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Sammanfattning 

Företaget Secorum AB har utvecklat verktyget LogFilter för att minska exponering av känsliga 

uppgifter i loggfiler. Verktyget styrs idag genom konfigurationsfiler vilket kräver bred kunskap 

inom produkten vid användning. För att öka kundkretsen behöver Secorum ett 

användargränssnitt som tydligt visar effektiviteten av programmet i form av ett webbaserat 

gränssnitt. 

I denna uppsats beskrivs projektet LogFilterUI vars huvudsakliga uppgift är att skapa ett 

användarvänligt webbgränssnitt som visar funktionerna i LogFilter. 

Projektet har resulterat i ett enkelsidigt webbgränssnitt skrivet enligt ramverken React och 

Redux med syfte att illustrativt demonstrera potentialen av LogFilter där en användare enkelt 

kan se hur valda regler filtrerar en specifik loggfil. 
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Abstract 

The Swedish company Secorum AB has developed the tool LogFilter to reduce the exposure of 

sensitive information within log files. The tool is currently being controlled by configuration 

files which complicate the usability for the regular users. For continued growth, Secorum are 

in need of a user friendly web interface to show new users the potential functions of LogFilter. 

This dissertation describes the project LogFilterUI whose primary objective is to create a user-

friendly web interface that shows the main features of LogFilter. 

The project resulted in a single-page web application written with the React and Redux 

frameworks with the main purpose of illustrating the potential of LogFilter. The application is 

now more user-friendly and a user can easily follow how implemented rules are applied to the 

log files.  
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1 Introduktion 

I takt med att större och mer komplexa system skapas så ökar risken för att fel i systemen 

inträffar. För att analysera och upptäcka de fel som inträffar behöver systemens loggfiler1 [1] 

analyseras. Det finns många företag som utvecklar produkter för att skapa loggar, och dessa  

tillhandahåller även support för analysering av data som skapas i dessa loggar. 

För att en extern analys ska få utföras krävs det oftast att den sekretessbelagda informationen 

tas bort från loggarna innan de skickas iväg. Att manuellt rensa loggarna från sekretessbelagd 

information är tidkrävande och kräver stora resurser inom företaget. Vid stora loggar är även 

risken väldigt stor att delar av den sekretessbelagda informationen finns kvar. För att snabbare 

och enklare rensa loggar från sekretessbelagd information har Secorum AB [2] utvecklat 

produkten LogFilter. LogFilter är en Javabaserad filtreringsmotor som används för att filtrera 

bort oönskade delar av en vald loggfil genom att ersätta den sekretessbelagda informationen 

med nya värden [3].  

För att underlätta användningen av LogFilter vill Secorum utveckla ett mer användarvänligt 

gränssnitt där användare visuellt kan generera egna regelsamlingar som filtrerar en vald loggfil. 

Denna uppsats handlar om projektet LogFilterUI som är det webbgränssnitt som utvecklats för 

att hantera denna funktion. 

  

                                                 
1 kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn. 
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1.1 Syfte 

Nuvarande version av LogFilter  styrs av konfigurationsfiler2 [4]. I konfigurationsfilerna skapas 

en regelsamling som beskriver vilka värden av en loggfil som ska ersättas och till vad. När 

LogFilter körs på den valda loggfilen tillsammans med regelsamlingen kommer en filtrerad fil 

att skapas som inte längre innehåller känslig information. 

Syftet med projektet är att istället för att använda sig av komplicerade konfigurationsfiler ska 

en användare kunna välja dessa regler från en lista. De regler som väljs kommer sedan att skapa 

den regelsamlingen som normalt finns i konfigurationsfilen. Regelsamlingen anropar 

LogFilters ”representational state transfer” (REST) - application programming interface (API) 

[6] som returnerar den filtrerade filen direkt till gränssnittet. I gränssnittet kan användaren 

kontrollera att filtreringen utförts korrekt genom att kontrollera eventuella förändringar mellan 

original- och filtrerad fil, se Figur 1. 

