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Sammanfattning 
I dagens samhälle översvämmas vi ofta av information. Detta gäller i allra högsta grad på Internet; betänk 
att en bra sökmotor i skrivande stund genomsöker 8 058 miljoner hemsidor. Det händer ofta att användare 
vet vad de söker för typ av information, svårigheten ligger i att snabbt kunna hitta den i det gytter av 
annan information som den ligger inbakad i. 

Vi anser att vi hittat en möjlig lösning till detta problem, där användaren själv kan ange vilken 
information som söks på en specifik server och sedan besöka de sidor som är intressanta. Informationen 
sparas och görs lättillgänglig för användaren. 

Vår lösning är baserad på en proxyserver, genom vilken användaren ansluter, som kan konfigureras 
för att spara olika typer av information. Vår metod med en fristående proxyserver är inte lika effektiv som 
att integrera lösningen i en webbläsare, men den bevisar att konceptet är fungerande. 

För mycket snabba anslutningar till en webbserver är det möjligt, om än svårt, att märka att 
proxyservern ligger mellan användaren och servern. Tidsförlusten är tidsskillnaden mellan att öppna en 
eller två TCP-anslutningar, samt till viss del förlust av tid på grund av Javas trådsynkronisering. Vid 
normala förhållanden med surfande mot servrar som inte står på det egna nätverket är tidsförlusten 
marginell. 
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Abstract 
In today’s society the average person is flooded by information from everywhere. This is in particular the 
case when using the Internet; consider for a moment the fact that a decent search engine at this moment 
scans 8 058 million homepages. For a user that repeatedly comes back to the same site, the case is often 
that they know what they are looking for. The problem is to isolate the important information from all the 
other information embedding it. 

We would like to state that we have found one possible solution to this problem, where the user 
himself can define what information he is looking for at a specific server, then scan the server when 
visiting it with his browser. The information is then saved and made easily accessible to the user, 
independent of what system he is using. 

Our solution is based on a proxy-server, through which the user makes his connections. The server is 
configurable as to what information to scan for and where, as well as in what format, the data should be 
saved. Our method with an independent proxyserver is not as efficient as including this support into a 
browser, but it is enough to give proof of the concept. 

For high-speed connections to a server on the same network as the user, it might be possible for a user 
to notice that it is slowing down the connection, but it’s a matter of fractions of a second, and surfing 
under normal conditions the user is very unlikely to be bothered by the proxy. The actual loss in 
performance is the time required to make a second TCP-connection for each call, as well as a slight loss 
of efficiency due to Java’s thread synchronization.
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1 Introduktion 
Den här rapporten är en dokumentation av vårt examensarbete på Matematiska och 
systemtekniska institutionen vid Växjö universitet inom ämnet datalogi på C-nivå (40-
60p). Vår handledare har varit Morgan Ericsson. 

Många termer som används i rapporten är facktermer. För de som inte är vana vid 
dessa kan vi rekommendera Svenska Datatermgruppens lexikon. [1] 

 

1.1 Bakgrund 
Vårt problem utgick från behov av praktiska lösningar för nätspelare, specifikt för de 
som spelar spelen Utopia och Earth 2025. [2] Särskilt spelarna från Utopia hade ett stort 
behov av effektivare lösningar än de som fanns tillgängliga. 

För att förbättra effektiviteten för en grupp spelare är dessa tvungna att kommunicera 
och dela information som enbart enskilda spelare har tillgång till. För tillfället utförs allt 
detta arbete mer eller mindre manuellt. Det finns verktyg som underlättar formatering 
av textmassor, men när vårt arbete inleddes fanns inte ett effektivt verktyg för delning 
av denna information. De verktyg som finns tillåter inte heller spelarna att själva 
definiera vilken information som skall vara möjlig att behandla. 

Vi funderade på om detta var ett problem som kan appliceras på andra områden och 
försökte isolera de grundläggande kraven för att lösa de problem vi funnit. 

 

1.2 Problemdiskussion 
I dagens samhälle översvämmas många Internetanvändare ofta av information. Det 
händer ofta att användare vet vad de söker för typ av information, svårigheten ligger i 
att snabbt kunna hitta den i det gytter av annan information som den ligger inbakad i 
och sedan spara detta på ett sådant sätt att användaren kan ta del av denna information 
snabbt och effektivt, antingen genom att läsa den själv eller genom att låta andra 
applikationer bearbeta den vidare. 

Är det praktiskt möjligt att automatisera sökande efter information intressant för 
användaren parallellt med dennes kommunikation med en webbserver? Ger detta i 
sådant fall en så pass stor tidsvinst att det motiverar det förberedande arbete som krävs 
av en användare? Kan informationen sparas på ett sådant sätt att den är lättillgänglig 
både för en användare och för andra applikationer utan att det är nödvändigt att spara 
informationen i olika format? 

Arbetet ska också utföras på ett sådant sätt att det inte är lätt att nyttja det för oetiska 
ändamål, exempelvis för sökande av känslig personlig information för användaren. 

 

1.3 Problemformulering 
Går det på ett effektivt och för användaren enkelt sätt att samla in intressant information 
och särskilja denna från annan information samtidigt som denne surfar på Internet? Går 
det att låta användaren dela denna information med andra? För att lösningen ska anses 
vara effektiv ska den arbetstid som behövs för att utnyttja lösningen vara mindre än den 
arbetstid lösningen besparar användaren. 
 

1.4 Begränsningar 
Vi avser att enbart stödja trafik på HTTP-protokollet. Detta stöd behöver inte följa 
standarden till fullo, utan är tänkt att erbjuda grundläggande funktionalitet. Genom att vi 
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enbart stödjer HTTP-trafik och inte HTTPS kommer vi inte hantera information som 
användare eller webbserver anser måste vara privat och säker. 

Proxyservern skall enbart stödja genomsökning av information i textformat. Bilder, 
ljud eller andra format skall ej analyseras. 

Proxyservern har ej ansvar för information efter att den exporterat informationen till 
något lagringsformat. 
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2 Bakgrundsinformation 
I detta stycke introducerar vi de tekniker som ligger till grund för vår lösning. Vi 
försöker att göra en avvägning mellan formalitet och lättförstålighet. 

 

 2.1 Proxyserver 
Hela vår applikation kan sägas utgöra delar av en proxyserver. I detta stycke försöker vi 
ge en mer formell introduktion till vad proxyservrar är och vad de kan användas till. 

Formellt definierat är en proxyserver en server logiskt placerad mellan en 
klientapplikation, som en webbläsare, och en egentlig server. [3] Den fångar upp alla 
anrop till den egentliga servern och ser om den kan hantera dessa på egen hand. Om den 
inte kan hantera anropen skickar den informationen vidare till den egentliga 
mottagarservern och vidarebefordrar sedan svaret till klienten. Proxyservrar har två 
huvudsyften, att öka prestanda eller att filtrera anrop. 

Proxyservern ger även anonymitet till användare då det för servrar på utsidan 
kommer se ut som att användaren ansluter från den dator som proxyservern exekveras 
på, de känner inte till användarens egentliga ”identitet”, alltså användarens logiska 
adress. 

En annan säkerhetsmöjlighet är att proxyservern undersöker inkommande paket och 
blockerar de som har ”förbjudet” innehåll. Detta gör det till exempel möjligt att 
blockera hemsidor som bedöms som olämpliga, eller blockera och förhindra angrepp 
som följer kända mönster. [4] 

Vilken trafik en proxyserver stödjer varierar från proxyserver till proxyserver. En del 
stödjer bara HTTP-trafik, medan andra mer avancerade servrar försöker att stödja alla 
standardiserade protokoll. 

Dessutom kan en proxyserver ha varierande ansvar för vad som görs med den 
information som passerar. En del vidarebefordrar bara trafiken, medan andra förutom 
detta på något sätt bearbetar informationen. Proxyservrar har till och med benämnts som 
ett verktyg i demokratins tjänst, då de låter användare från stater med stark censur 
ansluta utan att passera de statligt kontrollerade filtren. 

