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Sammanfattning 
 

Att snabbt och effektivt kunna dela filer mellan system både genom WAN och LAN är något 

som många företag idag är beroende av. Till detta så kan fildelningsprotokoll användas, två 

vanliga fildelningsprotokoll är SMB/CIFS och NFS. 

I detta arbete så utvärderas de nyaste versionerna av protokollen i en experimentmiljö. 

Prestandajämförelser sker mellan två olika operativsystem och versioner av protokollen. 

Syftet är att besvara frågan om vilket protokoll som är mest effektivt i WAN-miljöer där olika 

operativsystem används. Resultatet visar att SMB är det protokoll med bäst stöd i både Linux 

och Windows. NFSv4.1 kan dock med en Linuxklient uppnå högre prestanda. 

Nyckelord: NFS, SMB, CIFS
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1 Introduktion 

Att snabbt och effektivt kunna dela filer mellan system både genom WAN och LAN är något 

som många företag idag är beroende av. Studier visar att detta sker genom till exempel 

centraliserad fillagring. Till detta så behövs fildelningsprotokoll, två vanliga 

fildelningsprotokoll är SMB (Server Message Block) och NFS (Network File System).  

SMB är idag det protokoll som används som standard för bland annat delning av filer i 

Windowsnätverk detta innebär att en stor del av alla datorer idag använder eller åtminstone 

stödjer detta protokoll för delning av filer. Olika implementationer av SMB har existerat 

sedan mitten av 1980-talet, bland annat Microsoft har sedan byggt vidare på detta protokoll 

och implementerat det i sina Operativsystem. Varianter av SMB har även implementerats 

under namnet CIFS (Common Internet File System). Nyaste versionen av SMB idag är SMB3. 

NFS är ett protokoll som ofta används i UNIX-världen, men stöd för NFS finns även i 

Windows. NFS kan precis som SMB användas för delning av filer i nätverk. NFS utvecklades 

från början av Sun Microsystems och första publika versionen kom 1989. 

Idag är det vanligt med blandade operativsystemsmiljöer i nätverk, detta gör delning av filer 

mer komplext eftersom samma fildelningsprotokoll måste stödjas av flera operativsystem. 

Implementationsskillnader av protokollen kan även finnas mellan operativsystemen som 

påverkar till exempel prestandan. Det är därför nödvändigt att praktiskt undersöka hur stora 

dessa skillnader är mellan operativsystemen samt vilket fildelningsprotokoll som lämpar sig 

bäst för en specifik situation.  

Ett operativsystem idag som stödjer båda dessa protokoll är Windows Server 2012. Server 

2012 är därför en lämplig kandidat att praktiskt testa hur väl protokollen är implementerade 

jämfört med varandra samt vilket som är effektivast i en WAN och LAN miljö. Klienter med 

både Linux och Windows används i studien för att undersöka eventuella skillnader även 

mellan dessa. 
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2 Bakgrund 

Delning av filer mellan system är något som många företag idag är beroende av, dessutom så 

är många företag är idag fördelade över flera fysiska platser. Detta ökar behovet av en så 

effektiv fildelning som möjligt.  

Äldre studier visar att centraliserad lagring av filer och dokument på till exempel en filserver 

är en vanlig lösning för delning av information inom ett företag (Anidi & Nujeerallee, 2002).  

En nyligen publicerad trendrapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap talar 

också om en allt mer centraliserad men även standardiserad datalagring. Trendrapporten tar 

även upp exempel på allvarliga problem som uppstått vid outsourcing av datahantering och 

lagring (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2012). Detta kan innebära att en del 

företag inte har möjlighet att fullständigt överge centraliserad delning av filer internt inom 

företaget.  

Två av de vanligaste protokollen för fildelning är SMB/CIFS samt NFS. Båda dessa stödjs och 

används idag genom olika implementationer i både Unix och Windowsbaserade system. 

Varken SMB/CIFS eller NFS är några nya protokoll men de har under åren uppdaterats och 

nya funktioner och optimeringar har lagts till. SMB är idag det protokoll som används som 

standard för bland annat delning av filer i Windowsnätverk. Detta innebär att en stor del av 

alla datorer idag använder eller åtminstone stödjer detta protokoll för delning av filer. 

NFS är ett protokoll som ofta används i UNIX-världen (Leung et al., 2008), men stöd för NFS 

finns även i Windows. NFS kan precis som SMB användas för delning av filer i nätverk. Även 

stöd för CIFS finns implementerat i bland annat i nyare operativsystemskärnor av Linux 

samt stöd för SMB2 och 3 är implementerat genom till exempel programvaran Samba (Kirch, 

2006). Detta ger valmöjligheter angående vilket protokoll som bör användas för att dela filer 

inom till exempel ett företag.  

Nedan följer nödvändiga beskrivningar och relevant historia av de teknologier, protokoll och 

programvara som används i detta arbete. 

2.1 VPN 

Virtuellt privat nätverk eller på engelska ”virtual private network” är en teknik för att skapa 

privata förbindelser över publika nätverk. I en typisk VPN så används ett VPN-protokoll som 

inkapslar datapaketen och skickar dem till en mottagare som avkapslar dem igen. Paketen 

kan skickas över till exempel internet. Vanligt är även att den inkapslade trafiken krypteras 

för obehöriga utomstående. Detta ger möjlighet att till exempel skapa virtuella lokala nätverk 

över internet. 

2.2 Nätverksdelning 

Nätverksdelning gör det möjligt att dela filer mellan olika system. Ett vanligt sätt att uppnå 

detta är med en klient – server modell där en eller flera klienter läser och skriver filer till och 

från en server. Oftast är det servern som kontrollerar vilka filer som klienterna har tillgång 

till (Gagne, Galvin, Silberschatz, 2010). 
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2.3 SMB & CIFS 

SMB & CIFS är protokoll för nätverksdelning och följer modellen med att en server 

tillhandahåller möjligheten för klienter att läsa och skriva filer. SMB har dock även stöd för 

att dela andra resurser som till exempel skrivare. Microsofts implementationer av SMB är 

som standard inkluderat i Windows sedan Windows 2000. Detta gör SMB till ett vanligt 

protokoll för nätverksdelning. Klassiskt sett har SMB främst använts för delning av filer i 

lokala nätverk men delning över Internet är möjligt.  

Eftersom SMB är ett vanligt förekommande protokoll som är aktiverat som standard i 

Windows så har detta resulterat i att det genom åren upptäckts många säkerhetsproblem 

relaterade till SMB. Många Internetleverantörer blockerar därför de portar som SMB 

använder från att kommunicera över Internet. Idag är det dock vanligt att företag använder 

till exempel VPN för att kommunicera mellan olika geografiskt avskilda delar vilket gör det 

möjligt att använda SMB. 

Nätverksdelningsprotokollet SMB är inget nytt protokoll, SMB har rötter tillbaks innan 

implementationer av det började användas av Microsoft i Windows. SMB är från början 

utvecklat av IBM Corporation och senare vidare utvecklat av Microsoft, IBM, Intel, 3Com 

med flera (French, 2007). 

Olika dialekter av det protokollet har uppstått, ett av dem är MS-CIFS. MS-CIFS 

implementerades bland annat i Windows 98 och Windows NT Server 4.0. Med Windows 

2000 så uppdaterades denna implementation och fick av Microsoft namnet MS-SMB 

(Microsoft Corporation 2013a). SMB2(MS-SMB2) och SMB3 är påbyggnader av MS-SMB 

(Microsoft Corporation, 2013b). Andra dialekter än dem Microsoft med flera implementerat 

och byggt vidare på existerar.  

Nyaste Microsoft-implementationen av SMB är idag SMB3 vilket stödjs av bland annat av 

Windows 8, Windows Server 2012 och i Unix samt Unix-liknande system genom 

programvaran Samba.  

SMB3 hette i början av utvecklingen SMB2.2 men på grund av den stora mängd ändringar 

det gått igenom så ansågs det lämpligare att kalla det version 3. Nyheter i SMB3 inkluderar 

bland annat mer stöd för specifika serverapplikationer. Till exempel databaser som Microsoft 

SQL och virtualiseringsprogramvara som Hyper V. Även stöd för SMB över RDMA (Remote 

Direct Memory Access) är en nyhet i SMB3. RDMA gör det möjligt att med speciell hårdvara 

kunna överföra data mellan servrar med minimal CPU-användning och korta svarstider 

(Microsoft Corporation, 2013b) (Snover, 2012). 

