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Metodförsök med medieserver, Försvarets bildbyrå 
 
 

Bakgrund 
Det finns några olika sätt att skicka material idag, och de sätt som används idag av 
Försvarets Bildbyrå (FBB) är via ”snigelpost”, alltså vanligt postpaket, och via e-post. 
Detta vill jag se över för att försöka hitta en effektivisering och även minska 
kostnader för framtida utgifter om mängden post skulle öka. Jag vill även göra 
transporten av bilder vi e-post mer säkert. 

Att skicka material via e-post är relativt osäkert och det är svårt att ha kontroll 
över att det har gått fram. Dessutom är mail inte den bästa metoden att använda när 
man ska skicka många eller stora filer. Dessutom behövde jag titta på vilken teknik 
som behövdes för att kunna lösa funktionen med att någon ska kunna skicka in sitt 
material från var som helst i världen. Kortfattat behövdes det en dator som kunde ta 
emot och skicka material. 

 
Det behövdes ett säkert, enkelt och snabbt sätt och då gick tanken över till att använda 
en välkänd funktion på Internet; File Transfer Protocol1 (FTP) är den vanligaste 
tjänsten idag för att skicka filer via Internet. Det är beprövat, säkert, det används 
överallt i världen och nästan alla servers kopplade till Internet för fildelning stödjer 
FTP-tjänsten. Det är dessutom en ganska enkel tjänst att installera då det ingår all 
programvara man behöver i själva servermjukvaran, och den är relativt enkel att 
konfigurera.  

Vidare behövde jag testa hur man kan visa rörlig bild, video, på Internet utan 
att under testperioden behöva köpa upp en dyr tjänst hos en leverantör. Jag ville även 
ha friheten att enkelt kunna testa lite själva med olika inställningar och metoder för att 
få ut video på nätet.  
 

Val 
Valet på mjukvara för ”videostreaming” föll på Windows Media Server, eller 
Windows Media Services 2 (WMS). WMS ingår i servermjukvaran från Microsoft, 
Windows Server 20033. Den har dessutom bra stöd för FTP, vilket skulle innebära att 
jag skulle kunna testa både FTP och WMS på en och samma dator utan några större 
kostnader. Windows Server 2003 finns dessutom som 60 dagars test-licens vilket 
skulle innebära 0 kr i inköp. 

Det som behövde mer var själva datorn. Jag lyckades få ta på en äldre 
rackserver. Servern har tidigare varit servern för bilddatabasen, men har bytts ut mot 
nyare och snabbare servers. 
 

                                                
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol 
2 http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/server/server.aspx 
3 http://www.microsoft.com/windowsserver2003/default.mspx 
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Installation 
Servern togs hit till FBB från Kalmar där den stått innan. Den såg ut att vara i bra 
skick, dubbla processorer 1000Mhz, 1GB minne, redundanta strömaggregat och andra 
typiska funktioner en server ska ha. Det som dock saknades var hårddisk. Så jag 
beställde en ny SCSI hårddisk på ca 70GB. En inte så stor disk, men det behövdes inte 
större i detta skedet. Det vore dumt att investera i flera dyra tekniska tillbehör om det 
senare visade sig att den inte fungerade som den skulle eller att den skulle bytas ut. 

Hårddisken installerades och allting fungerade felfritt. Jag installerade därefter 
servermjukvaran och började konfigurera datorn för att kunna agera som server mot 
Internet. Inbyggt fanns som sagt både FTP och WMS, det enda som behövdes göra 
var att konfigurera så att det gick att komma åt den från Internet. Därefter sätta upp 
olika mappsystem så att den som loggar in på servern enkelt kan se var man kan lägga 
upp och ta hem material. 
Jag fick även konfigurera om routern. Den skulle hantera all trafik rätt, så allt som har 
att göra med FTP eller WMS omdirigerades till servern. Mycket tid gick åt till att få 
mappsystemet att bli pedagogiskt.  
 

Säkerhet 
Det andra som tog mycket tid var att sätta upp säkerheten kring servern. Att ställa in 
server och mappar till vad olika användare kan och inte kan göra. För jag vill undvika 
att någon av misstag råkar trycka på fel knapp. Men samtidigt så handlar det även att 
skydda sig mot dem som medvetet vill förstöra. För det är så att sätter man upp en 
server på Internet så ska man vara medveten om att folk kommer att försöka ta sig in, 
det är inte frågan om, utan när. Mycket riktigt så efter några dagar som servern legat 
”online” så hittade jag tecken som tyder på att någon har försökt ta sig in. 

Nu kommer det inte att ligga några viktiga filer eller information på servern så 
det är ingen katastrof om någon lyckas ta sig in, men det är viktigt att man är 
medveten om problemet och gör så mycket man kan för att skydda sig. Hade detta 
varit en skarp server i operativ verksamhet hade jag varit tvungen att lägga ner mycket 
tid och resurser på att få servern säker. Men för tillfället räcker det grundskydd som 
finns inbyggt och som jag själv kan konfigurera i inställningar i server och router. 
 

Kostnad 
Utifrån utgångsläget så hade jag lyckats bra med testet. Från att inte ha någonting så 
hade jag en nästan fullskalig server som kunde skicka eller streama video och ta emot 
filer via Internet, och detta för ca 3 000kr som hårddisken kostade att köpa in. 
 