 

Figur 1 - LogFilterUI's syfte och funktion 

   

                                                 
2 Fil som specificerar parametrar och inställningar för programmet innan exekvering. 

Loggfil 

+ USB-rotnav (hub) 

| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x1D2D 

| Matching Device ID: usb\root_hub20 

| Service: usbhub 
|  

+-+ Generic USB Hub 

| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0024 

| | Location: Port_#0001.Hub_#0001 
| | Matching Device ID: usb\class_09 

| | Service: usbhub 

 

---------------- 
Gameport Devices 

---------------- 

 

------------ 
PS/2 Devices 

------------ 

+ HID Keyboard Device 

| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC232 
| Matching Device I 

 

Loggfil 

+ USB-rotnav (hub) 

| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x1D2D 

| Matching Device ID: usb\root_hub20 

| Service: usbhub 
|  

+-+ Generic USB Hub 

| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0024 

| | Location: Port_#0001.Hub_#0001 
| | Matching Device ID: usb\class_09 

| | Service: usbhub 

 

---------------- 
Gameport Devices 

---------------- 

 

------------ 
PS/2 Devices 

------------ 

+ HID Keyboard Device 

| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC232 
| Matching Device I 

Regelsamling 

Regler 

IPv4 

IPv6 

Personnummer 

Datum 

Originalfil  Valda regler 

Filtrerad loggfil 

Regelsamlingen 

filtrerar originalfilen 
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1.2 Disposition 

Kapitel 1 – Introduktion 

Kapitlet innehåller en kortare introduktion till projektet. 

Kapitel 2 – Bakgrund 

I detta kapitel ges en detaljerad beskrivning av LogFilter och de tekniker och verktyg som 

används inom projektet. Kapitlet innehåller även en översikt av projektets olika delar samt en 

problemformulering enligt Bilaga 1 – Kravspecifikation som ligger till grund för projektet. 

Kapitel 3 – Uppbyggnad och arkitektur 

Detta kapitel beskriver applikationens uppbyggnad och hur arkitekturen Redux skiljer sig från 

en MVC styrd webbapplikation.  

Kapitel 4 – Design 

I detta kapitel beskrivs gränssnittets design och hur applikationen har utformats för att skapa ett 

användarvänligt gränssnitt. 

Kapitel 5 – Implementation 

Detta kapitel beskriver hur uppbyggnaden och designen av projektet har implementerats. 

Viktiga beståndsdelar och komponenter beskrivs med djupare förklaringar och kodexempel. 

Kapitel 6 – Resultat  

Detta kapitel innehåller en beskrivning av projektets slutresultat, framförallt utifrån de punkter 

som finns i uppdragsgivarens kravspecifikation. Kapitlet innehåller även en kortare utvärdering 

av  de tekniker och verktyg som används i projektet. 

Kapitel 7 – Utvärdering av projektet 

Kapitlet innehåller en utvärdering av projektets helhet. I utvärdering beskrivs bland annat 

tidsåtgång, lärdomar och  kravspecifikation samt hur kundkontakt och arbetsmiljön påverkats 

av distansen från uppdragsgivaren. Kapitlet fortsätter med en beskrivning av projektets framtid 

och de möjligheter som finns för att vidareutveckla LogFilterUI. Kapitlet avslutas med en 

slutsats för hela projektet.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel ges en bakgrundsbeskrivning av projektet LogFilterUI. I bakgrunden beskrivs 

varför verktyget utvecklades med en övergripande beskrivning av projektets gränssnitt. I avsnitt 

2.4 beskrivs de tekniker och verktyg som använts i projektet för att uppnå kravspecifikationen. 

2.1 LogFilter 

LogFilter  är ett program som kan användas som hjälpmedel för att minska exponeringen av 

känslig och sekretessbelagd information genom att pseudonymisera3 skarp loggdata. LogFilter 

är uppbyggt som ett ramverk som företag och organisationer kan använda sig av för att byta ut 

känslig information från en eller flera loggfiler. Med hjälp av fördefinierade eller egenskrivna 

regler kan en användare filtrera bort denna information. De nya loggfilerna som skapas har en 

lägre sekretessnivå och kan därför granskas av en extern part eller användas för skapande av 

testdata. När den nya loggfilen har genererats skapas en översättningstabell över de ändrade 

attributen som senare kan användas för att återställa olika delmängder av originalfilen (Figur 2 

- LogFilter skapar filtrerade loggar från en fil och konfigurerade regler). 

 

Figur 2 - LogFilter skapar filtrerade loggar från en fil och konfigurerade regler 

2.1.1 Regler 

De regler som kan användas av LogFilter är antingen skapade med hjälp av översättningslistor 

eller reguljära uttryck4. I huvudsak används reguljära uttryck för att definiera regler eftersom 

dessa lättare kan fånga in en större mängd av möjliga inmatningar. Även användardefinierade 

översättningslistor kan användas för översättning av ord genom att tilldela vissa ord ett 

fördefinierat nytt värde (Ord = Nytt ord). För att beskriva komplex logik kan flera olika regler 

                                                 
3 Ersätter valt värde med en pseudonym.  
4 Notation för att beskriva strängar enligt särskilda syntaxregler.  
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kedjas samman där en regel körs åt gången, vilket gör att en regel kan vara beroende av att en 

annan regel utförts tidigare. För att minska antalet falska positiva5 träffar med de reguljära 

uttrycken används ofta även omgivningen för att beskriva i vilket sammanhang ett reguljärt 

uttryck existerar. Genom användningen av uttryckets omgivning minimerar risken för falska 

träffar, exempelvis att ett klockslag tolkas som en koordinat. 