För att göra fildelning över WAN med långa svarstider enklare så introduceras det i SMB3 

även något som heter SMB Directory Leasing. Detta innebär att det är möjligt att lagra filer 

och mappars metadata på den lokala maskinen och på så vis skapa kortare svarstider 

(Microsoft Corporation, 2013b) (Snover, 2012). 

Andra exempel på nyheter i SMB3 är möjlighet att lastbalansera bandbredden mellan flera 

punkter på nätverket samt att enkelt kunna aktivera kryptering för filöverföringar (Microsoft 

Corporation, 2013b) (Snover, 2012). 

Microsofts versioner av CIFS och SMB är proprietär men specifikationer över dem har gjorts 

tillgängliga av Microsoft. (Microsoft Corporation, 2013a) (Microsoft Corporation, 2013b). 
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2.4 NFS 

NFS är precis som SMB ett protokoll som gör det möjligt att dela filer i ett nätverk. Det finns 

dock viktiga skillnader mellan SMB och NFS. NFS är ett nätverksfilsystem vilket innebär att 

det mer försöker likna ett normalt filsystem. Precis som SMB så följer NFS en klient-server 

modell men från klientens synvinkel så ser den delade resursen ut att finnas lokalt på det 

egna filsystemet. NFS är därför något kan kallas för ett virtuellt filsystem. För bättre 

prestanda i det virtuella filsystemet så cachar NFS i många fall data på klienten (Gagne, 

Galvin, Silberschatz, 2010).  

Nätverksfilsystemet NFS är från början utvecklat av Sun Microsystems. Originalversionen av 

NFS släpptes dock aldrig publikt, NFSv2 var den första publika versionen. NFSv2 blev 

dokumenterat i RFC år 1989 och använde UDP med målet att vara ett stateless protokoll 

(Sun Microsystems, Inc., 1989). Version 3 av NFS stödde dock TCP vilket gjorde det mer 

stabilt över WAN (Sun Microsystems, Inc., 1995). 

När NFSv4 definierades vid år 2000 så var det delvis influenserat av protokoll som till 

exempel CIFS och Apples AFS. Version 4 inkluderar även mer säkerhet och 

prestandaoptimeringar. Till skillnad från tidigare versioner av NFS så är NFSv4 utvecklat av 

Internet Engineering Task Force (IETF) och inte av Sun Microsystems. 

En skillnad jämfört med tidigare versioner är hur hantering av filer fungerar för att förhindra 

att de blir korrupta. För att förhindra detta så kan endast en klient modifiera en fil samtidigt 

dock så kan filer göras otillgängliga för samtliga klienter om till exempel en klient kraschar 

under tiden den modifierar en fil. NFSv4 introducerar en tidsgräns som filer kan vara låsta av 

en specifik klient detta gör dessa problem enklare att hantera (Storage Networking Industry 

Association, 2012).  

NFSv4.1 blev tillgängligt 2010 vilket bland annat introducerade pNFS vilket gör det möjligt 

med parallell tillgång till filer över flera filservrar. 

Skillnaden mellan NFSv4.1 och NFSv4 är mindre än den mellan NFSv3 där av namnet 

NFSv4.1 (Storage Networking Industry Association, 2012). 

I Windows så stödjs Version 4 av NFS i Server 2012 som inkluderaderar stöd för NFSv4.1 

som både klient och server. Klientstöd för NFS4.1 är också implementerat i Linux Kernel 2.6 

men det är i nuläget få system som kan agera NFS4.1 server.  

2.5 Samba 

Samba är en programvara som har till syfte att implementera stöd för SMB och CIFS i Unix 

och Unix-liknande system. Samba inkluderar även stöd för integrering i Active Directory 

domäner. Till skillnad från Microsofts implementationer av SMB och CIFS så är Samba 

licensierat under GNU General Public License vilket bland annat gör källkoden tillgänglig. 

Första versionen av Samba utvecklades 1992 av Andrew Tridgell genom att avlyssna 

nätverkstrafiken från Microsofts implementation av SMB. Den första versionen av Samba 

hade inget officiellt namn men vid release av version 1.5 1993 så antogs namnet Netbios for 

Unix (nbserver). Under vidare arbete med 1.5 serien så antogs namnet smbserver, men på 

grund av rättighetskrav från andra företag så antogs ännu en gång ett nytt namn, Samba. 

Från 1996 så utvecklas Samba av The Samba Team. (Tridgell, 2002). 
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Version 3.0 släpptes år 2003 och inkluderar klientstöd för katalogtjänsten Active Directory. 

2011 så släpptes version 3.6.0, detta var den första versionen som inkluderade fullständigt 

stöd för SMB2.  

Nyaste versionen idag är Samba 4 och är den första Sambaversionen som har grundläggande 

stöd för SMB3 samt stöd för att agera Active Directory server. Samba är idag det vanligaste 

sättet att implementera stöd för SMB2 och 3 i Unixsystem. 

2.6 Fedora 18 

Fedora är ett operativsystem som utvecklas av ett Community med stöd från företaget Red 

Hat. Fedora 18 är baserat på Linux operativsystemskärna 3.6 men stödjer att uppdateras till 

3.7 vilket är nödvändigt för att stabilt stödja NFSv4.1 i klientläge. 

Fedora är idag en av de vanligaste Linuxdistributionerna samt används som grund när nya 

versioner av Redhat utvecklas (Burke 2006). Detta gör att Fedora representerar eller har 

inflytande över en stor andel moderna Linuxoperativsystem. 

Fedora är fri källkod och har som policy att hålla en hög utvecklingstakt (Fedora Community, 

2010) vilket även gör Fedora lämpligt för att testa nya funktioner som inte ännu hunnit antas 

av andra Linuxdistributioner. Fedora 18 stödjer även Samba 4 och där av har möjlighet att 

använda SMB2 och 3. 

2.7 Windows Server 2012 

Windows Server 2012 är Microsofts senaste operativsystem i serverklassen. Windows Server 

2012 introducerar bland annat SMB3 och stöd för NFS4.1 vilket inte stödjs av tidigare 

versioner av Windows Server.  

Mycket fokus har även lagts på att utveckla Windows Server 2012 till att vara ett 

operativsystem som kan användas i molntjänster och virtualisering (Microsoft Corporation, 

2012b). 

2.8 RAMdisk 

En RAMdisk är en disk som istället för att använda en fysisk disk använder en del av datorns 

RAM-minne. RAM-minne (Random access Memory) brukar vanligtvis vara en del av en 

dators primära minne. Fördelen med att använda en RAMdisk är att datorns primära minne 

är många gånger snabbare än en vanlig mekanisk hårddisk och kan därför användas i 

situationer där diskens skriv och läshastighet måste vara så effektiv som möjligt. 

2.9 WANem 

WANem är en programvara med öppen källkod som är utvecklad hos TATA Consultancy 

Services. Programmet kan användas för att simulera ett WAN i ett lokalt nätverk. 

Programmet stödjer konfiguration som till exempel simulering av paketförlust, fördröjning 

och korruption av paket, jitter med mera (TATA Consultancy Services, 2013). 
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2.10  Relaterad Forskning 

Tidigare forskning på olika nivåer är utfört om de protokoll som detta arbete behandlar. Både 

genom praktiska experiment samt genom teoretiska faktastudier. Få tidigare experimentella 

analyser är dock genomförda mellan de nyaste versionerna av båda dessa protokoll. Alltså 

mellan SMB3 och NFSv4.1.  

Tidigare versioner av protokollen är praktiskt jämförda till exempel i kandidatuppsatsen 

Jämförelse av nätverksfilsystemsprotokoll i Windowsmiljö (Hagberg, Skedebäck & Ramsin, 

2009). I denna uppsats jämförs NFSv3, CIFS/SMB samt SMB2. Prestandaskillnader mellan 

SMB och SMB2 är jämfört av Henriksson (2012) i kandidatuppsatsen SMB En 

prestandajämförelse mellan SMB1 och SMB2 (Henriksson, 2012). Eftersom dessa studier 

behandlar äldre versioner av protokollen samt operativsystemen så är de inte nödvändigtvis 

giltiga för de nya versionerna av protokollen. De är dock relevanta eftersom det kan gå att se 

om protokollen har förändrats jämfört med äldre versioner. 

