokoll och att man 
inte lämnar utrymme för egna tolkningar eftersom detta kan leda till oförutsägbara 
beteenden. För att potentiella kandidater till standarder skall få någon grad av status 
krävs det ofta att någon organisation som hanterar standarder finns med och 
godkänner protokollet. På så vis kan man försäkra sig om att ett förslag genomgått en 
viss process och har en god kvalité för att bli godkänd. Den organisation som är 
aktuell till förslagen CalDAV och CAP heter Internet Engineering Task Force (IETF) 
och består bland annat av ett antal arbetsgrupper som fokuserar på olika områden för 
att få Internet att fungera på ett bra sätt. För att läsa mer om arbetet med att utveckla 
en standard hos IETF besök www.ietf.org. 

Nedan presenteras de två förslagen CalDAV och CAP. Senare presenteras även dess 
underliggande protokoll för att få en förståelse om de förutsättningar som finns. 

3.1 CalDAV - Calendar and Scheduling Extensions to WebDAV 
Vissa kalenderleverantörer har integrerat stöd för WebDAV för att kunna manipulera 
kalenderdata. Daboo m.fl. (2004) menar att dessa lösningar inte fungerar mellan 
heterogena kalendersystem eftersom det finns skillnader i hur man har modellerat 
kalenderdata. Det finns även skillnader i hur de olika aktörerna implementerat 
funktionalitet som inte finns tillgänglig genom WebDAV såsom periodiskt 
återkommande händelser och schemaläggning med hjälp av servern. Därför arbetar 
Daboo m.fl. genom IETF på nytt förslag till standard för kalenderkommunikation, 
CalDAV, som är en utökning av WebDAV. Detta förslag startade december 2003 och 
undersöker eventuella fördelar med att utöka WebDAV för att bättre kunna hantera 
kalenderkommunikation. Om detta förslag blir lyckat hoppas man att det skall lösa 
problemen med att koppla samman system och ge användaren en större frihet i att 
själv välja klient, oavsett system. Man hoppas även att CalDAV ska bli för 
kalenderklienter vad HTTP blev för webbläsare. 

Mer information om CalDAV finner du senare i detta arbete då en närmare undersök-
ning visar dess egenskaper. 

3.2 CAP - Calendar Access Protocol 
Sedan 1998 har ett förslag som numera går under namnet Calendar Access Protocol 
(CAP) varit under arbete av IETF Calendaring and Scheduling Working Group 
(CALSCH). CAP är enligt Thell ”ett protokoll för att överföra information om 
kalenderhändelser mellan klient och server i form av det standardiserade iCal formatet 
enligt Mansour, Royer, Babics samt Hill (2003)” (Thell, 2003, s. 5). Vidare skriver 
Thell att syftet med CAP är att skapa en standard för att dela kalenderinformation 
mellan olika applikationer samt att skapa en öppen källkodsstandard som kan 
användas i kalenderklienter/e-postprogram.  

CAP använder sig av överföringsprotokollet Blocks Exstensible Exchage Protocol 
(BEEP) vilket är ett ramverk för utvecklande av nya protokoll. CAP specificerar att 
BEEP ska använda sig av TCP som transportprotokoll. En närmare undersökning av 
CAP finner du senare i detta arbete. Förslaget CAP Draft-royer-calsch-cap-01 har 
nyligen lyfts från IETF och utvecklas som ett utomstående förslag tills vidare.  
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3.3 Underliggande protokoll 
Nedan beskrivs de underliggande protokollen till de två förslagen CalDAV och CAP. 
TCP är den minsta gemensamma nämnaren hos de två förslagen. HTTP och BEEP 
arbetar båda ovanför TCP. CAP i sin tur arbetar genom BEEP, medan CalDAV utökar 
WebDAV som i sin tur utökar HTTP. 

3.3.1 TCP - Transmission Control Protocol 

Halsal (2001) skriver att Transmission Control Protocol (TCP) är ett protokoll för att 
överföra data pålitligt i den meningen att man kan vara säker på att data kommit fram 
och att den med stor sannolikhet inte utsatts för störningar som ändrat eller duplicerat 
data samt att data kommer fram i rätt ordning. TCP används över Internet Protocol 
(IP) vilket är ett protokoll som endast erbjuder ”bästa möjliga” överföring av data och 
därmed inte lämnar några garantier för den data som skickas. Genom att använda TCP 
kan man skicka data på ett pålitligt sätt över IP. 

TCP används av applikationsprotokoll som vill genomföra pålitliga överföringar. 
Dessa applikationsprotokoll använder sig ofta av diverse datastrukturer, men TCP i 
sig självt gör inga tolkningar av dessa strukturer utan överför data som en ström av 
byte. Innan någon data kan skickad över TCP måste man sätta upp en anslutning 
mellan de två parterna, där de kommer överens om att de skall skicka dubbelriktade 
strömmar av data på ett pålitligt sätt. Med andra ord är TCP på engelska connection 
oriented eller på svenska anslutningsorienterad. 

För mer information om TCP-specifikationen se RFC 793 

3.3.2 HTTP - HyperText Transfer Protocol 

Qu, Engel & Meinel (2000) skriver att Hypertext Transfer Protocol (HTTP) är ett 
viktigt protokoll som fungerar som en hörnsten för WWW sedan 1990. HTTP 
används av webbläsare för att göra förfrågningar efter data på webbservrar. Genom att 
använda sig av ett antal metoder såsom GET, PUT, POST tillsammans med argument 
utförs efterfrågad funktionalitet. För att specificera vilken resurs som avses används 
URL:er (Uniform Resource Locator) vilket är en sökväg till resursen. För att skilja på 
olika typer av data används MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) som 
anger vilken typ av data som transporteras. Exempel på MIME-typer är text/html, 
image/jpeg och text/calendar. 

För mer information gällande HTTP se RFC 2616 och för MIME-typer se 
http://www.iana.org/assignments/media-types/  

3.3.3 WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning 

HTTP är ett viktigt protokoll och är mycket vanligt förekommande. Dock menar Qu, 
Engel & Meinel (2000) att HTTP inte är ett bra protokoll då man skall använda det till 
programvaror för samarbete eftersom det av sin natur endast är avsett för att läsa 
dokument och har därmed inget stöd för filhantering av dokument. Vidare menar Qu, 
Engel & Meinel att avsaknaden till möjligheter att till exempel redigera filer, 
versionshantering och lås på resurser är ett problem för HTTP då man talar om 
grupprogram. WebDAV är ett betydligt bättre protokoll och fungerar väl till 
grupprogram (Qu, Engel & Meinel, 2000; Hernández & Pegah, 2003).  

WebDAV är en utökning av HTTP som möjliggör att man bland annat kan skapa, 
ändra, ta bort och hantera versioner och rättigheter på filer med hjälp av URL:er. På 
så vis har man utökat HTTP som endast är till för att läsa filer att nu även sköta 
filhantering.  
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Whitehead och Goland (1999) beskriver många positiva egenskaper hos WebDAV. 
De beskriver fördelar då man skall introducera samarbetsfunktionalitet i existerande 
programvaror eftersom WebDAV fungerar på ett asynkront sätt och på så vis inte 
kräver att inmatning från användare drastiskt behöver skrivas om. Whitehead och 
Goland menar även att nya funktioner såsom kopiera, flytta och navigera ger stora 
möjligheter samt att det är lätt att bygga ut WebDAV tack vare användandet av 
väldefinierade namnrymder. Det finns även lösningar för säkerhet och autentisering 
samt lås vilket förenklar arbetet då flera användare försöker använda en resurs 
samtidigt. 

WebDAV-protokollet är utvecklat och vidareutvecklat av IETF sedan 1999. För mer 
information gällande standarden WebDAV se RFC 2518 och RFC 3253 

3.3.4 BEEP - Blocks Extensible Exchange Protocol 

Enligt Rose (2002a) är tanken med BEEP att samla ihop grundläggande funktionalitet 
för kommunikation och skapa en bas som sedan kan återanvändas av många 
utvecklare av protokoll. Då designer skapar protokoll över Internet uppfinner de ofta 
saker som någon annan redan löst. Några av de vanligaste är enligt New (2001) 
separering av meddelanden, flera meddelanden samtidigt, felrapportering, förhandling 
av kryptering och användarinloggning. BEEP löser dessa problem och erbjuder 
användare att ramverk där man kan välja vilka protokoll/profiler man vill använda sig 
av. Detta låter utvecklare fokusera på det som är viktigt i deras protokoll för att lösa 
problem och låter de slippa mycket av det administrativa merarbete som ofta uppstår. 
Thell (2003) menar att BEEP låter utvecklare koncentrera sig på att utveckla sitt 
protokoll och kan tillförlita sig till de egenskaper som finns i BEEP. Då man utvecklar 
ett protokoll i BEEP skapar man en profil som är kärnan för protokollet (Thell; 2003). 
Utöver detta kan man lägga till profiler för till exempel kryptering utan att själv 
behöva göra något merarbete. 

CAP består av två distinkta protokoll. Först är det BEEP som används som 
transportprotokoll mellan klientapplikation och server, det andra protokollet är CAP:s 
BEEP-profil som definierar applikationsprotokollet och meddelandens innehåll och 
semantik beskrivs.  BEEP är ett Point to Point (P2P) protokoll vilket används för att 
överföra data från en punkt till en annan. Detta gör att detta BEEP inte lämpar sig till 
applikationer som använder sig av multicasting, till exempel video och musik (New; 
2001). 

För mer information se RFC 3080 och RFC 3081 
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4 Problemområde 
Användandet av elektroniska kalendrar inom företag och organisationer fyller ett stort 
behov genom att lätt och effektivt låta användare planera möten och händelser. Då 
personers kalendrar kopplas samman i ett kalendersystem måste detta fungera väl, 
vilket det ofta gör om man beslutar sig för att använda alla programvaror från en och 
samma tillverkare. Använder man istället programvaror från olika tillverkare finns 
risken att dessa inte kommer fungera tillsammans. Detta gör att användare av 
systemet inte kan välja vilket kalenderprogram de vill använda och utomstående 
användare och servrar inte kan kommunicera lika enkelt med systemet. Dessutom 
finns det problem att synkronisera till exempel handhållna enheter med övriga system 
eftersom de inte alltid använder sig av samma protokoll. Fördelarna av en gemensam 
standard för överföring av kalenderinformation skulle bidra med många positiva 
effekter, såsom att ge användare större frihet att välja applikationer och bättre kunna 
samarbeta både internt och externt mot andra företag eller organisationer. 

Det finns enligt Thell (2002) två lösningsförslag. Det första förslaget är tolkapp-
likationer där varje system har en tolk till varje annat kalendersystem som den vill 
interagera mot. Det andra förslaget är en gemensam standard, där alla applikationer 
pratar samma språk. Enligt tidigare diskussion så är en gemensam standard att föredra 
då detta blir mer kostnadseffektivt och inbjuder till färre problem. 

4.1 Motivering för projektet 
Det första man kan fråga sig är vad nyttan är av att koppla samman olika system eller 
att kunna använda sig av olika mjukvaror till ett och samma system. SUN 
Microsystems (2004) menar att desto mer tillgänglig data blir, desto lättare blir det att 
samarbeta effektivt. Vidare menar SUN (2004) och Glezer (2003) att organisationer i 
hög grad önskar att kunna interagera med kalenderdata från en mängd heterogena 
system. Detta blir svårt då det idag inte finns någon standard som hanterar dessa 
problem tillräckligt bra (Glezer 2003; Thell, 2003). 

Det finns därmed ett behov av en gemensam standard för att göra data tillgäng mellan 
olika system.  Men varför då inte bara ta en av de två kandidaterna, och vad är nyttan 
av att göra en djupare undersökning? Whitehead och Goland (1999, s. 2) skriver 
följande om protokoll till grupprogram: 

There are many reasons for focusing attention on the network protocol that 
underlies a remote collaborative authoring system. From a technical 
viewpoint, focusing on the network protocol elevates the protocol’s behavior 
across the Internet to a first class concern. This ensures that thorny issues are 
addressed up front, such as how to ensure efficient behavior under high 
latency conditions, the provision of adequate security and authentication, and 
giving the protocol good scalability and extensibility characteristics. If 
addressed poorly, these factors can cripple the widespread adoption of a 
remote authoring technology. 

Whitehead och Goland lyfter därmed fram vikten av att analysera protokollen för att 
förutse och adekvat behandla de problem som kan uppstå. Om något av problemen 
inte löses på ett väl fungerande sätt kan detta förhindra att protokollet används och 
medverka till att man får inbyggda brister i systemen. Dessa brister skulle i sin tur 
leda till att användare av systemen inte skulle vara lika nöjda, och på sikt se sig om 
efter nya alternativ. Palen (1998) menar att små brister hos ett mjukvarusystem kan 
bidra till att personer slutar använda systemet. Dessa brister kan till exempel bestå av 
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prestandaproblem, säkerhetsbrister eller brister i funktionaliteten. Det är därför 
intressant att undersöka till vilken grad nya kalenderprotokoll löser de problem som 
finns inneboende vid kommunikation över Internet.  

En av de aspekter som blivit allt viktigare då program körs över Internet är säkerhet 
eftersom alla på Internat då kan få tillgång till delade resurser. Visserligen kräver 
vissa resurser att användare verifierar sin identitet innan resursen blir tillgänglig, men 
det betyder fortfarande att resursen kan nås genom Internet.  Dessutom finns det inga 
garantier för bandbredd eller hur lång responstiden kan vara för ett anrop. Bourne 
(1997) menar att aspekter såsom säkerhet och prestanda sällan prövas innan system är 
implementerade och ibland även integrerat i verksamhet. Vidare menar Bourne att då 
man korrigerar fel sent i ett projekt så blir det ofta extremt dyrt, tidskrävande och 
ibland även pinsamt. Det kan därför vara av intresse att undersöka hur de olika 
förslagen till kalenderprotokoll stödjer utvecklare av kalenderapplikationer genom 
funktionalitet för säkerhet samt att uppskatta hur effektivt ett protokoll utför en given 
uppgift. Det är även av intresse för utvecklare att se vilka trender som finns för 
kalenderprotokoll för att göra goda designbeslut.  

Responstiden för en applikation beror enligt Urnes och Nejabi (1994) bland annat på 
vilket protokoll man använder sig av samt graden av konsistens och hur synkronise-
ring fungerar, vilket i sin tur påverkas av vald arkitektur hos systemet. Det är därför 
av intresse att närmare undersöka hur protokollen fungerar för att se hur responstiden 
påverkas. 

Mycket av ingående data till ett kalendersystem sker genom mänsklig interaktion, där 
små mängder data manipuleras asynkront. Carzaniga (1998) menar att det är lämpligt 
att modellera system där små mängder data manipuleras asynkront som reaktiva 
system. Vidare menar Carzaniga att idén att integrera olika komponenter med hjälp av 
händelsehantering verkar mycket lovande särskilt för distribuerade applikationer som 
verkar över WAN (Wide Area Networks) såsom till exempel Internet. Exempel på 
sådana applikationer är effektiva nyhet och e-postprogram, men även kalender-
hantering kan dra nytta av händelsehantering. 

Palen (1998, 1999) menar att kalenderapplikationer ofta används som standard-
exempel för grupprogram men trots dess status så finns relativt lite forskning på detta 
område. 

Rose (2002a, s. 2) skriver följande gällande utvecklingen av protokoll: 

Historically, when different engineers work on application protocols, they 
come up with different solutions to common problems. Sometimes the 
solutions reflect differing perspectives on inevitable tradeoffs; sometimes the 
solutions reflect different skill and experience levels. Regardless, the result is 
that the wheel is continuously reinvented, but rarely improved. 

Arbetet med CAP har pågått under mycket längre tid än CalDAV och bör vara mer 
moget, dock finns det tvivel på diverse nyhetsgrupper på Internet huruvida CAP är 
rätt väg att gå gällande dess uppbyggnad. Det har fått kritik för en alltför stor 
specifikation samt att flera ledande figurer inom arbetet hoppat av under projektets 
gång. Frågor gällande många designval av protokollet har ifrågasatts då vissa tycker 
att flera av de ingående funktionerna uppfunnits på nytt. Dock har några stora aktörer 
visat intresse för arbetet runt CAP vilket kan betyda att det snabbt vinner mark om det 
blir godkänt som en standard av någon organisation. 
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Sammanfattningsvis kan det sägas att en standard för överföring av kalenderdata är 
intressant att undersöka eftersom: 

• Det saknas standarder inom området. 
• Minst två förslag till standard finns. Vilken är att föredra av de två? 
• Det finns relativt lite forskning gällande kalendrar. 
• Kvalitén hos ett kalendersystem måste vara tillfredställande för användaren. 
• Händelsehanteringen är en viktig del av kalenderhanteringen och måste 

fungera väl för ett kalenderprotokoll.  
• Prestanda är alltid viktigt.  

4.2 Avgränsning 
Då det redan existerande protokollet WebDAV inte fungerar tillfredställande för 
kalenderkommunikation enligt Daboo m.fl. (2004) kommer WebDAV ej att 
undersökas i annat fall än då det är lämpligt att dra någon sorts parallell mellan 
WebDAV och CalDAV. Eftersom inget av de båda förslagen ännu resulterat i någon 
standard anses förlagen vara för tidiga för undersökningar baserade på implementa-
tioner. Vidare så finns det få eller inga hjälpmedel i form av utvecklingspaket till 
eventuella prototyper, vilket bidrar till att huvudparten av projektet fokuserar på 
teoretiska jämförelser mellan protokollen. Praktiska jämförelser där olika implemen-
tationer testas kan vara svåra att dra någon slutsatts ifrån då mycket optimeringar och 
hårdvara spelar en stor roll prestandamässigt. Antalet faktorer som påverkar resultatet 
anses för stort för att dra någon slutsats ifrån att implementera standarderna. Dock kan 
mindre implementationer av viss funktionalitet ge en fingervisning om hur väl 
kommunikationen fungerar mellan klient och server, samt ge en bättre inblick i hur 
protokollen fungerar i praktiken. 

Arbetet avgränsas till att utvärdera och jämföra förslagen CalDAV och CAP med 
avseende på följande punkter: 

• Design 
Ett protokolls design spelar en stor roll för hur protokollet uppför sig i kritiska 
situationer samt hur lättanvänt det kommer att vara. Många designval kan 
påverka andra aspekter på protokollet positivt eller negativt. Till exempel hur 
man kontrollerar att data blivit korrekt överförd eller hur säkerheten skall 
implementeras. 

• Säkerhet 
Säkerheten är mycket viktig då information kommer att transporteras och vara 
tillgänglig över Internet. Om otillåtna användare kan läsa information, 
manipulera information eller på andra sätt påverka systemet kommer 
användare inte att fortsätta använda systemet eftersom det då inte är pålitligt. 

• Prestanda 
Prestanda hos kalendersystem är viktig eftersom användarna då kan utföra sitt 
arbete snabbare än om de varit tvungna att vänta på programmet de använder. 
Om protokollet hanterar datatrafik effektivt behöver man inte lika kraftfull 
hårdvara vilket är mindre kostsamt. 

• Händelsehantering 
Händelsehantering är en viktig del för att meddela användare om nya möten 
eller ändringar i planeringen. 

• Plattformsoberoende/Portbarhet 
För att olika system skall få tillgång till en gemensam standard är det viktigt 
att standarden fungerar på många plattformar och att den följer generella 
riktlinjer. 
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Vilka krav finns på ett protokoll för kalenderkommunikation och hur väl uppfyller de 
två förslagen dessa krav? Är CalDAV och CAP tänkta att lösa precis samma sak eller 
finns det tendenser att protokollen blir specialiserade för någon typ av tjänst. En sådan 
specialisering skulle kunna vara att protokollet endast fungerar väl mellan 
klient/server och inte mellan server/server eller att protokollet endast lämpar sig för 
lokala nätverk och inte är praktiskt användbart på Internet. 

4.3 Problemformulering 
För att bidra till utvecklingen av en gemensam standard för kalenderkommunikation 
har följande problemprecisering formulerats: 

Utvärdera kvalitén med avseende på design, säkerhet, prestanda, 
händelsehantering och portbarhet samt jämföra vilket av de två förslagen till 
kalenderöverföringsstandard CalDAV och CAP som är bäst lämpad som 
standard. 

Då både CalDAV och CAP önskar ta platsen som standard är det intressant att 
undersöka vilka förutsättningar som finns för de två protokollen. Vad skiljer dem åt 
och vad har de för gemensamma karaktärsdrag? Är något av förslagen att föredra sett 
från generella riktlinjer för hur liknande protokoll fungerar, eller är det så att det 
fortfarande finns brister som måste adresseras innan det kan bli aktuellt med en 
eventuell standardisering av IETF. 