2.1.2 Analyserbarhet 

För att de nya loggfilerna ska behålla sin analyserbarhet6 är det viktigt att formatet på de nya 

attributen överensstämmer med originalfilerna, exempelvis bör ett personnummer av typen 

”ååååmmdd-xxxx” behålla samma syntax. Skulle formatet inte vara detsamma som i originalet 

kan loggarna inte användas av vanliga verktyg för att hitta oegentligheter. Viktigt att tänka på 

är dock att det nya värdet inte motsvarar en annan person, eftersom detta fortfarande räknas 

som en personuppgift [10]. Den nya personuppgiften som används kan då tillhöra en person 

som inte alls är medveten om att dess personuppgifter behandlas. Problemet kan enkelt lösas 

genom att generera falska personnummer eller personnummer från tex 1500 talet som inte kan 

knytas till en nu levande person. 

2.2 Problemformulering 

I nuvarande version av LogFilter styrs verktyget av olika konfigurationsfiler där en användare 

får konfigurera de regler som ska exekveras på den valda loggfilen. För att underlätta 

användningen förståelsen för funktionerna i LogFilter vill Secorum skapa ett grafiskt gränssnitt. 

Med hjälp av det nya gränssnittet ska en användare kunna välja fördefinierade och skapade 

regler i form av reguljära uttryck direkt i gränssnittet. Dessa regler ska sedan väljas för att kunna 

påverka loggfilen och se resultatet direkt när de skapas. Samtliga funktioner som finns i 

nuvarande version av LogFilter ska finnas med i gränssnittet, som till exempel egenskapade- 

och kedjade regler.   

Nuvarande version av LogFilter körs genom olika konfigurationsfiler vilket gör att programmet 

blir mer komplext. Däremot är verktyget väldigt snabbt och effektivt eftersom ingen 

processorkraft krävs för att visualisera resultatet eller verktyget. Det huvudsakliga målet med 

projektet är att en ny användare lättare ska förstå de funktioner som finns i LogFilter och hur 

                                                 
5 Ger ett positivt svar när det egentliga svaret var negativt. 
6 Loggfilens möjlighet till analys efter en filtrering. 
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de fungerar, samt göra det lättare att testa nyskapade regler och direkt se hur de påverkar en 

delmängd av loggdata.  

2.3 Gränssnittet 

Huvudsyftet med projektet är att skapa ett användarvänligt gränssnitt som kommunicerar med 

LogFilters API för regelgenerering. Det grafiska gränssnittet ska förenkla användandet av 

LogFilter och öka förståelsen för nya användare. För att undvika installationer av gränssnittet 

har uppdragsgivaren begärt att projektet resulterar i en webbapplikation som kan köras i en 

webbläsare såsom Internet Explorer, Firefox, Chrome eller motsvarande. 

De grundläggande funktionerna i projektet är att en användare av webbgränssnittet kan ersätta 

värden i en loggfil genom att konfigurera olika regler som ersätter utvalda delar av en loggfil. 

Resultatet från webbgränssnittet visar sedan en filterarad loggfil där känsliga värden har ersatts 

med nya, icke känsliga värden. Samtliga regler som konfigurerats exekverar sedan i turordning 

för att möjliggöra användandet av kedjade regler. 

Till projektet bifogades även en skiss (Figur 3) som motsvarar en målbild av den slutgiltiga 

designen för projektet.  
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Figur 3 - Projektets målbild 

2.4 Tekniker  

Följande avsnitt beskriver de tekniker som har används inom projektet. Början av avsnittet 

beskriver React [13] och Redux [14], de viktigaste delarna av projektet. Vidare beskrivs de 

standarder och tekniker som används för att bygga ihop projektet till en webbapplikation. 

Avsnittet avslutas sedan med en beskrivning över de verktyg som används för att genomföra 

projektet.  

2.4.1 Redux 

Redux är ett JavaScript ramverk som förutspår ändringar av tillståndet för en javaScript-

applikation genom att tvinga fram restriktioner på var och hur applikationens tillstånd kan 

uppdateras [15]. Redux är inspirerat av Flux [16] men innehåller bara en delmängd av dess 

funktioner. Till skillnad från Flux så innehåller Redux hela applikationens tillstånd i ett 

komplett objekt som utökas likt en trädstruktur. I Flux delas tillståndet in i flera objekt som 

styrs av en Dispatcher [15]. 
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En Redux applikations tillstånd är endast läsbart och kan bara ändras vid händelsestyrda 

funktioner. Detta gör att tillståndet inte kan uppdateras direkt av andra komponenter eller 

serveranrop, istället måste varje ändring av applikationens tillståndsträd ske via händelser. 