Teoretiskt är äldre versioner av protokollen jämförda till exempel av French (2007) som 

skriver om SMB2, CIFS och NFS (French, 2007). Eftersom inga jämförande teoretiska 

studier av de nyare versionerna av protokollen är genomförda så är denna studie intressant 

och fortfarande relevant. De grundläggande funktionerna i protokollen som tas upp i denna 

studie är fortfarande giltiga. 

De nyare versionerna av protokollen testas dock delvis praktiskt i andra system. Praktiska 

experiment av specifikt pNFS görs bland annat av Hildebrand et al. Där testar de främst 

protokollet i en gridcomputing-miljö (Hildebrand et al., 2008). Andra exempel på 

prestandatesteter av just pNFS förekommer också i till exempel en artikel av Hildebrand, 

Ward & Honeyman (Hildebrand, Ward & Honeyman, 2006). Eftersom att tester utförts i 

andra system så är det intressant att testa även i de system och konfigurationer som detta 

arbete behandlar. 

Slutligen så av Leung et al. (2008) så är en studie utförd av CIFS med två system i bruk. 

Deras studie fokuserar dock främst på hur nätverksfilsystemet används i systemen och inte 

hur CIFS specifikt presterar i någon situation (Leung et al., 2008). Hur protokollet används 

är ändå relevant eftersom det med den kunskapen då blir enklare att testa protokollen på 

meningsfulla användningsområden. 
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3 Problem 

Idag är det vanligt i nätverk med blandade operativsystemsmiljöer, detta gör delning av filer 

mer komplext eftersom samma fildelningsprotokoll måste stödjas av flera operativsystem. 

Implementationsskillnader av protokollen kan även finnas mellan operativsystemen som 

påverkar till exempel prestandan. Hänsyn till detta måste alltså tas vid val av 

fildelningsprotokoll. Det är därför viktigt att undersöka dessa skillnader för att kunna 

utnyttja bandbreddeden i ett nätverk så effektivt som möjligt. 

Både SMB3 och NFSv4.1 är relativt nya protokoll och tidigare versioner av dem har en bred 

användning i fildelning över lokala nätverk men även över WAN genom till exempel VPN.  

Stöd för att agera NFSv4.1 server finns i bland annat Windows Server 2012. Stöd för att agera 

klient finns i tillgängligt i flera nya Linuxdistributioner samt i Windows 8 och Windows 

Server 2012. 

Båda protokollen har genomgått stora förändringar sedan äldre versioner och tidigare 

jämförande analyser mellan dem kan inte ses som giltiga för de nya versionerna. Äldre 

versioner av NFS och CIFS/SMB har till exempel haft olikheter i hur de hanterar de filer som 

delas (Leung et al., 2008). I nyare versioner så har dock NFS i vissa aspekter blivit mer likt 

andra protokoll som till exempel SMB/CIFS (French, 2007).   

NFSv4.0 inkluderar bland annat optimeringar som ska göra protokollet effektivare över 

WAN-länkar (Kirch, 2006). Detta tas även upp av Hildebrand et al. (2008), i artikeln menar 

de att NFSv4 har förbättringar gällande WAN jämfört med NFSv3. Men även att NFSv4 över 

WAN presterar sämre än över LAN. I artikeln görs experiment på främst bandbredden men 

med fokus på gridcomputing (Hildebrand et al., 2008). Det är därför oklart om samma 

prestanda förekommer i en annan topologi samt med andra operativsystem. 

Praktiska experiment mellan NFSv4.1 samt andra protokoll har även genomförts och 

presenterats i en artikel av Fuhrmann et al. (2012). Dock så är inget av protokollen som NFS 

jämförs med protokoll som vanligtvis brukar ses som alternativ till NFS gällande delning av 

filer i LAN eller WAN. Till exempel så jämfördes NFS inte med någon version av CIFS eller 

SMB. Systemet som testet utförs på är dCache server, ett system för lagring och inhämtning 

av data distribuerat över ett stort antal noder (Fuhrmann et al., 2012). 

Microsoft Windows Server 2012 stödjer idag både NFS4.1 och SMB3 och gör det därför 

möjligt att undersöka och jämföra prestandan mellan dessa två protokoll i ett antal 

verklighetstrogna scenarion med klienter som använder olika operativsystem (Fuhrmann et 

al., 2012). Eftersom det idag är vanligt med företag som är fördelade över flera fysiska platser 

så är det intressant att veta om det finns skillnader i hur protokollen beter sig i ett lokalt 

nätverk och ute på internet. 

Kirch (2006) skriver om ett antal problem med NFS jämfört med CIFS och SMB. Kirch 

skriver dock även ”but the question that remains is, how bad is it really, and how does 

NFSv4 help? So indeed, a lot of the issues raised above are problems in NFSv2 and NFSv3, 

and have been addressed in NFSv4” (Kirch, 2006). 
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Vissa menar att NFSv4.0 började utvecklas som ett svar på Microsofts arbete med av vad de 

då kallade CIFS-protokollet (Kirch, 2006). Det är därför relevant att jämföra protokollen 

eftersom lite tidigare arbete på akademisk nivå som jämför dessa är publicerat. 

3.1 Problemspecificering  

Arbetet har till syfte att på ett överskådligt sätt testa och jämföra prestandan i protokollen 

SMB3 och NFSv4.1 för en Windowsbaserad server med klienter av både Linux och Windows. 

Prestandan mäts i vilket av protokollen NFSv4.1 och SMB3 som har högst medelhastighet i 

överföring av filer med ett antal specifika storlekar. För att även se om det finns skillnader i 

hur protokollen presterar i WAN-länkar så utförs flera tester med olika nivåer av simulerad 

nätverksfördröjning. För detta kan programvara som till exempel WANem användas (TATA 

Consultancy Services, 2013). 

Både Windows och Linuxklienter används för att testa båda protokollen. Det är därför 

möjligt att även där identifiera om det finns eventuella skillnader som kan påverka 

prestandan i Linuximplementation av klientfunktionen för NFSv4.1 jämfört med den som är 

implementerad i Windows Server 2012. Eftersom Samba används för test av SMB3 i Linux så 

gäller samma sak i detta fall, alltså om det finns prestandaskillnader mellan Microsofts 

implementation i Windows och The Samba Teams implementation i Samba. 

Problemställningen som arbetet ämnar svara på är: ”Vilket av de två vanligaste moderna 

protokollen för fildelning är lämpligast för snabb och effektiv delning av filer i LAN samt 

WAN-miljöer med klienter av olika Operativsystem.”  

Genom att besvara denna frågeställning så ges det klarhet i om NFSv4.1 och SMB3 är 

protokoll med möjligheter att effektivt kunna användas för fildelning över internet eller 

andra WAN eller LAN-miljöer med höga svarstider. Eftersom lite är publicerat om SMB3 på 

akademisk nivå så är detta arbete ett akademiskt bidrag till att öka förståelsen för hur SMB3 

presterar i överlag jämfört med vad som är publicerat om tidigare versioner samt om det 

finns skillnader i prestanda mellan WAN och LAN.  

Resultat av arbetet kan även besvara hur väl NFSv4.1 är implementerat i Windows Server 

2012 jämfört med tidigare och eventuella framtida prestandatest av NFSv4.1 mellan andra 

operativsystem.  

För att förenkla arbetet så delas problemställningen upp i ett antal frågeställningar som kan 

besvaras separat från varandra: 

1. Kan någon av de nya versionerna av protokollen SMB och NFS användas över WAN 

för effektiv fildelning på internet? 

2. Vilket av protokollen med hänsyn till frågeställning 1 är bäst för delning av filer i 

blandade operativsystemsmiljöer med nya versioner Linux och Windows? 

3. Vilket av protokollen uppnår bäst prestanda i LAN respektive i WAN? 

Ur en företagssynvinkel så kan arbetet ses som en modernisering av äldre studier. Det ges 

även svar på vilket av de undersökta fildelningsprotokollen som är lämpligast att 

implementera i situationer nätverksfildelning är nödvändigt. 
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3.2 Metod 

Det finns flera möjliga tillvägagångsätt för att genomföra detta arbete. Ett alternativ som 

valts bort är en litteraturstudie. Detta av flera anledningar, för det första så finns det lite 

publicerat om dessa protokoll på en akademisk nivå som skulle kunna ge ett svar på 

frågeställningen. Även om det kan vara möjligt att jämföra protokollen genom att endast 

studera dess specifikationer så är det svårt att sedan kunna bedöma hur väl detta har 

implementeras i verkligheten (Berndtsson et al., 2008). Prestandan av protokollen kan skilja 

sig mellan operativsystem på grund av många faktorer och det är därför svårt att göra en 

korrekt bedömning av prestandan utan att testa det i praktiken. 

