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Sammanfattning 

 

Polisens it-forensiska avdelning har bl.a. i uppgift att säkra bevis från datorer 

som tillhör personer misstänkta för brott. Det polisen gör är att använda en 

mängd olika program som producerar loggar med webbhistorik, e-post och 

meddelanden från en mängd program som används vid chatt. Det den här 

rapporten kommer fokusera på är framtagningen av en applikation som kan 

ta in alla dessa typer av loggar och rensa bort onödig information. Den 

återstående informationen struktureras om för att kunna generera en rapport 

med enhetligt utseende. Den genererade rapporten kommer även följa 

polisens grafiska profil. Denna renskrivning är något polisen idag måste göra 

för hand när dessa loggar tas fram vilket gör att mycket tid går åt på något en 

dator kan göra på några sekunder. 
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Abstract 

 

The police it-forensics department has a lot of different tasks. One of them is 

to secure evidence from computers confiscated from a person of interest. 

What the police do is that they use different kinds of programs that extracts  

web history, mail and chat-messages. This thesis will focus on developing an 

application to read all these different types of logs and remove obsolete 

information. The remaining data will be re-structured in a way that enables a 

report to be generated with a uniform layout. The generated report will also 

follow the graphical profile of the police. Right now this removal of obsolete 

data and re-structuring is something the police will have to do by hand. 

Because of this, a lot of time is spent on doing something a computer can do 

in seconds. 

  



vi 

  



vii 

Förord 

 

Vi skulle vilja börja med att tacka vår handledare Afshin som varit till stor 

hjälp och haft många bra idéer. Vi vill även tacka våra handledare hos 

polisen, Joakim och Ulrika samt resten av avdelningen. Det har varit mycket 

intressant att få vara hos er och arbeta. Vi skulle inte tveka att göra det igen. 

Tack! 

Jakob & Simon



viii 

  



ix 

Innehåll 

 

Inledning ........................................................................................................ 1 

Internet Evidence Finder ......................................................................... 2 

Chat Examiner ........................................................................................ 2 

SkypeLogView ....................................................................................... 2 

Bakgrund ....................................................................................................... 3 

Relaterade arbeten....................................................................................... 4 

Summering av relaterade arbeten ............................................................... 6 

Problemformulering ..................................................................................... 7 

Problemanalys ............................................................................................. 9 

Metoder ........................................................................................................ 13 

Extrahering av data ur tabeller .................................................................. 13 

Databastyp ................................................................................................ 14 

Analysering av data .................................................................................. 15 

Generering av PDF Dokument ................................................................. 15 

Lösning och implementation ...................................................................... 17 

Extrahering av data ................................................................................... 17 

Databastyp ................................................................................................ 21 

Analys av datafält ..................................................................................... 21 

Generering av PDF dokument .................................................................. 22 

Resultat ........................................................................................................ 25 

Analys av resultat...................................................................................... 28 

Slutsats ......................................................................................................... 31 

Framtida arbeten ........................................................................................ 33 

Referenser .................................................................................................... 35 

 

  



x 

  



xi 

Lista över figurer och tabeller 

 

Figurer 

Figur 1 Hur en tabell representeras i XML med Y.-S. Kims metod ............... 4 

Figur 2 Moduler, där den vita rutan är applikationen som ska utvecklas. ...... 7 

Figur 3 Steg Emfio tar vid omvandling av logg till en PDF rapport. ........... 11 

Figur 4 Struktur på en XML fil genererad av Emfio utifrån en logg. ........... 20 

Figur 5 Del av mall som används för att omvandla IEF loggar. ................... 22 

Figur 6 PDF genererad med Emfio öppen i Adobe Reader. ......................... 24 

Figur 7 Användargränssnittet för Emfio (Första sidan). ............................... 26 

Figur 8 Fönstret som visas när ett nytt projekt skapas i Emfio. .................... 27 

Figur 9 Emfio med ett öppnat projekt. .......................................................... 29 

 

Tabeller 

Tabell 1 - HAP klarar inte av att tolka loggar med en dryg miljon rader. .... 25 

  

file:///D:/Dropbox/BananaBoat%20Skola/Work/Examensarbete/Rapport/Emfio_Rapport-20120529.docx%23_Toc326060521


xii 

  



xiii 

Förkortningar 

 

HTML.............................................................Hyper Text Markup Language 

CSS...........................................................................Cascading Style Sheet 

XML.............................................................eXtensible Markup Language 

XSL.............................................................eXtensible Stylesheet Language 

XSLT................................................................................XSL Transformation 

IEF......................................................................Internet Evidence Finder 

WLM..................................................................Windows Live Messenger 

AGPL.............................................................Affero General Public License 

LGPL.............................................................Lesser General Public License 

MPL..........................................................................Mozilla Public License 

HAP............................................................................ HTML Agility Pack 

DTD........................................................................Document Type Definition 

  



  



1 

Inledning 

 

I dagens samhälle skulle man nästan inte klara sig utan datorer. De har en 

väldigt stor del i våra vardagliga liv [1]. De används bl.a. för att 

kommunicera, roa sig och utföra diverse jobb. Datorn kan vara ett kraftfullt 

instrument för att uttrycka sig för resten av världen eller skapa vacker musik. 

Den här rapporten hade t.ex. inte skrivits lika bra utan en dator. 

Det många inte tänker på är att en dator även kan användas för att utföra 

brott [2] [3]. Genom att skriva ett virus [2] [4] eller en mask [2] [5] som 

sedan infekterar andra datorer och ger skaparen möjlighet att stjäla viktiga 

uppgifter från offret. Det händer också ofta att själva planeringen av brott 

sker med hjälp av datorer. Många gånger måste förbrytare kommunicera 

med varandra, vilket kanske kan ske över t.ex. Facebook, Skype eller 

Windows Live Messenger/MSN.  

Även polisen använder datorer för att utföra sitt arbete. T.ex. kan de behöva 

återskapa loggar från en konfiskerad dator och få fram olika konversationer 

som den misstänkte kan ha haft. Det är just den kommunikationen som 

polisen vill ta del av och använda i utredningar. I dagens läge tas loggar ut 

med diverse olika program som beskrivs senare i den här delen. Programmen 

används på konfiskerade datorer och det de gör är att de går igenom en 

hårddisk, en mapp eller en fil och letar efter rester av konversationer som de 

sedan kan bygga upp loggar av. Polisen går sedan själva igenom dessa 

loggar för hand för att ta del av konversationerna. Konversationerna i dessa 

loggar behöver inte vara sorterade på tid eller datum utan ligger i den 

ordning programmet som extraherade loggen hittade den i. Loggarna 

innehåller även en mängd onödiga fält, t.ex. var på hårddisken informationen 

hittades eller vilken sektor den hittades i. Relevant information är "vem 

skickade vad till vem och när gjorde han/hon det?" och det är en applikation 

som lyfter fram just denna information polisen behöver. Eftersom 

programmen som tar ut loggarna inte har något  inbyggt stöd för att få en 

enhetlig formatering ser resultaten mycket olika ut. 

I dagsläget finns en mängd program som på ett eller annat sätt kan plocka 

fram rester av konversationer från olika program och spara dem till en enda 

loggfil. Några exempel på sådana program hittas nedan. 
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Internet Evidence Finder 

Internet Evidence Finder [6] (kort "IEF") är ett program utvecklat av 

JADsoftware som riktar sig till myndigheter och militär för att de lätt ska 

kunna extrahera loggar från enheter om det finns misstanke om brott. 