 

2.2 HTTP, HyperText Transfer Protocol 
Vår applikation kommer att arbeta med HTTP-protokollet. Vi ger här en ytlig 
introduktion till hur protokollet fungerar. Någon djupare förståelse är inte nödvändig för 
att förstå vårt arbete. 

HTTP är det protokoll som används för att överföra en webbsida från en webbserver 
till en webbläsare. När en användare vill hämta en webbsida utför han/hon en HTTP-
förfrågan [5] och den kan se ut såhär: 

 
GET /viktor/info.html HTTP/1.1 
HOST www.msi.vxu.se 

 
Av detta kan man utläsa vilken fil som ska hämtas, vilken metod som ska användas 

för överföringen, vilken version av HTTP som används samt från vilken värddator detta 
ska ske. När förfrågan har mottagits på webbservern, skickas en svarsheader tillbaka 
som innehåller ett eller flera fält och en datadel. Datadelen innehåller det som 
presenteras på webbsidan och headern visar information om webbservern. Exempel på 
en sådan header finns här: 
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HTTP/1.1 200 Document follows 
Date: Thu, 12 may 2005 14:15:15 GMT 
Server: Apache/1.3.17 
Content-Type: text/html 
Content-length: 122 
Connection: close  
Last-Modified: Wed, 26 aug 2004 09:14:36 GMT 

 
De olika rubrikerna ger uppgifter om den begärda filen och den viktigaste rubriken är 

content-type, eftersom den talar om vad filen innehåller. 
En webbsida består normalt av flera filer, eller objekt som de kallas. Ett objekt kan 

vara en bild, en ljudfil eller en HTML-fil. Varje objekt skickas separat i ett svar och 
därför krävs det att webbläsaren gör flera förfrågningar. [6] 

HTTP-protokollet finns definierat i ett antal RFC-standarder. [7] 
 

2.3 MIME, Multipurpose Internet Mail Extensions 
För att det ska vara möjligt för vår server att avgöra vilken information som ska avsökas 
måste den på något sätt avgöra vilken typ av information som överförs från en 
webbserver. I alla HTTP-paket anges detta med hjälp av Content-Type: headern och det 
är denna vår proxyserver tittar på för att avgöra om ett paket skall undersökas. 

MIME-standarden används för att definiera vilken typ av data ett paket innehåller. 
Bland annat används den för SMTP, det protokoll som överför e-post mellan e-
postservrar. Det som ligger vårt arbete närmast är dock användningen av MIME-typer i 
HTTP-paket. 

Vanliga exempel på MIME-typer är text/html, som innehåller HTML-kod, eller 
image/jpeg, som innehåller bilder av en typ som ofta används på webbsidor. [8] 

Vanliga webbsidor överförs som text/html men det finns även ett antal andra MIME-
typer som överförs som klartext. Det är dessa paket som är av intresse för 
applikationens informationssökande. [9] 

 

2.4 Reguljära uttryck 
För att söka av den information vi vill granska använder vi oss av Javas inbyggda stöd 
för reguljära uttryck. Reguljära uttryck beter sig lite olika beroende på vilken plattform 
de utvecklats för och kan därför generera lite olika resultat, men Java fungerar på 
samma sätt oberoende av operativsystem. Grundprinciperna är dock desamma för alla 
implementationer och nedan följer en mer formell definition av vad reguljära uttryck är 
och hur de arbetar. 

Reguljära uttryck är en metod att definiera mönster på ett algebraiskt sätt. För 
reguljära uttryck gäller att de utgör mönster bestående av en uppsättning av strängar, 
ofta kallat för ett språk. 

Om vi låter x vara en godtycklig bokstav, representerar det reguljära uttrycket x 
språket {x}. Detta innebär L(x) = {x}. Notera att detta språk är en mängd som består av 
en sträng. Denna sträng har en längd om ett tecken och detta tecken är x. 

I den grundläggande definitionen av reguljära uttryck finns det tre operatorer, union, 
konkatenering och avslut. 

Regeln för union är att om R och S utgör två reguljära uttryck är unionen en 
sammanslagning av de språk dessa uttryck utgör. Ett exempel på detta är om vi har a, ett 
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uttryck som representerar språket {a} och b som representerar {b}. En union av dessa, 
(a|b), representerar då {a, b}. 

Konkatenering representeras inte av någon symbol, på samma sätt som 
multiplikation ibland skrivs utan någon symbol. Vid konkatenering kombineras alla 
strängar som ingår i ett språk med alla strängar som ingår i det andra språket. Om vi 
som exempel har språken {a, ab} och {c, bc} kommer en konkatenering av dessa 
innehålla {ac, abc, abbc}, där abc erhålls från två olika kombinationer. 

Avslutning är en operator som placeras som suffix efter ett uttryck. Avslutning 
innebär att det uttryck som föregår operatorn skall vara representerad noll eller flera 
gånger. Som exempel tar vi uttrycket (R)*. Parenteserna skrivs med då operatorn enligt 
reglerna evalueras före uttrycket, R. Det språk som beskrivs av detta uttryck kan 
informellt sägas innehålla den tomma strängen, L(R), L(RR)... och så vidare i all 
oändlighet. 

Efter den första formella definitionen av standarden för reguljära uttryck har det 
tillkommit ytterligare en uppsättning operatorer. Dessa kallas UNIX Extensions och 
omfattar bland annat UNIX systemverktyg som grep, lex och inbyggda 
redigeringsprogram. Förutom detta tillkommer här symboler som representerar start och 
slut på rader, bokstavsklassen samt tecknet ’.’ som är en så kallad wildcard, ett tecken 
som representerar vilket annat tecken som helst utom radslut. 

UNIX Extensions utökar även teckenuppsättningen med ’+’ och ’?’. Dessa utgör inte 
någon ny funktionalitet utan är förenklingar för att göra konstruktionen av uttryck 
lättare. R? = den tomma mängden eller R, vilket innebär att det uttryck som 
representeras av R skall finnas med noll eller en gånger. R+ = RR*, vilket innebär att 
det uttryck som representeras av R skall dyka upp som minst en gång. [10] 

Om vi vill beskriva exempelvis universitetets kurskoder för datalogikurser görs detta 
med uttrycket ([D][A][ABCD][7][0-9]{2}). D följt av A följt av A, B, C eller D, följt av 
en sjua följt av två siffror mellan noll och nio. 

 

2.5 XML 
Ett av våra mål med applikationen är att den ska lagra information i ett 
plattformsoberoende format som också lätt kan tolkas av andra applikationer. För att 
uppfylla detta krav har proxyservern möjlighet att generera XML-dokument när den 
skall lagra information till användaren. 

XML (eXtensible Markup Language) är en standard från W3C som används för att 
beskriva information så den kan tolkas och bearbetas oberoende av datorplattform, 
operativsystem och programspråk. Dokument som skapas enligt XML-standarden består 
av text, oftast kodad i Unicode. Texten märks upp med taggar, det vill säga märkord 
som följer vissa regler. Till skillnad från HTML, där alla taggar är fördefinierade, kan 
man definiera sina egna taggar. 

Följande är ett exempel på ett XML-dokument: 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<message> 
    <from>Alice</from> 
    <to>Bob</to> 
    <body>Hello there!</body> 
</message> 
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Den första raden definierar vilken version av XML och vilken textkodning som 
används i dokumentet. Nästa rad definierar rotelementet, de tre följande definierar 
barnelement till rotelementet och den sista raden definierar slutet på rotelementet. 

XML används i många olika sammanhang, bland annat som standard för att överföra 
data vid affärstransaktioner eller för kommunikationen inom den växande teknologin 
med Web Services. Det går även att visa XML med de flesta webbläsare och det är 
möjligt att koppla XML till så kallade XSLT-filer, som transformerar XML till HTML. 
[11] 
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3 Scenarion 
För att få en överblick av de krav vi har på vår applikation har vi ställt upp ett antal 
scenarion för hur proxyservern ska kunna användas. Det avslutande scenariot beskriver 
dessutom hur vi vill att proxyservern absolut inte ska kunna användas. Vart och ett av 
dessa scenarion ger oss ett antal krav som applikationen måste uppfylla och det är dessa 
krav som utgör vår kravspecifikation. 