En annan metod som också valts bort är att utföra en analys eller intervjuer i en miljö som 

praktiskt redan har implementerat detta i produktionssystem. Det anses i nuläget inte vara 

en lämplig metod eftersom stöd för NFS4.1 samt SMB3 är nytt och därför inte har 

implementerats fullt ut på de flesta företag. I en verklig miljö finns det dessutom många fler 

okända faktorer som kan påverka resultatet och det skulle i så fall vara nödvändigt att utföra 

denna metod på flera företag eller i en isolerad miljö. Denna metod anses därför inte vara 

lämplig eftersom det går att besvara frågeställningen mer effektivt med hjälp av andra 

metoder.  

Ett annat alternativ är att istället intervjua dem som utvecklat eller implementerat 

protokollen i operativsystemen. Detta hade eventuellt varit möjligt om det var endast ett 

protokoll eller en jämförelse mellan olika versioner av samma protokoll som frågeställningen 

gällde. Men eftersom det är två olika protokoll som konkurrerar om att göra samma sak så 

anses det inte vara möjligt att få svar som är opartiska eller jämförbara med varandra (Kirch, 

2006).  

Att lösa frågeställningen genom någon typ av fallstudie anses inte vara möjlig eftersom inget 

speciellt fenomen att fördjupa sig i som skulle kunna besvara frågeställningen är identifierat. 

En studie med en experimentell metod i labbmiljö anses vara den mest lämpliga. Detta 

eftersom det då är möjligt att se hur väl protokollen är implementerade i praktiken. Men 

även vid en experimentell metod så är det många faktorer att ta hänsyn till och resultatet bör 

därför inte ses som ett definitivt svar på frågeställningen. Resultatet bör snarare tolkas som 

en indikation för vad som kan vara det mest lämpliga i en miljö som använder samma 

operativsystemsversioner med liknande konfiguration och programvara. För att resultatet 

ska gå att applicera i så många fall som möjligt så utförs experimentet på operativsystem och 

med programvara som i så stor mån som praktiskt möjligt använder 

standardkonfigurationen (Berndtsson et al., 2008). För att resultaten ska vara jämförbara 

med varandra så används samma hårdvara i klient och server för alla tester genom att 

operativsystemen installeras på olika hårddiskar som alla körs på samma uppsättning 

datorer.  

För att minimera påverkan av hårddiskars läs och skrivhastigheter så är en RAMdisk där 

testfiler läses och skrivs till är den mest effektiva lösningen med hänsyn till tid. En alternativ 

lösning är att begränsa överföringshastigheten för samtliga tester till en nivå där 

hårddiskarna inte är en flaskhals. Inga utomstående enheter som inte krävs för att genomföra 

experimentet är inkopplade på labbnätverket under den tid test utförs. 
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När experimentet är avslutat så analyseras och diskuteras resultaten och om möjligt ger 

exempel på möjliga faktorer till specifikt protokolls resultat samt reflekterar över eventuella 

skillnader i prestation över WAN och LAN.  

3.3 Begränsningar 

Både SMB3 och NFS4.0 & 4.1 introducerar en rad nya förbättringar som till exempel stöd för 

RDMA (Remote direct memory access) och pNFS med mera. På grund av praktiska 

begränsningar i form av hårdvara, samt att alla funktioner inte är implementerade i alla 

operativsystem så finns det ingen möjlighet att testa hur stor påverkan dessa funktioner har i 

praktiken (Microsoft Corporation, 2012).  Detta är något som måste lämnas till framtiden när 

ett mera utbrett stöd för dessa funktioner existerar.  

Något som heller inte genomförs i detta arbete är experiment i mer större och avancerade 

topologier eller molnmiljöer. Detta eftersom det av praktiska skäl i detta fall inte är möjligt 

med ett experiment av den storleken i en isolerad miljö.  

Som server för NFSv4.1 så används endast Windows Server 2012. Som klient används dock 

både Linux och Windows. Vid prestandatest av SMB så testas både Samba i Linux samt 

Windows som klient och server.  

Det operativsystem som används för Linuxklienten är Fedora 18. Argument för val av detta 

operativsystem presenteras i sektion 2.6. 
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4 Genomförande 

I följande kapitel beskrivs experimentmiljön samt de resultat som uppmättes under 

experimentet. 

4.1 Experimentmiljö 

Experimenten utförs i en miljö med en klient, en server samt en tredje maskin som agerar 

WAN-emulator.  

4.1.1 Validering av resultat 
Från början var tanken att eventuella flaskhalsar i prestandan som uppstår på grund av de 

mekaniska diskarna skulle minimeras med hjälp av RAMdiskar. Under arbetes gång så 

konstaterades det att Microsofts implementation av NFS gör det omöjligt att dela dessa filer 

från en RAMdisk. Både RAMdiskar och NFS implementeras som virtuella filsystem i 

Windows vilket kunde vara förklaringen till varför problem uppstår när de kombineras.  

Inga RAMdiskar används därför på filservrarna i någon konfiguration eller operativsystem. 

Istället så minskades överföringshastigheten till en nivå där det inte längre ansågs störa 

testresultaten. Bieffekten av detta är dock att testerna tar längre tid att utföra. 

Den teoretiska maxhastigheten av ca 125MB för ett 1gigabit nätverk uppnås i många fall ändå 

inte uppnås på grund av andra flaskhalsar som till exempel hårddiskar men även saker som 

dåliga drivrutiner osv. I detta fall är det dessutom möjligt att WAN-emulatorn har en viss 

påverkan på maxhastigheten. Men skillnaderna mellan protokollen och olika svarstider bör 

vara synliga och ungefär lika proportionellt stora vid alla nätverkshastigheter. Även om de 

såklart blir tydligare vid högre hastigheter. 

För att utesluta att viktiga skillnader ändå existerar så utfördes därför två förstudier. Först en 

studie där SMB i en Windowsmiljö testades med både RAMdiskar och vanliga hårddiskar på 

serversidan. Resultaten visar att inga uppenbart stora skillnader existerar. Detta talar för att 

resonemanget ovan stämmer. För att även utesluta att operativsystemets diskcache påverkar 

resultaten så utfördes det ytterligare en förstudie, även denna i Windowsmiljö där också 

diskcache var inaktiverad för både klient och server. Även där så finns det inga uppenbara 

skillnader och det kan därför antas att det är andra faktorer som påverkar prestandan och 

användning av RAMdiskar anses därför inte vara nödvändigt. Testet bestod av att 10 stycken 

filer av storleken 100 MB skickades sekventiellt utan någon simulerad fördröjning. 

Resultaten jämfördes sedan för att se om några eventuella skillnader existerade. 

Därför så anses det att denna studie besvarar de mål som har satts upp även om det är viktigt 

att betona att hastigheter kommer skilja sig beroende på hur det specifika systemet ser ut. 

Skillnader mellan protokollen bör dock vara till stora delar samma oberoende av vad den 

faktiska maxhastigheten i nätverket är. Alltså till exempel 10 % skillnad i 1 gigabit bör även 

vara ca 10 % skillnad även i 100mbit och lägre hastigheter. Skillnader under olika svarstider 

är dessutom ingenting som bör påverkas av den maximala hastigheten i nätverket. 

4.1.2 Hårdvara 
Hårdvaran som används för klient och server är följande, två maskiner med 6 gigabyte RAM-

minne samt en processor av modellen Intel Core 2 CPU med processorhastigheten 

hastigheten 2.13 GHz. Eftersom det var fyra konfigurationer som testas så används det 4 
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separata hårddiskar. För den tredje maskinen som agerar WAN-emulator så är mängden ram 

endast 2 gigabyte. Utöver detta så används det under experimenten 1 Gigabit Ethernet 

nätverksadapters på klient och server samt dubbla uppsättningar av dessa på 

emulatormaskinen.  

4.1.3 Mjukvara 
Emulering av WAN sker med programvaran WANem som all trafik dirigeras genom. 

Anslutning mellan maskiner sker med Gigabit Ethernet men det är viktigt att notera att även 

om den teoretiska hastigheten är ca 125 Megabyte så uppnås inte den i praktiken. 