Programmet kan få fram loggar från de flesta program som används för att 

chatta (Yahoo, Windows Live, GoogleTalk, AIM, mIRC, Skype och ICQ) 

samt historik från webbläsare (IE, Chrome, Firefox, Safari) och sociala 

nätverk (Facebook, MySpace, Bebo, Twitter och Google+). 

Chat Examiner 

Chat Examiner [7] från Paraben Corporation är ett program som kan ta fram 

loggar från många av de program som används för att chatta (ICQ, Yahoo, 

MSN, Trillian, Skype, Hello, & Miranda Chat Logs enligt deras hemsida). 

SkypeLogView 

SkypeLogView [8] från NirSoft är ett gratis och fritt tillgängligt program för 

att ta fram chatt och samtalshistorik från Skype. SkypeLogView är däremot 

inte ett program som används lika flitigt som de andra nämnda programmen. 

Det har snarare varit ett alternativ som presenterades för att ge mer insikt i 

de olika loggstrukturerna. 

Eftersom alla dessa program finns och används dagligen måste varje enskild 

polis som jobbar med dessa loggar renskriva dem själva då de har olika 

strukturer. Det bidrar till att det går åt mycket tid för något som en dator 

skulle kunna göra automatiskt på bara några sekunder. Polisen anser därför 

att det behövs en applikation som tar in de loggar som genereras av 

programmen som beskrevs ovan och formaterar den viktiga informationen i 

dem på ett enhetligt sätt så den lätt kan presenteras. 
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Bakgrund 

 

Länskriminalpolisavdelningens IT-forensiska sektion har som arbetsuppgift 

att biträda utredningsverksamheten i Stockholms län med säkring, 

bearbetning och presentation av digitala bevis. För att kunna göra detta tar de 

ut loggar från beslagtagna datorer och enheter. Programmen för att ta fram 

dessa loggar består bl.a. av de program som beskrevs i introduktionen och 

loggarna de genererar ser förstås olika ut beroende på vilket program som 

hittat informationen. Anledningen till att de använder flera program beror på 

att informationen i loggarna skiljer sig lite från program till program.  

All information i de här loggarna är inte nödvändig att presentera för t.ex. 

åklagaren och annan information behöver formateras bättre. Datum är en 

datatyp som kan användas som exempel då de inte alltid presenteras på 

samma sätt i loggarna. T.ex. kan de i vissa fall presenteras som "YYYY-

MM-DD HH:MM:SS" och i andra fall som "YYYY-DD-MM HH:MM". 

Detta kan skapa förvirring då loggarna ofta får olika strukturer. Det händer 

även att polisen får in loggar med en annan teckenuppsättning än vad som är 

vanligt (t.ex. arabiska eller kyrilliska). Det är då viktigt att den presenteras 

rätt i den slutgiltiga rapporten så att texten kan översättas ordentligt. 

Det polisen behöver är ett program som kan ta in loggar från programmen 

som beskrevs tidigare, ta ut den viktiga informationen (vem skrev vad till 

vem och när skrevs det?) och presentera den på ett enhetligt sätt då det skulle 

underlätta i utredningar. Applikationen behöver även vara lätt att bygga ut 

och uppdatera om nyare versioner eller nya program kommer ut. 

En analys av de loggar som tas ut visade att loggarna har vissa likheter. Den 

största är att filerna är HTML-filer och det data loggarna innehåller sparas i 

tabeller. Denna rapport kommer fokusera på framtagning av data i tabeller 

och uppbyggnad av nya datafiler utifrån det data som extraherats. 

För att skapa detta program är det två delproblem som måste lösas. Först 

behöver all relevant information extraheras från de loggar som kan tänkas 

användas som indata, t.ex. de loggar som IEF har extraherat. Sedan måste 

den data som ska användas processeras och presenteras på ett enhetligt sätt 

som ett pdf dokument. 

I dagsläget finns inget program som löser problemet som beskrivits. 
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Relaterade arbeten 

Tidigare arbeten och forskning som fokuserar på framtagning av data i 

tabeller har gjorts bl.a. av Yeon-Seok Kim [9] och Min-Hyung Lee [10]. 

Yeon-Seok Kim beskriver i sin rapport en metod som med 86.7% [9] 

träffsäkerhet tar fram data ur tabeller och sparar dem som XML.  De 

använder en uppsättning regler för att ta reda på var informationen i en tabell 

ligger för att sedan bygga upp ett XML.  

 

Figur 1 Hur en tabell representeras i XML med Y.-S. Kims metod 

I en tabell som bygger på rader grupperas raderna som en enda nod med 

undernoder för de datafält som finns på just den raden. På samma sätt skulle 

en tabell som bygger på kolumner byggas upp kolumn för kolumn. 

Figur 1 visar hur data i en tabell där tabellhuvudena ligger horisontellt 

representeras som XML. Bilden är tagen från Yeon-Seok Kims rapport 

"Extracting logical structures from HTML tables". 

Min-Hyung Lee använder en metod för att omvandla HTML till XML. 

Metoden är indelad i 3 faser: förbehandling, logisk struktureringsanalys och 

efterbehandling. Under förbehandlingen adderas eller raderas vissa taggar 

för att HTML dokumentet ska följa XML standarden.  

Den logiska struktureringsanalysen är indelad i 3 steg: Visuell gruppering, 

identifiering av element och logisk gruppering. Det första steget skapar 

grupper av textområden i HTML dokumentet baserat på deras egenskaper i 

hierarkisk ordning. Det andra steget identifierar logiska komponenter genom 
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att använda en dokumentmodell till det visuella grupperingsträdet. I det 

tredje och sista steget extraheras en logisk hierarki från det visuella 

gruppträdet. 

I efterbehandlingen modifieras strukturella fel enligt en dokumentmodell och 

ett XML dokument genereras genom att göra en "djupet först" sökning på 

det logiska struktureringsträdet. 

Kravspecifikationen från polisen nämner att de kan få problem om loggarna 

innehåller tecken med en annan teckenuppsättning än vad dokumentet är 

skrivet med. Det resulterar i en uppsättning tecken som en människa inte lätt 

tolkar utan att ha lärt sig precis vad de betyder i den kombinationen. Hadi 

Mohammadzadeh [11] har skrivit om hur man identifierar och extraherar 

innehåll med en sorts teckenuppsättning som ligger blandat i ett dokument 

med en annan teckenuppsättning (t.ex. arabiska i ett HTML dokument). De 

berättar (bl.a.) att HTML är baserat på engelska som använder karaktärer i 

intervallet noll till etthundratjugosju. Hittar man karaktärer utanför det 

intervallet kan man anta att de tillhör en annan teckenuppsättning och då 

koda den på ett annat sätt. 

Att på ett "enkelt" sätt bygga upp ett nytt dokument utifrån ett XML 

dokument är något man kan göra med hjälp av XSLT. Med XSLT kan man 

ta in ett XML/xhtml dokument och med hjälp av en XSLT mall bygga upp 

ett nytt dokument med den struktur som mallen anger. Tomo Helman [12] 

beskriver ett sätt där de använder XML/XSL för att generera kod utifrån 

annan kod eller en mall. Det kan användas i det här projektet då den 

slutgiltiga rapporten skulle kunna byggas upp med hjälp av en sådan mall.  