4.4 Förväntat resultat 
Resultat som förväntas av detta projekt är: 

1. Både CalDAV och CAP förväntas lösa kalenderkommunikationen tillräckligt 
effektivt eftersom kalenderinformationen är relativt statisk och ändringar sker 
ganska sällan.  

2. CalDAV förväntas vara det protokoll som är lättast att använda då det inte 
krävs mycket förändringar från WebDAV.  

3. CAP förväntas vara mer utvecklat än CalDAV eftersom det varit i malpåse 
sedan 1998 medan CalDAV endast varit under utveckling sedan december 
2003. 

4. CAP bör ha vissa allvarliga problem eftersom det inte blivit accepterat som 
RFC (Request  For Comments) trots att arbete pågått sedan 1998.  

5. Båda förslagen bör använda sig av tidigare standarder för att följa koncept som 
redan finns inom domänen för kalenderhantering så att hjulet inte uppfinns 
igen. 
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5 Metod 
Detta kapitel beskriver de metoder som identifierats som användbara på det tidigare 
beskrivna problemet för att erhålla ett resultat av god kvalité. Metoder som 
identifierats motiveras och eventuella brister hos metoderna beskrivs. Slutligen så 
anges vilka metoder som anses ge ett gott resultat och är praktiskt genomförbara för 
denna undersökning. 

5.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie är ofta mycket användbar eftersom man kan återanvända 
undersökningar från flera områden. Ett protokoll har många aspekter som måste lösas 
på ett bra sätt för att kommunikation skall fungera tillfredställande. Bland dessa 
aspekter hittar man krav på säkerhet och prestanda, såväl som gränssnittet och 
funktionaliteten.  

Eftersom CalDAV är ett nytt förslag finns det inte något utbud av artiklar eller annan 
litteratur som behandlar just detta protokoll, dock finns det mycket information och 
forskning som behandlar de underliggande protokollen WebDAV, HTTP och TCP. 
CAP, åt andra sidan, har varit under arbete en längre tid, men trots detta finns det 
mycket lite material som behandlar protokollet ur en vetenskaplig synvinkel.  

Det material som finns för de specifika protokollen är begränsade, men det finns dock 
en bred bas med artiklar gällande grupprogram och protokolldesign i allmänhet. Dessa 
arbeten kommer att ligga till grund för många av de undersökningar som kommer att 
göras på protokollen. All information gällande hur förslagen till protokollen ser ut och 
hur de bör användas finns tillgänglig genom utkast på IETF:s hemsida. Man måste 
vara medveten om att förslagen till standarderna är under arbete och kan komma att 
utökas eller förändras under tiden eller efter att detta arbete är klart. 

5.2 Implementering 
I en undersökning som denna kan en implementation tjäna två syften; Det första syftet 
är att skapa en kodbas på vilken man utför tester av olika slag. Det andra är att visa 
hur protokollen skall användas genom illustrativa exempel. Det finns idag ingen 
anledning att genomföra större implementationer då protokollen ännu inte är 
standardiserade och kan vara föremål för många förändringar. 

5.3 Testning 
Då föregående kapitel anser att en implementation inte är av intresse för denna 
undersökning så blir tester baserade på en egen implementation inaktuellt. Detta 
behöver dock inte betyda att testning av protokollet är ointressant. Däremot blir det 
problem om ingen implementation av protokollet finns att tillgå.  

För att testa protokoll kan man använda sig av en implementation och testköra 
lämpliga scenarion i en kontrollerad miljö under ett flertal olika förhållanden. Bourne 
(1997) menar att man kan köra en stresstest för att se om man kan få systemet att sluta 
fungera under extrema förhållanden. Vidare menar Bourne att undersökningar med 
belastningstest, där man har en kontrollerad och inte allt för hög belastning, är bra för 
att utvärdera hur väl system fungerar under förhållanden som liknar de verkliga 
förhållandena. Det är dock svårt att undersöka egenskaper hos ett protokoll utan att 
även undersköka egenskaper hos implementationen för testet. Många av faktorerna 
som påverkar resultatet kan vara svåra att förutse och det krävs ett stort arbete för att 
korrekt återspegla resultatet hos protokollet. Faktorer som kan påverka i olika lager är 
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cache-minnen och förhandshämtning (prefetching) där användning av data förutses 
och hämtas i förväg antingen genom smarta kompilatorer eller genom smart hårdvara. 
För mer information om prefetching se Chen och Baer (1994). 

I vissa fall kan man bygga upp resonemang gällande faktorer såsom prestanda och 
säkerhet med hjälp av tidigare implementationer. Dock har man inte samma kontroll 
av hur koden exekverar för dessa applikationer och i så fall inte dra lika långtgående 
slutsatser av resultatet.  

För att komma förbi de ovan nämnda problemen kan man genom ett antal scenarion 
undersöka hur data som skickas kommer att se ut och därifrån dra slutsatser då man 
vet hur underliggande protokollen beter sig. Till exempel är prestanda hos HTTP väl 
undersökt och då man endast använder sig av ett modifierat protokoll kan många av 
tidigare resultat även gälla för WebDAV och CalDAV.  

5.4 Val av metod 
Detta arbete undersöker ett flertal aspekter hos protokollen och det är därför av 
intresse att undersöka vilka metoder som passar för varje del av projektet. Alla 
delmoment kommer att innehålla en litteraturstudie som ibland kombineras med andra 
typer av undersökningar. 

Då designen undersöks kommer information från gällande utkast att hämtas från 
IETF. De underliggande protokollen till förslagen kommer också att undersökas då de 
ger en bättre bild av hur data kommuniceras. Vilka krav finns på kalenderkommuni-
kation och hur väl passar dessa krav med den design som presenteras hos de olika 
förslagen till kalenderöverföringsstandard? Designundersökningen skall ge en inblick 
i hur designen fungerar och omsätts i praktiken. Ett mindre antal scenarion för vanligt 
förekommande uppgifter har till uppgift att ge insikt och perspektiv på designen. 
Riktlinjer för hur grupprogram bör fungera i allmänhet skall beaktas för att se hur 
dessa kan komma att användas tillsammans med de givna protokollförslagen. 
Kvalitén på designundersökningen anses god då först kraven undersöks och sedan hur 
väl designen löser detta genom att undersöka en litteraturundersökning. Små enkla 
exempel ger ofta en hög grad av förståelse och anses därför tillsammans med 
litteraturstudien tillgodose kvalitetskraven. 

Säkerheten undersöks genom en litteraturstudie där olika skydd för att förhindra insyn 
och säkerställa sekretess identifieras och jämförs. Hur hanterar protokollen diverse 
illsinnade attacker såsom överbelastningsattacker (denial of service) och finns det 
möjlighet att bli utsatt för kalenderspam? Coulouris m.fl. menar att då man ska 
validera säkerheten hos ett system måste alla möjliga angreppssätt listas för att sedan 
demonstrera att systemet klarar dessa angrepp. Coulouris m.fl. menar vidare att det är 
mindre troligt att en lista med hot är så uttömmande att inga okända hot eller framtida 
hot finns kvar. Vad som kvarstår att undersöka är hur god säkerhet som erbjuds 
genom att utföra en kort litteraturstudie som jämföra algoritmer för till exempel 
datakryptering. Kvalitén gällande säkerhetsaspekter anses därmed tillräcklig eftersom 
mycket undersökningar gjorts på ämnet, men man bör vara medveten om att ej 
förutsedda hot kan uppstå och förändra förutsättningarna. Säkerhet har ofta ett pris i 
form av prestanda vilket kommer att diskuteras närmare under kapitlet prestanda.  

För att undersöka prestanda hos ett system är test av olika scenarion i en kontrollerad 
testmiljö ett alternativ. Det finns dock inga färdiga system för dessa protokoll och en 
sådan undersökning blir därmed väldigt omfattande då det krävs att ett system byggs 
och sedan att det testkörs i en bra testmiljö. Istället kommer undersökningen att bygga 
på tidigare resultat från liknande tester med de underliggande protokollen. En sådan 
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litteraturstudie kan ge en vägledning hur god prestanda protokollet ger. Till exempel 
så är prestanda hos TCP, HTTP och WebDAV väl undersökt och ger en bra 
fingervisning. Då CAP använder sig av överföringsprotokollet BEEP så är det möjligt 
att undersöka egenskaperna hos BEEP för att få en uppfattning om dess prestanda 
under olika förhållanden. Kvalitén som erhålls av denna metod är mycket god under 
förutsättning att rätt antaganden sätts upp i början. Dessa antaganden kan vara hur 
stora meddelanden som skickas och hur ofta de skickas. Man bör även se till faktorer 
såsom om anrop tenderar att vara jämt utspridda eller om de är intensiv under korta 
perioder och mindre intensiva under andra. 

Händelsehantering är en del av ett effektivt kalendersystem eftersom det ger 
information om när intressant data förändras. Den kommer att undersökas genom en 
litteraturstudie där diverse begrepp och designen förklaras närmare. Enkla 
demonstrationer av händelser och hur de hanteras bör finnas för att demonstrera att 
tekniken fungerar och att den kan användas till att meddela om förändringar. Kvalitén 
av en undersökning som fokuserar på en litteraturstudie är av den grad som källorna 
till undersökningen medger. 

Då man undersöker ett protokolls förutsättningar att portas till olika plattformar måste 
man se om det finns utvecklingsbibliotek som kan utökas för att klara de nya 
protokollen. Det måste även finnas ett intresse av att använda produkter på 
plattformen som kan utnyttja protokollet. Undersöker man till vilken grad ett 
protokoll är plattformsoberoende måste man se till de ingående standarderna för att 
till exempel se hur det transporterar kalenderdata och om det finns möjlighet att 
använda sig av händelsehantering. Om dessa ingående delar inte kan appliceras på 
nya plattformar utan mycket extra arbete är detta protokoll mindre lämpat för 
uppgiften. Det är omöjligt att se in i framtiden och på så vis förutspå en vinnare av 
dessa två protokoll. Det kan även bli så att inget av protokollen slår igenom hos 
kalendersystemsutvecklare i förmån till något nytt protokoll eller att allt förblir som 
det varit, det vill säga att man får fortsätta ha de problem som finns då man överför 
kalenderdata mellan heterogena system.  

Följande lista summerar i korthet de steg som ovanstående metoder innebär: 
1. Undersöka vilka krav som finns på kommunikation till kalendersystem. 
2. Undersöka eventuella riktlinjer för design av protokoll. 
3. Ge inblick över hur designen omsätts i praktiken. 
4. Visa ett mindre antal scenarion för att ge insikt och perspektiv på designen. 
5. Undersöka olika skydd för att säkerställa säkerheten 
6. Litteraturstudie som jämför algoritmer för säkerhet. 
7. Undersöka hot från illasinnade attacker och hur dessa behandlas. 
8. Antaganden gällande egenskaper för meddelanden med nytt protokoll. 
9. Undersöka prestanda utifrån tidigare underliggande protokoll. 
10. Klargöra begrepp och design för händelsehantering. 
11. Visa enklare demonstration av händelsehantering. 
12. Undersöka faktorer som underlättar för spridningen av protokollen 
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6 Krav på kalenderprotokoll  
Rose (2002a) menar att då man utvecklar protokoll till applikationer bör man först se 
vilka egenskaper denna applikation önskar använda sig av. Vet man detta kan man se 
om något befintligt protokoll uppfyller dessa krav. Enligt Rose (2002a) kan nätverks-
applikationer karakteriseras genom att se till fem aspekter hos dess egenskaper. 

• Server skickar ut data/ klient hämtar data 
• Synkron/Asynkron 
• Tidskritisk eller lösa krav på tid 
• Pålitlig överföring eller bästa möjliga 
• Stateful eller Stateless (Stateful = vet varandras tillstånd, stateless= gör inga 

antaganden om tillstånd.) 

Som exempel kan nämnas egenskaperna när man hämtar hemsidor med HTTP är: 
klient begär data, synkron, lösa krav på tid, pålitlig överföring och stateless enligt 
Rose (2002a). 

För att erhålla effektiv händelsehantering där klienter önskar bli informerade av 
kalenderservrar då någon intressant händelse sker, talar för ”server skickar ut”. Även 
asynkrona meddelanden passar till händelsehantering där mottagare av händelser får 
reagera när de vill. Däremot är synkrona överföringar och en klient som hämtar data 
att föredra då vanliga kalenderoperationer som hämta och spara kalenderinformation 
utförs eftersom man då får ett svar vid varje förfrågan. 

Kalenderapplikationer har inga starka krav på tid tillskillnad från applikationer för 
strömmande media och känsliga styrsystem. Dock önska man få sina anrop behandla-
de så fort som möjligt och inom en rimlig tid. Av detta kan vi se att kalenderapp-
likationer har lösa krav på tid. Den information som transporteras mellan klient och 
server måste även vara pålitlig, så att en bokad händelse verkligen blir bokad. Om 
man jämför med strömmande video så vill man ju inte se bildsekvenserna i fel 
ordning, utan föredrar då hellre att bildsekvenser som inte kommit fram helt enkelt 
ignoreras. Kalenderapplikationer vill alltså använda sig av pålitliga överföringar.  

Då man talar om stateful eller stateless finns det både fördelar och nackdelar med de 
båda. Fördelen med stateless är att eventuella fel eller frånkopplingar hanteras bättre 
och redundanta servrar kan ersätta en kraschad server utan problem. Dock får man 
betala ett högre pris då förfrågningarna till servern blir större och därmed 
långsammare att processa. En stateful server kan hantera förfrågningar på ett bättre 
sätt eftersom den har en viss kännedom om klienten. Det kostar dock mer prestanda 
då en klient tappar sin anslutning till servern eftersom dess tillstånd måste förhandlas 
på nytt för en ny anslutning. Beroende på vilken typ av klienter som en server 
förväntas arbeta emot kan man göra vissa optimeringar, men det finns inget rätt och 
fel eftersom det beror på omsändigheterna. 

För att sammanfatta texten ovan så bör enkel kalenderkommunikation ha följande 
egenskaper: klient hämtar data, synkron, lösa krav på tid, pålitlig överföring. 
Händelsehantering däremot bör ha egenskaperna: Server skickar ut, asynkron, lösa 
krav på tid, pålitlig överföring. Huruvida protokollen skall vara stateful eller stateless 
är dock en fråga för optimering och en kalenderserver kan eventuellt erbjuda tjänsten 
över de båda. 

Mahoney m.fl. (2002) beskriver även några fundamentala krav på kalendersystem i 
bilaga 10 som är av betydelse för denna undersökning. 
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7 Design 
Detta kapitel kommer att undersöka designen hos de två kandidaterna CalDAV och 
CAP. Design är dock något som är diffust och betyder olika saker i olika 
sammanhang, varför de kan vara på sin plats med en kortare förklaring av några av 
dess viktigare delar. 

Rose beskriver i RFC 3117 ett antal aspekter som måste vara väl lösta för att ett 
protokoll skall anses ha en bra design. Ett protokoll bör skala väl både med avseende 
på trafikbelastning och på antalet anslutningar. Det bör även utföra sin uppgift 
effektivt utan att för den delen bli allt för komplicerat att använda. Rose tycker vidare 
att ett protokoll där det är lika svårt att göra en enkel operation som en mer 
komplicerad operation inte är bra. Enkla saker bör vara enkla och komplicerade 
operationer kan kräva lite mer arbete. Mogul (2002) skriver även att protokoll-
designers bör låta saker och ting vara så enkelt som möjligt, men att för den delen inte 
utesluta komplicerad funktionalitet. Detta kan då göra det svårare för utvecklare 
eftersom de då måste göra speciallösningar för att erhålla denna bortprioriterade 
funktionaliteten.  

I RFC 3117 menar Rose att ett protokoll inte är väldesignat om det finns flera sätt att 
utföra en och samma uppgift på eftersom det tyder på en dålig design, vilket förvirrar 
användare. Rose menar att ett väldesignat protokoll skall vara lätt att bygga ut och 
vara robust mot eventuella fel som kan uppstå. Ett utbyggbart protokoll är bra då man 
i efterhand kommer på ny funktionalitet som bör finnas med och tillåter därmed att 
protokoll utvecklas.  Ett protokoll bör även vara robust vilket ofta kostar prestanda. 
Vill man vara säker på att data transporteras korrekt är det enligt Rose motiverat att 
låta detta kosta lite prestanda. Då fel uppstår måste protokolldokumentationen defi-
niera hur fel skall representeras och hur de skall tolkas. 

Vissa av dessa aspekter behandlas i detta kapitel medan andra aspekter såsom 
prestanda diskuteras i senare kapitel. 

7.1 Resurser 
Det första man bör begrunda då man försöker skapa kompabilitet mellan olika 
kalenderapplikationer är en datatyp för att beskriva kalenderinformationen. CALSCH 
har arbetat fram en lösning kallad Internet Calendaring and Scheduling Core Object 
Specification, iCalendar även förkortad iCal som beskrivs i RFC 2445. iCalendar är 
en registrarad MIME-typ vilket underlättar då man skall transportera data vilket 
beskrivs närmare i RFC 2445. Ett iCalendarobjekt kan förutom kalenderinformation 
såsom händelse, journaler och ”att göra” innehålla bifogade filer. iCal används bland 
annat av Microsoft Outlook 98 och IBM Domino 6 och framåt. För mer information 
gällande iCal se RFC 2445 och de UML-diagram över iCal som finns i bilaga 2. 

Ett protokoll beskriver inte hur informationen skall lagras på respektive nod, men kan 
dock beskriva hur data skall se ut då den transporteras. CalDAV använder sig av 
iCalendarformatet och data ligger i meddelandedelen (kroppen) av anropen, på 
samma sätt som hemsidor ligger i meddelanden. 

CAP använder sig av iCalendar för att lagra kalenderdata såsom händelser, journaler, 
”att göra”, alarm och så vidare. Tillsammans med kalenderspecifik information lagras 
även rättigheter (VCAR) och information om frågespråk (VQUERY) i objektet. CAP 
har därmed utökat standarden iCalendar och lagrar mer data i dessa kalenderobjekt än 
vad iCalendrar ursprungligen var tänkt att göra.  
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Analys 
CAP gör inga tolkningar på hur data skall lagras och man kan mycket väl lagra 
resurser som vanliga iCal-resurser och låta utökningen lagras i någon separat fil. 
CalDAV använder sig däremot av en ren iCal-definition och lagrar data där 
WebDAV-resurser kan lagras. Även WebDAV-servrar kan välja att lagra sina 
resurser på olika sätt, men skillnaden är att CalDAV är renare. De som implementerar 
lösningar över CalDAV finner stor fördel av att kunna återanvända komponenter för 
iCal-resurser, medan CAP måste hantera utökningen på något sätt. 

En resurs som lagras i ett standardiserat format och är tillgänglig med enkla operati-
oner såsom HTTP-metoder har en klar fördel framför CAP:s något specialiserade 
lösning vilket kräver att både klient och server kan tolka iCal-utökningen och har 
tillgång till BEEP och de profiler som krävs. 

7.2 Grunden 
Som tidigare nämnt är CalDAV en utbyggnad av WebDAV som i sin tur är en 
utbyggnad av HTTP/1.1. Huruvida det är sunt att bygga nya protokoll på HTTP kan 
diskuteras och beror oftast på applikationens karaktär. Moore (2002) och Rose 
(2002a) har identifierat ett antal punkter som motiverar protokolldesigners att bygga 
nya applikationsprotokoll ovanpå HTTP: 

• Det är bekant och allmänt känt protokoll. 
• Det förekommer på många plattformar. 
• Det har en enkel anrop/svars-modell. 
• Fungerar oftast genom brandväggar. 
• Det finns redan en säkerhetsmodell och mekanismer för säkerhet.  
• Möjlighet att återanvändning existerande kod från tidigare HTTP-

applikationer  
• Det är enkelt att skapa prototyper eftersom det redan finns verktyg. 

Då man utvecklar ett applikationslager baserat på HTTP kan detta enligt Mike och 
Bill (2000) samt Moore (2002) leda till förvirring vid både utvecklandet av 
protokollet och även då man använder sig av protokollet. De listar ett antal punkter 
som bör besvaras för att undvika förvirring, vilka återfinns i bilaga 9 där även svaren 
på frågorna finns.  