 

3.1 Nätspelaren 
En idag mycket stor och fortfarande växande fritidssysselsättning är strategispel med 
gränssnitt över webbsidor. Exempel på dessa spel är Earth 2025, Utopia, PimpWars 
med flera. Tillsammans sysselsätter Earth 2025 och Utopia ungefär 150 000 personer. 

I Utopia spelar grupper om upp till 25 personer tillsammans i ett lag. De driver 
gemensamt delar av ett stort rike och kampen mot de andra spelarna rör sig om land, ära 
eller guld. Spelarna skaffar sig ofta olika specialinriktningar, som magiker, tjuvar, 
spejare eller krigare. De som inriktat sig på att attackera är de som kan driva riket till en 
vinst när krig med andra nationer uppstår, men de är helt beroende av att andra kan 
hjälpa dem att skaffa information om fiendens försvar. Spelen är baserade på mycket 
enkel matematik och om tillräcklig information samlas in om en motståndare kan man 
göra en attack med precis lagom styrka. Det rike som har bäst samarbete på detta sätt 
har ett mycket starkt övertag gentemot sin fiende. Magikerna och tjuvarna kan även 
använda resurser som sedan genereras över tid, oberoende av vad spelaren gör kan dessa 
alltså inte användas hur många gånger som helst. Exempel på detta kan vara magiska 
förmågor som påverkar vänner eller fiender i upp till 24 timmar. Med tanke på att en bra 
magiker kan använda en sådan förmåga ungefär en gång i timmen är det viktigt att inte 
samma saker görs flera gånger mot samma mål. Det är även viktigt att vissa av dessa 
förmågor är aktiva hela tiden och det resulterar i mycket räknande på fingrarna för 
magikerna. 

Således är det en kärnfråga för dessa spelares framgång att de har möjlighet att dela 
information så snabbt och effektivt som möjligt. En spelare som specialiserat sig på 
tjuvkonst och magi kan behöva skicka uppemot 60 rapporter om dagen för att låta andra 
se vad han utför för arbete eller hur fiendens situation ser ut. 

För detta finns det mängder av mer eller mindre dåliga lösningar, samt ett fåtal bra, 
som dock enbart har smala användningsområden. En stark önskan för många i de här 
grupperna är att kunna dela information med andra som tillhör den egna gruppen, men 
enbart med just dem som tillhör den egna gruppen. Det måste ske med automatik, 
manuell delning är redan möjlig genom spelens inbyggda forum och meddelandesystem 
och det fungerar inte tillfredsställande.  

Oftast vill man kunna samköra informationssparningen med ett system som gör 
beräkningar och redovisar resultat, till exempel script på en webbsida. 

Tidigare har en applikation utvecklats som arbetade mot en IRC-kanal där spelarna 
var aktiva. Fortfarande behövdes en ganska stor insikt i hur systemet fungerade, men 
detta var effektivt nog för att ge riket som utvecklat verktyget den sextonde ranken i 
världen för mest framgångsrika spelare. Systemet föll slutligen på att det var för 
avancerat för de som inte hade tillräcklig datorvana samt att det inte erbjöd tillräcklig 
automatik för spelarna. 

Ett ytterligare problem är att enbart den senaste handlingen av samma typ kommer 
att påverka den spelare den riktats mot. 

De krav som kan utläsas ur det här scenariot är som följer: 
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 Information skall samlas och delas med automatik 
 Det ska vara möjligt att styra vem som har tillgång till informationen 
 Det ska vara lätt att låta andra, oftast webbanpassade, applikationer få tillgång 

till informationen i ett format som ger dem möjlighet att bearbeta resultaten. 
 Dubbletter ska inte sparas, så enbart den senaste handlingen finns med då det 

bara är denna som är intressant för spelarna. 
 

3.2 Aktiehandlaren 
En person äger ett flertal olika aktier och är intresserad av hur det går för dem på 
börsen. Därför brukar han gå in på SVT Texts webbsidor och kolla på aktiekurserna. Då 
det finns flera hundra olika aktier där och han endast är intresserad av ett fåtal vill han 
filtrera bort de andra och endast spara information om de aktier han äger. Han vill sedan 
kunna komma åt den här informationen med en egen programvara så han bland annat 
kan beräkna värdet på sitt eget aktieinnehav, se om någon aktie har nått en prisnivå då 
han vill sälja samt generera statistik, som till exempel kan visa hur en aktiekurs har 
förändrats den senaste veckan. 

Formatet som informationen om aktierna sparas i måste vara i ett strukturerat och 
allmänt accepterat format som är lätt att använda sig av. Detta för att underlätta när 
informationen matas in i den egna programvaran. 

Då han ofta köper och säljer aktier vill han att det ska vara lätt att ändra vilka aktier 
som det sparas information om. Detta anser han är lättast med ett grafiskt 
användargränssnitt. 

De krav som kan utläsas ur det här scenariot är som följer: 
 Programmet måste kunna söka igenom text efter användardefinierade mönster. 
 Programmet måste klara av att spara sökresultat i ett strukturerat och allmänt 

accepterat format.  
 Programmet måste ha ett grafiskt användargränssnitt. 

 

3.3 Den oetiska användaren 
En person har hört talas om en proxyserver som kan spara ner information vid surfande. 
Han ser genast två uppenbara användningsområden för sina egna något diskutabla 
syften. Hans första plan är att starta servern och sedan lägga upp den på listor över 
publika servrar och sedan fånga upp användarnamn och lösenord till olika system som 
användarna besöker. 

Efter detta funderar han på möjligheten att låta servern samla ihop alla e-postadresser 
på sidor som besöks och spara dessa, för att senare skicka massutskick till dem. Han ser 
gärna att detta sköts automatiskt med så liten grad av arbetsinsats som möjligt. 

De krav som kan utläsas ur det här scenariot är som följer: 
 För att förhindra massiv insamling av data ska regler gälla enbart en enskild 

server. 
 Regler ska inte kunna uppdateras maskinellt utan det ska ske genom ett 

användargränssnitt. Detta för att förhindra automatiskt uppdatering av vilken 
server en regel gäller. 

 Enbart trafik som skickas till användaren ska analyseras, på så sätt kan, om 
webbsidan är konstruerad med sunt förnuft, inte lösenord fångas upp.  
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4 Vårt arbete 
Första steget i utveckling av en ny programvara är att dela upp problemet i mindre och 
hanterbara delar. Detta för att man lättare ska kunna se vilka andra problem som kan 
uppstå och hur man på enklare och smartare sätt kan lösa dem utan att behöva inkräkta 
på något annat område. I vårt fall valde vi tre olika områden, en för 
användargränssnittet, en för nätverkskommunikationen och en för sparandet och 
användandet av den sökta informationen. 

 

4.1. Implementation 
Här nedan följer beskrivningar och förklaringar av de olika elementen som vår 
applikation består av, både hur de ser ut och motiveringar till varför vi valde att göra 
som vi gjorde. [Bilaga A] [Bilaga B] 

 

4.1.1 Proxyserver 
Proxyserverns grunduppgift kan delas upp i ett antal steg. Det första är att ta emot en 
anslutning från en klient som önskar använda proxyservern. Detta görs av en mycket 
simpel kontrollklass som bara har till uppgift att lyssna efter inkommande anslutningar. 

När denna lyssnare tar emot en inkommande anslutning skickas ansvaret vidare till 
nästa steg i processen, anslutningshanteraren. Anslutningshanteraren tar emot paketet 
och omvandlar det för att skickas vidare till den externa servern. 