Att tolka och strukturera om XML filer är en annan punkt som rör det här 

projektet. Akhil Rangan C och Jayanthi J [13] beskriver hur man kan skapa 

en generisk XML parser för att tolka och sedan strukturera om filer. Det de 

gjorde var att skapa en XML parser som kan tolka alla tänkbara olika XML 

filer och sättet den fungerar på är att den först skapar informationsobjekt för 

varje nod som finns i XML filen med vilka den sedan strukturerar upp all 

information på ett nytt sätt med hjälp av ett DTD schema. 

Vidare utvecklade Zhou Yanming och Qu Mingbin [14] en egen 

tolkningsmetod för XML filer med namnet BNFParser. Det den gjorde var 

att bygga upp ett slags träd av XML filen som matchade mot en form av 

XML grammatik som de själva utvecklade. BNFParser var tänkt att 

användas när det fanns begränsningar gällande utrymme och begränsat med 

minne.  
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Summering av relaterade arbeten 

Yeon-Seok Kim, Kyong-Ho Lee, Seung-Jin Lim, Yiu-Kain Ng och Min-

Hyung Lee tar alla upp intressanta metoder för att extrahera och omvandla 

HTML till XML. Dessa metoder skulle kunna vara intressanta för den här 

typen av projekt eftersom de loggar som IEF, Chat Examiner och 

SkypeLogView genererar är i HTML och/eller XML format. 

Hadi Mohammadzadeh tar upp en metod för att hitta var den "viktiga" texten 

i ett HTML dokument finns då texten är skriven med andra tecken än de som 

förekommer i det latinska alfabetet, t.ex. arabiska. I det här projektet kan det 

vara bra då loggarna kan innehålla andra språk som då måste presenteras 

korrekt. 

Tomo Helman tar upp en metod för att generera kod utifrån en XSLT mall. 

Detta projekt går visserligen inte ut på att generera kod men hans metod ger 

insikt i hur XSLT fungerar. 

Akhil Rangan C och Jayanthi J beskriver deras XML parser för att tolka och 

bygga om XML filer, något det här projektet kan vara i behov av. 

Zhou Yanming och Qu Mingbin beskriver deras XML parser "BNFParser" 

som tolkar XML och bygger upp en trädstruktur för den. Det här ger insikt i 

hur man kan parsa XML. 

Ingen av de här projekten är direkt applicerbara på projektet den här 

rapporten beskriver, även om gör liknande saker men inspirerar oss ändå 

genom att ge någon sorts insikt i hur en teknologi eller metod fungerar. 
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Problemformulering 

 

Det som ska utvecklas är en applikation som tar in loggar från de program 

polisen redan använder och filtrera bort onödiga datafält som loggarna 

innehåller. Applikationen ska bestå av tre moduler: En för Skype-loggar, en 

för Facebook-loggar och en för loggar från Windows Live Messenger. Det 

de här modulerna ska göra är att ta fram de viktigaste datafälten från 

loggarna som tillhör modulen och spara dem så att den senare kan användas 

för att generera en rapport i PDF format.  

Figur 2 beskriver den applikation och de moduler som ska utvecklas. Den 

tomma vita rutan är applikationen och rutorna med texten "Skype", "IEF" 

och "Windows Live Messenger" är modulerna. Applikationen ska ta emot 

data från dessa tre moduler och gå igenom dem för att sedan bygga upp en 

datafil från vilken applikationen sedan ska generera en rapport. Fokus ligger 

på att få modulen för IEF att fungera medan modulerna för  WLM och 

Skype har lägre prioritet.  

 

Figur 2 Moduler, där den vita rutan är applikationen som ska utvecklas. 
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Tanken med modulerna är att de ska vara fristående från applikationen för 

att de lätt ska kunna uppdateras om nya versioner av programmen som 

extraherar loggarna kommer ut och ändrar strukturen i loggarna. T.ex. skulle 

en ny version av ett program kunna lägga till ett datafält och användaren ska 

då enkelt kunna välja att också ha med det fältet i rapporten. Att bygga 

applikationen modulärt bidrar med att det blir det lättare att lägga till stöd för 

nya loggar om det skulle behövas. 

Kravspecifikationen från polisen säger att lösningen ska vara en fristående 

applikation som implementeras på en Microsoft-baserad plattform. Det 

rekommenderas även att datafilen sparas som antingen en XML fil eller en 

SQLite databas. 

Att resultatet ska sparas som en datafil utöver rapporten i PDF format är bra 

då datafilen bara innehåller den data själva rapporten innehåller. Det man lätt 

kan göra då är att generera en ny rapport alt. en rapport med ett annat 

utseende men med samma data, om det skulle behövas.  

Applikationen kommer endast användas i det slutna nät den IT-forensiska 

sektionen arbetar i och ska därför inte vara beroende av en 

internetuppkoppling för att kunna fungera även om det senare skulle kunna 

bli aktuellt att koppla applikationen till internet för att hämta vissa uppgifter. 

IEF genererar alltså loggar från Skype, Facebook och Windows Live 

Messenger. Dessa loggar innehåller onödiga datafält, t.ex. plats och sektor 

på den hårddisk där informationen hittades. Det applikationen ska göra är att 

utifrån en mall filtrera bort dessa fält, spara de återstående fälten till en ny fil 

och generera en rapport i PDF format från denna nya fil. Rapporten ska följa 

polisens grafiska profil. 

Kravspecifikationen presenterar en del fakta och förutsättningar som gäller 

för applikationen som ska utvecklas samt de applikationer som genererar de 

loggar som ska användas. Här nedan tas de viktigaste förutsättningarna upp. 

 IEF, Paraben's Chat Examiner och SkypeLogView har möjligheten 

att exportera loggar i HTM format. MSN och WLM-loggar sparas i 

XML-format. 

 IEF och SkypeLogView har problem med att hantera tecken i andra 

teckenkodningar än UTF-8 och västeuropeiska teckenkodningar. 

 Applikationen ska lätt kunna anpassas för att passa den myndighet 

som använder applikationen (t.ex. ändra myndighetslogotyp).  
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Det här medför är att applikationen måste:  

 Fungera utan åtkomst till internet. 

 Implementeras på en Microsoft-baserad plattform.  

 Kunna ta emot loggar i både XML och HTML format. 

 Hämta ut viktiga datafält i  Skype, Facebook och Windows Live 

Messenger loggar genererade av IEF. 

 Tolka dessa loggar och bygga upp en ny fil med de viktiga fälten. 

 Hantera tecken med en annan teckenkodning. 

 Vara lätt att anpassa för just den myndighet som ska använda den. 

 Vara lätt att bygga om/ut om nya versioner av loggar eller helt nya 

loggar uppkommer. 

Problemanalys 

Efter analysering av de olika loggar applikationen kommer att behöva ta 

emot från bl.a. IEF framgår det att i stort sett alla loggar sparar sin data i 

välstrukturerade tabeller. Eftersom de flesta loggarna var uppbyggda på 

liknande sätt kommer lösningen bygga på att extrahera data ur tabeller. Den 

enda logg som inte använder sig av välstrukturerade tabeller för att spara sin 

data var Parabens Chat Examiner [7] där informationen är strukturerad på ett 

helt annat sätt. Parabens loggar innehåller tabeller i tabeller blandat med en 

massa extra html och css, vilket gör det svårt att tolka automatiskt. Chat 

Examiner innehåller visserligen information som inte de andra Skype-

loggarna innehåller, t.ex. användarnas nationaliteter och när de senast var 

online.  