Dessa funktioner kan enkelt loggas vid behov av testning eller debugging [17]. I kapitel 3 

kommer en djupare förklaring hur React och Redux används inom projektet. 

Enligt Bilaga 1 – Kravspecifikation, önskades Flux eller Redux användas för att utveckla 

gränssnittet. Redux valdes eftersom den till skillnad från Flux är mer kompakt och skapar en 

enklare kodstruktur för mindre projekt. 

2.4.2 React 

React är ett komponentbaserat javascript-bibliotek7 som används för att bygga snabba 

gränssnitt. React används för att bygga applikationer där data som används ändras under tid 

genom att återanvända komponenter från gränssnittet [19]. I projektet sköter React hanteringen 

av applikationens Document Object Model (DOM) [20]. 

En React komponent kan beskrivas som en tillståndsmaskin, där varje komponent består av en 

Javascript-funktion [21]. Komponentens tillstånd och egenskaper bestämmer komponentens 

input och kommer precis som en tillståndsmaskin alltid returnera samma resultat för en given 

input.  

För att effektivisera uppdateringen av applikationens DOM i en React applikation renderas bara 

HTML (HyperText Markup Language) koden för de komponenter som ändrats i applikationens 

tillstånd. När applikationens tillstånd förändras kommer därför bara de komponenterna med ett 

beroende till det nya tillståndet uppdateras för att skapa en ny vy av gränssnittet. Detta gör att 

React uppdaterar ändringar av applikationen väldigt snabbt och enkelt eftersom React sköter 

all manipulation av applikationens DOM automatiskt [22]. Mer information om hur React 

fungerar och hanterar applikationens DOM kommer i avsnitt 3.4. 

Genom att kombinera React med Redux kan tillstånd för applikationen lätt uppdateras. React 

hanterar applikationens vy och dess DOM medan applikationens tillståndsbehållare, i Redux 

hanterar och lagrar applikationens data [15]. 

                                                 
7 Ett bibliotek med fördefinierad JavaScriptkod. 
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2.4.3 REST 

REST är en förkortning för Representational State Transfer som bygger på ett tillståndslöst 

klient-server protokoll som till exempel HTTP. REST är arkitektur designad för 

nätverksapplikationer där simpel HTTP liknande struktur kan användas för att kommunicera 

mellan maskiner istället för komplexa protokoll och mekanismer, så som Remote Procedure 

Call (RPC) eller Simple Object Access Protocol (SOAP). REST tar upp mycket mindre 

bandbredd, vilket gör den mer anpassad för webben [23]. REST är dessutom även plattforms- 

och språkoberoende [24] samt använder sig av de grundläggande kommandon som finns i 

HTTP standarden: POST, GET, PUT och DELETE för att interagera med objekt. Samtliga 

resurser överför sedan gemensamt kommandon mellan server och klient [25]. 

2.4.4 Webpack 

Webpack är det verktyg som används för att strukturera källkoden för gränssnittet genom att 

paketera flera källfiler till mindre moduler [26]. 

2.4.5 PostgreSQL 

PostgreSQL är en Objekt-relations databas som baseras på en öppen källkod. PostgreSQL 

används tillsammans med Hibernate ORM (Object/Relational Mapping) [27] för att översätta 

Java klasser och datatyper i projektet till SQL tabeller och datatyper i databasen. Hibernate 

ORM är ett ramverk som använder sig av implementationen för en JPA (Java Persistence API) 

för att kartlägga den objektorienterade objektmodellen [28].  
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2.4.6 Node.js 

Node.js används för att enkelt bygga skalbara och snabba nätverksapplikationer som fungerar 

över flera plattformar [29]. Node.js använder sig av  asynkron händelsestyrning, vilket gör den 

effektiv och enkel för applikationer med låg processoranvändning [30]. Node.js gör det möjligt 

för utvecklare att skriva javascriptbaserade moduler och verktyg som kan användas inom flera 

projekt. Node.js ansvarar för att hantera och installera modulerna så att de kan användas i 

applikationen genom Node Package Manager (NPM), som är Node.js pakethanterare. NPM 

installerar paketen tillsammans med ett användbart gränssnitt som kan nås från applikationen 

[31]. 