Härefter upprättar den en anslutning till den externa servern, tar emot data och 
skickar den omedelbart vidare till klienten. Först efter att hela överföringen av data är 
avklarad och anslutningarna stängts till både den externa servern och klienten skickas 
data vidare till Scannern för undersökning, om anslutningshanteraren kunnat verifiera 
att det är text som överförts. Denna kontroll görs genom att titta på de header-fält som 
alltid förs över först i ett HTTP-paket. 

 

4.1.2 Regler 
Regler är något vi själva skapat för att kunna hantera uppsättningar med intressanta 
servrar, reguljära uttryck samt vad som ska göras när man väl hittar en sträng som 
matchar det. Reglerna hanteras i två olika klasser, en för hantering av enskilda regler 
och en för att hantera listor av dem. Reglerna sparas till fil så de finns tillgängliga nästa 
gång programmet exekveras. 

Regelhanteringen använder sig som sagt av två klasser, där den ena är Rule-klassen. 
Ett objekt av den klassen består av attribut såsom namnet på regeln, adressen för vilken 
regeln gäller, det reguljära uttrycket som gäller för adressen, information om vad som 
ska hända när en träff sker och alternativt anslutningsuppgifter till en databas eller 
sökväg till en XML-fil. De metoder som finns i klassen är konstruktorer och metoder 
för att hämta och skriva individuella värden till regeln. 

För att kunna hantera flera objekt av den här klassen skapade vi en klass Rules, som 
innehåller en länkad lista som kan lagra flera objekt av typen Rule. De metoder som 
finns i klassen gör att man kan lägga till regler, ersätta regler, ta bort regler, spara regler 
till fil, hämta regler från fil med mera. 
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4.1.3 Scanner 
Scannern är den del av programmet som tar emot sidor av MIME-typen text/html, 
application/x-javascript med flera och sedan undersöker dem mot de sparade reglerna. 
Inledningsvis kontrolleras om sidan ens är intressant att genomsöka genom att 
kontrollera om det finns minst en regel för den server innehållet kommer ifrån. Finns 
det en regel för servern kontrolleras sidans innehåll mot denna regels reguljära uttryck. 
Om det finns flera regler för en server kontrolleras sidans innehåll även mot dessa. 
Hittas det information kommer den att tas om hand av antingen vår databashanterare 
eller vår XML-hanterare, beroende på vad som specifierats av användaren. 

Databashanteraren kontrollerar först att inget av de nya resultaten redan finns lagrade 
i den aktuella tabellen, varefter tabellen uppdateras med eventuella nya unika resultat. 

I XML-hanteraren läses tidigare resultat in från fil och de nya resultaten adderas till 
dessa. Sedan sparas samtliga resultat till fil igen. Anledningen till att vi läser in 
resultaten från fil är att vi ska kunna kontrollera att de nya resultaten inte innehåller 
något som redan finns sparat, då vi inte vill ha några dubbletter. 

 

4.1.4 Användargränssnitt 
Ett användargränssnitt är den del av ett program som kommunicerar med användaren. 
Med hjälp av det kan användaren bland annat mata in värden och se utskrifter från ett 
program. Ett grafiskt användargränssnitt – Graphical User Inteface (GUI) på engelska – 
baseras på fönster, ikoner och andra grafiska komponenter och det är ett sådant som vi 
har utvecklat. 

Huvudsyftet med vårt grafiska användargränssnitt [Figur 4.1] är att underlätta 
programmets regelhantering. Det ger en översikt av alla reglerna i en lista. I listan kan 
man välja en befintlig regel och man får då upp all information som berör den regeln i 
olika textfält. Man kan sedan modifiera regelns attribut eller radera den helt och hållet. 
Vill man skapa en helt ny regel kan man även göra det. 

 

Figur 4.1 
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I användargränssnittet kan man också ändra vilken port som proxyservern använder 
[Figur 4.2]. Det är viktigt eftersom användaren kan använda den fördefinierade porten 
(port 8080) till något helt annat, som till exempel en webbserver och således vill 
använda en annan port till proxyservern. 

 
 

 
Figur 4.2 

 
Det grafiska användargränssnittet behöver i det första utförandet inte vara särskilt 

avancerat, då vi anser att den egentliga frågeställningen rör nätverkskommunikation 
samt avsökning och sparning av data. 

  

4.1.5 Proxyservern på djupet 
Detta stycke tar upp rent praktiska lösningar och behöver inte läsas för att förstå den 
övergripande funktionaliteten hos applikationen. Det bör istället ses som en fördjupning 
för den intresserade läsaren. Stycket kan kräva en viss grad av förståelse utöver det som 
tagits upp i introduktionen till de olika områdena. 

Vid start av servern skapas en tråd som innehåller en ServerSocket, en socket som 
kan ta emot anslutningar. Därefter väntar proxyservern på anrop och när ett kommer 
startas en ny tråd, som vi valt att namnge ConnectionThread, som tar emot och hanterar 
det inkommande paketet. [11] 

Paketet delas sedan upp i metod, resurs och protokollversion samt övriga header-fält. 
Servernamnet tas sedan bort från resursen, så paketet ser ut som om den skickats direkt 
till mottagarservern. Att en resurs identifieras med både serveradressen samt 
resursidentifierare är en av de skillnader som finns på paket som skickas till 
proxyservrar och de som skickas till webbservrar. Det finns ett antal andra små 
skillnader på vilka headers som skickas, bland annat keep-alive headern som har en lite 
annorlunda utformning när den skickas till en proxyserver. 

När webbservern svarar består svaret av en header samt data. I headern söker vi efter 
ett specifikt fält, content-type. Type-fältet anger paketets så kallade MIME-typ. Vårt 
program plockar ut alla paket som är av typen text/. Text/ följs sedan alltid av någon 
ytterligare specifikation, exempelvis html eller plain. Vi söker även efter paket som 
innehåller JavaScript eller andra datapaket som innehåller klartext. Alla andra paket 
skickas vidare utan att scannas. De paket som funnits intressanta skickas vidare till 
Scannern. 

 

4.2 Val av programspråk 
I de grundläggande nätverkskurserna som vi läst tidigare under vår utbildning använde 
vi oss av programspråket C i våra laborationer vid nätverkskommunikation, men 
eftersom det inte finns någon bra hantering för användargränssnitt i C samt att 
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stränghanteringen inte är helt trivial ändrades tankegången en aning. En möjlighet var 
att använda våra grundkunskaper i C överförda till C++, då språken är mycket lika. 
Exempelvis används gcc-kompilatorn till båda språken. Stödet för GUI, är betydligt 
bättre i C++ och det finns en mer sofistikerad stränghantering. [12] 

Efter ytterligare diskussioner kom vi in på möjligheten att använda Java, ett 
objektorienterat programspråk som blivit allt mer populärt bland mjukvaruutvecklare. I 
Java finns mängder av inbyggda funktioner, en välutvecklad stränghantering samt bra 
och enkla exempel på grafiska användargränssnitt. Vi gjorde en utvärdering av de tre 
språken och kom fram till att Java var det språket som var bäst anpassat för våra behov. 

Detta ansåg vi styrkt då det finns många lyckade implementationer av proxyservrar i 
Java. [13] 

I samband med att vi bestämde oss för Java, insåg vi också att vi inte behövde bry 
oss om vilket operativsystem våra eventuella användare använder sig av, då Java är 
plattformsoberoende.  
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5 Utvärdering 
I detta stycke presenterar vi ett test av proxyserverns effektivitet, för en diskussion kring 
våra resultat och avslutar med ett stycke om hur väl applikationen uppfyller våra krav. 
 

5.1 Effektivitetstest 
Vi ställde oss frågan om användandet av vår proxyserver skulle ge en markant skillnad i 
tiden som krävs för överföringar och genomförde därför ett antal tester. För att 
underlätta och göra testandet mer exakt skrev vi ett enkelt testprogram som kunde 
ansluta antingen genom en proxyserver eller direkt till en webbserver. För att få en god 
statistiskt grund brukar det sägas att det krävs som minst tusen resultat, varför vi gjorde 
just tusen anslutningar vid varje test. För de exakta testresultaten, se [Bilaga C]. 