 

Klient 
För att metoden med server skulle fungera optimalt hade vi även tittat på vilken 
lösning klienten ska använda sig av. Klienten är den som ska jobba mot servern. Det 
kan vara producenten som skickar bilderna, men även FBB själv som ska bearbeta, 
administrera och arkivera bilderna. Här behövdes en lösning framförallt för 
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administratören som ska sitta på FBB och kunna ta emot de bilder som i framtiden 
skulle strömma in till servern. Valet föll på ett program som heter Fotostation4.     

Fotostation används idag av många andra bildbyråer som t.ex. Scanpix5 som är 
Sveriges största bildbyrå. I Fotostation gör man så att man kan komma åt servern och 
på enkelt sätt hämta in de bilder som t.ex. fotografer ute i skogen har tagit och skickat 
in. Tanken är senare att även fotografen och andra producenter ska kunna använda 
Fotostation för att enkelt och effektivt få bilder och bildtexter skickade till servern per 
automatik. Tanken är att man ska kunna koncentrera sig på sin huvuduppgift, och sen 
låta Fotostation sköta bearbetningen och lägga dit ofta förekommande bildtext om det 
är många bilder som ska ha samma text osv. Sådant arbete tar en otrolig massa tid för 
fotografen idag. 
 

Mappsystem 
På servern kommer man att mötas av en struktur som är logiskt uppbyggt och som ser 
likadan ut oavsett vem som loggar in. Detta underlättar administrering men 
framförallt utbildning på metoden för fotografer som ska lära sig hantera systemet. 
Grundutförande är att ett förband loggar in och möts av fyra mappar som de antingen 
lägger bilder i eller hämtar ifrån, (se figur 1). Det gula området är de mappar en 
användare från ”förband 2” kommer att se. Som Administratör på FBB kommer man 
att kunna se det ljusblåa området och ta hem och lägga upp till alla användare. 
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4 http://www.fotoware.com/Products/FotoStationPro/ 
5 Scanpix, Pressens Bild och Bildhuset har nu gått samman under namnet Scanpix Sweden AB - http://www.scanpix.se 
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Reflektioner 
Efter att ha testkört med ett förband i Karlsborg så har jag fått positiv feedback om 
hur det är att jobba mot systemet. Det är lätt och smidigt att skicka bilderna. 
Målsättningen är även att de förband som finns utomlands ska kunna använda det med 
samma resultat. Just de testerna pågår i skrivande stund. 

Från FBB:s sida är det ett otroligt smidigt system som sparar många timmar, 
framförallt med att det finns mycket som är automatiserat. 
 
Själv har jag funderat en del på vilket system man skulle kunna grunda sig på för att 
göra det så billigt som möjligt. Ett alternativ till det jag byggt upp med Windows 
Server som grund är att använda Linux. Linux är erkänt, stabilt och säkert och skulle 
lätt kunna göra samma jobb, dessutom helt kostnadsfritt då Linux är gratis.  
Dock är Linux svårare och mer komplicerat att bygga upp, och har inte samma 
användarvänliga miljö på servern som Windows har. Detta förändras dock konstant 
och snart kommer troligen Linux vara lika eller kanske mer användarvänligare än 
Windows. 

Förutom själva operativsystemet så finns det alternativ inom själva tjänsterna, 
både inom FTP-tjänsten och inom mediaserver-tjänsten. Nu finns ju dock båda 
inbyggda i Windows Server, i en användarvänlig miljö, vilket underlättar valet för 
mig en smula. Men det finns brister i de inbyggda, och här skulle man kunna välja 
andra tillverkares tjänster. Under testskedet har jag inte fått tillräckligt med tid att 
kunna testa flera varianter av tjänsterna. 

Det jag hann försöka lite med var en annan version av mediaserver-tjänsten. 
Jag tog hem ett ”open-source”6 program som heter ”Darwin media server”7. Som i 
grunden är byggt utifrån Apples Macintoshdatorer. Men det finns en version som 
passar till Microsoft Windows Server 2003.  

Darwin är uppbyggt lite annorlunda och har en del intressanta funktioner som 
att kunna sända video i format som passar mobiltelefoner. Men installationen är 
komplicerad och administrationsgränssnittet är relativt bökigt att hantera. Dessutom 
gillade Darwin inte alls att WMS var igång samtidigt. Så jag stängde av Darwin för att 
koncentrera mig på WMS. 
 
Det som vart mitt största problem, eller inte ett problem kanske, men som vart en 
faktor som delvis stört men även gett mig insikt; är bandbredden. Att skicka video via 
nätet är krävande för bandbredden, och har man då en undermålig bandbredd så 
kommer det att påverka serverns uppkoppling mot klienter. Nu var det inte som sagt 
ett problem så här under testperioden, men skulle servern användas på riktigt så skulle 
man vara tvungen att köpa större bandbredd för att kunna få tillräckligt mycket plats 
att kunna skicka video till en eller flera klienter. Här är dock tanken att man ska köpa 
upp plats på en Internetleverantörs server, och på det sättet se till att bandbredden 
alltid är tillräcklig. 
 Efteråt kan jag ändå konstatera att testet med de mål jag hade var lyckat och 
jag vann mycket kunskap med de förhållandevis små medel jag hade till förfogande. 

                                                
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Open_source 
7 http://developer.apple.com/opensource/server/streaming/index.html 