BEEP har många fördelar varav flertalet redan nämnts under kapitel 3.3.4. Rose 
(2002a) menar att några av dessa fördelar är 

• Avlastar utvecklaren genom att erbjuda lågnivåfunktionalitet såsom encoding, 
framing, hantering av anslutningar, matchning av frågor och svar och så 
vidare. 

• BEEP erbjuder integrerad och modulär säkerhet. 
• Förhandlar gränssnittet mellan de två anslutande parterna. 

Analys 
Både BEEP och HTTP arbetar båda ovanför TCP men det finns många saker som 
skiljer BEEP och HTTP åt. Med HTTP skickar man meddelande utan att först sätta 
upp en specifik HTTP anslutning (TCP och vissa säkerhetsprotokoll kräver dock 
anslutningar). BEEP däremot är anslutningsorienterad och sätter upp en anslutning 
(kanal) mot den anslutande parten, för att sedan skicka data mellan varandra 
(Dumbill, 2001). 

Eftersom CAP är en profil så vet man på förväg vilka funktioner som finns 
tillgängliga då man förhandlar gränssnittet med den andra parten. Detta är bra 
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eftersom man då inte lika ofta behöver fråga vilka funktioner som stöds på olika 
ställen i servern. Det är dock mindre bra för enkla klienter som inte önskar använda 
sig av hela gränssnittet.  

Då man använder HTTP måste varje anrop ha ett svar, och varje svar måste vara ett 
resultat av ett tidigare anrop. BEEP är åt andra sidan asynkron och behöver 
nödvändigtvis inte använda sig av klient/server kommunikation såsom HTTP. Detta 
gör BEEP till ett flexiblare verktyg då man till exempel skall designa händelsehan-
tering. Dock använder sig både CAP och CalDAV av klient/server kommunikation. 

BEEP har flera fördelar då man vill utveckla ett protokoll från grunden, och inte har 
något tidigare protokoll att bygga vidare på. Det ger även goda möjligheter för 
utökning av protokollet genom att lägga till nya profiler för till exempel säkerhet. 
HTTP har åt andra sidan andra fördelar varav de viktigaste förmodligen är att det är 
känt, finns mycket tidigare kod och att det fungerar genom brandväggar. Dessutom så 
passar tidigare funktionalitet ganska bra med CalDAV, vilket är en grundläggande 
förutsättning. Även frågorna i bilaga 9 besvarats vilket minskar risken för 
missförstånd då man använder sig av HTTP.  

Om man vill att kalenderapplikationer skall dyka upp inom alla områden kommer 
förmodligen protokoll baserade på HTTP ha en fördel eftersom det finns på så många 
plattformar. 

7.3 Gränssnitt 
För att olika parter skall kunna kommunicera med varandra måste man prata samma 
språk. Då man planerar händelser använder man sig av iCal, men när man vill 
förhandla om möten (schemaläggning) eller kommunicera med flera deltagare finns 
det andra lösningar. CALSCH working group har definierat ett språk för hur 
schemaläggning skall kommuniceras utan att för den delen avgränsa sig till hur data 
skall transporteras. Denna standard heter iCalendar Transport-Independent 
Interoperability Protocol, förkortat iTIP och beskrivs i RFC 2446. Nedan följer ett 
exempel på hur iTIP meddelande kan se ut. Fler exempel finns i dokumentationen till 
iTIP. Exempel 1 beskriver hur ett enkel händelse läggs till den 1 juli, 1997, klockan 
20:00 där användare a@example.com är organisator. 

 

Exempel 1. Minimalistiskt möte schemaläggs. Hämtat från RFC 2446. 

Mahoney m.fl. beskriver i RFC 3283 (2002, s.3) förhållandet mellan de olika 
definitionerna iCal, iTIP, iMIP och CAP enligt följande: 

The relationship between calendaring protocols is similar to that between e-
mail protocols.  In those terms, iCalendar is analogous to RFC 2822, iTIP and 
iMIP are analogous to the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), and CAP is 

BEGIN:VCALENDAR 
METHOD:PUBLISH 
PRODID:-//ACME/DesktopCalendar//EN 
VERSION:2.0 
BEGIN:VEVENT 
ORGANIZER:mailto:a@example.com 
DTSTART:19970701T200000Z 
DTSTAMP:19970611T190000Z 
SUMMARY:ST. PAUL SAINTS -VS- DULUTH-SUPERIOR DUKES 
UID:0981234-1234234-23@example.com 
END:VEVENT 
END:VCALENDAR 
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analogous to the Post Office Protocol (POP) or Internet Message Access 
Protocol (IMAP). 

CalDAV använder sig av metoder i WebDAV för att skapa, ändra eller ta bort 
iCalendar-resurser från servern. Då man vill bjuda in någon till ett möte eller svara på 
en inbjudan använder man sig av iTIP-meddelanden som hamnar i in/ut korgar likt 
den metod som gäller för e-post. Genom att använda metoden SCHEDULE utförs 
detta arbete av servern. Utöver den nya metoden SCHEDULE kan man använda sig 
av MKCALENDAR som används då man vill skapa en ny kalender. Denna kalender 
får då de defaultvärden som kalenderservern är inställd att använda sig av. Även CAP 
har definierat ett gränssnitt (bilaga 6) som använder sig av iTIP-meddlenaden. 

CalDAV är en utökning av WebDAV och använder sig av hela dess gränssnitt, 
inklusive lås vilket inte är ett krav i WebDAV. WebDAV har delat upp sin 
funktionalitet i två klasser varav endast klass 1 endast uppfyller de grundläggande 
kraven på WebDAV och klass 2 används då bland annat lås behövs. Eftersom lås inte 
är ett krav i WebDAV men i CalDAV måste man ta med båda klasserna. Detta 
specificeras i ”DAV : 1,2” enligt exempel 2. CalDAV använder sig även WebDAV 
Access Control List (ACL) för att kontrollera rättigheter på resurser, vilket diskuteras 
närmare under kapitlet säkerhet. 

Då en klient ansluter till en server som erbjuder kalendertjänster över CalDAV skall 
server svara med vissa speciella fält vid en förfrågan med OPTIONS. Beroende på 
vilken funktionalitet som finns hos servern svarar den med olika saker, se exempel 2. 

 

 

 

 

 

 

Exempel 2: Kommunikation med OPTIONS. hämtat från draft-dusseault-caldav-04. 

CalDAV stödjer allt från enkla till mer avancerade kalenderapplikationer på ett bra 
sätt eftersom kalenderapplikationer själva kan välja vilka delar av serverns gränssnitt 
de vill använda. Serversidan däremot har ett större ansvar och har även de delat upp 
sin funktionalitet i två nivåer; calendar-access och calendar-schedule. För att en klient 
skall veta vilken nivå som erbjuds kan denne skicka OPTIONS till servern som då 
svarar med calendar-access då det endast har grundläggande kalenderfunktionalitet. 
Då calendar-schedule erbjuds är detta som ett komplement till calendar-access som 
alltid måste finnas med då servern stödjer kalenderfunktionalitet. För mer detaljer 
gällande krav för de olika nivåerna i CalDAV se bilaga 1 där kravlistan från draft-
dusseault-caldav-04 återfinns. Om inget stöd för CalDAV finns kan man även 
använda sig av funktioner i WebDAV eller HTTP för att manipulera eller hämta iCal-
resurser. 

Även CAP har en viss uppdelning av funktionaliteten vilken definieras av egenskapen 
CAR-LEVEL. Genom att skicka kommandot GET-CAPABILITY får man svaret på 
vilken nivå av funktionalitet som erbjuds. De nivåer som finns är: CAR-NONE, CAR-
MIN och CAR-FULL-1. Ett utdrag från draft-royer-calsch-cap-01som beskriver 
dessa nivåer återfinns i bilaga 1. 

>> Request << 
OPTIONS /lisa/calendar/outbox/ HTTP/1.1 
Host: cal.example.com 
>> Response << 
HTTP/1.1 200 OK 
Allow: OPTIONS, GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, TRACE, COPY, MOVE 
Allow: MKCOL, PROPFIND, PROPPATCH, LOCK, UNLOCK, REPORT, SCHEDULE 
DAV: 1, 2, calendar-access, calendar-schedule 
Content-Length: 0 
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Analys 
Moore (2002) menar att HTTP erbjuder ett gränssnitt som kan vara större än det som 
behövs för nya protokoll. Denna utökade funktionalitet passar inte alltid nya protokoll 
och ökar då bara komplexiteten och det arbete som måste göras då man 
implementerar protokollet. Vidare diskuterar Moore möjligheten att specialanpassa 
HTTP till en mindre mängd funktioner, men menar att detta kan medföra lika mycket 
arbete som att designa ett protokoll fån början. Detta är inte nödvändigt eftersom 
HTTP och även WebDAV passar CalDAV mycket bra.  

För att kommunikation mellan två parter skall fungera behöver båda sidor ha en 
fungerande CAP-profil, tillsammans med andra eventuella säkerhetshöjande eller 
prestandahöjande profiler. Simpla klienter kan använda sig av enklare funktioner om 
de vill, men profilen måste ändå finnas och kan ställa till oreda om servern tror att 
klienten kan göra mer än den gör. Definitionen av de olika nivåerna för CAP är 
bristfällig och många av definitionerna i draft-royer-calsch-cap-01 är endast en lista 
för vilka värden de kan anta (se bilaga 1) utan att sätta funktionen i dess sammanhang. 

CAP har inte så många beroenden på tidigare standarder som CalDAV har, vilket gör 
CAP till ett något enklare protokoll att sätta sig in i. Men CAP har åt andra sidan 
blandat funktionalitet för datahantering tillsammans med funktioner för kalender-
hantering vilket inte är den bästa strukturen. En separering av dessa två skulle göra 
CAP-förslaget mycket renare och enklare att ta till sig. 

7.4 Statuskoder 
HTTP använder sig av tresiffriga statuskoder i returmeddelandet på anrop för att 
meddela hur det gick för anropet. Moore (2002) menar att protokoll som utökar HTTP 
kan få problem om man använder sig av statuskoder på samma sätt som i HTTP men 
låter siffrorna få nya innebörder. En proxyserver kan då göra tolkningar på 
statuskoden och utföra åtgärder på vissa utav dem. Till exempel kan ett lyckat svar 
(statuskod 200) spara undan resultat i temporära minnen i ett försök att förbättra 
prestanda. Man bör inte heller ta någon av de lediga statuskoderna eftersom dessa kan 
få annan betydelse i och med att HTTP vidareutvecklas. Av dessa anledningar anser 
Moore att statuskoder för nya protokoll som bygger på HTTP bör lösas på andra sätt. 
Han föreslår till exempel att man endast använder sig av statuskoderna 200 (Lyckat) 
och 500 (misslyckat) om detta är tillräckligt. Ett annat alternativ är att alltid använda 
sig av statuskoden 200 och skicka med ett felmeddelande i kroppen där meddelanden 
vanligtvis skickas.  

WebDAV har dock inte gjort som Moore föreslagit, utan har istället infört nya 
statuskoder. WebDAV har även inför multi-statuskoder för de tillfällen då man utför 
operationer på flera resurser med ett anrop. Då mer information än statuskoden är 
passande, till exempel då man ej har tillräckliga rättigheter att flytta en fil, så bifogas 
ytterligare information om felet i en XML formaterat felmeddelande.  Eftersom 
CalDAV är bygger på WebDAV har även CalDAV indirekt frångått Moores 
rekommendationer. Då man i CalDAV behöver utöka statuskoderna använder man sig 
dock av statuskoder i själva meddelandet så som Moore (2002) föreslagit. 

CAP använder sig av samma system för statuskoder som definieras i iCal och iTIP 
vilket liknar det som HTTP använder. En statuskod består av ett första heltal som 
kvantifierar felet till en av flera kategorier, följande av en eller två heltal som 
identifierar felet exakt. I CAP har man valt att utöka statuskoderna från iCal och iTIP 
och denna utökning återfinns i som återfinns i bilaga 3, tillsammans med 
statuskoderna från iTIP.  
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Ett statusmeddelande kan i CAP förutom en numerisk kod bestå av ett textmedde-
lande som beskriver statusen på ett mer läsbart sätt. Exempel 3 demonstrerar hur ett 
statusmeddelande kan se ut. 

 

Exempel 3: Statusmeddelanden hämtat från draft-royer-calsch-cap-01. 

Analys 
Statusmeddelanden i CAP kan bli förvirrande då man inte alltid skriver ut alla siffror. 
Är 2.0 det samma som 2.0.0 eller är detta ledigt som en ny statuskod? Dock kan man 
ha ett stort antal statuskoder eftersom en kod är uppbyggd av tre heltal till skillnad 
från CalDAV’s statuskoder som består av tre siffror.  

CalDAV har den fördelen att många av dess statuskoder bli begripliga för vanliga 
webbläsare. Statuskoder för CalDAV har något av ett problem då vissa statuskoder 
bifogar mer information i själva meddelandet. Det skiljer sig från CAP där alla 
statusmeddelanden kommer i ett eller REPLY-fält (se bilaga 7 för exempel). 

Trots dessa små egenheter hos statusmeddelanden hos CalDAV och CAP definieras 
statusmeddelanden på ett fungerande sätt till kalenderklienter. 

7.5 Sökvägar (URL scheman) 
En URL används för att ange en sökväg till en resurs som eventuellt kan finns på 
Internet. Då man talar om ett URL-schema anges ett sådant av namnet innan ”:”. 
Exempelvis URL-schemat HTTP anges enligt http://www.his.se. URL-scheman 
används för att ge en tolkning av resterande delen av URL:en och ger en hänvisning 
av vilken typ av tjänst som används. 

CalDAV använder sig av samma URL-schema som WebDAV och är en aning utökad 
från HTTP då man i WebDAV tillhandahålla lås. Eftersom man använder sig av 
vanliga URL:er kan webbservrar enkelt samexistera med en kalenderserver. Exempel 
på URL: http://cal.example.com/lisa/calendar/ 

CAP har ett nytt URL-schema som följer den syntax som beskrivs i RFC 2396 
(Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax) och överensstämmer med RFC 
2718 (Guidlines for new URL Schemes). Exempel på en CAP URL är: 
cap://cal.example.com/Company/Holydays 

Analys 
CalDAV har vissa ambitioner att samexistera med webbservrar och återanvända kod 
från utvecklingsbibliotek för HTTP och använder sig därför av samma URL-schema 
som HTTP. CAP har inget mål att återanvända delar från HTTP utan bygger helt på 
BEEP. Därför finns det inga problem hos CAP med ett eget URL schema, utan detta 
ger istället en större frihet då man kan definiera saker som defaultport på egen hand. 
Det är även lättare att övervaka trafik för CAP eftersom kommunikation sker över en 
annan port till skillnad från CalDAV som kommer att flyta samman med övrig trafik 
för webben. Att specificera nya URL-scheman skapar extra arbete för utvecklare av 
protokollet och till utvecklare av applikationer som använder sig av protokollet. Ett 
känt ULR-schema anses vara lättare att arbeta med eftersom utvecklare redan förstår 
dem.  

7.6 Återkommande händelser 
Då man planerar händelser som periodiskt återkommer underlättar det att använda 
någon mekanism för att beskriva sådana händelser. Exempel på en återkommande 

REQUEST-STATUS:2.0;Request Approved



 

  25 

händelse kan vara träningsscheman eller veckomöten på företag. Formatet iCal har 
stöd för återkommande händelser vilket gör att man ej manuellt behöver skapa en ny 
händelse eller kopiera en händelse till flera datum. En återkommande händelse 
definieras med en startpunkt och regler för att ange perioden.  

CalDAV beskriver återkommande händelser i en enda resurs. På så vis blir det lättare 
att erhålla lås för denna resurs jämfört med att erhålla lås för en samling enskilda 
resurser vilket är alternativet. Det blir även mindre data att undersöka vid 
synkroniseringar. 

CAP kan lagra information om återkommande händelser på två sätt. Beroende på 
värdet hos STORES-EXPANDED lagras återkommande händelser som flera instanser 
eller som ett iCal-objekt. Då man väljer att lagra varje händelse som ett separat objekt 
finns det en gräns över hur många objekt som får skapas, vilket anges med RECUR-
LIMIT på servern. 

Då en klient önskar hämta data lagrad som en återkommande händelse kan denne 
välja om informationen skall returneras som ett objekt eller som flera händelser. Detta 
gäller för både CAP och CalDAV, vilket ger användaren stor flexibilitet men kan 
även användas för att störa systemets drift vilket diskuteras i kapitel 8.4. 

Analys 
Inget av förslagen har någon direkt fördel eftersom återkommande händelser stöds av 
iCal vilket de båda förslagen använder sig av. Dock kan CAP uttrycka regler för hur 
dessa händelser skall hanteras med hjälp av RECUR-LIMIT vilket ger CAP en fördel. 

7.7 Sökfunktion 
Användare och program i kalendersystem finner stor fördel i att kunna söka i 
kalenderdata för att få svar på sina frågor. Dessa frågor kan till exempel vara ”vilka 
möten sker idag” eller ”när fyller mormor år”. 

CalDAV har inget krav, men funderar på att använda sig av WebDAV Searching and 
Locating (DASL) för att söka efter data på en server. Det skall dock sägas att DASL 
inte är standardiserad ännu, utan är fortfarande i utvecklingsstadiet (draft-reschke-
webdav-search-07) vilket skapar problem. Om DASL ej blir standard inom en 
överskådlig framtid överväger Daboo m.fl. att använda sig av REPORT-metoden för 
att genomföra sökfrågor. REPORT erbjuder bättre frågemöjligheter än som erbjuds 
med PROPFIND och SERCH. REPORT finns i WebDAV ACL (RFC 3744) men 
måste förutom den definitionen fungera på det sätt som CalDAV specificerar i sitt 
förslag. Exempel på hur REPORT fungerar finns i förslaget till CalDAV (15.2.14), 
vilket även finns i bilaga 5. 

Då en klient önska söka efter kalenderinformation på en CAP-server kan klienten 
använda sig av metoden SEARCH. SEARCH använder sig av en VQUERY som likt 
en Structured Query Language (SQL)-fråga anger ett antal parametrar vilka måste 
vara uppfyllda för att komma med i sökresultatet. Kalenderservern svar sedan med en 
eller flera iCal-objekt, och om något fel uppstått på någon resurs rapporteras även 
detta. Försöker man söka bland resurser man ej har tillgång till resulterar detta i 
status-meddelande ”4.1”. Ett exempel från draft-royer-calsch-cap-01 finns i bilaga 4. 

Analys 
Frågar man en kalenderserver efter händelser mellan två datum måste server 
undersöka alla resurser som innehåller återkommande händelser för att se om någon 
av dess händelser inträffar under det givna intervallet. 
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Både CAP och CalDAV har funktionalitet att välja om återkommande händelser skall 
returneras som flera händelser eller om det ska returneras som ett enskilt iCal-objekt. 
Det finns dock inget som förhindrar att man gör en händelse som upprepar sig i 
oändligheten, vilket skapar problem då man hämtar information som separata 
händelser. CalDAV har uppmärksammat problemet och arbete pågår medan CAP har  
RECUR-LIMIT som begränsar hur många händelser som returneras. 

7.8 Synkronisering 
Användning av kalendern vid frånkopplat läge skapar speciella behov eftersom lokalt 
modifierad data måste synkroniseras med servern. Synkronisering är ett arbete för 
klienten och kan ske på olika sätt beroende på hur man valt att lösa problemet. En 
kalenderserver erbjuder ingen speciell funktionalitet för synkronisering då detta går 
att lösa med hjälp av information gällande resurserna. Exempelvis kan man använda 
sig av information när en resurs senast modifierades eller helt enkelt ladda ner 
händelsen och jämföra med den lagrad på klienten. WebDAV erbjuder tillräcklig 
information för synkroniseringar vilket bland annat sitecopy (http://www.lyra.org-
/sitecopy) och Xythos WebFile Client (http://www.xythos.com/home/xythos/wfc_-
features.html) har använt för att erhålla synkronisering. Det pågår även diskussion 
gällande hur synkronisering över WebDAV kan förbättras. Om detta resulterar i något 
användbart kommer det med stor sannolikhet att passa CalDAV eftersom det bygger 
på WebDAV. 