 För jämförelserna satte vi upp tre testfall: 
 Uppkoppling genom proxyserver jämfört med uppkoppling utan proxyserver 

(Fall 1) 
 Uppkoppling genom proxyserver med scanner jämfört med uppkoppling utan 

proxyserver (Fall 2) 
 Uppkoppling genom proxyserver med scanner jämfört med uppkoppling 

genom proxyserver utan scanner (Fall 3) 
 

Dessutom ville vi se om förlusten av tid för en överföring skilde sig mellan olika 
nätverk, varför vi utförde testen mot tre olika servar. Sidorna vi förde över från de olika 
servrarna var inte exakt lika stora, men den viktigaste skillnaden var fördröjningen 
mellan upprättandet av en anslutning fram tills svaret returnerades från servern. 

Resultaten i millisekunder finns i figur 5.1. 
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Figur 5.1 

 
Sida 1 som vi testade mot var en testsida som skapats endast för detta test och 

innehöll alfabetet nedskrivet ett flertal gånger. Det reguljära uttrycket som användes var 
därför inte särskilt komplext. Servern var placerad inom campus nätverk, men inte i 
nära anslutning till testmaskinen.  

Sida 2 som hämtades låg på institutionens webbserver och vi valde att genomsöka 
den sida som innehöll alla anställdas e-postadresser. Att söka efter e-postadresser kräver 
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ett mer avancerat reguljärt uttryck och vi räknade med att få ganska stor skillnad i tid för 
överföringar med eller utan genomsökningen aktiv. Eftersom webbservern var placerad 
i nära anslutning till testmaskinen var överföringstiderna försumbart små, även om 
denna sida innehöll avsevärt mer data än den första testsidan. 

Sida 3 låg utanför Växjö Universitets nätverk och även den scannades igenom efter 
e-postadresser. Servern valdes specifikt för att vi sedan tidigare visste att 
dataöverföringar från denna webbserver är långsamma. Här räknade vi med att få ytterst 
liten skillnad mot överföringar med eller utan genomsökning, då genomsökningen har 
möjlighet att genomföras innan nästa hämtning av sidan slutförts.  

I figur 5.2 presenteras skillnaderna i tid angivet i procent för de olika 
sidhämtningarna. 
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Figur 5.2 

 

5.2 Diskussion av testresultat 
Av våra testresultat framgår det tydligt att anslutningar via vår proxyserver går 
långsammare än direkta anslutningar till webbservern. Detta är särskilt märkbart när 
uppkopplingen till servern är snabb och överföringstiden av informationen utgör en 
mycket liten del av nätverksanvändningen. Här måste två anslutningar upprättas, en från 
klienten till proxyservern och en från proxyservern till webbservern. Som förväntat tar 
detta ungefär dubbelt så lång tid som att ansluta direkt till webbservern, när vi enbart 
genomför ett litet antal överföringar. 

Proxyservern skickar alltid vidare all information innan den genomsöks och på så 
sätt slipper användaren vänta på att informationen skall genomsökas innan överföringen 
genomförs. Med våra benchmarks belastar vi servern intensivt och därför ökar antalet 
trådar som är aktiva. Eftersom vi valt att inte styra prioriteten på våra trådar gör detta att 
de trådar som hanterar anslutningar inte körs lika snabbt när de måste konkurrera med 
andra trådar om systemresurser. Med prioritetsinställningar kan prestandan förbättras, 
men universitetet har satt en spärr för hur många trådar som en användare tillåts köra 
och låg prioritet för scannern skulle leda till att antalet trådar under hög belastning ökar 
hastigt.  

Under mer normala förhållanden, som till exempel vid vardagligt surfande, är inte 
detta något problem. Belastningen kommer då oftast i korta perioder följt av perioder 
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utan trafik, exempelvis när en ny webbsida öppnas och användaren sedan tar del av 
innehållet. 
 

5.3 Efterlevnad av kravspecifikationen 
Ett av kraven på vår server var att den skulle erbjuda delning av resultat med andra 
användare och att det ska vara möjligt att styra vilka som har tillgång till denna 
information. Detta har vi valt att lösa genom att använda oss av en databas dit resultaten 
skickas. Ansvaret för efterlevnad av kravet om delningen av informationen enbart inom 
en sluten grupp skjuts på detta sätt över till databasadministratören. En möjlighet hade 
varit att ge användaren valet att kryptera sina resultat, men då proxyservern inte har 
ansvar för distribution av information när den väl insamlats skulle det vara svårt för 
användaren att senare dekryptera informationen. Att lita till säkerheten i databasen är en 
avvägning mellan kravet om möjlighet till effektiv delning till andra användare och 
applikationer och önskan att skydda informationen. Vi anser att vi på detta sätt lämnar 
öppet för användaren att skydda informationen till den grad som användaren själv finner 
nödvändigt. 

Ett förenande av kravet på att kunna dela information med andra applikationer och 
kravet på att kunna visa insamlad information utan ett krav på andra applikationer än de 
som normalt kan förväntas finnas på en maskin som kan surfa på Internet genom en 
proxyserver uppfyller vi genom användandet av XML. Det är även möjligt för en 
användare med lite insikt i hur HTML fungerar att själv välja hur XML-dokumenten ska 
visas genom att ändra den bifogade XSLT-filen. 

Den del av proxyservern som hanterar anslutningar vidarebefordrar enbart den 
information som returneras från servern och då bara den information som är i 
textformat. Den vidarebefordrade informationen söks sedan igenom efter de regler som 
användaren upprättat för den aktuella webbservern. Detta uppfyller kraven om att 
information ska kunna genomsökas, enbart den trafik som returneras till klienten ska 
genomsökas och denna information skall enbart genomsökas om den är i textformat. 
Sparningen av den information som samlats in sker sedan genom rutiner som försäkrar 
att det aldrig sparas flera kopior av samma information. 

Ett enklare grafiskt gränssnitt har utvecklats och det är enbart genom detta som 
reglerna för proxyservern kan ändras. En möjlighet är givetvis att skriva ett annat 
verktyg som använder regelklassen och samma fil som proxyservern, men det ser vi inte 
som något vi kan förhindra på andra sätt än genom att kryptera informationen. Det mål 
vi uppfyller med detta är att inte göra ett verktyg som kan användas för att samla in 
information från många olika webbservrar på ett effektivt sätt, för att undvika att 
proxyservern används för att samla in exempelvis e-postadresser. Det är ett mål vi anser 
att vi uppfyller enligt de krav som specificerats. 

Förutom de krav vi specificerat för hur proxyservern ska utföra sitt arbete hade vi ett 
antal lösare krav som vi ansåg var viktiga för att betrakta arbetet som avklarat. 
Proxyservern skulle för det första ge en markant tidsvinst jämfört med manuellt arbete. 
Med hjälp av reguljära uttryck kan proxyservern på delar av en sekund söka igenom 
stora textmängder och spara ner exempelvis e-postadresser. Samtidigt som den gör detta 
sorterar den också bort dubbletter. Detta är en effektivitet som ingen människa kan 
uppnå. Vi avsåg från början att göra en jämförelse av tidsåtgång mellan människa och 
maskin, men tidsskillnaden var så markant att det blev ojämförbart. Dessutom kan 
datorn göra genomsökningen varje gång en sida besöks, med en exakthet och snabbhet 
som ligger bortom vad användaren själv kan göra manuellt. 
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En annan målsättning var att vem som helst skulle kunna använda applikationen. 
Detta är något som vi anser bara är delvis uppfyllt. En stor del av problemet ligger i 
reguljära uttryck och deras komplexitet. För att en person effektivt ska kunna använda 
proxyservern för att söka information måste de kunna konstruera uttryck komplexa nog 
för att hitta just den information de söker och inget annat. För gemene man är detta inte 
lätt, men det finns såväl guider till att hur man skriver egna uttryck som samlingar med 
redan färdiga beprövade reguljära uttryck på Internet. Om användaren vet hur ett 
reguljärt uttryck ska konstrueras är det dock inte svårt att använda sig av proxyservern. 
[14] 

