Gem dine filer på internettet
Af Allan Bojsen
Et dansk tiltag gør det nemmere at dele filer med venner og bekendte via internetforbindelsen. Webdrive er
født.
En af de irriterende ting ved digitale kameraer er, at det kan være svært at dele de billedlige oplevelser med
andre. Det er ganske vist muligt at få billederne fremkaldt og herefter sende dem frem til vennerne, men når
man nu har billederne liggende på harddisken, ville det være optimalt, hvis man kunne dele dem på en eller
anden elektronisk måde. Det kan man, hvis man udnytter et godt, dansk system. Det hedder Webdrive, og er
startet op af to dynamiske studerende.
Grzegorz Nowak (logistikstuderende i Århus) og Claus Andersen
(datalogistuderende i Århus) besluttede sig for i 2003 at udvikle en
webbaseret service, der gør det muligt for netbrugerne at dele filer med
hinanden. Nogle af målene med Webdrive skulle netop være, at systemet skulle
være gratis og samtidig enkelt at anvende, og det må man sige at de har fået
godt styr på. Men hvad er Webdrive så egentlig?
WebDrive er en slags virtuel harddisk som internetbrugerne har adgang til
fra et vilkårligt sted med adgang til internettet. Herefter er det såre
simpelt at dele filerne med andre. Man gør simpelt hen følgende:

•
•
•

Du logger ind på din konto
Du overfører dine filer til din personlige konto
Nu kan du – uanset tid og sted – dele filerne med andre

Nemt, gratis og superlet
Det hele foregår altså via en browser, og der er bestemt en række spændende fordele ved systemet. Først og
fremmest har du pludselig altid dine vigtige data ved hånden. Hvis du altså råder over en internetadgang. Det
kan du selvfølgelig også have, hvis du ejer en af de små, smarte USB penne eller har en cd-rom i
inderlommen, men disse lagringsmedier kan jo gå i stykker eller forsvinde undervejs. På Webdrive er dine
personlige filer beskyttet mod systemnedbrud, og en daglig back-up sørger for at sikkerheden er i top. Desuden
bliver dine data scannet grundigt igennem for virus. – Vi lægger meget høj vægt på, at brugernes oplysninger
og data holdes fortrolige og sikre, siger de to udviklere til Nettips.
Hvad nu hvis skumle personer holder øje med din internetforbindelse? Kan de så se hvilke filer du overfører og
kan de eventuelt få adgang til dem? – Nej, siger Grzegorz Nowak til Nettips. - Alle personlige oplysninger og
data overføres over en krypteret og sikker forbindelse – en såkaldt SSL – og selv om at vores Webdrive
kræver, at folk skal have en netforbindelse til rådighed, roses det af brugerne for at være fleksibelt og let at
anvende. Claus Andersen har store forventninger til systemet: - Målet med projektet er at kunne tilbyde
Webdrive til private brugere og på længere sigt virksomheder i hele verden. Brugbarheden af servicen skal hele
tiden udvikles med nye efterspurgte funktioner og tilbud. Kravet er, at omkostningerne til servicen på længere
sigt kan dækkes af reklameindtægter eller andre sponsorer.
Endvidere skal servicen på lang sigt tilbyde professionelle betalingskonti, siger Claus Andersen.
Du kan oprette din egen gratis konto hos Webdrive, hvor du får 50 MB ledig plads. Da Nettips testede
systemet, fik vi det bedste resultat med Microsoft Internet Explorer, hvorimod registreringsproceduren drillede
en anelse i Firefox.
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