I CalDAV har man identifierat Strong Entity Tags som ett bra hjälpmedel vid 
synkronisering. En klient kan veta om en resurs varit oförändrad med hjälp av Strong 
Entity Tags (Strong ETags). Enligt Mogul (2002) kan man över HTTP/1.1 använda 
sig av ETags för att validera temporärt lagrade sidor (cache). Detta sker genom att då 
man tar emot en sida kan man även få med en ETag. När sedan en användare önskar 
läsa samma sida vid ett senare tillfälle kan man skicka med den erhållna ETag:en till 
servern. Då denna ETag:en stämmer med serverns Etag svarar servern att sidan ej 
modifierats. Stämmer den inte får man den nya sidan som svar istället. Då kalender-
information gällande ett möte blivit förändrad på en klient som ej är ansluten 
samtidigt som samma möte modifieras annorlunda på servern måste dessa händelser 
hanteras på ett särskilt sätt så ingen data går förlorad.  

För att migrera data från en server till en ny innebär att man gör en synkronisering 
mot den nya servern och att man sedan kan ta bort kalenderdata från den första 
servern. I förslaget till CalDAV skriver man även att det finns en hel del arbete kvar 
för att på ett bättre sätt förklara hur synkronisering kan göras av klienter. 

CAP hanterar inte heller synkronisering. Om detta är önskvärt är det upp till kalender-
applikationerna att implementera. Det har dock pågått diskussioner om hur 
synkroniseringar skulle kunna fungera. Förslagen använder sig av LAST-MODIFY 
som lagrar när den specifika kalenderinformationen senast modifierades. Genom att 
en klient jämför sin lokala LAST-MODIFY med kalenderserverns LAST-MODIFY 
kan man få reda på om informationen förändrats. Då en händelse tas bort från 
kalenderservern försvinner inte all information om händelsen, utan händelsen 
markeras istället som DELETED för att andra klienter skall kunna synkronisera mot 
denna resurs.  

Detta är lite konstigt eftersom detta leder till att en kalenderserver i förlängningen 
måste hålla reda på en massa borttagna händelser. Om händelsen helt enkelt togs bort 
från servern kunde klienter själva inse att händelsen inte längre finns kvar. 
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En positiv sak är att man kan använda VQUERY för att ställa SQL-liknande frågor 
vid synkroniseringen. Detta gör att man kan fråga efter vilka resurser som ändrats från 
den senaste synkroniseringen fram till den nu tänkta synkroniseringen. Bra frågor 
medför att färre anrop behöver göras och att informationen kan transporteras på ett 
kompaktare sätt i och med att man slipper mycket onödig data och väntetider. 

För att se inofficiella förslag till hur en synkronisering skulle kunna fungera se 
http://www.imc.org/ietf-calendar/mail-archive/msg03390.html och  
http://www.imc.org/ietf-calendar/mail-archive/msg03446.html 

7.9 Analys av design 
Återanvändning av idéer och tidigare lösningar är ofta en god idé och samma 
principer gäller även för protokolldesigners. Man bör dock vara så pass insatt att man 
kan se när ett protokoll inte är lämpligt som bas för ett nytt protokoll. 

De båda protokollen utgår i grunden från samma förutsättningar då de båda använder 
sig av TCP. Både CAP och CalDAV använder sig av en klient/server förfarande vid 
kommunikation vilket är fullt tillräckligt för ren kalenderkommunikation utan 
händelsehantering. CAP eller snarare BEEP har en fördel då man skall implementera 
händelsehantering eftersom BEEP klarar av att skicka meddelanden utan att en klient 
först ber om informationen. För en enkel klient/server kommunikation är dock HTTP 
baserade protokoll att föredra eftersom det är en enklare att använda än BEEP och det 
finns många applikationer som kan anpassas till CalDAV utan större möda. BEEP är 
inget dåligt protokoll, men förmodligen inte optimalt till detta protokoll eftersom det 
ger en ny dimension av komplexitet och har funktionalitet som inte är nödvändig för 
kalenderarbete. CAP och BEEP har dock sina fördelar vilket visas i kapitlet säkerhet. 

Rose (2002a) menar att om HTTP uppfyller dina krav för kommunikation skall du 
använda det. Man skall dock inte bygga protokoll på HTTP med enda motiveringen 
att det är ett så pass känt och spritt protokoll, utan att först se till vilka krav som ställs 
på systemet. Många av kraven på kalenderkommunikation sammanfaller med de 
egenskaper HTTP och WebDAV har, vilket gör att CalDAV kan dra stor nytta av 
dessa protokoll. 

Skalbart 
CalDAV som i grunden bygger på samma principer som HTTP har visat sig vara en 
skalbar lösning för hemsidor. Det är därför troligt att förslaget med CalDAV kan 
lämpa sig för kalenderhantering i stor skala. BEEP ger åt andra sidan bättre 
förutsättningar att implementera en distribuerad kalenderfunktionalitet i CAP, även 
om inget idag tyder på att en sådan lösning är aktuell eller ens önskvärd. 

Effektivt 
Utifrån designen kan inget av protokollen anses vara snabbare än det andra eftersom 
detta beror på användandet av protokollet. Ett mer intensivt användande kan gagna 
CAP medan lite mer sporadiskt användande är till fördel för CalDAV. Båda förslagen 
erbjuder sökfunktioner som snabbar upp användandet mot kalenderservrar. Både CAP 
och CalDAV är beroende av TCP vars prestanda diskuteras i kapitlet prestanda. 

Enkelhet 
HTTP var från början ett simpelt protokoll men fick snabbt en högre grad av 
komplexitet då nya funktioner adderades (Moore 2002; Rose 2002a). Dessa nya 
funktioner är bland annat persistant connection, byte ranges, content negotiation och 
cache support som beskrivs i RFC 2616. Mogul (2002) hävdar däremot att problemen 
gällande komplexiteten inte härstammar från själva storleken eller omfånget utan 
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snarare på brister i fundamentala definitioner och modeller. Dessa problem kan då 
lösas genom att använda sig av en ny terminologi. Några av dessa problem gäller 
cache, headers, enity tags vilka beskrivs närmare av Mogul (2002).  

CalDAV är ett förslag som kan användas i system med varierande krav. Den allra 
enklaste klienten kräver inte ens stöd för CalDAV utan kan helt enkelt hämta en iCal-
resurs med en GET i HTTP och visa informationen på ett lämpligt sätt. CalDAV kan 
även anses som ett enklare förslag då det bygger på gammal och känd teknologi, och 
introducerar få nyheter för utvecklare. CAP åt andra sidan har stora fördelar då det 
underlättar utvecklandet av protokoll och även användandet då det löser flera 
problem. BEEP är dock ett relativt främmande ramverk och inte lika beprövad lösning 
som HTTP vilket kan leda till viss skepsis hos utvecklare. Funktionalitet för säkerhet 
är dock till klar fördel för BEEP som enkelt kan lägga till detta genom att använda sig 
av en säkerhetsprofil. Säkerheten hos protokollen diskuteras närmare i kapitel 
säkerhet. 

Eftersom CalDAV bygger på de tidigare protokollen WebDAV och HTTP bör man 
vara väl insatt i dessa protokoll. Detta skapar ett hinder som gör att CalDAV inte är 
lätt att ta till sig för utvecklare utan denna tidigare kunskap. CAP används genom 
BEEP men kan inte anses vara en utbyggnad av BEEP. Detta ger möjligheten till en 
enklare och renare beskrivning av protokollet vilket är till stor fördel för utvecklare. 
Dock är draft-royer-calsch-cap-01 dåligt skriven eftersom den är svår att förstå. 

Lätt att bygga ut 
Whitehead och Goland (1999) menar att då WebDAV designades insåg man att det 
inte säkert skulle täcka alla egenskaper man kan önska hos framtida system. Därför 
var möjligheten till utökning av WebDAV en mycket viktig egenskap hos protokollet, 
vilket man löste genom att använda sig av väl preciserade namnrymder där ny 
funktionalitet kan läggas till i ett senare skede. CAP är även det mycket anpassat till 
utökningar. Man kan givetvis utöka CAP-specifikationen men det är även enkelt att 
lägga till fler profiler i BEEP för att sköta ny funktionalitet. 

Robust 
Eftersom Internetanslutningar är opålitliga bör en applikation vara beredd på att 
anslutningen försvinner när som helst och hantera detta på ett bra sätt. HTTP, 
WebDAV och CalDAV designades som ett stateless protokoll där man inte förmodar 
varandras tillstånd mellan klient och server. Detta är mer robust än motsatsen stateful 
eftersom en bruten anslutning endast påverkar det aktuella anropet (Whitehead & 
Goland, 1999). Whitehead och Goland menar även att protokoll som är stateless inte 
behöver sätta upp tillstånd vid nya anslutningar eller synkronisera tillstånden vid en 
återanslutning, vilket protokoll som är stateful måste göra. BEEP är stateful och 
därför anses CalDAV som mer robust. Dock kan en anslutning som är stateful vara 
effektivare eftersom man inte behöver skicka lika mycket data vid varje anrop. 
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8 Säkerhet 
För att undersöka säkerheten hos de båda protokollförslagen behöver först begreppen 
definieras så att inga missförstånd uppstår. Beroende på vilken abstraktionsnivå och 
domän man utgår ifrån kommer man till olika uppdelningar. 

I Alpsten (2003) beskrivs en uppdelning av säkerhetstjänster som bygger på 
information från ISO 7498-2 enligt följande: 

1. Åtkomstkontroll, kontroll av vem som får tillträde till systemet 
2. Autentisering, säkerställande av en persons identitet 
3. Konfidentialitetsskydd, skydd mot obehörigas insyn av data i systemet 
4. Integritet för data, förhindra otillbörlig ändring av data. 
5. Integritet för trafikflöde, förhindra påverkan av trafiken på nätverket. 
6. Icke förnekbarhet eller oavvislighet, inte kunna avsägas ansvar för information 

som skickas. 

Uppdelningen ser annorlunda ut hos Björner (1999)  

7. Spårbarhet: enskilda handlingar ska kunna spåras till person 
8. Integritet: skydd mot oönskade ändringar 
9. Sekretess: data får inte bli tillgänglig för obehöriga 
10. Oavvislighet: mottagande eller skickande av meddelande kan inte nekas 
11. Behörighet: användarens rätt att använda resurser i systemet 
12. Autenticitet: kontroll av identitet 

Av de ovan nämnda kategorierna kan vissa slås samman. Om man har en väl 
fungerande autenticitet (2,12) av användare så kan denne inte förneka att det var 
denne som skickade data (6,7,10). Det är endast upp till konstruktören av systemet att 
lagra relevant information om vem som gör vad och är inte två olika fall sett utifrån 
protokollets perspektiv. På samma vis kan man se att integritet (4,8) erhålls av 
åtkomstkontroll (1,11). Dock fungerar inte detta skydd då data transporteras mellan 
två noder vilket ställer krav att data behandlas som konfidentiell och inte kan 
påverkas av någon på vägen mellan noderna (3,5,9).  

Fu m.fl. (2001) skriver att designen för kryptografiska funktioner bör vara enkel 
eftersom det då är enklare att påvisa dess säkerhet. Vidare menar Fu m.fl. att 
funktionalitet för kryptografi eller autenticitet bör utvecklas av erfarna personer 
eftersom erfarenhet har visat att egna säkerhetsprotokoll oftast är svaga och lätta att 
knäcka. Öppna protokoll leder enligt Fu m.fl. till säkrare protokoll eftersom 
eventuella fel kan upptäckas och rättas till. 

8.1 Autenticitet 
Detta kapitel behandlar hur man skall verifiera att man är den man utger sig för att 
vara. Autenticitet är intressant för båda parterna; en klient vill vara säker på att den 
ansluter till rätt server och en server vill vara säker på att klienten är den klient den 
utger sig att vara. 

Arbetet gällande säkerhet i CalDAV sträcker sig bakåt och drar fördel av det 
säkerhetsarbete som utförts på WebDAV och HTTP. CalDAV tänker utnyttja det 
faktum att de flesta webbservrar idag har stöd för Trasport Layer Security (TLS), RFC 
2246, vilket kan användas för autenticering åt båda hållen.  

TLS använder sig av publika nycklar vid autenticering vilket medför vissa problem 
eftersom nycklar skickas oskyddat. En person mellan klient och server kan då byta ut 
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och lyssna av meddelande. Detta har lett till användandet av certifikat för att 
säkerställa att en publik nyckel tillhör en viss person och inte kan förfalskas. Med ett 
digitalt certifikat kan man digitalt signera meddelanden, vilket beskrivs närmare i 
bilaga 8. Digitala signaturer är mycket viktiga då man utarbetar säkra system. En 
mottagare kan då vara säker på att den som sände meddelandet är den som denne 
utger sig att vara. Man vet också att meddelande som skickats inte blivit modifierat 
eller återsänt. Digitala signaturer använder sig av metoden med kända nycklar och 
skapas genom att kombinera meddelandet i en text med avsändarens privata nyckel. 
Då mottagaren använder sig av avsändarens kända nyckel kan mottagaren verifiera 
meddelandet. 

För att TLS skall fungera måste man ha certifikat från organisationer (till exempel 
Verisign) som kontrollerar information och parar ihop företag med deras publika 
nyckel. Förfarandet med certifikat gör det hela relativt krångligt och vanligtvis 
autenticeras servern mot klienten, medan klienten använder sig av Basic eller Digest 
över en säker kanal för att autenticera sig mot servern (Moore, 2002). CalDAV-
klienten autenticerar sig av någon av följande mekanismer vilka beskrivs närmare i 
RFC 2617: 

• Basic Access Authentication Scheme  
Klienten skickar med användarnamn och lösenord i klartext i anropet. Är 
känslig för tjuvlyssning 

• HTTP Digest Access Scheme 
En utveckling av den tidigare beskrivna Basic som krypterar känslig 
information, vanligtvis med MD5. 

Både Basic och Digest fungerar genom att visa kännedom en gemensam hemlighet 
såsom ett lösenord. Moore (2002) ser brister då dessa metoder ej erbjuder några medel 
för att dela med sig av denna hemlighet. Då användare finns på samma plats kan det 
vara praktiskt användbart eftersom distributionen av hemligheten då kan lösas enkelt. 
Moore tycker dock inte att det fungerar lika bra för användargrupper som är 
geografisk spridda. Dessa metoder för autenticering måste samverka med något 
externt system för säkerhet för att vara av nytta. Ett sådant system är till exempel TLS 
som även erbjuder krypterade överföringar. 

CAP förlitar sig på säkerhetsprofiler i BEEP då man utför autenticering. Som mini-
mum måste CAP stödja Simple Authentication and Security Layer (SASL) -DIGEST-
MD5 (RFC 2831). SASL är ett ramverk för en samling säkerhetsprotokoll, även 
kallade mekanismer, och hjälper till att förhandla om vilka mekanismer som skall 
användas.  

Då en första anslutning skapas använder man sig av TLS profilen i BEEP för att skapa 
en säker kanal. Efter detta skickar klienten ut en lista med mekanismer som den kan 
använda. Severn svarar sedan med vilken av dessa mekanismer som skall användas. 
Beroende på vilken mekanism som används kan SASL erbjuda autenticering åt båda 
hållen och eventuellt kryptering för att skydda data mot insyn.  

Då en klient och server kommer överens om vilken mekanism som skall användas är 
det möjligt för en utomstående person att modifiera dessa meddelande och på så vis 
göra att de väljer den svagaste krypteringen. Båda parter behöver därför definiera en 
säkerhetsnivå för vilka mekanismer som är acceptabla som ett minimum. 
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Rose (2002b) menar att trots att det finns en mängd alternativ att välja mellan i SASL 
så är endast sex av dessa mekanismer intressanta. Dessa alternativ är ANONYMOUS, 
PLAIN, CRAM-MD5, DIGEST-MD5, OPT och EXTERNAL. 

Analys 
Moore (2002) menar att TLS med kodsystemet 54-bits DES kan knäckas på några 
dagar utan större krav på hårdvara. Moore anser även att TLS är underlägsen andra 
system för autenticering och bör inte användas i andra applikationer än webbläsare. 
Väljer man trots allt att använda sig av TLS bör man använda sig av långa nycklar för 
att öka säkerheten. Enligt CAP kan det uppstå problem då man använder sig av TLS 
eftersom det förlitar sig på en rekommendation från International Telecommunication 
Union (ITU) gällande certifikat (X.509) vilket inte blivit standardiserat . Detta har 
gjort att det finns olika implementeringar av dessa certifikat. Certifikat kräver också 
att man använder sig av ett och samma IP och man kan bara ha ett certifikat per IP, 
vilket skapar problem om man behöver flera certifikat på samma IP. 

Eftersom CalDAV använder sig av TLS för all överföring och CAP använder TLS för 
åtminstone den inledande kommunikationen så påverkas båda förslagen av de 
aspekter som beskrivits gällande TLS. Författarna av CalDAV inser bristerna med 
Basic och Digest vilka beskrivs i detalj i RFC 2617. Dock ser CalDAV ljus på 
framtiden eftersom det arbetas på ett förslag av Nyström och Melnikov (2004) där 
SASL, RFC 2222, skall fungera med HTTP. Nyström och Melnikov menar i sitt 
förslag, precis som RFC 2617, att Basic och Digest har ett antal svagheter. 

CAP har en fördel då de har möjlighet att använda sig av SASL vid senare 
kommunikation vilket kan vara ett bättre alternativ. SASL är ett ramverk för 
säkerhetsprotokoll till skillnad från TLS som är ett protokoll, vilket gör SASL mer 
flexibelt och utbyggbart än TLS.  

8.2 Konfidentialitet 
Björck (2003) definierar konfidentialitet som en säkerhetsprincip med innebörden att 
information inte görs tillgänglig eller avslöjas för obehöriga personer eller processer. 

Det finns minst två hot där obehöriga kan utnyttja potentiella brister sett ur ett 
protokolls perspektiv. Det första är att fånga meddelande som transporteras mellan 
olika noder, såsom då en klient skickar data till en server. Det andra sättet är att 
komma åt data på någon av parterna genom intrång. Det finns dock lösningar på dessa 
problem och om de används på rätt sätt kan risken för en säkerhetsbrist minimeras. 

Kryptering/Tjuvlyssna 
För att skydda sig mot tjuvlyssnare kan man kryptera data så att den blir oförståelig 
för den som avlyssnar. Då man använder sig av ett öppet nätverk såsom Internet skall 
man inte utgå ifrån att alla användare har samma uppsättning krypteringsalgoritmer 
(Coulouris, 2001). Man måste därför förhandla om vilka krypteringsalgoritmer som 
skall användas, vilket kan skapa problem om någon stör denna förhandling så en svag 
krypteringsalgoritm används. 

Förslaget CalDAV skriver att TLS skall användas för att tillhandahålla skyddade 
överföringar. TLS består av en uppsättning kodsystem som sedan en klient och server 
måste komma överens om vilket som skall användas. 

CAP använder sig som bekant av BEEP för att sköta överföringar av data. BEEP kan 
använda sig av profiler för säkerhet för att på så vis lägga till stöd för olika 
krypteringsstandarder. CAP skriver att all kommunikation skall utföras på ett säkert 
sätt och kräver att TLS-profilen skall användas samt att som minimum stödja 
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kodsystemet TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA. Även SASL erbjuder 
mekanismer för att överföra data på ett konfidentiellt sätt. 

När man förhandlar om säkerhetsmekanismer i BEEP är man enligt RFC 3080 sårbar 
vid följande scenarion: 

1. Då BEEP initialt förhandlar om vilka säkerhetsprofiler som skall användas kan 
en person mellan initierare och mottagare, på engelska känt som man-in-the-
middle, ta bort fält från listan över vilka profiler som föreslås. Man bör därför 
konfigurera BEEP att endast godta sessioner med tillräcklig säkerhet. 

2. Man-in-the-middle kan förändra de initiala förhandlingarna så att den svagaste 
krypteringsalgoritmen används. Man bör konfigurera BEEP så att endast 
starka krypteringar får användas. 

3. Information som utbyts innan kryptering satts igång kan ligga kvar som 
inställningar gällande den aktuella sessionen eller som temporär data i någon 
cache. Denna data skall slängas eftersom det finns möjlighet att den 
manipulerats av obehöriga. 

Intrångsförsök / Tjuvtitta 
Ett säkert system bör använda sig av någon typ av kontroll av användare, vanligtvis 
genom inloggning med användarnamn och lösenord. En användares lösenord är 
lättare att knäckas då denne använder sig av allt för korta och enkla lösenord. Då 
inloggningsförfarandet utförs måste detta ske över en säker kanal mellan två noder 
som autenticeras för att undvika att denna information kommer i orätta händer. 