Vår sista målsättning var att vinsten i arbetsbesparing måste vara större än det arbete 
som går åt för att konstruera ett fungerande och användbart reguljärt uttryck. Detta beror 
till stor del på användarens förkunskaper, men när ett uttryck väl är färdigkonstruerat 
kan det användas tills dess att användaren inte längre är intresserad av denna typ av 
information. Slutligen hänger det alltså på användaren att bedöma om han eller hon ofta 
kommer att vilja söka efter denna typ av information, innan denne fattar beslutet att 
skapa en regel för en webbserver. Om det exempelvis som i vårt scenario gäller att spara 
aktiekurser till en fil på den egna datorn kan användaren sätta den sida som skall 
avsökas som startsida i sin webbläsare. Därmed kommer kopian av uppgifterna aldrig 
vara äldre än den tid som gått sedan sist webbläsaren startades. 
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6 Andras arbeten 
Det finns mängder med olika applikationer och program som redan har utvecklats, 
testats och gjorts om för att passa användarna. Vi har tittat på några stycken som 
fungerar ungefär likadant som vår proxyserver eller på annat sätt utför liknande arbete. 
Här följer beskrivningar av ett urval av dessa applikationer. 

 

6.1 Procmail 
Procmail utför arbete som påminner till viss del om det som vår proxyserver gör, men 
arbetar enbart mot e-post och arbetar som en del av systemet på Linux- eller 
Unixplattformar. Procmail är den applikation som fick oss att börja förstå ungefär hur vi 
själva ville utforma vår lösning. Användningsområdet för procmail är långt ifrån 
detsamma som för den applikation vi utvecklat, men grundprinciperna är desamma. 

Procmail är ett program för att filtrera elektronisk post. Procmail är mycket 
användbart för försortering och förhantering av stora mängder inkommande mail. Man 
kan utnyttja procmail till att sortera ut inkommande e-postmeddelanden från 
mailinglistor och flytta dem till speciella mappar, slänga skräppost, skicka automatiska 
svar eller driva en egen mailinglista. [15] 

Man bestämmer själv var i operativsystemet procmail ska ligga, genom att definiera 
en sökväg. Alla kontroller på den inkommande e-posten gör man själv genom att skriva 
så kallade recept (recipe på engelska). Dessa recept bygger man oftast upp genom 
reguljära uttryck, vilket påminner mycket om vårt eget arbete. [16] 

Ett recept har följande format: 
 

:0 [flaggor] [ : [locallockfile] ] 
* villkor 
* villkor 
< exakt en rad som anger vad som händer när ett 
recept matchar > 

 
Alla recept börjar med “:0” eller ’:’, men det senare är inte att rekommendera då det 

är lätt att missa. Flaggor kan påverka receptets beteende. Till exempel kan man ange om 
man vill utföra matchningar mot e-postmeddelandets huvud eller kropp genom att ange 
respektive flagga. Alla rader som börjar med ’*’ är villkor. Om man använder flera 
villkor måste alla uppfyllas för att receptet ska matcha. Man kan även använda ett 
negerat reguljärt uttryck som villkor. För att negera ett uttryck sätter man ett ’!’ framför 
det. 

I procmail är man inte bara begränsad till att använda reguljära uttryck eller negerade 
sådana som villkor. Man kan även filtrera genom att kontrollera längden på 
meddelandet eller genom att skicka e-postmeddelandet till ett kommando genom en 
”pipe” och avläsa det värde det returnerar när det avslutas. 

När ett e-postmeddelande matchar en receptspecifikation kan procmail göra en av 
följande saker:  

• Lägga till texten till en fil 
• Mata in texten till ett annat programs standard input 
• Vidarebefordra e-postmeddelandet till en annan e-postadress 
• Modifiera texten med externt program 

[17] 
 
Ett recept kan se ut på följande sätt: 



 

 22

 
:0 
*^From: scam@cyberspam\.com 
/dev/null 

 
I det här fallet är det endast ett villkor och det är ett reguljärt uttryck som matchar 

alla rader som börjar med ”From: scam@cyberscam.com”. Den sista raden i exemplet 
anger att all e-post som uppfyller villkoret skall raderas. 

 

6.2 Utopia Angel 
Utopia Angel är det verktyg som en överväldigande majoritet av spelarna på Utopia 
använder för att underlätta sitt arbete. Under de senaste åren har det genomgått enorma 
förändringar, från en mycket simpel applikation som genomförde lite omstrukturering 
av text till att omfatta allt mer avancerade algoritmer för beräkningar som underlättar 
spelandet. Vi har valt att omnämna Angel i rapporten då detta är den nuvarande 
etablerade lösningen för det problem vi utgick ifrån, behovet av att fånga upp och dela 
informationen med andra spelare. Nackdelarna med Angel är bristen på automatik samt 
att inriktningen är mycket smal och enbart utgör en lösning för dem som spelar detta 
spel. 

Mjukvaran utvecklas som ett delvis öppet projekt på Utopia Temple. [18] Det första 
den konstruerades för att hantera var formatering av data som sedan kunde delas med 
andra medlemmar av gruppen. Denna formaterare arbetar direkt mot den lokala 
maskinens urklippshanterare, eller clipboard som det kallas med engelska termer. 

Detta innebär att användaren själv kan välja vilken information som ska delas med 
andra, men för att kunna dela den måste han utföra manuellt arbete och enbart de format 
som stöds av formateringsverktyget kan hanteras. 

Urklippshanteraren baseras på den minnesbuffert som Windows använder för att dela 
bild eller textinformation mellan olika applikationer. För er som använt nyare versioner 
av exempelvis Microsoft Office är det samma minne som används till Office Urklipp. 

En annan del av programmet är Clipboard Viewer, ett verktyg som övervakar och 
visar informationen som finns i urklippshanteraren. Precis som Office upprätthåller 
Clipboard Viewer en kö för vad som passerat genom urklippshanteraren så man kan 
bläddra tillbaka ett antal steg i den. 

För att undvika att samma saker behöver kopieras många gånger, till exempel om 
datorns startas om, finns ett arkiv över den viktigaste information som kopierats. Detta 
vidareutvecklas idag för att kunna hantera fler former än den mest grundläggande 
informationen, men det är inte någon högprioriterad uppgradering. 

En mycket speciell tjänst programmet erbjuder är möjligheten att ändra timeouts i 
Internet Explorer. Detta är en funktion som Microsoft inte dokumenterat, men som 
utvecklarna valt att integrera i programmets funktionalitet. Grunden till deras beslut var 
att servrarna spelet körs på ofta är mycket tungt belastade och därför genererar timeouts 
som inte var några egentliga fel, utan bara en långsam överföring. Genom att många då 
får ladda om sidorna ökar belastningen ytterligare och utvecklarna såg detta som en 
lösning. 

För att dela informationen med andra finns en inbyggd forum-agent. Denna 
exporterar information till ett gemensamt forum utan att användaren behöver delta 
aktivt i arbetet. 

Som synes täcker Utopia Angel till stor del behovet för spelare som spelar just detta 
spel, även om det är restriktivt så till vida att användaren inte själv kan styra vilken 
information som ska sparas. Användningsområdet är smalt och verktyget har ingen som 
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helst spridning utanför den grupp som utgörs av spelarna. Delningen av informationen 
går att styra, men formatet detta sker i och hur den kan användas kan inte påverkas. 
Därför måste denna information, om den ska vidarebehandlas, återigen genomgå en 
ganska avancerad behandling av en parser.  

 

6.3 RabbIT proxy 
RabbIT är en proxyserver som erbjuder mer än enbart vidarebefordring och cachning av 
trafik. Dessutom är det en av de mer kända proxyservrar som baseras på Java. RabbIT 
är inriktad enbart på att förbättra överföringshastigheter för modemanvändare och inte 
alls utvecklad med samma syfte som vår proxyserver. Den är med bland exemplen för 
att visa vad man kan göra med en proxyserver och som representant för i grunden 
likartade lösningar skrivna i samma programspråk som vårt arbete. Utvecklingen av 
RabbIT web proxy drivs som ett öppet projekt på SourceForge. [19] 

RabbIT Proxy är en HTTP-proxyserver avsedd att snabba upp surfning över 
långsamma uppkopplingar genom att erbjuda ett antal tjänster och funktioner. 