I projektet används NPM för att hantera flera av de moduler som används. Den modul som 

använts mest är Material-UI som används för att importera designade React-komponenter till 

projektets gränssnitt. 

2.4.7 Gradle 

Gradle är ett program som automatiskt bygger ett system enligt principerna som används i 

Apache Ant [32] och Maven [33]. Gradle används för automatisk uppbyggnad och testning av 

projektet på ett mycket effektivt vis genom att kombinera smidigheten och styrkan hos Apache 

Ant tillsammans med beroendehanteringen som finns i Apache Maven [34]. 

2.5 Implementationsverktyg 

Denna del beskriver de implementations- och versionshanteringsverktyg som har används 

under utveckling av projektet LogFilterUI. 

2.5.1 Atom 

Atom [35] är en texteditor baserad på öppen källkod som även kan användas som en IDE 

(Integrated developer environment) [36]. Atom är utvecklad för att vara enkel att anpassa efter 

utvecklarens behov utan att använda sig av några konfigurationsfiler [35]. Atom valdes som 

IDE för projektet eftersom det fanns tidigare erfarenhet inom verktyget. Atom hade även stöd 

för kod skriven i ECMAScript 2015 [37], även kallad ES6 som är den senaste versionen av 

JavaScript, vilket underlättade utvecklingen av projektet.  
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2.5.2 Git och Bitbucket 

Git är ett versionshanteringsprogram som används inom stora och små projekt för att ändra och 

spåra ändringar som görs i projektet [38]. Under projektet har Git används för att enkelt spåra 

ändringar i projektet över tid. När ändringar gjordes i projektet sparades de lokalt och laddades 

senare upp manuellt till en Git server [39]. För att ladda upp ändringarna med Git till en server 

används ett webhotell anpassat för Git, Bitbucket [40]. När ändringarna laddats upp till 

Bitbucket kunde handledaren på Secorum gå igenom ändringarna och komma med feedback 

direkt efter varje steg i processen.   

2.6 Sammanfattning 

Detta kapitel har gett en bakgrundsbeskrivning till varför verktyget LogFilter utvecklades och 

hur det fungerar. För att skapa en bättre förståelse om uppdragets syfte har även 

problemformulering samt en kortare beskrivning av gränssnittet framförts. Efter beskrivningen 

av gränssnittet beskrivs också de tekniker och implementeringsverktyg som använts i projektet. 
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3 Uppbyggnad och arkitektur  

Projektet är uppbyggt enligt REST (se avsnitt 2.4.3) som är dagens standard för webbaserade 

API. Gränssnittet är uppbyggt på JavaScript-ramverket Fel! Hittar inte referenskälla. och dess 

komponenter är uppbyggda enligt ramverket React. Detta kapitel beskriver hur React och 

Redux samverkar för att hantera det aktuella tillståndet för en webbapplikation till skillnad från 

en MVC (Model-View-Controller) [41].  

3.1 Model-View-Controller 

En MVC är en arkitektur som används inom systemutveckling för att separera data (Model) 

från presentationen av data (View). Model innehåller information angående en applikations 

tillstånd medan View renderar8  informationen från Model för att skapa ett interaktivt gränssnitt. 

En MVC används ofta för webbapplikationer där en Controller bearbetar och accepterar 

händelser i applikationen för att uppdatera Model och View. Informationen i View innehåller 

oftast HTML kod som i sin tur hämtar dynamisk data från Model för att presentera en vy av 

gränssnittet [43].  

  

                                                 
8 https://sv.wikipedia.org/wiki/Rendering  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rendering
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3.2 Flux 

Under utvecklingen av sin webbplats tog Facebook fram en ny motsvarighet till en MVC vilket 

resulterade i arkitekturen Flux. Flux utvecklades för att hantera tillstånd och data för större 

applikationer eftersom arkitekturen för en MVC inte var skalbar för de stora datasamlingarna  

som finns inom Facebook [44]. I Figur 4 och Figur 5 nedan visas skillnaden i komplexitet 

mellan arkitekturerna Flux och MVC.  

Till skillnad från en MVC som oftast lagrar en modell av varje objekt så lagrar Flux hela eller 

större delar av applikationen i ett tillstånd, en så kallad Store. Fördelen med Flux-arkitekturen 

är att applikationens tillstånd (Stores) endast kan uppdateras via en händelse (Action) eftersom 

informationsflödet för applikationen är enkelriktad mellan samtliga komponenter. Enligt MVC-

arkitekturen kan däremot en vy eller en modell uppdatera en annan modell i applikationen vilket 

gör att större applikationer skapar beroenden som blir väldigt svåra att följa [45]. 