Analys 
Som tidigare nämnt kan en för kort nyckel eller mindre lyckad algoritm leda till att 
skyddet genom en kryptering blir lätt att forcera. Man bör därför använda sig av 
kända och väl beprövade kodsystem vilket de båda förslagen gjort. CAP har även 
angivit ett kodsystem som måste finnas tillgänglig även om man inte begränsar sig till 
användandet av just denna.  

Krav på säkerhet kommer att förändras med tiden då hårdvara blir kraftfullare och 
mattematiska teorier utvecklas. Det som idag anses som ett kraftfullt säkerhetssystem 
kan visa sig föråldrat inom en snar framtid. Även hoten kan komma att förändras och 
kräva att nya typer av mekanismer behövs utvecklas. Då ett kalendersystem utvecklas 
bör man på både server och klientsidan kunna ställa in vilka kodsystem som är god-
kända att användas för att på så vis försäkra sig om att en viss nivå av säkerhet 
uppnås.  

Eftersom båda förslagen kan välja att använda sig av TLS finns ingen fördel för någon 
av förslagen. Dock har CAP möjlighet att utnyttja SASL för att erhålla en mekanism 
för kryptering vilket ger ett större utbud av mekanismer. Eftersom styrkan kan variera 
hos både SASL och TLS beror säkerheten på vilket kodsystem som används, varför 
inget av förslagen kan anses vara säkrare än det andra. 

8.3 Integritet 
Integritet, även kallad riktighet definierar Björck (2003) som skydd mot att data 
förändras eller förstörs av misstag eller av obehöriga användare och processer. 

Då man talar om integritet kan man dela upp detta begrepp i två delar, dataintegritet 
och transportintegritet. Om data kan nås utan att man använder sig av det aktuella 
kalenderprotokollet, till exempel genom att manuellt redigera filer eller databaser kan 
inte protokollet hållas ansvarigt för dataintegriteten.  
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För att skydda data mot oönskade förändringar finns det skyddsmekanismer till hjälp. 
Lås på filer kan förhindrar att olika användare manipulerar filer på sådant sätt att 
uppdateringar kan gå förlorade. Ett annat hot mot integriteten är om någon återsänder 
meddelanden, vilket kan manipulera data. Man kan även tänka sig att någon går in i 
ett tidigare meddelande och ändrar något för att på så vis utföra en ny funktion på 
servern. 

För att skydda data mot obehöriga användare använder sig förslagen av rättigheter på 
resurserna som anger vilka användare som har rättighet att göra vad. Data kan även 
skyddas från att manipuleras på sådant sätt att data går förlorad genom användandet 
av lås. För att sedan klara hot där användare återsänder tidigare meddelanden eller 
ändrar på meddelande så de ser ut att vara nya använder man kryptering och 
autenticering. 

CalDAV 
För att skydda data mot att de skrivs över i konstig ordning använder CalDAV precis 
som WebDAV lås på resurser. Whitehead och Goland (1999) resonerar att 
användandet av lås i WebDAV möjliggör samtidighetskontroll oberoende av filtyp. 
De menar att om man vill få en finare fördelning på låsen, till exempel att flera 
författare skriver samtidigt i ett dokument som sedan sammanfogas så deras 
individuella förändringar blir smälter samman skapar många nya problem. Lås kräver 
inte att användare är uppkopplade under tiden de har ett lås på en resurs. Genom att 
använda exklusiva lås behöver man inte ha funktionalitet för att sammanfoga 
dokument vilket kan vara ganska komplext och kräva att användare löser dessa 
problem hos klienten. WebDAV erbjuder utöver exklusiva lås även delade lås där 
flera användare kan skriva till en fil. Då man erhåller ett delat lås betyder detta att 
man förmodligen kommer att utföra en uppdatering till resursen, men erbjuder inget 
skydd mot att andra med det samma delade skrivlåset skriver över din uppdatering. 
Ett delat lås är ett sätt att meddela andra att man arbetar med resursen och att man 
förmodligen kommer att uppdatera den. Lås är alltså en avvägning mellan komplexitet 
och funktionalitet och ger utomstående applikationer möjlighet att använda 
samarbetsfunktionalitet eller grupprogramsfunktionalitet. 

Då man vill sätta rättigheterna för kalenderdata använder sig CalDAV av WebDAV 
ACL. Dessa rättigheter kan till exempel kontrollera vem som får se information 
gällande ett möte, men kan även användas till mer specifika begränsningar. I CalDAV 
utkastet identifierar man WebDAV ACL som en bra lösning eftersom det är en 
flexibel och kan byggas ut med fler kalenderspecifika rättigheter. Man ser dock att allt 
för många rättigheter kan skapa problem för användare då det blir svårt att ange 
rättigheterna. Som förslaget ser ut i draft-dusseault-caldav-4 så föreslår man att 
separera utökningar av WebDAV ACL till ett nytt dokument. Utökningen skall 
hantera rättigheter som endast är avsedda för kalenderdata såsom rättigheten ”får se 
om jag är ledig eller upptagen”, medan de mer generella rättigheterna finns i 
WebDAV ACL. CalDAV använder som minimum de rättigheterna som finns i 
WebDAV ACL . 

CAP 
Varken CAP eller BEEP skriver någonting om lås på resurser. Den enda information 
som finns är då man i BEEP definierat ett generellt fel som att detta skulle kunna 
användas då en resurs inte är tillgänglig. RFC 3080 skriver följande om statuskod 
450: “requested action not taken” e.g., lock already in use. 

För att ange rättigheter har man i CAP utökat iCal-formatet att innehålla en ny 
komponent, Calendar Access Right (VCAR) som innehåller minst en VRIGHT-
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komponent som specificerar rättigheter. Då användare försöker läsa eller modifiera 
data på en kalenderserver måste man först kontrollera att användaren har rättigheter 
att utföra detta anrop. I CAP kan en användare identifieras på olika sätt beroende på 
vilken säkerhetsmekanism som används, men detta sker alltid först efter en lyckad 
autenticering. Denna identitet undersöks i kombination med information från VCAR-
objekt för att avgöra om en användare har tillräckliga rättigheter. 

I exempel 4 tilldelas kalenderanvändaren foo@example.com rättigheter att söka i 
egenskaperna: DSTART och DEND för händelser. 

 

 

 

 

 

 

Exempel 4: Rättigheter i VCAR, hämtat från draft-royer-calsch-cap-01. 

Analys 
CAP har ett uttrycksfullt sätt att specificera rättigheter för resurser och kan göra detta 
på en mycket detaljerad nivå. CalDAV har inte samma möjligheter idag eftersom man 
använder sig av WebDAV ACL vilket inte tillåter rättigheter på egenskaper i en iCal-
resurs. Man hoppas råda bot mot detta i framtiden men idag har CAP ett klart övertag 
då man talar om rättigheter. Man har i och för sig en fördel i CalDAV eftersom 
WebDAV ACL redan är utvecklad och finns implementerad för utvecklare. För 
enklare kalenderkommunikation är dock WebDAV ACL tillräckligt. Då mer 
avancerade funktioner såsom sökfunktioner används har CAP en fördel.  

Om ett kalendersystem ämnar använda sig av gruppkalendrar svänger dock pendeln 
tillbaka till CalDAV eftersom det använder sig av lås på sina resurser, vilket 
underlättar arbetet med att sammanfoga olika uppdateringar på resurser. Lås är dock 
inget krav för en fungerande gruppkalender eftersom klienter själva kan lösa 
uppdateringsproblemen genom smarta sammanslagningar, men detta är betydligt mer 
komplicerat. Det kräver även att alla klienter använder sig av en gemensam metod. 
Har man flera olika klienter kan detta i värsta fall göra att data går förlorad om man 
inte inför lås någonstans i systemet. Har man implementerat ett lås på en CAPserver 
kan man då svara med statuskoden 450 för att visa att anropet genererat ett fel. 
Exempelvis kan CAP använda sig av SEQUENCE som är en egenskap hos ett 
iCalobjekt som ökar för varje ändring. CalDAV har en fördel gentemot CAP eftersom 
CalDAV har lås som standard. 

8.3 Tillgänglighet 

Björck (2003) definierar tillgänglighet som att informationstillgångar skall vara 
tillgäng i förväntad utsträckning och inom önskad tid. Då system inte uppfyller dessa 
krav på grund av exempelvis en överbelastningsattack/DOS-attack (Denail Of 
Service) lider systemet av en funktionsförlust. 

CAP-förslaget och RFC 2518 (WebDAV) identifierar överbelastningsattacker som ett 
problem då det kan störa tillgängligheten för användare. Detta problem är på inget sätt 
ett kalenderspecifikt problem utan är ett problem för servrar i allmänhet. Överbelast-
ningsattacker måste hanteras på sådant sätt att övrig trafik har möjlighet att komma 
fram trots höga belastningar från vissa håll. 

BEGIN:VCAR 
CARID:View Start and End Times 
NAME:View Start and End Times 
BEGIN:VRIGHT 
GRANT:foo@example.com 
PERMISSION:SEARCH 
SCOPE:SELECT DTSTART,DTEND FROM VEVENT 
END:VRIGHT 
END:VCAR 
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Det är svårt att skydda sig mot överbelastningsattacker men det finns ett antal 
metoder, bland annat SeFFiM, ProbeQueue och Droptail som kan ge visst skydd 
enligt Josefsson (2004). Överbelastningsattacker kan ske på flera ställen och på flera 
nivåer. Det finns till exempel svagheter i TCP:s handskakning, vilka beskrivs närmare 
av Josefsson, som kan utnyttjas för attacker. Man kan även tänka sig mer intelligenta 
attacker som utnyttja brister i system som till exempel återkommande händelserna. 
Det är i första hand webbservrar som utsätts för överbelasningsattacker vilket kan ge 
CalDAV en lite fördel eftersom de lösningsmetoder som utvecklats eller kommer att 
utvecklas förmodligen är applicerbara på detta protokoll. 

Ett potentiellt hot mot kalenderservrar är användandet av återkommande händelser. 
Om dessa är fel konfigurerade kan de användas för att begära oändlig bearbetning 
från servern. CalDAV använder sig av en och samma resurs för återkommande 
händelser och har inga problem då klienter lägger till en återkommande händelse. Då 
man använder CAP kan man välja att skapa återkommande händelser som separata 
objekt där max antal objekt anges med RECUR-LIMIT. Om denna variabel av någon 
anledning är ställd för hög eller missbrukas kan en hög belastning genereras med små 
medel på en kalenderserver. Problemet finns i både CalDAV och CAP eftersom man 
kan hämta återkommande händelser som separata objekt. Oändligt återkommande 
händelser kan då generera oändlig trafik ut från servern till klienten. 

Ett annat problem som CAP-förslaget tar upp gäller kalenderspam, likt den e-
postspam som blir allt vanligare. Spam är den engelska termen för vad vi på svenska 
ibland hänvisar till som skräppost. Kalenderanvändare kan skicka mängder av 
förfrågningar gällande möten som mottagare som inte är intresserad av. Detta kan 
resultera i att intressanta möten försvinner i vimlet av kalenderspam. Eventuella 
lösningar på dessa problem är att man använder sig av någon typ av kalender-
spamfilter för att rensa bort möten som förmodas vara spam. Ett annat alternativ är att 
använda sig av strikta rättigheter för vem som får begära ett möte med dig och på så 
vis stänga ute alla okända personer. Det finns idag inga fullständigt fungerande 
metoder för att eliminera problemet med spam för e-post, vilket inte bådar väl för 
framtida kalenderspam. Åt andra sidan är e-post öppnare av naturen, och möjligheten 
att begära möten hos andra användare är inte ett måste. Använder man endast sin 
kalender inom ett företag eller för egna aktiviteter kan problemet med kalenderspam 
ses som obefintligt. 

Analys 

För att sammanfatta så har både CAP och CalDAV problem med överbelastnings-
attacker. Det kan finnas fler skyddsalgoritmer som är applicerbara på CalDAV, men 
samtidigt är detta protokoll mer utsatt eftersom det redan idag finns ett antal hot mot 
webbservrar. Spam är även det ett problem som finns hos båda förslagen. CalDAV 
har inga krav på hantering av iTIP meddelande i sitt grundutförande ”calendar-
access”. Spam är ett problem som man idag oftast löser på klientsidan och blir då en 
del av kalenderklientens implementation och har inget att göra med protokollet. Vad 
beträffar återkommande händelser har CAP en fördel då det specificerat skydd mot 
felaktigt användande, medan CalDAV fortfarande jobbar på detta. 
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9 Prestanda 
Prestanda påverkas av ett stort antal faktorer, allt ifrån hårdvara till algoritmer i 
högnivåimplementationer. Denna prestandaundersökning lägger fokus på hur olika 
protokollspecifika faktorer påverkar prestanda. Dessa faktorer kan vara underliggande 
transportprotokoll, säkerhetsprotokoll och interaktionsmodeller hos de olika förslagen 
till kalenderprotokoll. 

9.1 Transportprotokoll 
För att dra några slutsatser gällande prestanda måste man först se vilka förutsättningar 
som finns. Storleken på kalenderdata är med stor sannolikhet av en ytterst blygsam 
storlek, förmodligen minde än de meddelande som generellt sätt genereras över 
HTTP. Cardwell, Savage och Anderson (2000) menar att undersökningar visar att 
många av de dataströmmar som sker på Internet är små, runt 10KB och en median på 
under 10KB. Av detta drar Cardwell m.fl. slutsatsen att många av dessa dataströmmar 
spenderar hela sin livslängd i TCP:s ”slow start” och kommer aldrig upp i maximalt 
flöde. 

Cardwell, Savage och Anderson (2000) och Heidemann m.fl. identifierar två stora 
områden som kan påverkar fördröjningen hos TCP. Det första området är förfarandet 
vid nya anslutningar och att man då använder sig av en trevägs handskakning. Det 
andra är ”slow start” som gör att data inte skickas för snabbt i början av en anslutning. 
Stevens (1997) förklarar att denna ”slow start”-algoritm mjukstartar antalet meddelan-
den som skickas på nätverket vilket förhindrar problem över långsamma anslutningar 
och motverkar att routrar överbelastas. För varje lyckad överföring ökar antalet 
segment vid överföringen tills det att segment börjar tappas, vilket indikerar att flödet 
har blivit för stort för nätverkets kapacitet. Genom att börja lågt och allt eftersom öka 
försöker man nå det maximala flödet.  

Då ett paket tappats kan detta tyda på en trafikstockning. Trafikstockning kan uppstå 
då data som skickas över ett snabbt nätverk skall övergå till ett långsammare nät eller 
då en routers kapacitet utåt är lägre än dess gemensamma kapacitet in. Då 
trafikstockning upptäcks används en algoritms som likt ”slow start”-algoritmen 
reglerar antalet paket som skickas ut på nätverket (Stevens, 1997). Trafikstockningar 
påverkar negativt på en ströms flöde, och man skickar åter igen ut data i en 
långsammare takt, men ett pålitligt protokoll måste ha flödesreglering för att fungera 
bra. För mer information  om detta se RFC 2001 som beskriver aspekter såsom ”slow 
start” och skydd mot trafikstockningar (Eng. congestion avoidance) närmare. 

När TCP öppnar en ny anslutning involverar detta tre meddelanden. Mike och Bill 
(2000) ser detta förfarande som en nackdel då det finns förslag (RFC 1644) på hur 
detta skulle kunna fungera med ett meddelande i varje riktning då man använder sig 
av anrop/svar-transaktioner vilket både CalDAV och CAP gör. Heidemann, Obraczka 
och Touch (1997) menar att TCP är dåligt lämpat för att sköta korta, frekventa 
anrop/svar-typen av trafik. Detta eftersom det kostar mycket att sätta upp en 
anslutning och att slow-start samt trafikstockningsalgoritmen sänker graden av 
prestanda mer än nödvändigt. 

New (2001) menar att den extra data som BEEP medför är märkbar då den 
sammanlagda storleken på meddelanden är mindre än några hundra byte under en 
anslutnings livstid. Vidare menar New att den extra data som BEEP medför inte är 
märkbar då man använder sig av någon säkerhetsmekanism. Dessa säkerhetsmeka-
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nismer introducerar så mycket extra data att kostnaden för BEEP inte längre är 
märkbar i förhållande. 

9.2 Säkerhetsprotokoll 
Fu m.fl. (2001) menar att protokoll för säkerhet ofta kostar prestanda, och att starka 
krypteringar generellt sett kostar mer än svagare. 

Goldberg, Buff och Schmitt (1998a) har undersökt hur prestanda påverkas hos en 
webbserver då man använder sig av SSL/TLS över HTTP jämfört med samma anrop 
utan SSL/TLS. Undersökningen utfördes i en miljö där inga tidigare belastningar 
påverkade nätverket samt att virtuellt minne var avstängt på både klient och server. 
De filer som användes varierade i storlek mellan 1K till 100K och nycklarna som 
användes till krypteringen var 40 respektive 128 bitar. Undersökningen visade på att 
webbservrar med SSL/TLS med krypteringen RC4 gav god prestanda i jämförelse 
med anrop utan kryptering. Datagenomströmningen minskade med mellan 22%-17% 
vilket av författarna till rapporten ansågs som ett rimligt pris. Denna undersökning tog 
dock inte upp den extra tid det tar att sätta upp en anslutning med SSL/TLS. Detta 
diskuteras istället av Goldberg, Buff och Schmitt (1998b) där de anser att anslutnings-
tiden beroende på SSL/TLS kan förbättras genom att använda sig av nycklar sparade i 
cacheminnet. I en undersökning erhöll de en anslutningstid för TCP på 10 ms medan 
en SSL anslutning med en ny nyckel tog 40 ms. Då man återanvände en tidigare 
nyckel och därmed sparade en resa reducerades anslutningstiden för SSL till 10 ms 
vilket då är densamma som anslutningstiden för TCP. 

BEEP har möjlighet att använda sig av SASL för att utföra autenticitet och kryptering. 
SASL är ett ramverk som stödjer många olika mekanismer vilket gör att prestanda 
och säkerhet varierar beroende valt på alternativ. Rose (2002b) beskriver på ett 
oformellt sätt hur de olika SASL-mekanismerna förhåller sig till varandra enligt 
tabellen nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Tabell över hur SASL mekanismer förhåller sig till varandra, från Rose 
(2002b) 

9.3 Interaktionsmodell 
Då man skall hämta data måste man sätta upp en TCP-anslutning vilket kostar 
prestanda. Dessutom är trolig att en klient utför flera anrop mot en och samma server 
vilket gör att denna kostnad uppstår vid varje anrop. I och med HTTP/1.1 kan man 
använda ”persistent connections” vilket gör att flera anrop kan skickas över samma 
anslutning. Padmanabhan och Mogul (1994) och Rose (2002) menar att om man 
använder sig av en och samma anslutning till flera meddelanden kan man vinna 
prestanda. Kostnaden för att sätta upp en anslutning kan då slås ut på alla 
meddelanden som skickas vilket inte gör anslutningstiden lika märkbar. Långvariga 
anslutningar minimerar prestandaproblem knutna till ”slow start”-algoritmen eftersom 

Mechanism     basic idea                 Speed    Ease   Secure    
ANONYMOUS     anonymous FTP              fastest simplest n/a       
PLAIN         leverage legacy passwords  fastest simplest weakest   
CRAM-MD5      basic challenge/response   fast    simple   good      
DIGEST-MD5                                                          
OTP           one-time password          good    hard     good      
SECURID                                                             
KERBEROS_V4   trusted third-party        fast    harder   stronger  
GSSAPI                                                              
TLS+EXTERNAL  public-key infrastructure  slow    hardest  best 
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anslutningen endast är i ett långsamt läge i början på anslutningen. Anslutningen 
avslutas sedan av någon av parterna eller så avslutas den per automatik av servern 
efter en viss tid. 

BEEP använder sig endast av en TCP-anslutningar som sätter upp en session för 
profilen CAP som sedan utför alla anrop som man vill göra. Genom att använda en 
och samma session till flera anrop kan kostnader för anslutning och kostnaden för att 
avgöra tillstånd fördelas över hela anslutningen, vilket inte gör dessa kostnader lika 
betydande (Rose, 2002a).  

TCP erbjuder en pålitlig överföring av data eftersom det utförs kontroller på att alla 
segment överförts med hjälp av bland annat ACK-meddelanden. Enligt klient/server-
modellen har varje förfrågning ett svar. Coulouris, Dollimore och Kindberg (2001) 
menar då att TCP:s pålitliga överföring är onödig eftersom man får en bekräftelse på i 
och med svaret på varje förfrågan.  