Den komprimerar textsidor till gzip-strömmar, vilket ger en storleksminskning på 
upp emot 75 %, den omvandlar bilder till jpeg-bilder av låg kvalitet, vilket kan ge en 
minskning om hela 95 % av storleken. 

Förutom detta stoppar den reklam, tar bort bakgrundsbilder, lagrar filtrerade sidor 
och bilder och använder Keep-Alive om detta är möjligt. Proxyservern är dessutom 
gjord för att uppfylla specifikationerna för HTTP/1.1 till fullo och utvecklingsteamet 
har för avsikt att stödja eventuella framtida standarder på samma sätt. Proxyservern är 
modulbaserad och därmed möjlig att modifiera utan alltför mycket arbete. Dessutom har 
stor vikt lagts på att konfigurationen av proxyservern inte ska vara särskilt avancerad för 
administratören. 

Proxyserverns huvudsyfte är att ge en uppsnabbning av surfandet via långsamma 
uppkopplingar. Ett delmål med arbetet är att även om sidorna snabbas upp genom att 
proxyservern tar bort onödig reklam och annan information som klassats som överflödig 
ska inte utseendet på sidan förstöras, utan proxyservern försöker använda lösningar som 
bibehåller designen.  

Själva cache-funktionen är ett element som ger en stor del av tidsvinsten och 
proxyservern följer de anvisningar sidorna ger med sina cache-headers. Det finns dock 
kommandon för att hämta sidorna utan att proxyservern behandlar dem eller söker i sin 
cache. Ett konfigurationsalternativ är att inkludera en länk till obehandlade sidor i 
toppen på alla sidor proxyservern bearbetar. 

Bildomvandlingen som RabbIT erbjuder sker genom användning av annan mjukvara 
och är inte en integrerad del av proxyservern. För att RabbIT ska erbjuda någon vinst 
måste det köras på en dator med snabb uppkoppling, lämpligen hos användarens 
Internetleverantör eller hos någon bekant som har en bredbandsuppkoppling. 
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7 Slutdiskussion 
I denna del av rapporten tar vi upp vad vi har kommit till för slutsatser under arbetet. Vi 
diskuterar också hur vi anser att vårt arbete levt upp till de krav vi ställt upp tidigare i 
rapporten och hur vårt arbete kan ligga till grund för eventuella framtida arbeten. Vi har 
även valt att bifoga ett stycke vi anser bör finnas med i alla rapporter, erfarenheter att ta 
till sig. Detta stycke tar upp vad vi gjort för misstag på vägen och vi hoppas att andra 
ska kunna ta till sig och lära av dem.  
 

7.1 Slutsats 
Proxyservern uppfyller alla de krav vi ställt upp före och under arbetets gång. 
Resultaten ser ut som vi förväntade oss, med skillnaden att hanteringen av reguljära 
uttryck var avsevärt mer komplex än vi förutsatt. Lösningen med att jämföra mottagen 
information mot reguljära uttryck skulle dock kunna flyttas från en proxyserver till en 
mer användarvänlig och snabbare lösning, exempelvis som inbyggd funktion i en 
webbläsare. Detta sparar både in på antalet trådar som utnyttjar systemresurser och 
minskar antalet anslutningar som måste upprättas för att ansluta till en webbserver. Vi 
anser att principen är testad och funnits fungerande, men på grund av de 
förkunskapskrav som uppstår till följd av att vi använder reguljära uttryck för hantering 
av information är det en teknik som inte vem som helst kan tillgodogöra sig utan att 
först skaffa i alla fall grundläggande kunskaper om dessa. Kan tekniken överföras till en 
mer användarnära miljö än en proxyserver, alternativt kombineras med något av de 
verktyg som finns för att skapa och testa reguljära uttryck, ser vi situationer där den kan 
vara till glädje för användare. 

 

7.2 Erfarenheter att ta till sig 
Under arbetets gång har vi kommit till ett antal insikter som vi gärna vill dela med andra 
och själva tagit till oss. Vi anser att en stor del av arbetet går ut just på att skaffa 
erfarenhet, att komma till insikter och att en del av rapporteringen måste utgöras av ett 
försök att förmedla det vi tagit till oss till andra som kan befinna sig i liknande 
situationer. 

För det första ska man alltid läsa en specifikation om det finns en. Att börja bygga en 
proxyserver utan att ha läst hur en proxyserver egentligen ska fungera är fel väg att 
driva utvecklingsarbetet. Standarder är det som gör datalogi till en exakt vetenskap och 
det är förmågan att följa en standard korrekt som utmärker en bra programmerare. 

För det andra ska man inte lita på allt som sägs om en mjukvara eller ett 
utvecklingsverktyg. Ibland ska man inte heller lita på vad som sägs om ett 
programspråk. Till vår besvikelse verkar de som hävdar att Java inte beter sig exakt lika 
på olika plattformar och virtuella maskiner ha rätt. Ett tag fungerade vår proxyserver 
enbart på datorer som körde Windows 2000, men detta var under ett tidigt stadium när 
de versioner som benämns som fungerande inte allt för sällan själva avgjorde när det var 
dags att sluta svara på anrop. De fel som fanns i början var rena programmeringsfel och 
inget som kan skyllas på Java som språk, men att det uppförde sig olika på olika 
plattformar oroade oss lite. 

Efter de första motgångarna drevs utvecklingen vidare på universitetets Sun-
maskiner, där applikationen med tiden kom att fungera på det sätt som den skulle. Efter 
detta gick det bra att koppla upp sig mot proxyservern och använda den även från en 
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maskin som kör Windows utan några som helst problem. Om servern istället startades 
på en maskin som utnyttjar Windows-plattformen fördes inte längre bilder över korrekt. 

Detta har sedan efter mycket arbete visat sig bero på att Java erbjuder grundläggande 
klasser som är oberoende av plattform. Dock är de klasser som erbjuder mer avancerade 
gränssnitt mot strömmar systemberoende. Unixsystemets standardteckentabell har en 
sådan utformning att data för bilder inte påverkas av tolkningen. Windows teckentabell 
omvandlar informationen och gör den på sådant sätt oanvändbar. Detta märks inte för 
vanlig text då denna inte påverkas av tolkningen, men information avsedd för 
maskintolkning innehåller även tecken som kommer omvandlas. 

Vår tredje och inte lika konkreta insikt är att man aldrig ska vara för snabb med att 
kasta bort en möjlighet. Man ska heller inte vara allt för snabb med att ta till sig en 
möjlighet som den väg man väljer att driva projektet. Det viktigaste är att noga tänka 
igenom vad man vill göra. Därefter börjar man titta på olika metoder som man kan 
använda för att nå de mål man satt upp. 

En del av denna insikt kommer sig av att när mycket av vårt arbete var klart och vi 
lagt en stor del av tiden på att utveckla ett stöd för grundläggande funktioner i HTTP 
hittade vi en klass i Java som redan innehöll allt detta stöd. Nu när vi själva konstruerat 
HTTP-stödet har vi mycket mer insikt i hur arbetet sker i vår proxyserver, men 
sannolikt hade det varit en minst lika bra väg att lära sig ett professionellt utvecklat och 
väl beprövat interface istället för att utveckla ett eget. Just att kunna använda moduler 
som andra redan utvecklat förutspås bli en form av programmering som kommer att öka 
i användning, så detta är en teknik som utvecklare bör ta till sig. 

Just i detta fall var vår miss enligt oss inte särskilt allvarlig då det på många 
utvärderingar av Javas stöd för HTTP-protokollet konstateras att det oftast är lättare att 
själv utveckla ett grundläggande stöd när det enbart behövs för mindre avancerade 
applikationer än att lära sig det avancerade interface som Java erbjuder. 