Den mjukvara som används för att insamla data under experimentet är Ifstat som körs på 

klientmaskinen vid varje test. Fördelen med att använda programvaran Ifstat är att den finns 

tillgänglig för både Linux och Windows vilket förenklar arbetet och analysen av rådata.  

För att kopiera filer användes sedan operativsystemens egna verktyg för filkopiering. I 

Windows konsolkommandot copy samt i Linux konsolkommandot cp. Både cp och copy är 

programvaror och det är möjligt att prestandan som uppmäts när dessa kopierar filer inte 

nödvändigtvis är detsamma som när en användare manuellt kopierar filer i det grafiska 

interfacet. För parallell kopiering av filer används dock i Windows konsolkommandot 

Robocopy istället. Dessa tre programvaror används alla i olika former av skript vilket är 

vanligt förekommande inom systemadministration. Det är därför mer intressant att se på 

prestandan med dem istället för prestandan i ett eventuellt grafiskt interface.   

För att flera tester ska kunna utföras i rad så är kopieringen av filer scriptad, i Windows med 

batch och i Linux med shellscript. Det är nödvändigt att utföra flera tester i rad för att 

eventuella tillfälligheter inte ska påverka testresultaten. Ifstat är konfigurerat så att mängden 

data som skickas varje sekund skrivs ut i ett dokument tills hela testet är slutfört.  

Detta gör det möjligt att utöver medelhastigheten se detaljer som till exempel om 

överföringshastigheten gradvis ökar eller om den håller en jämn nivå hela tiden. Det går även 

att beräkna antal sekunder som överföringen tar. Caching av filer på klientsidan kan dock 

resultera i att delar av filen redan finns på klienten och inte behöver skickas vilken resulterar 

i att överföringstiden blir kortare. Därför så tas ingen hänsyn till överföringstiden av filer när 

protokollen jämförs.  

4.1.4 Tjänster 
Konfiguration av servertjänsterna för SMB och NFS behövde även göras i Operativsystemen. 

Eftersom ingen hänsyn tas till säkerhet i denna studie så sker alla tester med samtliga 

operativsystem och tjänster med fulla läs och skrivrättigheter. Utöver detta så används det i 

den mån det varit möjligt standardkonfiguration eftersom det antas att det är vad flest 

användare kommer att använda i ett verkligt scenario. 

I Samba’s fall så var vid arbetets början dock inte standardkonfigurationen helt uppdaterad 

för Samba 4 gällande bland annat användning av SMB3 och Samba-användare. Detta 

resulterar i lösningar som inte är standard. Under arbetets gång har det dock inte 

uppkommit något som skulle peka på att den konfiguration av Samba som används skulle ha 

någon påverkan på prestandan jämfört med standardkonfiguration. Se bilaga A för den 

konfiguration som används för Samba-tjänsten. Bortkommenterade kommandon och 

hjälpkommentarer är borttagna för att ge en bättre överblick av de kommandon som faktiskt 
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har någon effekt på konfigurationen. Även filsystemet är konfigurerat så att samtliga 

användare och gäster har skriv och läsrättigheter på de delade mapparna. 

I Windows så används standardkonfiguration med undantaget att samtliga användare och 

gäster har fulla läs och skrivrättigheter. Detta gäller för både filsystemet och SMB samt NFS. 

4.2 Tester 

Ett antal konfigurationer av konfigurationer av de olika protokollen testas. 

A. En Windows NFSv4.1 klient med operativsystemet Windows Server 2012 som 

ansluter mot en server med operativsystemet Windows Server 2012 och NFSv4.1 

B. En Windows Server 2012 klient med SMB3 som ansluter mot en Samba4 server med 

operativsystemet Fedora 18 

C. En Windows Server 2012 klient som använder SMB3 mot en server med 

operativsystemet Windows Server 2012 

D. Fedora 18 med en NFS-klient som ansluter mot Windows Server 2012 med NFSv4.1 

E. Fedora 18 med en SMB-klient som ansluter mot Windows Server 2012 

F. Fedora 18 med en SMB-klient som ansluter mot en Samba4 server med 

operativsystemet Fedora 18 

För att utföra experimenten så används skript på klienten som kopierar filer av olika 

storlekar från nätverksdelningen för båda protokollen. Både sekventiell och parallell 

överföring testas. På Linuxklienten så användes ett Bash-skript samt på Windows-klienten 

används ett Batch-skript.  

Resultaten presenteras i följande form:  

 Medelvärdet av överföringshastigheten i systemet med filer av storlek x med y ms 

nätverksfördröjning för protokoll z 

 Standardavvikelsen av testresultaten 

Samtliga tester repeteras 5 gånger för att kunna avvärja eventuella tillfälligheter ur 

testresultaten. Det är sedan medelvärdet av dessa tester som presenteras. 

Filer av olika storlekar testas, gemensamt med alla överföringar är att samtliga testers filer 

totalt är 1 gigabyte. Inga överföringar av större storlekar testas men det anses att 1 gigabyte är 

tillräckligt för att protokollen ska nå maxhastigheter även vid korta svarstider.  

Följande filstorlekar testades: 

 1000 stycken filer av storleken 1 MB med sekventiell överföring 

 10 stycken filer av storleken 100 MB med sekventiell överföring 

 10 stycken filer av storleken 100 MB med parallell överföring 

 En fil av storleken 1 GB med sekventiell överföring 

Tester med parallell överföring för filer av 100 MB visar på att det i situationer kan fås 

prestanda genom parallell överföring av filer jämfört med sekventiell överföring. Överföring 

av en 1GB fil visar på protokollets maxhastighet i den aktuella konfigurationen samt ger en 

tydlig bild över skillnader mellan protokollen. Tester med en stor mängd små filer visar om 

det finns skillnader mellan överföringar av stora filer samt överföringar av små filer. 
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Samtliga överföringar testas med följande svarstider: 

 < 1 ms 

 25 ms 

 100 ms 

Tester med svarstider under 1 millisekund svarar på om det finns skillnader mellan 

protokollen i LAN-miljöer. 

Tester med 25 samt 100 millisekunder besvarar hur väl protokollen jämfört med varandra 

samt sig själva presterar under miljöer som till exempel Internet eller andra nätverk med 

höga svarstider. Dessa två tester representerar WAN-miljöer och introduceras genom att 

WAN-emulatorn lägger på denna fördröjning på den redan existerande fördröjningen på 

under 1 millisekund. På internet så varierar svarstider stort mellan olika delar av världen och 

därför så skapades det två profiler för att representera möjliga scenarion. 25 och 100 valdes 

efter att ett experiment där svarstiderna för ett antal universitet i Skandinavien, Europa samt 

USA testades genom verktyget Ping.  

Initialt planerades det även att utföras tester med 10, 50 samt 75 millisekunders svarstider 

men på grund av de stora skillnader som uppstår i tiden det tar att skicka stora filer under 

höga svarstider så valdes dessa svarstider ut vilket ansågs vara de mest intressanta. Av 

samma anledning så beslutades det att tester över 100ms inte skulle inkluderas i arbetet 

eftersom prestandan vid 100ms för många av konfigurationerna redan var låg och därför 

påverkar tiden det tar att utföra testet. Förstudien visade att det även förekom många platser 

med svarstider under 25 millisekunder. Tester med 10 millisekunders svarstider valdes också 

bort eftersom det var osäkert om tillräckligt stora skillnader mellan svarstider på mindre än 1 

millisekund och 10 millisekunder skulle existera.  

4.3 Sekventiell överföring 

Nedan presenteras de resultat som uppmättes för överföringar av 10 filer med storleken 100 

Megabyte.  

Tre olika experiment med sekventiell överföring av 10 filer med storleken 100 megabyte 

utfördes. Ett test för svarstider under 1 millisekunder, samt i syftet att emulera en WAN-

miljö ett med 25 millisekunder samt ett med 100 millisekunder. Varje test utfördes 5 gånger 

och det är alltså medelvärdet av dessa 5 tester som presenteras nedan. 

4.3.1 Under 1 millisekund 
Tabell 1 visar att vid korta svarstider så är SMB3 med en Windowsklient alltså konfiguration 

B och C de mest effektiva av konfigurationerna. Klienter med SMB är i överlag något 

snabbare än NFSv4.1. Testet visar också på att konfiguration A alltså Windowsklienten med 

NFSv4.1 uppnår dåliga hastigheter. Tabell 2 visar dessutom att Windowsklienterna för SMB 

har en mer jämn överföringshastighet än motsvarigheter i Linux. 
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Tabell 1: Sekventiell överföring av 10 filer med storleken 100 megabyte. 