 

Figur 4 - MVC Arkitektur för hantering av applikationens tillstånd 

 

Figur 5 - Flux arkitektur för hantering av applikationens tillstånd    

Flux är en arkitektur och det finns många olika implementationer som bygger vidare på denna, 

varav den mest populära är Redux. Redux beskrivs som en tillståndsbehållare med förväntade 
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tillstånd, men till skillnad från Flux (som kan använda flera stores) så används bara en 

tillståndsbehållare (Store) som uppdateras direkt av applikationens händelser [46].  

3.3 Redux 

Redux är ett ramverk där ändringar av tillstånd kan liknas med Model-delen av en MVC. Likt 

en MVC hanterar Redux hela applikationens data och tillstånd, med en stor skillnad jämfört 

med andra JavaScriptramverk. Redux centrerar hela applikationens tillstånd i ett objekt i form 

av en trädstruktur [47]. Denna trädstruktur fungerar likt en Store, denna trädstruktur brukar 

kallas för applikationens tillståndsbehållare. Denna tillståndsbehållare kommer i denna uppsats 

kallas för applikationens tillstånd som beskrivs närmare i avsnitt 5.2.  

3.3.1 Redux tillstånd 

Applikationens tillstånd är endast läsbart, och kan endast uppdateras vid en händelse (Action). 

En händelse kommer att starta applikationens Reducers (se avsnitt 5.2.3) som uppdaterar 

applikationens tillstånd beroende på händelsen enligt Figur 6. Detta motverkar nätverksanrop 

och anrop från vyn att skriva direkt till applikationens tillstånd. Samtliga ändringar av tillståndet 

sker sekventiellt i en strikt ordning för att minimera risken för kapplöpningseffekter [17].  

 

Figur 6 - Applikationens tillstånd är read-only vilket gör att den endast kan uppdateras via händelser 

3.4 React 

För att representera den data som finns i Redux tillstånd behöver den översättas till 

komponenter som en användare kan interagera med. Det finns flera olika ramverk som kan 

användas med Redux där samtliga motsvarar View i en MVC, som till exempel: React, Angular 

[48], Ember [49] och jQuery [50] [14]. Till detta projekt har React valts för detta ändamål 

eftersom det beskriver gränssnittet som en funktion av applikationens tillstånd. När Redux 

uppdaterar tillståndet vid en händelse kommer även gränssnittet att uppdateras eftersom det är 

en funktion av tillståndet [51].  

State
Action

(type, data)

New 
state
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Figur 7 - React abstraherar HTML-koden för att effektivt uppdatera applikationens DOM 

En React applikation är uppbyggt av komponenter likt en trädstruktur för att skapa en virtuell 

DOM. Trädstrukturen gör att applikationens komponenter får ett riktat flöde där varje 

komponent har är nästlade till komponenten ovanför (föräldranoden). En komponent kan därför 

aldrig påverka andra komponenter, istället skickas applikationens tillstånd ner via 

komponenterna vid behov enligt vänster halva i Figur 7 [52]. 

Fördelen med att använda React framför andra model-view mönster är effektiviseringen av 

DOM modifiering, vilket är den mest tids- och resurskrävande delen i en webbapplikation [53]. 

För att effektivisera modifiering abstraherar React HTML koden (höger halva av Figur 7), vilket 

medför att användaren aldrig behöver påverka HTML koden direkt. React fungerar istället som 

en mellanhand och använder inbyggda metoder för att avgöra vilka HTML-element som 

behöver uppdateras vid eventuella ändringar av applikationens tillstånd [54]. I Figur 7 

visualiseras de inbyggda metoderna i React som en ”mur” mellan applikationens komponenter 

och applikationens DOM. 
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3.5 React-Redux 

Redux är ansvarig för applikationens tillstånd medan React används för att representera 

gränssnittets vy som en funktion av tillståndet. Detta gör att React och Redux fungerar mycket 

bra tillsammans. Vid händelser i applikationen kommer Redux byta ut applikationens tillstånd 

vilket får React att uppdatera de påverkade komponenterna i gränssnittet. För att koppla 

samman React med kärnan i Redux används ramverket React-Redux [55] enligt Figur 8. Tanken 

med React och Redux är att separera applikationens smarta och enkla komponenter vilket 

beskrivs närmare i avsnitt 5.2.2.1.  