Under arbetet har vi flera gånger fått gå tillbaka och utvärdera våra tidigare 
lösningar. Vår rekommendation är att man inte ska vara rädd att göra om något när man 
finner en bättre väg. Spara dock alltid gammalt arbete. Flera gånger har vi funnit att, 
även om en lösning inte var den lösning vi behövde, har delar av den kunnat 
återanvändas senare. 

 

7.3 Förslag till framtida arbeten 
Denna sektion innehåller ett antal möjliga vägar för att driva vårt arbete vidare mot 
olika inriktningar. Dessa varierar från små ändringar som kan utöka 
användarvänligheten till större och mer avancerade förändringar. 

 

7.3.1 Insticksprogram till en webbläsare 
Vårt arbete lämnar en del öppet för vidare arbete. Teorin är testad och har funnits 
fungerande, men det finns flera vägar att gå. I formen av en proxyserver är den inte så 
användarvänlig eller lättillgänglig som den kunnat vara.  

Ett alternativ är att exempelvis flytta över arbetet till en webbläsare, möjligen som ett 
insticksprogram för öppna webbläsare som Mozilla FireFox. 

 

7.3.2 Hantering av reguljära uttryck 
En stor del av problemet med proxyservern har varit att konstruera lagom kraftfulla 
reguljära uttryck. Ett reguljärt uttryck som görs så bra att det exempelvis fångar upp 
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samtliga giltiga e-postadresser tar upp enorm datorkraft för att scanna av trafik när 
mycket data passerar. Ett ytterligare problem med de reguljära uttrycken är att den 
genomsnittlige användaren helt enkelt inte kan skriva dem. Lämpligt är alltså att 
utveckla ett stort paket, eller inkludera ett av de redan utvecklade stora paketen, med 
färdiga beprövade reguljära uttryck. 

En annan möjlighet är att försöka driva ett projekt för att generera reguljära uttryck, 
exempelvis genom att låta användaren tillhandahålla ett antal exempel på information 
som måste fångas upp för att sedan låta datorn försöka generera reguljära uttryck som 
fångar upp dessa strängar. Om detta är praktiskt genomförbart vet vi inte, sannolikt går 
det att generera uttryck som fångar upp datamängder, problemet är att se till att de inte 
också fångar upp data som inte är intressant. Det finns redan idag verktyg utformade för 
att underlätta konstruktion och erbjuda testning av reguljära uttryck.  

 

7.3.3 Skydd av copyright 
En annan riktning är att utöka proxyserverns möjligheter till att scanna information 
genom att byta ut modulen för textscanning mot en mer sofistikerad som kan scanna av 
filer, till exempel ljud eller bilder.  

Ett användningsområde för detta är exempelvis skydd av upphovsrätt. Om man kan 
skapa en effektiv hashfunktion för att med god sannolikhet känna igen en fil, 
exempelvis en bild, kan man sedan låta proxyservern scanna av filer på nätet. 
Programmet notifierar sedan användaren när den hittar en bild som är en misstänkt 
kopia. För att detta ska bli effektivt måste man dock göra avkall på två regler vi satt upp 
för programmet av säkerhetsskäl, för att undvika vad vi betraktar som felaktigt 
användande. 

För det första måste regler få gälla vilka sidor som helst, annars kan enbart en sida åt 
gången genomsökas, för att arbetet ska kunna bli effektivt. 

För det andra tar proxyservern, eller en applikation som arbetar genom proxyservern, 
en aktiv roll i att med automatik arbeta sig igenom ett stort antal hemsidor. Detta är 
farligt likt det felaktiga användande av proxyservern som vi tidigare beskrev i ett av 
våra scenarion. Om denna utvecklingslinje ska följas måste åtgärder vidtas för att 
förhindra att proxyservern kan användas för fel ändamål. 

Slutligen måste dock tilläggas att hur ett program används inte är skaparens ansvar 
rent juridiskt, utan mer på ett etiskt och moraliskt plan. Trots det måste en sådan här 
anpassning av applikationen övervägas mycket noga innan den utförs och dess praktiska 
användning måste först ses över. Ett exempel på program som utnyttjar mycket kraftiga 
hashfunktioner är DC++, ett program som används av många fildelare. Detta program 
erbjuder möjligheten att jämföra om två filer är lika utan att påverkas av filnamnen. 

 

7.3.4 Ett antal mindre ändringar 
Givetvis kan proxyservern vidareutvecklas för att erbjuda mer av vad andra 
proxyservrar erbjuder. Redan nu ger den anonymitet gällande vem som upprättat en 
anslutning, men det går rent praktiskt att exempelvis låta proxyservern använda 
ytterligare en proxyserver. Förser vi en server med en lista över lämpliga proxyservrar 
att använda för anslutningar kan vi låta den välja från dessa med hjälp av en 
slumpgenerator och på så sätt se till att erbjuda en markant ökad grad av anonymitet, 
speciellt om valet av proxyserver genom slump ändras mellan varje anslutning. [20] 

Det är heller inte svårt att omvandla proxyservern för att istället söka av HTTP-
headers, om man är intresserad av den statistik som kan genereras ur detta, till exempel 
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för att se vilken typ av information som hämtas från webbservrar, istället för att titta på 
själva informationen. Detta kräver en ganska simpel modifiering av den del av 
proxyservern som avgör vilken information som vidarebefordras för genomsökning. 
Ändringarna behöver inte påverka de delar som hanterar nätverksanslutningar. För att 
generera statistik måste dock lite ändringar göras även i lagringsmodulerna, då dessa i 
deras nuvarande utförande är gjorda för att undvika att dubbletter kan sparas. För 
statistik är vi istället intresserade av att se hur många gånger ett element hittats. 
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Bilaga A – Flödesdiagram vid HTTP-förfrågan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klienten skickar en HTTP-förfrågan till proxyservern. 
Om anropet är korrekt kontaktas webbservern, annars bryts anslutningen. 
Webbservern returnerar resultatet, som omedelbart skickas vidare till klienten. 
Efter detta genomsöks informationen av Scannern och eventuella resultat skickas till 
lagring. 

 
 

Proxy Klient 
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Bilaga B – Applikationens uppbyggnad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klassen main skapar en instans av GUI, som anropar XMLManager för att verifiera att 
alla nödvändiga XML-filer existerar. Sedan anropar GUI Rules för att få en lista över 
alla regler. Därefter skapas en instans av Proxy-klassen. 

När Proxy tar emot en ny TCP-anslutning skapas en instans av ConnectionThread 
som får ansvar för att hantera anslutningen. Efter att ha hämtat resultat från webbservern 
och vidarebefordrat dessa till klienten så skapas en instans av Scanner. Scanner hämtar 
alla regler från Rules. Om det finns en Rule för den aktuella webbservern anropas 
antingen DatabaseManager eller XMLManager beroende på vad den aktuella Rule 
anger. 

Oberoende av vad proxyn utför för arbete kan användaren genom GUI uppdatera 
Rules genom att lägga till nya eller ändra de redan existerande Rule till listan. Detta är 
möjligt då proxyservern använder trådar för att utföra arbete parallellt på flera olika 
ställen. 
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Bilaga C 
 

Tabell över fördröjning angivet i antal millisekunder 
 

 Sida 1 Sida 2 Sida 3 
Fall 1 7,58  47,73 304,4  
Fall 2 9,49 102,59 385,09 
Fall 3 10,99 194,74 391,97 

 
 

Tabell över skillnad i fördröjning angivet i procent 
 

 Sida 1 Sida 2 Sida 3 
Fall 1 25,15 114,94 26,51 
Fall 2 45,06 308 28,77 
Fall 3 15,91 89,82 1,79 

 
 

Tabell som visar storleken på de hämtade sidorna angivet i antal bytes 
 

 Sida 1 Sida 2 Sida 3 
Storlek i bytes 774 33285 62079 
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