Efter vidare analys av problemet kan man komma fram till slutsatsen att om 

applikationen lätt ska kunna anpassas för nya loggar så bör ett sätt att hämta 

data ur tabeller tas fram, oavsett vilken typ av logg det är. Vidare måste 

användaren kunna välja vilka fält som ska användas i rapporten om det inte 

finns inbyggt stöd för loggen och det måste vara lätt att ändra fält även för de 

loggar med inbyggt stöd. Ett sista problem som behöver lösas är att generera 

en rapport som presenteras på ett enhetligt sätt utifrån den data som 

extraherats ur loggen. 

Uppgiften kan delas upp i mindre delproblem som kan lösas individuellt.  
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A: Att extrahera data från tabeller i HTML-filer. 

Applikationen måste kunna extrahera tabellhuvuden med tillhörande datafält 

som finns i de tabeller applikationen tar emot från bl.a. IEF. Den extraherade 

informationen måste sedan sparas till en ny datafil för att den lätt ska kunna 

användas senare. Applikationen behöver alltså omvandla tabeller i HTML 

filer till ett annat format. 

B: Databastyp 

Den data som tas fram ur tabellerna behöver sparas till en databas. Denna 

databas ska bara innehålla namn på de tabellhuvuden som sparats och den 

data de innehåller. Databasen behöver vara överskådlig, lätt att söka i och 

vara lätt att hämta data från. Om möjligt bör data från olika fall inte sparas i 

samma databas. 

C: Välja vilka fält från A som ska användas i rapporten. 

När tabellen har omvandlats till ett annat format innehåller den fortfarande 

all information, även den överflödiga som inte ska vara med i den slutgiltiga 

rapporten. För att få bort den informationen behöver applikationen veta vilka 

fält som ska tas med. Det skapar ytterligare problem då applikationen 

omöjligt kan veta vad som är viktigt utan hjälp av avancerade algoritmer. 

Om det inte finns stöd i applikationen för just den loggtypen kommer 

användaren själv att behöva definiera fälten som då skulle behövas sparas 

undan för senare användning. 

D: Generera rapport i PDF format med data från C 

Resultatet från föregående delproblem behöver antagligen sparas undan i en 

ny datafil och det är utifrån den här datafilen som rapporten ska genereras. 

Att spara informationen i en separat datafil utöver rapporten kan vara bra då 

om rapporten tappas bort eller förstörs på något sätt behöver man inte gå 

igenom alla steg för att få fram en ny rapport. 

Ett annat problem som hör till den här delen (generering av PDF) har att 

göra med teckenkodningen. IEF är i första hand skrivet för att hantera tecken 

i det engelska alfabetet. Om loggarna då innehåller tecken som inte finns i 

det engelska alfabetet kommer dessa tecken att omvandlas till 

teckenkombinationer som representerar det utbytta tecknet. T.ex. bryter IEF 

ner bokstaven 'å' till '&#229;' och då måste applikationen vid generering av 

PDF kunna tolka denna teckenkombination och skriva ut det tecken den 

representerar.  
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Problemanalysen kan summeras på följande vis: 

 Data från loggarnas tabeller ska sparas om som en ny datafil. 

 Datafilen ska vara lättöverskådlig och lätt att söka i. 

 Applikationen måste kunna hantera tecken med en annan 

teckenkodning. 

 Användaren kommer behöva välja de fält som ska vara med i 

rapporten om en mall inte finns tillgänglig.  

 Innan rapporten genereras ska den data rapporten ska innehålla 

sparas som en ny datafil för att manuellt kunna rätta till eventuella 

problem. 

 

Figur 3 Steg Emfio tar vid omvandling av logg till en PDF rapport. 

 

Figur 3 visar en tidig skiss på vilka steg som skulle behövas för att omvandla 

en logg till pdf. Först behöver loggen köras genom en modul där loggen 

tolkas och omvandlas till en datafil. Den datafilen laddas tillsammans med 

en mall in i en ny modul som använder mallen för att omvandla datafilen till 

en ny datafil som sedan matas in i modulen som genererar den slutgiltiga 

rapporten. 
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Metoder 

 

För att utveckla applikationen behövs metoder för att extrahera data ur 

tabeller och spara den till fil. Det behövs även metoder för analysering och 

filtrering av den data som extraherats och slutligen en metod för att generera 

ett PDF dokument från filtrerat data.  

Extrahering av data ur tabeller 

Att få fram data ur tabeller är inte en helt enkel uppgift. Tabellerna kan vara 

strukturerade på olika sätt. T.ex. kan de fält som beskriver den data som 

finns i tabellen (tabellhuvuden) ligga antingen horisontellt eller vertikalt, om 

de ens finns. Ibland kan tabellhuvudena vara korrekt deklarerade i <th> 

taggar  och andra gånger kan de ligga inuti <td> taggar. Detta betyder att 

applikationen först måste analysera loggen som användaren matar in. Efter 

analysen är klar kan extraheringen börja. Dessa är de metoder som testats: 

Regular Expression: 

Regular expression [15] (kort "regex"), eller reguljära uttryck, är en notation 

som används för att matcha vissa strängar som finns i reguljära språk genom 

att matcha mönstret som finns i de delsträngarna. Med hjälp av det här finns 

möjligheten att skräddarsy en algoritm som plockar fram precis den 

informationen som är väsentlig i dokumenten som analyseras. Visual studio 

har även inbyggt stöd för att hantera regular expressions vilket medför att det 

blir bra resultat och att exekveringstiden blir kort.  

HTML Agility Pack: 

Html Agility Pack [16] (kort "HAP") är ett bibliotek med öppen källkod som 

utvecklas mestadels av Jeff "DarthObiwan" Klawiter men även Simon 

"simonm" Mourier och "Jessynoo". HAP är ett mycket lättanvänt och 

väldokumenterat bibliotek som används för att tolka och/eller bygga upp 

(x)html filer med hjälp av XPATH and XSLT. Det biblioteket kan göra för 

att hjälpa till att lösa problemet är att det lätt kan extrahera tabellerna ur 

loggarna och filtrera bort onödiga attribut i taggarna. När tabellen extraherats 

kan man lätt gå igenom alla fält, rad för rad och omvandla eller strukturera 

informationen på ett annat sätt.  
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Skapa en egen parser: 

Att skapa en egen parser gör att det blir enklare att faktiskt förstå precis vad 

som händer samt att det kan resultera i bra resultat och mycket snabba tider. 

En annan fördel är att det inte skapar något externt beroende till något 

bibliotek. Parsern skulle behöva filtrera bort HTML taggar ur dokument och 

spara undan den data som taggarna innehåller, inklusive eventuella attribut 

som kan finnas i taggarna. 

Databastyp 

Den data som hämtas ur tabellerna ska sparas till en datafil innan den 

analyseras och filtreras för att slutligen vara med i den slutgiltiga rapporten. 

Den här datafilen måste vara överskådlig, lätt att hämta information från och 

vara lätt att söka i för att användaren, vid behov, ska kunna öppna datafilen 

och se till att den ser korrekt ut. Det finns många sätt att spara data som en 

fil t.ex. med XML eller SQLite som nämns och föreslås i polisens 

kravspecifikation. 

XML 

XML [17] (eXtensible Markup Language) är ett språk som började utvecklas 

1996 World Wide Web Consortium och blev en standard i november 2008. 

Det används för att strukturera data i ett dokument och liknar html men 

skiljer sig en del då XML inte innehåller någon information om beskriver 

hur data ska presenteras utan innehåller bara strukturerad data. Dessutom 

finns inga "standardtaggar" i XML utan det är upp till användaren att skapa 

egna taggar som kan användas för just det man vill skapa. Det gör att XML 

lämpar sig mycket bra till att lagra data med. Till det här projektet kan det 

användas för att spara undan den data som extraherats ur loggarna och 

strukturera den så att alla loggar, oavsett ursprung ser ut på samma sätt så att 

de lätt kan köras i applikationen för att generera den slutgiltiga rapporten. 