Mike och Bill (2000) anser att HTTP använder nätverk ineffektivt, ger dålig 
responstid och har problem med rättvisa (Eng. fairness) då man sätter upp flera TCP-
strömmar. De menar att dessa problem härstammar ifrån att de flesta TCP-
implementationer inte kommunicerar mellan de olika strömmarna för att meddela 
exempelvis då trafikstockningar uppstår. Detta resonemang kan då även appliceras på 
CalDAV eftersom det kan använda sig av TCP på samma sätt som HTTP. Man bör 
därför helst använda sig av persistent connections och vara försiktig när man använder 
sig av flera parallella strömmas samtidigt. 

Padmanabhan och Mogul (1994) har i en undersökning av TCP sett att genomström-
ningen för 2 Kbytes stora meddelanden kan vara så liten som 10% av bästa möjliga. 
De ökade även meddelandestorleken till 20 Kbyte och såg då att genomströmningen 
ökade till 50% av optimalt. Detta talar emot TCP som transportprotokoll för såväl 
HTTP som CalDAV. Även transaktioner över BEEP kommer att vara små och därför 
olämplig även i detta fall. 

Persistent connections kan vara speciellt effektiv för CalDAV vid synkroniseringar 
där mycket data eller många meddelanden utbyts enligt ovanstående resonemang.  

Moore (2002) menar att man kan överbelasta port 80 på brandväggar och servrar då 
nya protokoll väljer att använda denna port.  
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10 Händelsehantering 
I detta kapitel beskrivs de olika förslagens lösning på händelsehantering.  

CalDAV 

I draft 04 finns ingenting som nämner händelsehantering trots att det i draft 01 
diskuterades på ett öppet sätt utan att för den delen försöka införa något i förslaget. 
Genom e-postkorrespondens med Lisa Dusseault framgår det att hon anser att stöd för 
händelsehantering bör vara valfritt. Genom att inte ha händelsehantering som ett krav 
låter man enkla implementationer att utföra sitt jobb utan att behöva lägga till 
funktionalitet för saker som man förmodligen inte kommer att använda. Mer 
avancerade implementationer kan dock välja att använda sig av händelsehantering. 
Hon poängterar även att händelsehanteringen i sig inte kommer att vara en del av 
CalDAV eftersom det bygger på WebDAV vilket är dåligt anpassat till uppgiften i 
och med anrop/svars-modellen som förhindrar servern att initiera ett meddelande. Då 
protokoll som HTTP och WebDAV använder sig anrop/svars-modell kan dessa inte 
hantera information som en händelsehantering kräver. För att veta om en resurs blivit 
uppdaterad måste man i så fall periodiskt fråga servern om dess resursers tillstånd, 
vilket inte är en bra lösning. Händelsehantering skulle fungera mycket effektivare om 
en server kunde initiera ett meddelande som skickades till alla klienter, likt det kända 
mönstret obeserver även känt som publish-subscribe eller dependents som bland annat 
beskrivs i Buschmann, Meunier, Rohnert, Sommerland och Stal (1996). Det finns ett 
förslag angående ett tillägg för XMPP av Millard (2004) som närmare specificerar hur 
observermösnter bör användas. 

Flera metoder att integrera händelsehantering i CalDAV har diskuterats på disku-
ssionsforum men händelsehantering kommer med största sannolikhet att bli ett 
tilläggsprotokoll och inte som en utökning i själva CalDAV. 

Lisa Dusseault är även involverad i Extensible Messaging and Presence Protocol 
(XMPP) vilket sedan oktober 2004 är en RFC (3920) hos IETF. XMPP är ett 
protokoll för att ”nästa i realtid” överföra Extensible Markup Language (XML)-
meddelanden. XMPP bygger på Jabber-protokollet vilket är ett protokoll för 
direktmeddelanden, likt det mer kända direktmeddelandeklienterna ICQ och MSN. 
Lisa anser att XMPP är mycket passande för att sköta händelsehanteringen och delar 
synen på händelsehantering i draft-saintandre-atompub-notify-01. Då förslaget 
CalDAV inte kommit längre på detta område hänvisas läsare ta del av den 
dokumentation som finns runt XMPP. Förslaget draft-saintandre-atompub-notify-01 
ger exempel på hur händelserna för då en resurs skapas, ändras eller tas bort kan se ut. 
För mer information om XMPP se: www.xmpp.org. 

CAP 

CAP har inte heller nämnt något om händelsehantering i sitt förslag utan detta 
utvecklas i ett separat förslag, draft-royer-cap-notify-02. Genom att utöka kalender-
formatet iCal lagrar man information gällande händelsehantering. VCAR som tidigare 
nämndes då rättigheter för kalenderinformationen diskuterades används även för att 
lagra rättigheter gällande händelsehantering. 

Då en klient prenumererar på händelser från en eller flera resurser kommer denna att 
få ett meddelanden så fort någon resurs ändras, under förutsättning att klienten är 
ansluten. En klient som prenumererar på händelser men varit frånkopplad och på nytt 
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ansluter kan erhålla meddelande om händelser som skett under tiden denne varit från-
kopplad. Detta går att utnyttja då man vill göra en effektiv synkronisering.  

För att en klient skall veta vilka funktionalitet en server erbjuder använder man sig av 
metoden GET-CAPABILITY som svara med tillåtna operationer. Finns CAN-
NOTIFY, med i svaret så vet en klient att det går att använda händelsehantering. På 
samma sätt måste en server kontrollera att en klient kan ta emot händelser genom att 
fråga klienten med GET-CAPABILITY. Svarar då klienten med CAN-NOTIFY så 
vet servern att klienten kan ta emot information om nya händelser. Finns NOTIFY-
UPDATES med i svaret från klienten skall servern skicka alla händelser gällande 
uppdateringar från det att klienten senast varit ansluten till den senaste händelsen.   

Då man vet att en server stödjer händelsehantering finns det ett antal kommandon 
man kan använda sig av för att konfigurera tjänsten. För att ange vem eller vilka som 
är intressenter, vilka objekt det gäller och vilka händelser klienten är intresserad av 
använder man REQUEST-NOTIFY. Nedan i exempel 5 finns en demonstration på hur 
detta fungerar. Fler exempel på hur händelsehantering fungerar i CAP återfinns i 
draft-royer-cap-notify-02. 

 

 

 

 

 

 

Exempel 5. Hämtat från draft-royer-cap-notify-02. 

Utöver REQUEST-NOTIFY finns det även andra metoder för att manipulera 
inställningar gällande händelsehantering. NOTIFICATION används då man vill ta 
reda på vilka händelser man prenumererar på och CANCEL-NOTIFY används för att 
avbryta prenumerationer.  

Analys 
De två potentiella kandidaterna CAP och CalDAV har båda tänkt löst stödet för 
händelsehantering genom att skapa det som ett externt förslag. Detta var mer eller 
mindre ett måste för CalDAV eftersom WebDAV inte kunde lösa detta effektivt.  

Eftersom CAP använder sig av BEEP och CalDAV har sin grund i HTTP och 
WebDAV har de två förslagen helt olika förutsättningar. CAP har möjlighet att 
använda sig av BEEP för att utföra meddelandet av händelser. CalDAV däremot 
måste förlita sig på något utomstående protokoll för att sköta händelsehanteringen, 
vilket har sina fördelar och nackdelar. Det som är positivt är att man ej behöver 
uppfinna hjulet igen och att man kan dra nytta av andras vidareutveckling av 
protokollen. Nackdelen är att man blir beroende av utomstående standarder och att 
man inte har full kontroll över dess fortlevnad. XMPP är väldigt nytt protokoll även 
om det bygger på ett äldre protokoll. Det saknas även formella regler för hur 
händelsehantering skall skötas i CalDAV. Detta får förklaras med att huvudförslaget 
ännu inte blivit färdigt med övergripande frågeställningar och att fokus ligger på 
huvudförslaget. Draft-royer-cap-notify-02 har däremot genomgått två revisioner men 
har på grund av bristande intresse avstannat och blivit för gammalt, eftersom ett 
förslag endast får finnas i ett halvår utan att förbättras eller godkännas som RFC. 
BEEP har i nuläget kommit längre i utvecklingen av händelsehanteringen.  

BEGIN:VCALENDAR 
VERSION:2.0 
CMD:REQUEST-NOTIFY 
TARGET:mailto:holiday-cal@Royer.com 
BEGIN:NOTIFY 
UID:uid-of-interested-component 1 
UID:uid-of-interested-component 2 
OBSERVER;ALERT="TRIGGER":mailto:Doug+ical-notify@Royer.com 
OBSERVER;ALERT="TRIGGER":mailto:SomeoneElse@example.com 
OBSERVER;ALERT="TRIGGER,CHANGED,UPDATES":CUA 
END:NOTIFY 
END:VCALENDAR
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11 Plattformsoberoende/Portbarhet 
Detta kapitel diskuterar hur de olika protokollen relaterar till olika plattformar och hur 
vänliga de är att portas till nya system och applikationer. Ett protokoll har inga 
begränsningar utan kan i princip implementeras på vilken plattform som helst. Det 
kan dock finnas skillnader i hur lämpade olika plattformar är för de olika protokollen. 
För att kalendersystem skall fungera med något av dessa protokoll krävs det att både 
klient och server kan använda sig av protokollet. 

Server 
CalDAV är nära sammanknutet med webbservrar och utökar WebDAV. Där man har 
en webbserver kan man utan större problem även implementera en kalenderserver 
som fungerar med CalDAV. Webbservrar kan finnas i allt från enkla chip till stora 
avancerade serverhallar. Det finns även goda möjligheter att implementera stöd i open 
source servrar som till exempel Apache som då även har stöd för SSL/TLS. För övrigt 
så finns stöd för WebDAV som standard i Windows, Unix och Apple-plattformar. 

BEEP finns inte som standard på dessa plattformar, men det finns en del intressanta 
projekt på www.beepcore.org/prodproj.html. Dessa projekt innehåller utvecklings-
paket där BEEP finns implementerat i ett antal olika språk såsom C/C++, Java och 
Python. Dessa utvecklingspaket kan då användas för att skapa implementationer på 
nya plattformar.  

Klient 
Det finns idag ett stort antal enheter som använder sig av kalendrar. Dessa enheter 
finns på plattformar såsom mobiltelefoner, handdatorer och stationära datorer.  

CalDAV har en stor fördel eftersom viss funktionalitet kan erhållas på olika nivåer. 
Med endast HTTP kan man hämta och eventuellt ladda upp kalenderinformation. Har 
man även stöd för WebDAV kan man göra mer avancerade funktioner och har man 
sedan fullständigt stöd för CalDAV kan man göra allt som erbjuds i förslaget. Daboo 
m.fl. (2004) ser fördelar med att WebDAV redan finns på bred front på många 
operativsystem. Det är därför inte ett stort arbete att utöka dessa att även stödja 
CalDAV. CAP har i och för sig även de en uppdelning av funktionaliteten men denna 
uppdelning kräver fortfarande BEEP och CAP-profilen. BEEP finns inte tillgängligt 
som standard på någon plattform däremot finns det implementerat på flera olika språk 
vilket underlättar utvecklandet av såväl klientapplikationer som serverapplikationer. 

Analys 
HTTP och WebDAV tillsammans med SSL/TLS är vanligare än BEEP och SASL. 
Detta gör att det finns mer verktyg och utvecklingspaket för att utveckla CalDAV. 
Ännu en fördel som talar för CalDAV är att de använder sig av en ren iCal 
specifikation, medan CAP har utökat denna. CalDAV kan därför direkt använda sig 
av de iCal-komponenter som finns utan att behöva modifiera dem. 

Då man utvecklar antingen en server eller klient på en mindre vanlig plattform eller 
operativsystem är risken större att man måste implementera om BEEP på nytt än att 
man måste implementera om HTTP-stacken på nytt. 
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12 Analys 
Följande kapitel kommer att sammanfatta analysen av de aspekter på protokoll-
förslagen som undersöktes. 

Designmässigt är det troligt att CalDAV kommer att kunna stödja en större grupp av 
klienter eftersom det bygger på relativt enkel, känd och spridd teknologi. CAP har åt 
andra sidan vissa fördelar då det kan dra nytta av BEEP och dess finesser. Detta gör 
att CAP på ett bättre sätt fokusera på uppgiften att erbjuda ett protokoll för 
kalenderhantering. CAP har dock på nytt uppfunnit sessionshantering, frågespråk, 
förhandlig av funktionalitet och mekanismer för rättigheter för att nämna några. Detta 
delvis på grund av valet att använda sig av BEEP vilket paradoxalt är tänkt att 
underlätta utvecklandet av protokoll men har inte visat sin fulla styrka i förslaget 
CAP. Även om det blir lättare att utveckla dessa saker i BEEP än från grunden så är 
det enklaste trots allt att återanvända en tidigare lösning om den passar, vilket 
CalDAV gjort. Det finns även skillnader på hur förslagen hanterar tidigare standarder 
inom området. CalDAV använder sig av iCal medan CAP har gått ifrån denna 
standard och utökat iCal med diverse ny funktionalitet. Att följa tidigare standarder är 
mycket viktigt eftersom man då kan återanvända tidigare verktyg och har en klar 
definition av vad som gäller. Vidare då man talar om protokolldesign så bygger 
CalDAV på WebDAV vilket gör att man bör ha kunskap om både WebDAV och 
HTTP/1.1 för att fullt ut förstå protokollet. 

CAP har bättre stöd för säkerhet i och med SASL men SSL/TLS anses som fullt 
tillräckligt då det används i tillämningar såsom bankärenden över Internet. Man bör 
dock begränsa både klient och server till att endast använda starka krypton då man vill 
erhålla ett system med god säkerhet. 

Prestandabegränsningar beroende på TCP’s mekanismer återfinns i de båda förslagen 
eftersom de båda använder sig av TCP. HTTP har under en lång tid visat sig vara ett 
fungerande protokoll i stor skala och har varit mycket använt. BEEP är relativt HTTP 
nytt och inte alls lika beprövat. BEEP’s prestanda skall vara jämförbar med HTTP, 
om de båda använder sig av säkerhetsprotokoll eftersom BEEP inte introducerar 
någon större mängd data som inte är kalenderdata. 

Händelsehantering återfinns inte i något av de två undersökta protokollförslagen. De 
båda har tänkt lösa eventuell händelsehantering genom tilläggsprotokoll. CAP har för 
avsikt att utveckla ett nytt protokoll som en ny profil i BEEP, medan CalDAV 
funderar på att använda XMPP, i och med begränsningarna i WebDAV. 

De stora leverantörerna av kalendersystem har inte visa något större intresse för något 
av förslagen. Den leverantör som är mest aktiv gällande dessa protokoll är Oracel som 
varit medverkande vid utvecklandet av CAP men har även bidragit till utvecklingen 
av CalDAV. 

Daboo m.fl. identifierar att många kalendrar finns tillgängliga på Internet genom 
hemsidor, detta gäller även för kalendersystem där användare vanligtvis använder sin 
kalender genom smarta klienter. Det finns alltså ett intresse av att inte bara kunna 
kommunicera med kalenderprotokoll över Internet utan även att tillgå kalender-
information genom webbläsare. Detta samband gör det gör det mycket lämpligt att 
modellera kommunikationen över WebDAV och HTTP. 

Flera detaljer är fortfarande under arbete i CalDAV vilket även stämmer överrens med 
författarnas åsikt om att förslag 04 skall behandla de stora aspekterna. CAP är åt 
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andra sidan mycket äldre och har många av de detaljer som CalDAV saknar. Detta 
talar för att CAP är ett mognare förslag och mer genomtänkt, även om dessa tankar 
inte framgår något vidare av förslaget. CalDAV har då en bättre framtoning mot 
läsaren och beskriver protokollet på ett mer pedagogiskt sätt. CAP är relativt 
korthuggen och lista endaste vad som kan göra och vilka beroenden som finns utan att 
ge en bakgrund till hur det skall användas, bortsett från några exempel. 

För att kort sammanfatta de två förslagen och hur de förhåller sig till varandra 
presenteras tabell 2 där viktiga aspekter på protokollet listas. 

 CAP CalDAV 

Resurser iCal-utökning (iTIP) iCal, (iTIP) 

Grunden Klient / Server 
Profil i BEEP 
Stateful 

Klient / Server 
Utökning av WebDAV 
Stateless 

Gränssnitt Mycket definieras på nytt, såsom 
filhantering, frågespråk,  rättigheter 
och kalenderfunktioner 

Återanvänder WebDAV och utökar 
med kalenderfunktioner 

Statuskoder 3 heltal+text (från iCal+iTIP) Tre siffror + text 

Sökvägar Eget URL-schema 
+ Större frihet 
- merarbete 
cap://cal.example.com 

Samma URL-schema som HTTP 
+ Fungerar bra med övriga webbapp. 
+ Finns redan definierad 
- ingen egen defaultport 
http://cal.example.com 

Återkommande 
händelser 

Sparas i en eller flera objekt 
Hämtas som en eller flera objekt 

Sparas som ett objekt 
Hämtas som en eller flera objekt 

Sökfunktion SEARCH-metod med SQL lik 
syntax 

Utökning av metoden REPORT 
Eventuellt WebDAV DASL senare. 

Synkronisering Upp till klienten Upp till klienten 

Säkerhet SASL 
Mer komplett och flexibel lösning. 

TLS 
inte lika flexibel som SASL men 
räcker. 

Prestanda Inte optimal 
Jämförbart med webbtrafik över 
SSL/TLS. Beror delvis på krypto. 

Inte optimal 
Jämförbart med webbtrafik över 
SSL/TLS. Beror delvis på krypto. 

Händelsehantering Över BEEP i separat förslag Förmodligen över XMPP i separat 
förslag. 

Plattformsoberoende/ 
Porbarhet 

Kräver BEEP vilket inte är vanligt 
förekommande. BEEP är inte lika 
känd som WebDAV och används 
inte så mycket i andra sammanhang. 

Bygger på HTTP och WebDAV 
vilket är vanligt förekommande. 
HTTP och WebDAV är kändare 
teknologi och finns i webbservrar. 

Tabell 2. Översikt av CAP och CalDAV. 
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13 Slutsats 
I nuläget finns inget standardiserat protokoll för att transportera kalenderdata. På 
grund av detta finns det idag problem med att överföra kalenderinformation mellan 
olika system, eftersom varje system använder sig av ett eget protokoll. Kalenderan-
vändare och utvecklare finner stor fördel av ett standardiserat protokoll för kalender-
kommunikation eftersom detta underlättar utvecklandet av mjukvara samt att det ger 
klienter större frihet att välja vilken mjukvara som skall användas. 

Detta arbete utvärderar kvalitén hos två potentiella kandidater till standarderna för 
kalenderkommunikation, CalDAV och CAP. Det är viktigt att något av förslagen får 
RFC statusen av IETF så producenter av kalendersystem blir intresserade och gör sig 
mödan att implementera detta protokoll. Genom att undersöka dessa två protokoll och 
sätta dem mot varandra får man en bättre bild av hur utvecklade förslagen är idag. 
Man kan även se hur de olika förslagen löst en och samma uppgift på olika sätt, och 
kan därmed dra slutsatser om vilken lösning som är att föredra. Genom en litteratur-
studie undersöktes aspekter såsom design, säkerhet och prestanda. Båda av de 
potentiella kandidaterna uppfyller de grundläggande krav som finns på kalender-
system och anses som acceptabla. CalDAV är det mest intressanta förslaget och 
erbjuder kalendermöjligheter för ett stort antal klienter. CAP är idag ett mer färdigt 
protokoll men intresset från utvecklare har minskat och förslaget verkar aldrig komma 
till den punkt då man kan genomföra en standardisering. Tidigare standarder på 
området behandlas bättre av CalDAV som även finner fördelar med att kunna 
samexistera med webbservrar. CalDAV har dock en bit kvar då man inte ägnat 
mycket arbete åt detaljer utan fortfarande diskuterar de större funktionerna. 

Slutsatsen av detta arbete är att CalDAV har en enklare och renare design än CAP 
med tanke på CAP’s utbyggnad av iCal. CalDAV anses även mer robust och skalar 
bättre då system blir större. Säkerheten hos de två protokollen kan vara tillräckligt god 
hos båda förslagen, och säkerheten beror till stor del på vilken algoritm man använder 
sig av. Inget av protokollen är direkt optimerat till de korta meddelande som kalender-
kommunikation medför eftersom de båda är beroende av TCP, vilket är dåligt lämpat 
till uppgiften. Dock anses båda förslagen kunna erhålla en tillräcklig prestanda för att 
vara användbart. 