 

Tabell 2: Spridningen av resultaten i form av standardavvikelsen. 

Windowsklient 

med NFS och 

Windows 

Server (A) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Samba Server 

(B) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Windows 

Server (C) 

Linuxklient med 

NFS och 

Windows 

Server (D) 

Linuxklient med 

SMB och 

Windows 

Server (E) 

Linuxklient med 

SMB och Linux 

Server (F) 

726 2259 3475 6122 6154 4777 

 

4.3.2 25 millisekunder 
I Tabell 3 så presenteras resultaten för samma testkonfiguration fast med 25 millisekunders 

svarstid istället. Linuxklienten med NFS (D) presterar här näst intill samma som vid 

svarstider under 1 millisekund.  

Något förvånande är här att konfiguration C och E alltså båda Windowsservrarna med SMB 

presterar sämre än sina Linuxmotsvarigheter. Problemet antas finnas på serversidan 

eftersom samma klienter presterar bättre mot Linuxservern. Att Linuxklienten för SMB (E) 
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Sekventiell Överföring av 10 x 100MB med <1 ms

Windowsklient med NFS och Windows Server (A) Windowsklient med SMB3 och Linux Server (B)

Windowsklient med SMB3 och Windows Server (C) Linuxklient med NFS och Windows Server (D)

Linuxklient med SMB och Windows Server (E) Linuxklient med SMB och Linux Server (F)
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sedan presterar sämre än Windows motsvarighet (C) kan möjligtvis förklaras med att SMB3 

stödet inte är fullt utvecklat för klienten i Linux.    

Tabell 3: Sekventiell överföring av 10 filer med storleken 100 megabyte under svarstiden 25 

millisekunder. 

 

Värt att notera är även att i Tabell 4 så har konfiguration (B) och (F) alltså de båda SMB 

klienter som uppnår höga resultat även en hög spridning på dessa resultat. Linuxklienten 

med NFS (D) har en lägre spridning på resultaten.  

Tabell 4: Spridningen av resultaten i form av standardavvikelsen. 

Windowsklient 

med NFS och 

Windows 

Server (A) 

Windowsklient 
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Samba Server 
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32 16808 

 

4611 

 

5685 

 

362 

 

11199 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 KB/s

10000 KB/s

20000 KB/s

30000 KB/s

40000 KB/s

50000 KB/s

60000 KB/s

70000 KB/s

80000 KB/s

Sekventiell Överföring av 10 x 100MB med 25 ms

Windowsklient med NFS och Windows Server (A) Windowsklient med SMB3 och Linux Server (B)

Windowsklient med SMB3 och Windows Server (C) Linuxklient med NFS och Windows Server (D)

Linuxklient med SMB och Windows Server (E) Linuxklient med SMB och Linux Server (F)
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4.3.3 100 millisekunder 
Tabell 5 visar att tester med svarstiden 100 millisekunder visar på samma trend som vid 25 

millisekunder från tabell 3 även om skillnaderna mellan protokollen nu ökar. 

Tabell 5: Sekventiell överföring av 10 filer med storleken 100 megabyte under svarstiden 100 

millisekunder. 

 

Även variationen i resultaten presenterat i tabell 6 visar på samma trend som vid 25 

millisekunder från tabell 4. 

Tabell 6: Spridningen av resultaten i form av standardavikelsen. 
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Linuxklient med 

SMB och Linux 

Server (F) 

10 
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4.3.4 Sammanfattning Sekventiell överföring 
I det första testet med svarstider på under 1 millisekund så är Windowsklienten med SMB3 

den klient som uppnår högst medelhastighet. Det kanske mest förvånande är 

Windowsklienten för NFS (A) som presterar jämförelsevis dåligt. Resultaten för de snabbare 

protokollen i detta test ligger nära vad som uppmätts till att vara den praktiska 

maxhastigheten i systemet. 

När höga svarstider introduceras så uppstår det dock skillnader. Under båda testen med 

högre svarstider alltså tabell 3 och 5 så är det NFS med en Linuxklient (D) som har den 

högsta medelöverföringshastigheten. Konfiguration D har dessutom enligt tabell 4 och 6 en 

mer jämn hastighet än de andra två SMB-klienter som också uppnår högre hastigheter under 

de högre svarstiderna.   

4.4 Parallell överföring 

Det andra testet som utfördes var med parallell överföring. Detta för att se om det är möjligt 

att mer effektivt kunna skicka samma filer parallellt. Nedan presenteras de resultat som 

uppmättes under parallell överföring av 10 filer med storleken 100mb. Även här utförs tester 

med högre svarstider.  

4.4.1 Under 1 millisekund 
Om man jämför Tabell 7 nedan med Tabell 1 så kan konfiguration A, alltså NFS-klienten i 

Windows användas mer effektivt om filer överförs parallellt istället. I överlag blir 

medelhastigheten för samtliga testade konfigurationer högre. 
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Tabell 7: Parallell överföring av 10 filer med storleken 100 megabyte. 

 

Konfiguration B och C uppnår som tabell 7 visar nu hastigheter ännu närmare den praktiska 

maxhastigheten. Tabell 8 visar att spridningen dock är högre än motsvarande test med 

sekventiell överföring i tabell 2. 

Tabell 8: Spridningen av resultaten i form av standardavvikelsen. 

Windowsklient 

med NFS och 

Windows 

Server (A) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Samba Server 

(B) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Windows 

Server (C) 

4235 8145 6260 

 

4.4.2 25 millisekunder 
Det andra testet med parallell överföring visar att Linux-servern för SMB3 (B) presterar 

bättre än Windowsversionen (C). Detta följer samma trend som med sekventiell överföring. 

Anledningen till att spridningen för konfiguration B har ett högt värde är för att 

överföringshastigheten gradvis ökar under denna överföring. Detta är fallet även för 
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konfiguration C men där avstannar ökningen tidigare. Konfiguration A alltså Windowsklient 

med NFS är här nästan lika effektivt som sin motsvarighet med SMB (C). 

Tabell 9: Parallell överföring av 10 filer med storleken 100 megabyte under svarstiden 25 

millisekunder. 

 

Tabell 10: Spridningen av resultaten i form av standardavvikelsen. 

Windowsklient 

med NFS och 

Windows 

Server (A) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Samba Server 

(B) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Windows 

Server (C) 

1746 23441 6019 

 

4.4.3 100 millisekunder 
Under det tredje testet med parallell överföring så sjunker hastigheten för Windowsklienten 

med SMB3 och Linux Server (B) drastiskt. Windowsklient med SMB3 och Windowsserver (C) 

följer samma trend som vid det sekventiella testet. Varför det endast är resultaten med 

Sambaservern i Linux (B) som skiljer sig kan bero på många faktorer, buggar i någon tjänst 

relaterad till filöverföringen är en möjlig anledning. En närmare studie av testets rådata visar 
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att både konfiguration A och C börjar med låga överföringshastigheter och sedan gradvis ökar 

under tidens gång tills att filen är överförd. Med konfiguration B så sker ingen sådan ökning 

utan en låg hastighet behålls genom hela testet samtliga gånger det repeteras. Detta skiljer sig 

jämfört med det tidigare testet i tabell 9 och 10. 

Tabell 11: Parallell överföring av 10 filer med storleken 100 megabyte med svarstiden 100 

millisekunder. 

 

Tabell 12 visar att spridningen för konfiguration B dessutom också är liten eftersom samma 

låga hastighet hålls genom alla testomgångar. 

Tabell 12: Spridningen av resultaten i form av standardavvikelsen. 

Windowsklient 

med NFS och 

Windows 

Server (A) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Samba Server 

(B) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Windows 

Server (C) 

126 28 1302 
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4.4.4 Sammanfattning Parallell överföring 
Tester med parallell överföring visar att protokoll som presterar dåligt med sekventiell 

överföring kan kompensera för detta genom att istället överföra filerna parallellt. Om man 

jämför testresultaten för parallell överföring med de tidigare testresultaten för sekventiell 

överföring så ger Sambaservern intrycket av att vara en aning instabil. För att verifiera detta 

skulle det dock behöva utföras en stor mängd tester under en längre tid. Ingen tid för detta 

finns dock i detta arbete och lämnas därför till framtida studier. Under arbetets gång så 

släpptes det även nya versioner av Samba och det är möjligt att eventuella buggar som skapar 

problemet är åtgärdat i nyare versioner av Samba.  