SQLite 

SQLite [18] är en lättviktsversion av SQL och implementerar de flesta av de 

standarder som SQL använder sig av och kan användas till att spara data 

lokalt i en databas. Databasen består av en enda fil som innehåller alla 

tabeller, index och data. Den stora skillnaden på SQL och SQLite är att 

SQLite inte har någon process som ligger och kör på datorn utan den 

integreras i den applikation som använder SQLite. Också det här är ett 

alternativ som kan användas för att spara den data som extraheras ur 

loggarna.  
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Analysering av data 

För att analysera all data behövs inget externt bibliotek. Det som behöver 

göras är att skapa en mall som definierar de viktiga fälten användaren vill ha 

med i rapporten. Den här mallen behöver vara lätt att ändra och bygga ut 

utifall strukturen på loggarna skulle ändras eller om det skulle tillkomma nya 

loggar. 

XSLT templates 

XSLT [19] är ett XML-baserat språk som används för att transformera XML 

dokument. Språket började utvecklas år 1997 av World Wide Web 

Consortium och version ett blev en rekommenderad standard av W3C i 

november 1999 och version två blev en rekommenderad standard i januari 

2007. Vid användning av XSLT för att transformera ett XML dokument 

skapas ett helt nytt dokument som är uppbyggt på det sätt XSL filen anger 

medan originalet förblir precis som det var innan. Med hjälp av XSLT  kan 

man t.ex. bygga upp ett nytt XML dokument med ny struktur eller ett HTML 

dokument. Till det här projektet kan det användas för att ta in de dokument 

som blivit genererade av den data som extraherats ur tabellerna i loggarna; 

för att sedan bygga upp ett nytt dokument som sedan används vid 

genereringen av det slutgiltiga pdf dokumentet. 

Generering av PDF Dokument 

Det finns ett flertal bibliotek som kan användas för att genom 

programmering generera PDF dokument. Nedan följer de olika bibliotek 

som testats. 

PDFSharp 

Två starka fördelar med PDFSharp är att det är open source samt att det är 

fritt att använda kommersiellt. Öppen källkod bidrar med att ändringar kan 

göras på de delar som behöver anpassas för att uppnå ett godtagbart resultat. 

Att det är fritt att använda kommersiellt ger oss möjligheten att 

överhuvudtaget kunna använda biblioteket då vår budget är näst intill 

obefintlig.  

Detta bibliotek skulle kunna vara mycket användbart om det inte vore för att 

det inte finns stöd för arabiska, ryska eller kinesiska. Eftersom det inte kan 

antas att bara svenska och engelska förekommer i den data som har 

extraheras blir det här en mycket stark svaghet.  
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iTextPDF 

När iTextPDF testades märktes det direkt att det var mycket enkelt att 

använda. Det gick snabbt att bygga upp snygga och enhetliga dokument. 

iTextPDF är väl dokumenterat och har riktigt bra stöd för bl.a. arabiska, 

ryska och kinesiska. 

Den senaste versionen av iTextPDF är 5.0.2. Just den versionen har en 

väldigt strikt licens som går under AGPL [20]. Detta innebär att om det här 

biblioteket ska användas måste vi antingen köpa en licens eller släppa hela 

källkod för allmänheten. Detta kan sätta lite käppar i hjulen då det skulle 

betyda att vår källkod skulle berätta för allmänheten exakt var i en dator 

polisen letar efter information.  

Lyckligtvis finns det fortfarande en äldre version att ladda ner. Version 4.1.6 

fungerar nästan exakt lika bra som den nyaste versionen men går under en 

licens som kallas MPL [21]/LGPL [22]. Detta innebär att vi inte måste 

släppa källkoden samt att vi inte måste betala för biblioteket.  

 

Xmlpdf 

Med Xmlpdf kan man omvandla XML filer direkt till pdf. Detta gör att det 

skulle gå mycket fort att skapa pdf-filerna, även för större filer. Det finns 

god tillgång till support och stöd för  bl.a. arabiska, ryska och kinesiska. 

Tyvärr kunde detta bibliotek aldrig testas då det krävs en licens för att ens 

kunna börja utveckla med det. 

Colorpilot 

Colorpilot klarar av att skapa pdf dokument direkt från HTML. Med det här 

biblioteket kan man designa dokumentet i HTML och för att sedan generar 

en pdf. Detta skulle kunna bidra till snabba resultat samt att det blir enkelt att 

jobba med då vi har ganska mycket erfarenhet av HTML. Nackdelen är 

precis som med Xmlpdf att en licens behövs  innan man kan börja utveckla.  
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Lösning och implementation 

 

Det språk och den utvecklingsmiljö som detta projekt utvecklats i är C# med 

Microsoft Visual Studio 2010 och .NET Framework 4. Vanligtvis när 

polisen utvecklar applikationer åt sig själva använder de språket Java men då 

det här projektet inte anses vara ett internt projekt är valet av språk fritt så 

länge det fungerar på en Microsoft-baserad plattform. Även om valet av 

språk är relativt fritt rekommenderar de att C# eller Java används. 

C# och Visual Studio är ett språk och en miljö vi är mycket bekanta och 

säkra att arbeta med, jämfört med Java / Eclipse [23].  

Säkerheten är en viktig del i det här projektet och därför känner vi att det är 

bättre att utveckla applikationen i en bekant miljö istället för att samtidigt 

lära sig ett nytt språk, även om de är nära besläktade. 

Extrahering av data 

För att lösa det första delproblemet används HTML Agility Pack [16]. Det 

enda problem som upptäckts med det här biblioteket är att om en logg är 

uppåt etthundra megabytes stor kan inte loggen läsas in på ett korrekt sätt 

utan orsakar ett memory-overflow exception. Det kommer antagligen aldrig 

att hända då loggarna sällan är över tjugo eller ens tio megabytes stora. En 

lösning på det här problemet är att dela upp de stora loggarna i mindre delar 

om den når upp i storleken som orsakar felet. 

Fördelarna som togs upp när HTML Agility Pack beskrevs väger över den 

här negativa delen den bidrar med, de väger även över användningen av 

reguljära uttryck, som inte rekommenderas till att tolka html med [24] [25] 

[26]. Anledningen till det är att HTML inte är ett reguljärt språk som lätt kan 

tolkas med reguljära uttryck utan är så pass komplext att uttrycken inte alltid 

fungerar som man tänkt. För att det ska fungera behöver skaparen av 

uttrycket veta nästan exakt hur strukturen ser ut för att kunna plocka fram 

informationen ur den. Ändras strukturen kan uttrycket behöva ändras, vilket 

inte är optimalt i det här fallet. 

Istället rekommenderas [24] det att man använder ett bibliotek som är byggt 

just för att tolka html (som t.ex. HAP) eller att skriva en helt egen algoritm 
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som löser det problem man har. Eftersom det med hjälp av HTML Agility 

Pack är relativt lätt att skriva en algoritm som kan användas till att plocka ut 

data i väldigt många sorters tabeller har det biblioteket valts för att lösa 

problemet med att extrahera data ur tabeller. 