Inget av förslagen använde sig av händelsehantering. Även om båda förslagen har 
funderingar på hur detta kan lösas med tilläggsprotokoll så är dessa allt för nya och 
faller utanför denna undersökning. Då portbarheten diskuterades vinner CalDAV över 
CAP eftersom HTTP och WebDAV är mer spritt än BEEP. HTTP är även ett mer 
välkänt protokoll som har mycket mer hjälpmedel och verktyg då man skall utveckla 
program som använder sig av CalDAV. 

CalDAV är av dessa anledningar det vinnande protokollet även om det idag inte är 
färdigt i alla detaljer. 

13.1 Diskussion 

Det är smått otroligt att kalenderkommunikation, som ändå får anses vara ett av de 
viktigare hjälpmedlen för såväl kontorsarbete som privata ärenden, inte blivit 
standardiserat ännu. Anledningen till detta kan förmodas vara det faktum att schema-
läggning är relativt komplext och att de företag som utvecklar kalendersystem valt att 
använda sig av egenutvecklade protokoll i brist på andra alternativ. De stora företagen 
som har utvecklat egna lösningar har trots all vunnit stor acceptans bland användare, 
men de låst fast användare till en leverantör. Om något av förslagen blir RFC är det 



 

  45 

troligt att open source världen är de första att införa den nya teknologin vilket kan ge 
spännande konsekvenser för de stora leverantörerna av kalendersystem. Den senaste 
och mycket kompetenta produkterna från Mozilla Foundation följs av 
kalenderklienten Sunbird/Mozilla calendar. Om detta kalenderprogram använder sig 
av ett öppet protokoll kan detta ge de etablerade produkterna konkurrens. 

Båda förslagen löser kalenderkommunikation tillräckligt effektivt, det är till och med 
troligt att CAP har en något bättre lösning eftersom CalDAV kräver att man använder 
persistant connection på ett bra sätt för att maximera prestanda. Detta stämmer med 
det förväntade resultatet i punkt ett, kapitel 4.4 På punkt två förväntas CalDAV vara 
enklare att använda vilket inte är helt sant. CAP kan anses vara minst lika lätt att 
använda, även om det ofta kräver mer att implementera. CAP visade sig i 
undersökningen vara mer utvecklat förslag eftersom det beskrev detaljer som ännu 
saknas i CalDAV, vilket stämmer med punkt tre i kapitel 4.4. 

Punkt fyra förutspådde att CAP hade allvarliga problem som behöver lösas, vilket inte 
är helt korrekt. CAP kan anses ha gjort ett antal missa i designen såsom hanteringen 
av iCal. Det som talar mest emot CAP är nog dock det lustiga valet av BEEP till ett 
såpass enkelt protokoll. BEEP har helt klart fördelar inom vissa områden, som då man 
snabbt vill utveckla ett eget protokoll till en viss applikation som kanske inte 
förväntas få en stor spridning, eller vid speciallösningar där inget tidigare protokoll 
direkt passar. 

Slutligen förväntades båda förslagen att följa de standarder som fanns på området 
enligt punkt fem, vilket visade sig vara felaktigt. Även om båda förslagen använde sig 
av iTIP-meddelande så fanns det en skillnad i hur man använde iCal för att beskriva 
kalenderinformation. CalDAV återanvände sig även av WebDAV vilket förenklade 
utvecklandet ytterligare, eftersom metoder för att skapa, ändra och ta bort redan fanns 
definierade. Dessa funktioner var tvungna att definieras på nytt i BEEP då CAP 
behövde använda sig av dessa.  

13.2 Framtida arbeten 
Framtida arbeten inom området för kalenderkommunikation kan bestå av såväl 
praktiska som teoretiska undersökningar. Det finns idag mycket lite information om 
BEEP och hur dess prestanda förhåller sig till andra protokoll i olika situationer. 
Intressantas för detta arbete skulle vara att undersöka prestanda hos klient/server-
system för WebDAV och BEEP och då även se till de säkerhetsprotokoll som 
används. Dessa säkerhetsprotokoll kan dock se olika ut beroende på vilken säkerhet 
man vill ha. Det är därför även intressant att klargöra prestandaskillnaderna i 
förhållande till den kryptografiska styrkan som erbjuds. 

CalDAV begränsas som standard till att använda sig av de rättigheter som kan 
specificeras genom WebDAV ACL. Det kan vara intressant för CalDAV att under-
söker vilken utökning av rättigheter som är lämpligt. CAP behöver lösa problem med 
iCal och hur dessa resurser skall hanteras. Arbeten som bidrar med kunskap inom 
detta område eller som ser till förslaget Doug Royers arbete med iCal Basis skulle 
hjälpa förslaget CAP.  

Händelsehantering är inte löst i något av förslagen även om CAP har påbörjat arbetet. 
CalDAV kan dra nytta av arbeten som undersöker vilket protokoll som är lämpligast 
för händelsehantering för WebDAV eller mer specifikt CalDAV. CAP har valt att 
använda BEEP till händelsehantering, men är ännu inte klara med förslaget. Att 
undersöka hur BEEP bör stödja händelsehantering för såväl generella applikationer 
såsom specifika kalenderapplikationer är av intresse. 



 

  46 

14 Referenser 
Bourne, Kelly C. (1997) Testing Client/Server Systems. New York: McGraw-Hill, Inc. 

Buschmann, F.,  Meunier, R., Rohnert, H., Sommerland, P., Stal, M. (1996). PATTEN – ORIENTED 
SOFTWARE ARCHITECTURE, A SYSTEM OF PATTERNS. Chichester: JOHN WILEY & SONS. 

Cardwell, N., Savage, S. & Anderson, T. (2000) Reaching the Promised Land of Communications. Modeling TCP 
Latency (s. 1742-1751). Proceedings of the 2000 IEEE Computer and Communications Societies Conference on 
Computer Communications (INFOCOM00), 26-30 Mars, 2000, Tel Aviv, Israel. 

Carzaniga A. (1998) Architectures for an Event Notification Service Scalable to Wide-area Networks. PhD Thesis. 
Ingegneria Informatica e Automatica, Politecnico di Milano. 

Chanan, Glezer. (2003) A conceptual model of an interorganizational intelligent meeting-scheduler (IIMS). 
Journal of strategic Information Systems, 12, 47-70. 

Chen, T-F. & Baer, J-L. (1994) Computer architecture. A Performance Study of Software and Hardware Data 
Prefetching Schemes (s. 223-232). Proceedings of the 21ST annual international symposium on Computer 
architecture (ISCA 94), 18- 21 April, 1994, Chicago, IL. 

Coulouris, G., Dollimore, J. & Kindberg, T. (2001) Distributed Systems - Concepts and Design (3:e upplagan). 
Harlow, England: Addison-Wesley. 

Dumbill, E. (2001) XML Watxh : Bird’s-eye BEEP. DeveloperWorks, IBM. Tillgänglig på internet: http://www-
106.ibm.com/developerworks/xml/library/x-beep/ [Hämtad 2004.11.03] 

Fu, Kevin., Sit, Emil., Smith, Kendra., Feamster, Nick. (2001) Dos and Don’ts of Client Authentication on the 
Web.(s. 251-268). Proceedings of the 10th USENIX Security Symposium, 13-17 augusti, 2001,Washington, D.C. 

Goldberg, A., Buff, R. & Schmitt, A. (1998A) A Comparison of HTTP and HTTPS Performance. Presenterades 
vid Computer Measurement Group Conference CMG98,  

Anaheim, California, 6-11 December, 1998. 

Goldberg, A., Buff, R. & Schmitt, A. (1998B) Secure Web Server Performance Dramatically Improved By 
Caching SSL Session Keys. Presenterad vid Workshop on Internet Server Performanc, held in conjunction with 
SIGMETRICS'98.  Madison, Wisconsin, 23 Juni, 1998. 

Halsall, F. (2001) Multimedia Communications: Applications, Networks, Protocols and Standards. Harlow, 
England: Addison-Wesley 

Heidemann, J.,  Obraczka, K. & Touch, J. (1997) Modeling the Performance of HTTP 

Over Several Transport Protocols. IEEE/ACM Transactions on Networking, 5, 616–630. 

Hernández, L. & Pegah, M. (2003) WebDAV: what it is, what it does, why you need it (s 249-254). Proceedings of 
the 31st annual ACM SIGUCCS conference on User services, 21-24 September, San Antonio, Texas, USA. 

Josefsson, E. (2004) En serverbaserad skyddsalgoritm mot distribuerade överbelastningsangrepp. Examensarbete 
C-nivå. Institutionen för kommunikation och information (IKI), Högskolan i Skövde. Tillgänglig som rapport HS-
IKI-EA-04-104. 

Mike, S. & Bill, J. (2000) HTTP ‘Next Generation’. The International Journal of Computer and 
Telecommunications Networking Computer Networks and ISDN Systems, 33, Issues 1-6,  593-607. 

Mogul, J. (2002) Clarifying the Fundamentals of HTTP. I: ACM Press, International World Wide Web Conference 
(s. 25–36). Proceedings of the eleventh international conference on World Wide Web, 7-11 Maj, 2002, Honolulu, 
Hawaii, USA. 

New, D. (2001) The Facts on BEEP. Invisible Worlds, Inc. Tillgänglig på Internet: 
http://www.beepcore.org/docs/wp-facts.html [Hämtad 04.11.3]. 

Padmanabhan, V. N., & Mogul, J. C. (1994). Improving HTTP latency. I: Proceedings of the Second International 
World Wide Web Conference, 17-19 October, 1994, Chicago, USA. 

Palen, L. (1998) Calendars on the new Frontier: Challanges of Groupeware Technology. PhD Thesis. Univeristy 
of California, Irvine. 

Palen, L. (1999) Social, Individual & Technological Issues for Groupware Calendar Systems. (s. 17-24). 
Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 99), Pittsburgh. 

Qu, C., Engel, T. & Meinel C. (2000) Implementation of a WebDAV-based Collaborative Distance Learning 
Environment (s 258-265). Proceedings of the 28th annual ACM SIGUCCS conference on User services, 29 
Oktober – 1 November, 2000, Richmond, Virginia, USA. 



 

  47 

Rose, M. (2002a) An Overview of BEEP. The Internet Protocol Journal, 5(2), 2-12. Kvartalsvis teknisk 
publikation från Cisco Systems. 

Rose, M. (2002b) BEEP The definitive Guide. Sebastopol, CA:  O´Reilly & Associates, Inc. 

SUN Microsystems, Inc. (2004) White Paper, SUN Java System Calendar Server 6.0. Santa Clara, California. 

Thell, M. (2003) Utvärdering av kalenderöverföringsstandarden CAP. Examensarbete C-nivå. Institutionen för 
datavetenskap, Högskolan i Skövde. Tillgänglig som rapport HS-IDA-EA-03-113. 

Urnes, T., Nejabi, R. (1994) Tools for Implementing Groupware: Survey and Evaluation. York University, 
Ontario, Canada, Technical Report CS-94-03. 

Whitehead, Jr J., Goland, Y. (1999) WebDAV – A network protocol for remote collaborative authoring on the Web 
(s 291,310).  Proceedings of the Sixth European Conference on Computer Supported Cooperative Work 
(ECSCW'99), 12-16 September, 1999, Köpenhamn, Danmark.  

Swedish Standards Institute (SIS) (2003). Terminologi för Informationssäkerhet (Andra utgåvan). Stockholm: SIS 
förlag. 

Request For Comment (RFC) Network Working Group från hos IETF  
RFC 793  University of Southern California, Information Sciences Institute (1981) Transmission  
 Control Protocol. 
RFC 1644  Braden, R.(1994) T/TCP -- TCP Extensions for Transactions Functional Specification. 
RFC 2001 Stevens, W. (2001) TCP Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit, and Fast  
 Recovery Algorithms. 
RFC 2222  Myers, J. (1997) Simple Authentication and Security Layer (SASL). 
RFC 2246  Dierks, T., Allen, C. (1999) The TLS Protocol Version 1.0.   
RFC 2396 Berners-Lee, T., Fielding, R., Masinter, L. (1998) Uniform Resource Identifiers (URI): Generic 

Syntax.  
RFC 2445 Dawson, F., Stenerson, D. (1998) Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification 

(iCalendar). Network Working Group. 
RFC 2446 Silverberg, S., Mansour, S., Dawson, F., Hopson, R. (1998) iCalendar Transport-Independent 

Interoperability Protocol (iTIP) Scheduling Events, BusyTime, To-dos and Journal Entries 
RFC 2518  Goland, Y., Whitehead, E., Faizi, A., Carter, S. & Jensen, D. (1999) HTTP Extensions for 

Distributed Authoring – WEBDAV. 
RFC 2616  Fielding, R., Gettys, J., Mogul, J., Frystyk, H., Masinter, L., Leach, P., Berners-Lee, T. (1999) 

Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1. 
RFC 2617  Franks, J., Hallam-Baker, P., Hostler, J., Lawrence, S., Leach, P., Luotonen, A., Stewart, L (1999) 

HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication. 
RFC 2831  Leach, P., Newman, C. (2000) Using Digest Authentication as a SASL Mechanism. 
RFC 3080  Rose, M (2001a) The Blocks Extensible Exchange Protocol Core. 
RFC 3081  Rose, M. (2001b) Mapping the BEEP Core onto TCP. 
RFC 3117  Rose, M (2001c) On the design of Application Protocols. 
RFC 3205  Moore , K. (2002) On the use of HTTP as a Substrate. 
RFC 3253  Clemm, G., Amsden, J., Ellison, T., Kaler, C. & Whitehead, J. (2002) Versioning Extensions to 

WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning). 
RFC 3283  Mahoney B., Babics G., Taler A. (2002) Guide to Internet  Calendaring. Technical and 

organizational note. 
RFC 3744  Clemm, G., Reschke, J., Sedlar, E., Whitehead, J (2004) Web Distributed Authoring and Versioning 

(WebDAV) Access Control Protocol. 
RFC 3920  Saint-Andre, P. (2004) Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core 

Drafts, förslag under utveckling. 
Daboo, C., Desruisseaux, B., Dusseault, L.M (2004) Calendaring and Scheduling Extensions to WebDAV 
(CalDAV). draft-dusseault-caldav-04 [online]. IETF. 

Millard, P. (2004) JEP-0060 Publish-Subscribe Draft Standard of the Jabber Software Foundation. 

Nyström, M. & Melnikov, A. (2004) SASL in HTTP/1.1. Draft-nystom-http-sasl-12.txt. IETF. 

Reschke, J., Reddy, S., Davis, J. och A. Babich (2004) WebDAV SEARCH (DASL). draft-reschke-webdav-search-
07. IETF. 

Royer, D., Babics, G. Hill, P. & Mansour, S. (2004) Calendar Access Protocol (CAP). Draft-royer-calsch-cap-01. 
Tillgänglig från: http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-royer-calsch-cap-01.txt [Hämtad 1 januari 2005] Nyligen 
flyttad från IETF. 

Saint-Andre, P., Hildebrand, J., Wyman, B. (2004) Transporting Atom Notifications over the Extensible Messaging 
and Presence Protocol (XMPP), draft-saintandre-atompub-notify-01. IETF. 

 



 

  48 

Bilagor 
Bilaga 1 – Kravlistor för olika funktionalitet 

CalDAV 
Ett utdrag från kravlistan i draft-dusseault-caldav-04. 
This section lists what functionality is required of a CalDAV server. 
To advertise support for the 'calendar-access' features of CalDAV, a 
server: 

• MUST support WebDAV Class 1 and 2 (all of RFC2518 [5] including 
locking). 

• MUST support WebDAV ACLs [8] with the privilege set defined in 
Section 14. 

• MUST support SSL. 
• MUST support strong ETags to support disconnected operations. 
• MUST support property promotion as described in this document. 
• MUST support calendaring REPORTs as described in this document. 
• MUST support MKCALENDAR. 

To advertise support for the 'calendar-schedule' features of CalDAV, 
a server: 

• MUST support all the 'calendar-access' features 
• MUST support the 'schedule' and 'calendar-bind' privileges. 
• MUST support the 'itip-inbox' and 'itip-outbox' collections. 
• MUST support the SCHEDULE method and the Recipient and 

Originator headers. 
• In addition, a server: 
• MAY support WebDAV DeltaV [11] or some of its components. 

CAP 
Ett utdrag från draft-royer-calsch-cap-0. 
8.7  CAR-LEVEL Property 
Property Name: CAR-LEVEL 
Purpose: The property specifies the level of VCAR supported. 
Value Type: TEXT 
 
Property Parameters: Non-standard property parameters can be 
specified on this property. 
 
Conformance: The property can be specified in a "VREPLY" component 
that is sent in response to a "GET-CAPABILITY" command. 
 
Description: The value is one from a list of "CAR-NONE", "CAR-MIN", 
or "CAR-FULL-1".  If "CAR-FULL-1" is supplied then "CAR-MIN" is also 
available.  A "CAR-MIN" implementation only supported the 
"DEFAULT-VCARS" property values listed in the "VCALSTORE" component 
and a "CAR-MIN" implementation does not support the creation or 
modification of "VCAR" components from the CUA. 
 
Formal Definition: The property is defined by the following notation: 
 
car-level        = "CAR-LEVEL" ":" other-params ":" car-level-values 
      ; 
car-level-values = ( "CAR-NONE" / "CAR-MIN" / "CAR-FULL-1" 
        / other-levels ) 
      ; 
other-levels     = ; Any name published in an RFC for a "CAR-LEVEL" 
      ; property value. 
Example: The following is an example of this property: 
CAR-LEVEL:CAR-FULL-1 
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Bilaga 2 – iCal beskrivet i UML-Diagram 

 

http://www.cse.ucsc.edu/~marick/ComponentsOnePage.pdf 

 

 

 

http://www.cse.ucsc.edu/~marick/PropertiesFourPages.pdf  sida 1 
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http://www.cse.ucsc.edu/~marick/PropertiesFourPages.pdf  sida 2 

 

http://www.cse.ucsc.edu/~marick/PropertiesFourPages.pdf  sida 3 
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http://www.cse.ucsc.edu/~marick/PropertiesFourPages.pdf  sida 4 

 

 

 

http://www.cse.ucsc.edu/~marick/PropertyParametersOnePage.pdf 



 

  52 

Bilaga 3 – Statuskoder i CAP 
Från kapitel 10.15 Response codes i draft-royer-calsch-cap-01. 

       Code  Description 

       -------------------------------------------------------------- 

       2.0 Success. The parameters vary with the operation and are specified. 

       2.0.3   In response to the client issuing an "abort" reply, this reply code 

Indicates that any command currently underway was successfully aborted. 

       3.1.4 Capability not supported. 

       4.1  Calendar store access denied. 

       6.1 Container not found. 

       6.2 Attempt to create or modify an object such that it would overlap 
another object in either of the following two circumstances: 

(a) One of the objects has a TRANSP property set to OPAQUE-NOCONFLICT 
or TRANSPARENT-NOCONFLICT. 

                 (b) The calendar's ALLOW-CONFLICT property is set to FALSE. 

       6.3 Bad args. 
       6.4  Permission denied - VCAR restriction. A VCAR exists and the CS will 

not perform the operation. 