 

Figur 8 - React och Redux skapar tillsammans en fungerande applikation 

3.6 Sammanfattning 

Detta kapitel har beskrivit hur arkitekturen Flux ersätter den tidigare arkitekturen MVC för att 

utveckla webbaserade gränssnitt. Vidare beskrivs Redux som är den implementation av Flux 

som används i projektet för att hantera applikationens tillstånd och React som hanterar 

applikationens vyer.  
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4 Design  

I detta kapitel beskrivs designen av projektet LogFilterUI och designmässiga lösningar för att 

möta kravspecifikationen (Fel! Hittar inte referenskälla.). Kapitlet börjar med en beskrivning 

av det grafiska användargränssnittet och dess komponenter. För att få en bättre uppfattning över 

applikationens funktion beskrivs de regler som används för att filtrera loggfiler samt hur de 

hänger ihop med applikationens komponenter9. En kortare beskrivning finns också för de olika 

dialogerna som öppnas när en användare konfigurerar en regel. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning hur resultatet av filtreringen visualiseras för användaren.  

4.1 Användargränssnittet 

För att förbättra användarvänligheten av LogFilter används ett användargränssnitt i form av en 

webbapplikation. Webbapplikationen representeras av olika komponenter som uppdateras för 

att visualisera uppdateringar i gränssnittet.  

Den grundläggande funktionen för projektet LogFilterUI är att en användare kan filtrera en 

loggfil med hjälp av regler från LogFilters API. Reglerna från LogFilters API används för att 

hitta strängar och uttryck i en vald loggfil och ersätta dessa med nya värden.  

4.2 Regler 

LogFilter innehåller olika regelsamlingar för att manipulera en loggfil. Olika regler kan 

användas beroende på vilka strängar eller uttryck en användare vill ersätta. Reglerna används 

för att söka fram de ord som matchar regeluttrycket och ersätter dessa värden med ett nytt värde. 

För att hitta det eftersökta värdet som ska bytas ut används listor med nyckelord eller reguljära 

uttryck. 

  

                                                 
9 Objekt inom applikationen som har både en form och funktion som en användare kan interagera med. 
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4.2.1 Nyckelord 

För att ersätta specifika nyckelord i en text används en lista med fördefinierade värden. Som 

standard kommer alltid samma nyckelord få samma värde vid varje översättning följt av ett 

unikt serienummer. För att utföra ersättningen måste användaren lista samtliga nyckelord 

manuellt och välja det värde som ersättningen ska generera. För att använda sig av listor i 

LogFilterUI används en samling reguljära uttryck för att definiera varje nyckelord. I Figur 9 

visas ett exempel på hur en lista används för att översätta orden Secret och Report till formatet: 

{Word: $Snr}, där $Snr är en räknare som genererar serienumret för nyckelorden. 

 

Figur 9 – Värden ersätts i loggfilen med hjälp av en lista med nyckelord 

4.2.2 Reguljärt uttryck 

För att ersätta strängar och uttryck med hårt specificerade mönster och syntax är det ofta enklare 

att använda sig av reguljära uttryck. Ett reguljärt uttryck kan exempelvis användas för att hitta 

samtliga personnummer i en loggfil, utan att behöva lista alla möjliga fall. Det finns dock inget 

krav på hur generellt ett reguljärt uttryck måste vara, ett reguljärt uttryck kan även specificeras 

för att matcha ett specifikt ord eller tecken.  

4.3 Webbplatsens design 

Webbplatsens design har i huvudsak utgått från den skiss som skapades i kravspecifikationen 

(Figur 3). En användare kan skriva eller dra in en loggfil till gränssnittet för att sedan välja de 

regler som ska användas på den valda loggfilen. De regler som väljs konfigureras av användaren 

och exekveras när användaren startar filtreringen. Till skillnad från kravspecifikationen kan en 

användare även välja mellan tre olika vyer för att visualisera innehållet i loggfilen (Figur 17). 

Vyerna har skapats för att en användare lättare ska kunna följa hur filtreringen av loggfilen 

utförts. I Figur 10 visas hur gränssnittets vy ser ut efter att en loggfil laddats upp till 

applikationen. I figuren är fliken ”Loggfil” markerad vilket betyder att originalfilen är den som 

visas i loggfönstret.  

Nyckelord 

Secret 

Report 

Loggfil 

Secret: Top secret  

Hide keywords in 

this report! 

Loggfil 

{Word: 01}: Top {Word: 

02} 

Hide keywords in this  

{Word: 03}! 
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I detta kapitel kommer gränssnittets design och uppbyggnad beskrivas närmare för att ge en 

tydligare bild hur applikationen fungerar.  