Om man jämför att skapa en egen parser mot att använda HTML Agility 

Pack har båda lösningarna olika för och nackdelar. T.ex. blir 

exekveringstiden med HTML Agility Pack längre än tiden för den egna 

parser. Däremot behöver den egna parsern byggas om för varje ny typ av 

logg medan HTML Agility Pack är mer generisk och klarar många fler typer 

av loggar, så länge de bygger på tabeller. En egen parser skulle alltså behöva 

vara minst lika generisk som lösningen med HTML Agility Pack blir. Att 

skapa en sådan parser ligger lite utanför det här projektets tidsram. En enkel 

version som bara klarar en typ av loggar och inte är lätt går att bygga ut 

skapades för att kunna jämföra exekveringstider mellan den egna parsern 

och HTML Agility Pack. 

Den egna parsern läser in en rad i taget från loggen och tar bort html-taggar 

som inte matchar de taggar användaren letar efter till skillnad mot HTML 

Agility Pack som måste läsa in hela filen först och sedan gå igenom 

innehållet för att hitta de taggar användaren vill åt. 

Baserat på den här informationen har HTML Agility Pack valts för att lösa 

problemet med att extrahera data ur tabeller.  

Här nedan beskrivs delar av kod i den algoritm som används för att tolka och 

strukturera om loggar uppbyggda med tabeller. 

    public bool Parse(ref string err, ref XmlDocument xdoc) 

    { 

     //1 

     HtmlDocument htD = new HtmlDocument(); 

     StreamReader stream = new StreamReader(path, Encoding.UTF8); 

     //2 

     htD.Load(stream.ReadToEnd()); 

     //3 

     HtmlNode tbl = htD.DocumentNode.SelectSingleNode("//table"); 

Först skapas en instans av objektet HtmlDocument (1) som finns i HTML 

Agility Pack biblioteket. Till det här objektet laddas en logg in (2) (HTML 

dokument) och därefter kan tabellen extraheras till ett nytt objekt av typen 

HtmlNode (3). Detta nya objekt innehåller all information om tabellen. 
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     //4      

     XmlDocument d = new XmlDocument(); 

     XmlNode dN = d.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null); 

     d.AppendChild(dN); 

     //5 

     XmlNode rootN = doc.CreateElement(rootTag); 

     d.AppendChild(rootN); 

     XmlNode messageN = null; 

     XmlNode headerN = d.CreateElement("Headers"); 

     rootN.AppendChild(headerN); 

Här ovan skapas ett nytt XML dokument (4) med hjälp av funktioner och 

objekt i System.XML som finns i .NET Framework. I det här dokumentet 

byggs strukturen för det nya dokumentet upp (5). Ett exempel på en färdig 

struktur kan ses i Figur 4. 

     //6      
     HtmlNodeCollection ths = table.SelectNodes(".//th"); 
     XmlNode n; 
     for (int i = 0; i < ths.Count; i++) {  
       //7 
       n = doc.CreateElement(tableHeaders[i]); 
       headerN.AppendChild(n); } 
 

I koden ovan extraheras alla tabellhuvuden (6) som finns i tabellen och för 

varje tabellhuvud som hittas skapas en ny barnnod till XML dokumentets 

"Headers" nod (7). Att de skapas här gör det lättare att senare ta reda på vilka 

tabellhuvuden som en logg innehåller. 

     //8     
     XmlNode messagesN = d.CreateElement("Messages"); 
     rootN.AppendChild(messagesN); 
     HtmlNodeCollection rows = table.SelectNodes(".//tr"); 
     HtmlNodeCollection cols = null; 
     HtmlNode row = null; 
     XmlNode n = null; 
     for (int j = 0; j < rows.Count; j++) 
     { 
       row = rows[j]; 
       cols = row.SelectNodes(".//td"); 
       if (col != null) 
       { 
        //9 
        messageN = doc.CreateElement("Message");        
        for (int i = 0; i < cols.Count; i++) 
        { 
         n = doc.CreateElement(tableHeaders[i]); 
         //10 
         n.AppendChild(d.CreateTextNode(R(cols[i].InnerHtml)))); 
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         messageN.AppendChild(n); 
        } 
        //11 
        messagesN.AppendChild(messageN); 
       } 
     } 
     xdoc = doc; 
 

När alla tabellhuvuden finns i dokumentet skapas en ny nod som kallas 

"Messages" (8). Under den här noden kommer det skapas nya noder vid 

namn "Message" (9) som kommer innehålla den data ett meddelande 

innehåller. Det går till genom att en loop går igenom tabellen, rad för rad, 

och tar ut alla datafält som finns i raden. Innehållet i datafältet läggs till i en 

ny nod som skapas med samma namn som det tabellhuvud datafältet hör till 

(10). Denna nya nod sparas under noden "Message" (11).  

Om funktionen körs utan att stöta på problem kommer det dokument som 

skickades in i funktionen sättas till det nya XML dokumentet som skapats 

och true kommer returneras. Skulle problem uppstå, loggen kanske inte 

innehåller någon tabell, kommer dokumentet nollställas, ett felmeddelande 

kommer sättas och funktionen kommer returnera false. 

 

Figur 4 Struktur på en XML fil genererad av Emfio utifrån en logg. 

Figur 4 visar den struktur XML filer får när de genereras av Emfio. Namnen 

på noderna under noderna "Headers och "Message" är samma eftersom de 

består av namnen på de tabellhuvuden en logg innehåller. Då tabellhuvudena 
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inte är precis samma i alla loggar skiljer sig givetvis namnen på noderna i 

XML filen från logg till logg. 

Att reguljära uttryck inte var optimalt att använda för att tolka html hindrar 

det inte från att vara utmärkt för att lösa teckenkodningsproblemet. Här 

fungerar det bra då uttrycken kan hitta tecken som ligger utanför det vanliga 

intervallet (noll till etthundratjugosju) eller teckenkombinationer (t.ex. 

'&amp;') som byts ut mot tecken som vid generering av rapporten resulterar i 

de tecken som var tänkta från början. 

Databastyp 

I delar av koden ovan framgår det att lösningen använder XML för att spara 

data. Anledningen till att XML används och inte SQLite är att Visual Studio 

med .NET Framework har inbyggt stöd för att skriva och läsa till/från XML.  

Eftersom en användare lätt kan öppna en XML fil med en textredigerare och 

få en översikt av den data filen innehåller är det en fördel mot SQLite där 

användare skulle behöva ställa frågor till databasen för att få fram 

informationen.  

Analys av datafält 

För att lösa det andra delproblemet kan XSL mallar användas för att 

definiera de fält som är viktiga för de olika kända loggarna. För att lätt kunna 

lägga till stöd för okända loggtyper behöver någon sorts XSL editor byggas 

in i applikationen där användaren själv kan välja vilka fält som ska komma 

med i den slutgiltiga rapporten och sedan spara den här informationen som 

en ny mall som senare laddas in automatiskt när applikationen upptäcker en 

logg av just den typen.  

Figur 5 visar en del av den XSL mall som används för de kända typerna av 

loggar som applikationen kan ta emot, d.v.s. Skype, Facebook och WLM. 

Mallen ser ut ungefär som en vanlig XML fil med några extra taggar som 

berättar för omvandlaren var informationen som söks finns.  
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Figur 5 Del av mall som används för att omvandla IEF loggar. 