7.0 A timeout has occurred. The server was unable to complete the operation in 
the requested time. 

8.0 A failure has occurred in the CS that prevents the operation from succeeding. 

8.1 A query was performed and the query is too complex for the CS. The 
operation was not performed. 

8.2 Used to signal that an iCalendar object has exceeded the server's size limit 

8.3 A DATETIME value was too far in the future represented on this Calendar. 

8.4 A DATETIME value was too far in the past to be represented on this 
Calendar. 

8.5 An attempt was made to create a new object but the unique UID specified is 
already in use. 

9.0  An unrecognized command was received. Or an unsupported command was 
received. 

10.4 The operation has not been performed because it would cause the resources 
(memory, disk, CPU, etc) to exceed the allocated quota. 
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Felkoder från iTIP 
|==============+============================+=========================| 
| Short Return | Longer Return Status       | Offending Data          | 
| Status Code  | Description                |                         | 
|==============+============================+=========================| 
| 2.0          | Success.                   | None.                   | 
|==============+============================+=========================| 
| 2.1          | Success but fallback taken | Property name and value | 
|              | on one or more property    | MAY be specified.       | 
|              | values.                    |                         | 
|==============+============================+=========================| 
| 2.2          | Success, invalid property  | Property name MAY be    | 
|              | ignored.                   | specified.              | 
|==============+============================+=========================| 
| 2.3          | Success, invalid property  | Property parameter name | 
|              | parameter ignored.         | and value MAY be        | 
|              |                            | specified.              | 
|==============+============================+=========================| 
| 2.4          | Success, unknown non-      | Non-standard property   | 
|              | standard property ignored. | name MAY be specified.  | 
|==============+============================+=========================| 
| 2.5          | Success, unknown non       | Property and non-       | 
|              | standard property value    | standard value MAY be   | 
|              | ignored.                   | specified.              | 
|==============+============================+=========================| 
| 2.6          | Success, invalid calendar  | Calendar component      | 
|              | component ignored.         | sentinel (e.g., BEGIN:  | 
|              |                            | ALARM) MAY be           | 
|              |                            | specified.              | 
|==============+============================+=========================| 
| 2.7          | Success, request forwarded | Original and forwarded  | 
|              | to Calendar User.          | caluser addresses MAY   | 
|              |                            | be specified.           | 
|==============+============================+=========================| 
| 2.8          | Success, repeating event   | RRULE or RDATE property | 
|              | ignored. Scheduled as a    | name and value MAY be   | 
|              | single component.          | specified.              | 
|==============+============================+=========================| 
| 2.9          | Success, truncated end date| DTEND property value    | 
|              | time to date boundary.     | MAY be specified.       | 
|==============+============================+=========================| 
| 2.10         | Success, repeating VTODO   | RRULE or RDATE property | 
|              | ignored. Scheduled as a    | name and value MAY be   | 
|              | single VTODO.              | specified.              | 
|==============+============================+=========================| 
| 2.11         | Success, unbounded RRULE   | RRULE property name and | 
|              | clipped at some finite     | value MAY be specified. | 
|              | number of instances        | Number of instances MAY | 
|              |                            | also be specified.      | 
|==============+============================+=========================| 
| 3.0          | Invalid property name.     | Property name MAY be    | 
|              |                            | specified.              | 
|==============+============================+=========================| 
| 3.1          | Invalid property value.    | Property name and value | 
|              |                            | MAY be specified.       | 
|==============+============================+=========================| 
| 3.2          | Invalid property parameter.| Property parameter name | 
|              |                            | and value MAY be        | 
|              |                            | specified.              | 
|==============+============================+=========================| 
| 3.3          | Invalid property parameter | Property parameter name | 
|              | value.                     | and value MAY be        | 
|              |                            | specified.              | 
|==============+============================+=========================| 
| 3.4          | Invalid calendar component | Calendar component      | 
|              | sequence.                  | sentinel MAY be         | 
|              |                            | specified (e.g., BEGIN: | 
|              |                            | VTIMEZONE).             | 
|==============+============================+=========================| 
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| 3.5          | Invalid date or time.      | Date/time value(s) MAY  | 
|              |                            | be specified.           | 
|==============+============================+=========================| 
| 3.6          | Invalid rule.              | Rule value MAY be       | 
|              |                            | specified.              | 
|==============+============================+=========================| 
| 3.7          | Invalid Calendar User.     | Attendee property value | 
|              |                            |MAY be specified.        | 
|==============+============================+=========================| 
| 3.8          | No authority.              | METHOD and Attendee     | 
|              |                            | property values MAY be  | 
|              |                            | specified.              | 
|==============+============================+=========================| 
| 3.9          | Unsupported version.       | VERSION property name   | 
|              |                            | and value MAY be        | 
|              |                            | specified.              | 
|==============+============================+=========================| 
| 3.10         | Request entity too large.  | None.                   | 
|==============+============================+=========================| 
| 3.11         | Required component or      | Component or property   | 
|              | property missing.          | name MAY be specified.  | 
|==============+============================+=========================| 
| 3.12         | Unknown component or       | Component or property   | 
|              | property found             | name MAY be specified   | 
|==============+============================+=========================| 
| 3.13         | Unsupported component or   | Component or property   | 
|              | property found             | name MAY be specified   | 
|==============+============================+=========================| 
| 3.14         | Unsupported capability     | Method or action MAY    | 
|              |                            | be specified            | 
|==============+============================+=========================| 
| 4.0          | Event conflict. Date/time  | DTSTART and DTEND       | 
|              | is busy.                   | property name and values| 
|              |                            | MAY be specified.       | 
|==============+============================+=========================| 
| 5.0          | Request MAY supported.     | Method property value   | 
|              |                            | MAY be specified.       | 
|==============+============================+=========================| 
| 5.1          | Service unavailable.       | ATTENDEE property value | 
|              |                            | MAY be specified.       | 
|==============+============================+=========================| 
| 5.2          | Invalid calendar service.  | ATTENDEE property value | 
|              |                            | MAY be specified.       | 
|==============+============================+=========================| 
| 5.3          | No scheduling support for  | ATTENDEE property value | 
|              | user.                      | MAY be specified.       | 
|==============+============================+=========================| 
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Bilaga 4 – Sökfunktion i CAP 
Exempel hämtat från kapitel 10.12 i draft-royer-calsch-cap-01. 
 
Searching for objects 
 
In the example below objects on March 10,1999 between 080000Z and 
190000Z are read.  In this case only 4 properties for each objects 
are returned.  Two calendars are specified.  Only booked (vs 
scheduled) entries are to be returned (this example only selected 
VEVENT objects): 
 
      C: Content-Type: text/calendar 
      C: 
      C: BEGIN:VCALENDAR 
      C: VERSION:2.0 
      C: PRODID:-//someone's prodid 
      C: CMD:SEARCH 
      C: TARGET:relcal2 
      C: TARGET:relcal3 
      C: BEGIN:VQUERY 
      C: QUERY:SELECT DTSTART,DTEND,SUMMARY,UID 
      C:  FROM VEVENT 
      C:  WHERE DTEND >= '19990310T080000Z' 
      C:  AND DTSTART <= '19990310T190000Z' 
      C:  AND STATE() = 'BOOKED' 
      C: END:VQUERY 
      C: END:VCALENDAR 
 
 
The return values are subject to VCAR filtering.  That is, if the 
request contains properties to which the UPN does not have access, 
those properties will not appear in the return values.  If the UPN 
has access to at least one property of the component, but has been 
denied access to all properties called out in the request, the 
response will contain a single "REQUEST-STATUS" property indicating 
the error. 
 
Here the request was successful, however one of the "VEVENT" 
components contents were not accessible (4.1). 
 
      S: Content-Type: text/calendar 
      S: 
      S: BEGIN:VCALENDAR 
      S: TARGET:relcalid 
      S: CMD:REPLY 
      S: VERSION:2.0 
      S: PRODID:-//someone's prodid 
      S: BEGIN:VREPLY 
      S: BEGIN:VEVENT 
      S: REQUEST-STATUS:4.1 
      S: END:VEVENT 
      S: BEGIN:VEVENT 
      S: REQUEST-STATUS:2.0 
      S: UID:123 
      S: DTEND:19990310T080000Z 
      S: DSTART:19990310T190000Z 
      S: SUMMARY: Big meeting 
      S: END:VEVENT 
      S: END:VREPLY 
      S: END:VCALENDAR 
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If the UPN has no access to any components at all, the response will 
simply be an empty data set. The response looks the same if there the 
particular components did not exist. 
 
      S: Content-Type: text/calendar 
      S: 
      S: BEGIN:VCALENDAR 
      S: VERSION:2.0 
      S: PRODID:-//someone's prodid 
      S: CMD:REPLY 
      S: TARGET:ralcalid 
      S: BEGIN:VREPLY 
      S: REQUEST-STATUS:2.0 
      S: END:VREPLY 
      S: END:VCALENDAR 
 
 
If there are multiple targets, each iCalendar reply is contained 
within its own iCalendar object. 
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Bilaga 5 – Sökfunktion i CalDAV 
Exempel hämtat från kapitel 15.2.14 i draft-dusseault-caldav-04. 
 
15.2.14  Example: Partial retrieval of events by time range 
 
In this example, the client requests the server to return specific 
components and properties of the VEVENT components that overlap the 
time range from September 2nd, 2004 at 00:00:00 am UTC to September 
2nd, 2004 at 11:59:59 pm UTC.  In addition the WebDAV "getetag" 
property is also requested and returned as part of the response. 
 
   >> Request << 
 
   REPORT /bernard/calendar/ HTTP/1.1 
   Host: cal.example.com 
   Depth: 1 
   Content-Type: text/xml 
   Content-Length: xxxx 
 
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
   <C:calendar-query xmlns:D="DAV:" 
                     xmlns:C="urn:ietf:params:xml:ns:caldav"> 
     <D:prop> 
       <D:getetag/> 
     </D:prop> 
     <C:calendar-query-result> 
       <C:icalcomp name="VCALENDAR"> 
         <C:allicalprop/> 
         <C:icalcomp name="VEVENT"> 
           <C:icalprop name="X-ABC-GUID"/> 
           <C:icalprop name="UID"/> 
           <C:icalprop name="DTSTART"/> 
           <C:icalprop name="DTEND"/> 
           <C:icalprop name="DURATION"/> 
           <C:icalprop name="EXDATE"/> 
           <C:icalprop name="EXRULE"/> 
           <C:icalprop name="RDATE"/> 
           <C:icalprop name="RRULE"/> 
           <C:icalprop name="LOCATION"/> 
           <C:icalprop name="SUMMARY"/> 
         </C:icalcomp> 
         <C:icalcomp name="VTIMEZONE"> 
           <C:allicalprop/> 
           <C:allicalcomp/> 
         </C:icalcomp> 
       </C:icalcomp> 
     </C:calendar-query-result> 
     <C:filter> 
       <C:icalcomp-filter name="VCALENDAR"> 
         <C:icalcomp-filter name="VEVENT"> 
           <C:time-range start="20040902T000000Z" 
                         end="20040902T235959Z"> 
         </C:icalcomp-filter> 
       </C:icalcomp-filter> 
     </C:filter> 
   </C:calendar-query> 
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   >> Response << 
 
   HTTP/1.1 207 Multi-Status 
   Content-Type: text/xml; charset="utf-8" 
   Content-Length: xxxx 
 
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
   <D:multistatus xmlns:D="DAV:" 
                  xmlns:C="urn:ietf:params:xml:ns:caldav"> 
     <D:response> 
   <D:href>http://cal.example.com/bernard/calendar/ev102.ics</D:href> 
       <D:propstat> 
         <D:prop> 
           <D:getetag>23ba4d-ff11fb</D:getetag> 
         </D:prop> 
         <D:status>HTTP/1.1 200 OK</D:status> 
       </D:propstat> 
       <C:calendar-query-result>BEGIN:VCALENDAR 
   VERSION:2.0 
   PRODID:-//Example Corp.//CalDAV Client//EN 
   BEGIN:VEVENT 
   DTSTART:20040902T100000Z 
   DTEND:20040902T120000Z 
   SUMMARY:Design meeting 
   UID:34222-232@example.com 
   X-ABC-GUID:E1CX4zp-0005Ld-21@example.com 
   END:VEVENT 
   END:VCALENDAR 
       </C:calendar-query-result> 
     </D:response> 
     <D:response> 
   
<D:href>http://cal.example.com/bernard/calendar/mtg103.ics</D:href> 
       <D:propstat> 
         <D:prop> 
           <D:getetag>ff11fb-23ba4d</D:getetag> 
         </D:prop> 
         <D:status>HTTP/1.1 200 OK</D:status> 
       </D:propstat> 
       <C:calendar-query-result>BEGIN:VCALENDAR 
   VERSION:2.0 
   PRODID:-//Example Corp.//CalDAV Client//EN 
   BEGIN:VEVENT 
   DTSTART:20040902T130000Z 
   DTEND:20040902T150000Z 
   SUMMARY:Design meeting - Part II 
   UID:63409-868@example.com 
   X-ABC-GUID:E1CX5Dr-0007ym-Hz@example.com 
   END:VEVENT 
   END:VCALENDAR 
       </C:calendar-query-result> 
     </D:response> 
   </D:multistatus> 
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Bilaga 6 – Översikt för CAP’s gränssnitt 
Gränssnittet består för övrig av ett antal metoder som i korthet beskrivs nedan: 

*=Initieras endast av kalenderklient 

ABORT: Avbryter processandet av något tidigare anrop. 

CONTINUE: Tillåter att en process som gjort timeout skall få fortsätta. 

CREATE*: Skapar ett nytt objekt på servern 

SET-LOCALE*: Anvisar servern bland annat använda en given teckenuppsättning. 

GENERATE-UID*: Genererar ett eller flera globalt unika ID som används till 
kalendrar. 

GET-CAPABILITY: Frågar motsatta sida vad man kan får göra. 

IDENTIFY*: Sätter en ny användaridentitet för en session. 

MODIFY*: Används för att modifiera objekt. 

MOVE*: Används då man vill flytta ett objekt. 

REPLY: Används då man skickar svar på en förfrågan. 

SEARCH*: Söker efter kalenderdata eller om personer har ledig tid med frågespråk. 

TIMEOUT: Anger tid inom vilken en process skall vara färdig. 
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Bilaga 7 – Exempel från CAP 
Exempel från kapitel 10.4 i draft-royer-calsch-cap-01 som bland annat visar hur 
statusmeddelande från en kalenderserver kan se ut.  
C = Klient. 
S = Server. 
 
In the following example two new top level "VAGENDA" components are 
created.  Note that the "CSID" value  of the server is 
cal.example.com which is  where the new "VAGENDA" components are 
going to be created. 
 
C: Content-Type: text/calendar 
C: 
C: BEGIN:VCALENDAR 
C: PRODID:-//someone's prodid 
C: VERSION:2.0 
C: CMD;ID=creation01:CREATE 
C: TARGET:cal.example.com 
C: BEGIN:VAGENDA                 <- data for 1st new calendar 
C: CALID:relcalz1 
C: NAME;LANGUAGE=en_US:Bill's Soccer Team 
C: OWNER:bill 
C: CALMASTER:mailto:bill@example.com 
C: TZID:US/Pacific 
C: END:VAGENDA 
C: BEGIN:VAGENDA                 <- data for 2nd new calendar 
C: CALID:relcalz2 
C: NAME;LANGUAGE=EN-us:Mary's personal calendar 
C: OWNER:mary 
C: CALMASTER:mailto:mary@example.com 
C: TZID:US/Pacific 
C: END:VAGENDA 
C: END:VCALENDAR 
 
 
S: Content-Type: text/calendar 
S: 
S: BEGIN:VCALENDAR 
S: VERSION:2.0 
S: PRODID:-//someone's prodid 
S: CMD;ID=creation01:REPLY 
S: TARGET:cal.example.com 
S: BEGIN:VREPLY                    <- Reply for 1st calendar create 
S: CALID:relcalz1 
S: REQUEST-STATUS:2.0 
S: END:REPLY 
S: BEGIN:VREPLY                    <- Reply for 2nd calendar create 
S: CALID:relcalz2 
S: REQUEST-STATUS:2.0 
S: END:VREPLY 
S: END:VCALENDAR 
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Bilaga 8 – Digitala signaturer 
Utdrag från en hemsida hämtad från 
http://www.webway.se/certs/intro/signaturer.shtml 

 

Signaturen är alltid kopplad till en informationsmängd. Att signera något behöver inte 
betyda att informationen döljs, att den krypteras. Man måste skilja på signering och 
kryptering. Signering innebär att man kan identifiera avsändaren samt att man kan 
avgöra att informationen inte är förändrad på vägen från avsändaren. 

1. Avsändaren beräknar kontrollsumma 

En programvara beräknar med en känd formel en kontrollsumma utifrån den 
information som ska signeras. Det fungerar ungefär på samma sätt som sista siffran i 
personnumret, som är framräknad utifrån de nio första. Samma metod använder 
postgirot och banker för att enkelt kunna avgöra om kontonumret är ett korrekt 
nummer. 

2. Avsändaren krypterar kontrollsumman med privat nyckel 

Kontrollsumman (på amerikanska: checksum) krypteras sedan med avsändarens 
privata, hemliga, nyckel. Den krypterade informationen, checksumman, bifogas 
originalinformationen som inte är krypterad. Denna bilaga är en digital signatur. 

3. Information och signatur publiceras eller överförs 

Nu kan informationen och signaturen distribueras tillsammans. De kan skickas som e-
post, publiceras som webbsida eller utgöra en programvara som distribueras över ett 
nätverk. 

4. Mottagaren dekrypterar bilagan med kontrollsumma 

En mottagare som vill säkerställa informationen kan dekryptera bilagan med 
avsändarens publika nyckel. Då får man fram en kontrollsumma. 

5. Mottagaren beräknar ny kontrollsumma 

Mottagaren (eller troligare: mottagarens programvara) beräknar en ny kontrollsumma 
utifrån informationen, givetvis med samma formel som avsändaren använde. 

6. Kontrollsummorna jämförs 

Den nya kontrollsumman jämförs med den man fått fram genom att dekryptera 
bilagan till informationen. Om dessa två värden stämmer överens har man kommit 
fram till två slutsatser. Den första är att avsändaren är den man tror det är (förutsatt att 
man kan lita på att den nyckel man använt är rätt nyckel) och att informationen inte 
förändrats. 

Om värdena inte stämmer överens är informationen inte att lita på. 



 

  62 

Bilaga 9 -  Frågor och svar angående HTTP som grund 
Då man utvecklar ett applikationslager baserat på HTTP bör man enligt Mike och Bill 
(2000) samt Moore (2002) besvara följande frågor eftersom de kan vara föremål för 
förvirring: 

1. Ska man kunna använda någon annan port än defaultporten 80? 

2. Ska programmet använda sig av de traditionella metoderna (GET, POST, osv.) 
eller skall man använda nya metoder? 

3. Ska programmet använda sig av HTTP URL:er eller skall man definiera en 
egen. 

4. Ska programmet definiera sina egna MIME-typer eller skall man använda 
någon som redan existerar? 

Dessutom anser Moore (2002) att man bör fundera på följande frågor: 

5. Är HTTP rätt transportmedel då man ser till den förväntade storleken hos data 
som skall skickas och det förväntade kommunikationsmönstret? 

6. Passar de existerande säkerhetsmekanismerna till det nya protokollet? 

Svar på frågor 

1. HTTP/1.1, RFC 2616, menar i kapitel 3.2.2 att då en port ej angivits i en URL 
antar man port 80. Samma sak gäller för WebDAV och därmed även för CalDAV 
även om det inte nämns direkt i utkastet till CalDAV. 

2. CalDAV använder sig av samma uppsättning metoder som WebDAV och har 
dessutom utökat med två ny anrop. MKCALENDAR som används för att skapa en ny 
kalender och SCHEDULE som lägger till ett möte hos minst en person. 

3. CalDAV använder sig av HTTP URL:er vilket är praktiskt då man kan 
använda de tidigare definierade metoderna i HTTP och WebDAV utan några 
modifikationer. Dock finns det reservationer mot formulering ”HTTP URL:er” i 
CalDAV-förslaget eftersom vissa menar att detta inte är rätt då WebDAV har gjort 
vissa tillägg i och med funktionaliteten till lås vilka CalDAV använder sig av. 

4. CalDAV använder existerande MIME-typer. Kalenderdata beskrivs av MIME-
typen text/calendar på kalenderobjekt som beskrivs i Internet Calendaring and 
Scheduling Core Object Specification (iCalendar) RFC2445. 

5. Den genomsnittliga storleken på kalenderdata som transporteras få anses som 
mycket liten. Detta gör att TCP, vilket är transportprotokollet för CalDAV, inte är det 
bäst lämpade på grund funktionalitet för att undvika trafikstocknings och 
prestandakostnader då man sätter upp nya anslutningar. Problem och eventuella 
lösningar på dessa problem diskuteras närmare under kapitlet prestanda. 

6. CalDAV utnyttjar dess tidigare säkerhetsmekanismer, men önskar samtidigt 
använda sig av nyare bättre säkerhetsmekanismer. Diskuteras närmare i kapitel 8, 
säkerhet. 
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Bilaga 10 – Krav på kalenderprotokoll 
Detta är en sammanfattning av vilka fundamentala behoven som finns hos 
kalendersystem enligt Mahoney, Babics & Taler (2002) i RFC 3283, Guide to Internet 
Calendaring. 

 
1. Manipulera kalenderdata i sin egen kalender med hjälp kalenderprogram. 
2. Manipulera data i sin egen kalender med hjälp av kalenderprogram av olika slag. 
3. Dela med sig av kalenderdata till användare av samma system. 
4. Dela med sig av kalenderdata till användare på andra system. 
5. Schemalägga möte med användare av samma system. 
6. Schemalägga möte med användare på andra system. 

 