4.5 Filer av 1GB 

För att ge en tydlig bild över skillnader mellan protokollen så testas överföringar av en fil 

med storleken 1 Gigabyte. Precis som tidigare tester så utförs testet under olika svarstider. 

4.5.1 Under 1 millisekund 
Nedan i tabell 13 så presenteras resultatet för överföringar med svarstider under 1 

millisekund. I de fall som SMB3 används fullt ut så uppnås det en högre medelhastighet än 

om NFS används. Eftersom SMB3 ännu inte är implementerat fullt ut för Linuxklienter så 

kan det vara en möjlig anledning till varför dessa resultat är något lägre. Precis som vid 

sekventiell överföring av 100 megabyte så är det konfiguration A som uppnår lägst 

hastigheter. 
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Tabell 13: Sekventiell överföring av 1 fil med storleken 1 gigabyte med svarstider under 1 millisekund. 

 

Tabell 13 visar att konfiguration B är snabbast i detta test. Konfiguration B har även en låg 

spridning på testresultaten jämfört med de andra protokollen. Konfiguration C och F 

kommer periodvis upp i samma hastigheter som B men varierar mera vilket påverkar 

medelvärdet. Konfiguration D alltså NFS kommer inte upp i samma maxhastigheter som 

motsvarigheterna med SMB. 

Tabell 14: Spridningen av resultaten i form av standardavvikelsen. 

Windowsklient 

med NFS och 

Windows 

Server (A) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Samba Server 

(B) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Windows 

Server (C) 

Linuxklient med 

NFS och 

Windows 

Server (D) 

Linuxklient med 

SMB och 

Windows 

Server (E) 

Linuxklient med 

SMB och Linux 

Server (F) 

1393 1398 8038 6195 3414 9828 

4.5.2 25 millisekunder 
Tabell 15 visar att jämfört med tabell 13 så är en Linuxklient med NFS och Windows Server 

(D) den konfiguration som presterar klart bäst under höga svarstider. Ingen försämring i 

resultatet för konfiguration D uppmätts mellan Tabell 15 och 13. Dock så visar tabell 16 

jämfört med tabell 14 att hastigheten varierar mera under detta test. Under detta test så 
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presterar Linuxservern för SMB, B och F sämre än under överföringar på 100 Megabyte. 

Även i detta fall så kan buggar vara en förklaring.  

Tabell 15: Sekventiell överföring av 1 fil med storleken 1 gigabyte med svarstider på 25 millisekunder. 

 

Tabell 16: Spridningen av resultaten i form av standardavvikelsen. 

Windowsklient 

med NFS och 

Windows 

Server (A) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Samba Server 

(B) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Windows 

Server (C) 

Linuxklient med 

NFS och 

Windows 

Server (D) 

Linuxklient med 

SMB och 

Windows 

Server (E) 

Linuxklient med 

SMB och Linux 

Server (F) 

32 129 5640 7244 357 111 

 

4.5.3 100 millisekunder 
Slutligen så visar tabell 17 att under det sista testet vid 100 millisekunders svarstid så är NFS, 

specifikt konfiguration (D) fortfarande det protokoll som uppmäter högst hastighet. Näst 

bäst är även under denna svarstid konfiguration C alltså Windowsklient med SMB3 och 

Windowsserver. 
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Tabell 17: Sekventiell överföring av 1 fil med storleken 1 gigabyte med svarstider på 100 

millisekunder. 

 

Under denna svarstid så är medelöverföringshastigheten för konfiguration A endast 329 

KB/s. Konfiguration D har medelhastigheten 30928 KB/s. 

Tabell 18: Spridningen av resultaten i form av standardavvikelsen. 

Windowsklient 

med NFS och 

Windows 

Server (A) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Samba Server 

(B) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Windows 

Server (C) 

Linuxklient med 

NFS och 

Windows 

Server (D) 

Linuxklient med 

SMB och 

Windows 

Server (E) 

Linuxklient med 

SMB och Linux 

Server (F) 

5 2337 1327 4299 87 57 

 

4.5.4 Sammanfattning Filer av 1GB 
Under detta test så ges en bild över vilket protokoll som har högt medelhastighet när filer 

som anses vara tillräckligt stora för att protokollen ska hinna med detta skickas. Trenden är 

dock det samma som vid överföring av tio stycken 100 megabyte stora filer. Alltså att SMB är 

det protokoll som fungerar bäst för båda operativsystemen. För Linux så är NFS bäst och för 

Windows så är SMB3 bäst. 
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4.6 Filer av 1MB 

Nedan presenteras resultatet av experimentet med många små filer. Testerna utförs på 

samma sätt som tidigare tester. 

4.6.1 Under 1 millisekund 
Med överföring av många små filer så är Linuxklienten med SMB i båda fallen bättre än 

Windowsklienten med samma protokoll. Det är möjligt att skillnader i operativsystemen eller 

filsystemen mellan operativsystemen är förklaringen till detta. Tabell 19 visar dessa 

skillnader. 

Tabell 19: Sekventiell överföring av 1000 filer med storleken 1 megabyte med svarstider på under 1 

millisekund. 

 

Eftersom NFS är ett nätverksfilsystem som cachar data så är det här möjligt att cachen 

påverkar resultatet för NFS, alltså konfiguration D. Närmare studier av testets rådata visar 

att överföringen avslutas redan efter 8 sekunder. Eftersom det är 1000 filer av storleken 1 MB 

som skickas sekventiellt så bör överföringen ta längre tid. Det antas därför att filerna blir 

cachade fort på grund av de små storlekarna. Det är möjligt att det under detta experiment 

även påverkar överföringshastigheten av den återstående data som skickas för konfiguration 

D. Det är möjligt att det existerar skillnader i standardinställningar för cachen av NFS mellan 

Windows och Linuxklienten, det kan resultera i att konfiguration A alltså Windowsklient med 

NFS och Windowsserver inte påverkas lika mycket av detta problem. 
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Tabell 20: Spridningen av resultaten i form av standardavvikelsen. 

Windowsklient 

med NFS och 

Windows 

Server (A) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Samba Server 

(B) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Windows 

Server (C) 

Linuxklient med 

NFS och 

Windows 

Server (D) 

Linuxklient med 

SMB och 

Windows 

Server (E) 

Linuxklient med 

SMB och Linux 

Server (F) 

1128 2871 6904 976 3966 4734 

 

4.6.2 25 millisekunder 
Tabell 21 visar att jämfört med tabell 19 så är rangordningen mellan protokollen till stor del 

detsamma. Tabell 21 visar att konfiguration D har högst variation i hastigheter även om det 

även är det protokoll som uppnår lägst medelhastighet. Precis som innan så avslutas 

överföringen med NFS (D) tidigare än de andra konfigurationerna. 

Tabell 21: Sekventiell överföring av 1000 filer med storleken 1 megabyte med svarstider på 25 

millisekunder.  
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Tabell 22: Spridningen av resultaten i form av standardavvikelsen. 

Windowsklient 

med NFS och 

Windows 

Server (A) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Samba Server 

(B) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Windows 

Server (C) 

Linuxklient med 

NFS och 

Windows 

Server (D) 

Linuxklient med 

SMB och 

Windows 

Server (E) 

Linuxklient med 

SMB och Linux 

Server (F) 

111 134 157 812 246 211 

 

4.6.3 100 millisekunder 
Under svarstider på 100 millisekunder så håller konfiguration D nu högst medelhastighet. 

Skillnaden är dock inte stor jämfört med de andra protokollen. Konfiguration A och D har en 

marginellt lägre spridning än de övriga konfigurationerna med SMB. Hade en större mängd 

test utförts så kan det antas att skillnaden mellan protokollens överföringshastighet varit 

något lägre.   

Tabell 23: Sekventiell överföring av 1000 filer med storleken 1 megabyte med svarstider på 100 

millisekunder.  
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Tabell 24: Spridningen av resultaten i form av standardavvikelsen. 