Generering av PDF dokument 

För att lösa det tredje delproblemet, generering av pdf dokument, räknades 

först de bibliotek som krävde en licens bort. Det fanns ingen möjlighet att 

finansiera dessa och polisen såg helst att öppen källkod användes. De två 

bibliotek som återstod, iTextPDF och PDFSharp testades. Eftersom 

PDFSharp inte hade stöd för alla tänkbara språk bestämdes det att den äldre 

versionen av iTextPDF som hade öppen licens och var enkel att arbeta med 

skulle användas. 

Att skapa en pdf med iTextPDF gjordes på följande sätt: 

     //12     
     PdfPTable tb = new PdfPTable(3); 
     iTextSharp.text.Image JPEG = imagePath; 
     PdfPCell cellJPEG = new PdfPCell(JPEG, false); 
     cellJPEG.Border = iTextSharp.text.Rectangle.NO_BORDER; 
     tb.AddCell(cellJPEG); 
     XmlDocument xmlh = new XmlDocument(); 
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     xmlh.Load(projectFolder + projectFile); 
      
     //13 
     XmlNode xmlDoc = xmlh.SelectSingleNode("//dokument"); 
     Phrase p = new Phrase("Dokument:\n + xmlDoc.InnerText")); 
     PdfPCell dC = new PdfPCell(p); 
     dokumentCell.Border = iTextSharp.text.Rectangle.NO_BORDER; 
     tb.AddCell(dokumentCell); 

 

Först skapas en tabell som innehåller tre kolumner (12). Dessa kolumner 

fylls i med den information användaren angivit vid skapandet av projektet. 

Detta kan vara bl.a. en bild på myndighetslogotypen, namn på utredaren, 

diarienummer och version på dokumentet (13). Man talar även om för 

iTextPDF att man vill att just den här tabellen ska upprepa sig överst på 

varje sida (som ett sidhuvud) genom att ange att det är en "header". Detta 

bidrar med att varje sida får ett enhetligt utseende.  

     foreach (XmlNode node in messages) 
     { 
       //14 
       XmlNode nTo = node.SelectSingleNode("to"); 
       XmlNode nFrom = node.SelectSingleNode("from"); 
       XmlNode nDate = node.SelectSingleNode("date"); 
       XmlNode nTime = node.SelectSingleNode("time"); 
       XmlNode nMessage = node.SelectSingleNode("messagebody"); 
       XmlNode nID = node.SelectSingleNode("chatid"); 
       Phrase p = new Phrase(nFrom.InnerText));        
       PdfPCell cellFrom = new PdfPCell(p); 
       cellFrom.Padding = cellPadding.All; 
       cellFrom.Phrase.Font.Size = defaultFontSize; 
       cellFrom.BackgroundColor = color[colrIndex]; 
     }  

 

Nästa steg är att hämta ut all viktig information som man får ut i delproblem 

B, det vill säga den väsentliga data användaren vill att rapporten ska 

innehålla (14). Denna information hämtas ut ur XML-filen som vid det här 

steget innehåller all data rapporten ska innehålla. Det som händer då är att 

iTextPDF skapar en rad med lika många kolumner som XML-filen från 

delproblem B anger. Detta fortsätter tills hela XML filen har gåtts igenom. 

Här behöver man inte oroa sig för att något ska gå fel eftersom den XML-

filen som kommer in redan analyserats och anses ha rätt struktur. 

När allt är klart sparas det till en pdf med ett namn som användaren själv 

definierat vid skapandet av projektet. Den är då redo att skickas till 



24 

åklagaren för vidare utredning. Figur 6 visar ett exempel på hur en PDF 

genererad med Emfio ser ut när den öppnas i Adobe Reader.  

 

Figur 6 PDF genererad med Emfio öppen i Adobe Reader. 
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Resultat 

 

Under delen "Lösning" togs det upp att man kunde skapa en egen parser och 

det nämns att denna parser skulle vara betydligt snabbare än användningen 

av HTML Agility Pack. Detta är baserat på resultat från tester som utfördes 

tidigt i projektet. Testerna utfördes på en dator med en Intel® Core™ i7 

2630QM processor och 16GB minne.  

 Tid (ms) 

Rader i tabellen Egen parser/algoritm HTML Agility Pack 

10 000 47 426 

157 000 602 6444 

1 100 000  4200 - 
 

Tabell 1 - HAP klarar inte av att tolka loggar med en dryg miljon rader. 

 

Resultatet från det här testet (som visas i Tabell 1) visar att den egna parsern 

är upp till tio gånger snabbare än algoritmen som använder HTML Agility 

Pack som inte heller klarar att ladda in tabellen med en dryg miljon element. 

När det kommer till förvaltning och vidareutveckling var det extremt viktigt 

att det skulle vara lätt att ersätta en modul med en nyare version. Detta är 

något som uppnåtts genom att skapa en parser som är så generisk som 

möjligt och som bygger på XSL(T) mallar. Om någon av loggarna som 

applikationen får in skulle ändras kommer endast den externa mallen behöva 

ändras.  

Applikationen innehåller ingen editor för att lätt ändra i XSL mallar. 

Behöver användaren lägga till stöd för en hittills okänd loggtyp måste han 

eller hon manuellt ändra i XSL filen med en textredigerare. Det gör 

användaren genom att öppna mallen, kolla på strukturen för de existerande 

loggtyperna och göra samma sak för den nya.  

Rapporten som i slutändan genereras från de loggar användaren laddat in i 

applikationen ser ut som i Figur 6. Tabellen i rapporten innehåller ett fält var 

för avsändare, mottagare, datum, tid meddelande och ett för noteringar där 

anteckningar om varför meddelandet är viktigt eller en översättning av 

meddelandet kan göras. 
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Tiden det tar att generera rapporten beror givetvis på hur stora loggarna är. 

Vi testade att generera loggarna var för sig tio gånger var och en för sig och 

tio gånger tillsammans och tog genomsnittstiden. En logg med en storlek på 

2,23 MB tog i genomsnitt 4592ms att generera medan en logg med storleken 

131 KB tog 368ms på sig att genereras. För en väldigt liten logg på endast 

14 KB tog det endast i genomsnitt 126ms. 

Om användaren valt att generera alla dessa tre loggar till en enda rapport var 

genomsnittstiden 4758ms. I fallet då användaren valt att generera en varsin 

rapport för dessa tre loggar men genererar dem samtidigt tar det 5033ms. 

Den genererade rapporten ska i slutändan följa polisens grafiska profil så 

mycket som möjligt. Detta är något som den inte riktigt gör i dagsläget.  

Alla loggar som kommer in i applikationen ser korrekta ut och följer en röd 

tråd förutom de Skype-loggar genererade med IEF. 

Ett av målen som ställdes var att det skulle finnas tillförlitlighet. Detta har 

uppfyllts till en vis mån. Det kan fortfarande uppstå mindre fel på de loggar 

vars parser/mall inte optimeras till hundra procent. 

När användaren kör applikationen är det viktigt att de själva kan fylla i viktig 

information. Det kan vara t.ex. myndighetstillhörighet, namn och mer därtill. 

Detta löstes genom att ge användaren möjlighet att skapa ett projekt.  

 

Figur 7 Användargränssnittet för Emfio (Första sidan). 
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Figur 7 visar hur den första "sidan" av Emfio ser ut. Användaren kan välja 

att antingen skapa ett nytt projekt eller ladda in ett existerande projekt till 

applikationen. Efter att ett projekt laddats öppnas det på en ny flik så att 

användaren kan ha flera projekt öppna samtidigt. Figur 8 visar det fönster 

som används vid skapandet av ett projekt medan Figur 9 visar Emfio med ett 

öppnat projekt.  