Windowsklient 

med NFS och 

Windows 

Server (A) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Samba Server 

(B) 

Windowsklient 

med SMB3 och 

Windows 

Server (C) 

Linuxklient med 

NFS och 

Windows 

Server (D) 

Linuxklient med 

SMB och 

Windows 

Server (E) 

Linuxklient med 

SMB och Linux 

Server (F) 

77 143 130 142 273 289 

 

4.6.4 Sammanfattning Filer av 1MB 
Värt att notera är även att under överföring av många små filer så syns även resultatet av 

Linux klientcaching för NFS tydligt i konfiguration D. Klientcachen resulterar i att stora delar 

av filen redan finns synkroniserad på klienten innan överföringen börjar. Detta påverkar 

tiden det tar att kopiera filen från servern till klienten. Det är möjligt att detta även påverkar 

Linuxklientens överföringshastighet i det första testet med korta svarstider presenterat i 

tabell 19 och 20 eftersom inga höga hastigheter uppnås där. Klientcaching är dock en 

standardfunktion i Linux NFS-klient. Experiment med icke-standardkonfiguration av 

filöverföringsprotokollen lämnas till framtida studier.  
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5 Slutsats 

Arbetet visar att det finns skillnader mellan hur protokollen presterar i LAN och WAN. Det 

protokoll som uppnår högst hastigheter i LAN behöver inte nödvändigtvis vara det protokoll 

som är snabbast i WAN. Det finns även skillnader mellan hur en del protokoll presterar 

mellan operativsystemen med sina standardinställningar. Den stora skillnaden mellan NFS-

klienten i Windows och de andra protokollen i det första testet visar på att det faktiskt finns 

skillnader mellan hur väl protokollen är implementerade i olika Operativsystem. I LAN-

miljöer så uppnår alla förutom en av klienterna resultat nära maxhastigheten i systemet. 

Testerna visar att NFSv4.1 med en Linuxklient ger bäst prestanda över WAN. SMB är dock i 

nuläget den bästa lösningen för miljöer av blandade operativsystem främst på grund av 

Windowsklientens dåliga prestanda med NFS. Men även eftersom ingen NFS4.1 server 

officiellt ännu är en del av de flesta nya Linuxdistributioner. Resultaten visar också att om 

protokollen rangordnas efter deras medelhastighet under 25 och 100 millisekunder så är 

ordningen i de flesta fall detsamma. Det kan då antas att ordningen hade varit detsamma 

även vid 50 och 75 millisekunders svarstid.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras arbetets metod, resultat, etiska aspekter samt framtida studier. 

Under arbetets gång så uppstod det först problem i hur testresultaten skulle kunna ses som 

tillräckligt säkra eftersom den ursprungliga lösningen med RAMdiskar inte är möjlig i en del 

konfigurationer. Men att istället minska hastigheten anses som bra lösning även om det 

skapade problem med att experimenten tog längre tid än beräknat. Detta ledde till att i en del 

experiment så blev spridningen högre än vad den hade blivit annars eftersom det inte längre 

fanns möjlighet att köra lika många testomgångar per experiment. 

Det är möjligt att de problem som uppstod med att den ursprungliga lösningen hade kunnat 

förhindras om det först utförts en mindre litteraturstudie. Men det var i detta fall inte möjligt 

eftersom det inte fanns tillräckligt med uppdaterade studier eller artiklar på akademisk nivå 

för att kunna utföra en sådan. Det vetenskapliga bidraget är själva bidraget av arbetet 

eftersom det finns lite publicerat material om de nya protokollen i nuläget. Företag kan även 

dra nytta av detta arbete för att få ökad kunskap om protokollen men då är det viktigt att 

tänka på skillnader i systemen vilket kan påverka prestandan. 

Med hänsyn till frågeställningarna som ställdes i sektion 3.1 så presenteras nedan en 

diskussion om dessa. Frågeställningarna besvaras dock delvis redan i slutsatsen från sektion 

5. 

1. Kan någon av de nya versionerna av protokollen SMB och NFS användas över WAN 

för effektiv fildelning på internet? 

 

Testerna visar att prestandan blir lägre när längre svarstider introduceras, det är dock 

inget protokoll som slutar att fungera fullständigt. Testerna visar att både SMB och 

NFS kan användas under svarstider som representerar WAN-miljöer. Mer varierande 

hastigheter är dock att förvänta. 

 

2. Vilket av protokollen med hänsyn till frågeställning 1 är bäst för delning av filer i 

blandade operativsystemsmiljöer med nya versioner Linux och Windows? 

 

Eftersom Windowsklienten för NFS i de flesta situationer uppnår dålig prestanda 

jämfört med de andra konfigurationerna så anses SMB i nuläget vara det bättre 

alternativet. Detta kan dock förändras om en Windowsklient med prestanda 

likvärdigt motsvarande klient i Linux blir tillgänglig. 

 

3. Vilket av protokollen uppnår bäst prestanda i LAN respektive i WAN? 

 

I en LAN-miljö så är SMB3 det protokoll som uppnår högst medelhastighet på flera av 

testerna. I en WAN-miljö så är resultaten mer varierande men NFS med en 

Linuxklient uppnår i flera situationer högre hastigheter än SMB under tester med 

svarstider representativt för en WAN-miljö. 

Det anses att de frågeställningar som presenterades i sektion 3.1 har blivit besvarade. Det 

som kan diskuteras är hur definitiva svaren är, i ett snarlikt system bör dock resultaten vara 

liknande. Det som dock inte kan besvaras fullt ut men som inte heller efterfrågades i 
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frågeställningen är vilket protokolls klient eller server på vilket operativsystem som uppnår 

bäst prestanda. 

6.1 Framtida Studier 

När officiellt stöd för att agera NFSv4.1 server släpps till Linux så kan det vara relevant att 

studera eventuella skillnader mellan den och Microsofts implementation i Server 2012. När 

klientstödet för SMB3 implementerats fullt ut så kan även detta vara intressant att jämföra. 

Studier med andra svarstider som till exempel 10 millisekunder kan även vara en möjlig 

framtida studie eftersom resultaten av experimenten visar att det är stora skillnader mellan 

svarstider på under 1 millisekund och 25 millisekunder. Slutligen så skulle det kunna göras 

fler och större tester under en längre tid eftersom det i vissa situationer är ganska hög 

spridning av resultaten.  

6.2 Etiska Aspekter 

Detta arbete berör få etiska aspekter eftersom det utförs i en sluten labbmiljö. Hade en annan 

metod använts som till exempel experiment i ett system som var i bruk eller genom 

interjuver, så hade en djupare etisk analys av resultaten eller insamlandet av dessa varit 

nödvändig. 

Forskningsetiskt sett så är det dock fortfarande relevant att ta upp vikten av att presentera 

resultaten på ett så neutralt och rättvist sätt som möjligt. Det anses att resultaten är 

presenterade och diskuterade på ett sätt inte ger något av protokollen oförtjänta fördelar. I 

situationer där en specifik konfiguration av ett protokoll presterat dåligt så ges möjliga 

förklaringar till varför detta sker. Förklaringarna som ges i dessa fall är dock inte bevisade 

anledningar till prestandan utan endast möjliga förklaringar. 
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Appendix A  -  Konfiguration av Samba 

 [global] 

   workgroup = WORKGROUP 

   server string = %h server (Samba, Ubuntu) 

   dns proxy = no 

   log file = /var/log/samba/log.%m 

   max log size = 1000 

   syslog = 0 

   panic action = /usr/share/samba/panic-action %d 

   encrypt passwords = true 

   passdb backend = tdbsam 

   obey pam restrictions = yes 

   unix password sync = yes 

   passwd program = /usr/bin/passwd %u 

   passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n 

*password\supdated\ssuccessfully* . 

   pam password change = yes 

   map to guest = bad user 

   usershare allow guests = yes 

wins support = no 

 

[printers] 

   comment = All Printers 

   browseable = no 

   path = /var/spool/samba 

   printable = yes 

   guest ok = no 

   read only = yes 

   create mask = 0700 

 

 [print$] 

   comment = Printer Drivers 
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   path = /var/lib/samba/printers 

   browseable = yes 

   read only = yes 

   guest ok = no 

 

[share] 

path = /home/share 

available = yes 

browseable = yes 

public = yes 

read only = no 

writable = yes 

guest ok = yes 

guest only = yes 

 

[homes] 

   comment = Home Directories 

   browseable = no 

   valid users = %S 

   writable = yes 

   create mask = 0700 

   directory mask = 0700 

 