När ett nytt projektet skapas får användaren fylla i all den viktiga 

informationen för att sedan välja vilka loggar som ska bearbetas fönstret som 

visas är det som Figur 8 visar.  

 

Figur 8 Fönstret som visas när ett nytt projekt skapas i Emfio. 

  



28 

Analys av resultat 

Även om den egna parsern är väldigt mycket snabbare och därför kan tyckas 

bättre anser vi att den tid det tar att generera en rapport ändå inte påverkar 

upplevelsen av applikationen. Eftersom algoritmen som använder HTML 

Agility Pack är enklare att underhålla och utveckla anser vi att det var 

smartast att använda. 

Om man ser på resultatet från tidtagningen på rapportgenereringen och 

samtidigt på kravet att genereringen av en rapport helst inte skulle ta över tio 

sekunder utan att ge någon sorts återkoppling anser vi att det här resultatet är 

mycket bra. 

Anledningen till att polisens grafiska profil inte anses ha följts till fullo beror 

på att när avstånden i sidhuvudet inte anpassats för att få den önskade 

precisionen men är något som förhoppningsvis kommer kunna åtgärdas.  

Att resultatet från Skype-loggarna ser lite annorlunda ut beror på att själva 

strukturen är densamma som för de andra loggarna men det framgår inte 

alltid helt tydligt vem som är avsändare och vem som är mottagare. 

Anledningen till att tillförlitligheten inte är hundra procent i den slutgiltiga 

rapporten beror på att loggarna som kommer in inte är helt fullständiga. 

Ibland saknas det en bokstav i slutet av meningar. Det beror antagligen på att 

på att programmen som användas för extrahering av de ursprungliga 

loggarna inte har fullt stöd för de olika teckenkodningarna. Om man bara 

kollar på de loggar som läses in i vår applikation så tolkar applikationen de 

teckenkodningar den hittills stött på och resultaten är mycket bra.  
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Figur 9 Emfio med ett öppnat projekt. 

Figur 9 visar Emfio med ett öppet projekt. Alla filer som är tolkade och 

omvandlade till XML visas i listan och användaren kan välja att lägga till 

nya filer eller en hel mapp. Användaren kan också välja om alla filer ska 

genereras som en gemensam rapport eller var för sig och om den ska 

innehålla noteringsfält eller inte.   
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Slutsats  

 

Målet med det här projektet var att skapa en applikation som kunde ta in 

loggar framtagna med hjälp av bl.a. IEF för att sedan renskriva dem till ett 

PDF dokument som följer polisens grafiska profil. Det skulle skapas olika 

moduler som var lätta att byta ut samt underhålla. Detta är något som vi och 

även polisen anser att vi lyckats ganska bra med. Applikationen som skapats 

kan ta in alla typer av loggar från IEF och förstår själv vilka fält som finns 

samt vilka som är viktiga.  

För att applikationen skulle fungera så smidigt som möjligt men samtidigt 

vara lätt att underhållas skulle tre moduler skapas. Dessa tre moduler var för 

att hantera loggar ifrån Skype, IEF och Windows Live Messenger. I dagens 

läge är alla moduler förutom den för Skype utvecklade och klara att 

användas. Anledningen till att modulen för Skype inte är färdig är bl.a. för 

att de loggar som kommer ifrån Parabens Chat Examiner och 

SkypeLogView är mycket svårare att tolka. 

Något som alla moduler behöver göra för att fungera är att extrahera data ur 

tabeller. Att använda HTML Agility Pack för att lösa den här uppgiften har 

fungerat mycket bra. Just nu finns bara en algoritm som extraherar data där 

tabellhuvudena ligger horisontellt, vilket de gör i de loggar polisen just nu 

får ut. Då polisen inte tror att de kommer börja använda något annat program 

som strukturerar loggar på ett annat sätt har det varit just horisontella tabeller 

som prioriterats. 

Efter att all data har extraherats från en logg sparas all information till en ny 

extern XML fil. På så sätt behöver inte användaren göra om allt från början 

om informationen skulle behöva användas vid en senare tidpunkt. Det är den 

här XML filen som skapats som tillsammans med hjälp av en XSL mall i 

slutändan producerar ett nytt XML dokument som är redo att bli en rapport. 

Det är XSL mallens uppgift att tala om vilka fält som ska användas i den 

slutgiltiga rapporten. Att bygga ut applikationen för att få med mer eller 

mindre information i rapporten kan göras genom att lägga till/ta bort en eller 

ett par rader kod i XSL filen. Det här bidrar till att det blir mycket enkelt för 

användaren att ändra applikationens beteende. Det var tänkt att det skulle 

skapas en editor för XSL filen men en sådan har inte hunnit utvecklas.  
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När den externa XML filen kombinerats tillsammans med XSL mallen 

skapas ytterligare ett XML dokument. Det här dokumentet innehåller precis 

de fälten och den data utredaren finner viktig. Utifrån denna XML fil kan 

sedan en PDF rapport som följer polisens grafiska profil genereras.  

De mål kravspecifikationen från polisen tar upp har uppfyllts och när polisen 

fått se demonstrationer av vad applikationen kan göra har de tyckt att den 

varit mycket lovande. Snart kommer applikationen förhoppningsvis kunna 

släppas till dem så att de kan testa och ge feedback på den. 

Applikationen befinner sig just nu i ett ganska tidigt stadium men fungerar 

redan relativt bra och ger bra resultat. Utveckling kommer ske av oss 

åtminstone till juni 2012 och därefter tar polisen över och underhåller 

applikationen om det skulle behövas. 

 

 

 

 

  



33 

Framtida arbeten  

 

De saker som kommer att behövas lägga till i applikationen är bl.a. stöd för 

de loggarna som inte följer någon riktig struktur och loggar som lägger 

tabellhuvudena vertikalt. Användargränssnittet är inte helt optimerat ännu 

och är något som kommer förbättras tills polisen känner att det är perfekt 

eller tillräckligt bra. 

Trots att applikationen bara är tänkt att användas på polisens slutna nät som 

saknar internetåtkomst har en funktion som kräver internet diskuterats. 

Funktionen går ut på att hämta viss information från internet (T.ex. vilket 

namn ett visst profil-id på Facebook tillhör). Det är dock något som endast 

kommer implementeras om alla andra mål hunnit bli uppfyllda. 

Om möjligt skulle det vara bra att utveckla ett eget bibliotek som mer eller 

mindre gör samma sak som HTML Agility Pack eftersom det minskar 

externa beroenden och skulle antagligen minska exekveringstiden. Samma 

sak gäller för biblioteket som genererar PDF rapporten. 

Just nu finns det bara stöd för Skype genom de loggar som genereras av IEF. 

Polisen har uttryckt önskemål om en funktion som gör att applikationen själv 

kan läsa in de databasfiler Skype sparar sin data i. Applikationen skulle 

sedan extrahera data från dessa databaser och använda den på samma sätt 

som den data applikationen i dagsläget får från IEF. Det här är något vi 

börjat experimentera med men fungerar ännu inte tillräckligt bra för att 

byggas in i applikationen. 

En sista sak som kan vara bra är att göra en editor för XSL filen där 

användaren lätt kan se vilka fält som tas med, hur de struktureras och hur 

rapporten kommer se ut efter generering. Just nu är detta något användaren 

behöver göra manuellt genom att ändra i filen med en vanlig textredigerare 

(t.ex. notepad/anteckningar i Windows).  
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