 

Figur 10 - Vy över gränssnittet med en uppladdad loggfil 

4.4 Uppbyggnad 

Gränssnittet är uppbyggt av tre olika beståndsdelar där varje beståndsdel motsvarar en vy. Varje 

vy är en del av användargränssnittet som representeras av komponenter och data. Gränssnittet 

är uppbyggt enligt Redux arkitekturen vilket betyder att JavaScript-kod skickas direkt från 

server till klient vid sidhämtningen. Detta medför att applikationen vid varje händelse kan 

uppdatera en vy av gränssnittet istället för hela webbsidan [58]. Eftersom gränssnittet är 

uppbyggt med React-komponenter kommer all hantering av applikationens DOM skötas av 

React (se avsnitt 3.4 ovan). Detta gör att gränssnittets vy endast behöver uppdateras för de 

berörda beståndsdelarna i applikationen. 

Nedan följer en beskrivning över de tre beståndsdelarna Regler, Aktiva regler och Loggfönster 

samt hur de används inom applikationen för att förbättra användarvänligheten. 
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4.4.1 Regler 

 

När en användare startar applikationen möts de av en lista med fördefinierade regler (1 i Figur 

11). De fördefinierade reglerna i listan är skapade för att beskriva de regler som en användare 

kan välja för att ersätta olika värden i den valda loggfilen. ”Reguljära uttryck” är en generell 

regel som en användare själv kan konfigurera för att definiera egna regler. 

Genom att dra de regler som användaren vill konfigurera till nästa lista, Aktiva Regler (2 i Figur 

11), skapar användaren den regelsamling som kommer att filtrera loggfilen. 

4.4.2 Aktiva regler 

 

Figur 12 - Exempelkomponent av en aktiv regel 

För varje regel som väljs i gränssnittet skapas en ny komponent. Denna komponent motsvarar 

en aktiv regel som innehåller olika modifieringsalternativ. De olika modifieringsalternativen 

gör att varje aktiv regel kan konfigureras, testas eller tas bort vid behov. I Figur 12 syns ett 

exempel på hur en komponent för den aktiva regeln ”reguljärt uttryck” ser ut. I Figur 12 visas 

också de knappar som tillåter användaren konfigurera, testa eller ta bort en regel.  

1 2 

Figur 11 - Applikationens fördefinierade och aktiva regler. 1: Regler, 2: Aktiva regler 
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4.4.2.1 Indexering av aktiva regler 

Samtliga komponenter i listan med aktiva regler kan sorteras genom att flyttas i den ordning 

som användaren vill att programmet ska exekvera. Reglerna kommer att exekvera i turordning 

vilket ofta är användbart eftersom regler kan vara beroende av att tidigare regler redan har 

utförts på loggfilen. Reglerna sorteras efter de index som anges i Figur 13. 

 

Figur 13 - Indexering av aktiva regler 

I Figur 13 syns en samling aktiva regler där vissa regler är av samma typ och har därför samma 

namn. Eftersom de aktiva reglerna endast beskriver den typ av regel som används måste varje 

regel konfigureras. Detta för att kunna matcha en specifik sträng eller uttryck inuti loggfilen via 

LogFilters REST-API. I konfigureringen kan även namnet som beskriver regeln ändras för att 

bättre beskriva och skilja olika regler åt. I exemplet från Figur 14 ersätts samtliga strängar och 

delsträngar med ordet ”Safari” till ordet ”Webbläsare”.  

 
Figur 14 - Dialog för att konfigurera en regel av typen Reguljärt uttryck.  

1 

6 

3 2 

4 5 
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För varje regeltyp finns ett antal parametrar som måste konfigureras för att kommunicera med 

LogFilters API. Generellt för att regler i LogFilterUI är att ett unikt namn kan sättas vid 

konfigureringen för att skilja flera instanser av samma typ åt. Nedan följer en lista för övriga 

parametrar som tillhör en regel samt en kort beskrivning om varje parameter. 

4.4.2.2 Reguljära uttryck 

Listan nedan innehåller de parametrar som behöver konfigureras för regler av typen ”Reguljära 

uttryck”. Denna regel kan användas som en generell regel om ingen av de fördefinierade 

reglerna passar användarens behov.  

 Reguljärt uttryck: Den sträng eller uttryck som ska ersättas i loggfilen skrivet som ett 

reguljärt uttryck.  

 Ersättningstext: Nya ersättningsvärdet för den matchade strängen. 

4.4.2.3 Personnummer 

Listan nedan specificerar de parametrar som används för att konfigurera regler av typen 

”Personnummer”. ”Personnummer” kan även användas för att tolka organisationsnummer eller 

samordningsnummer men kan endast ersätta personnummer till giltiga datum. Eftersom ett 

personnummers format kan variera finns det en funktion som behåller tidigare format eller 

ändrar alla personnummer till ett nytt format. 

 Ersättningsvärde: Ersättningsvärdet kan väljas från ett startnummer eller inom ett 

intervall av personnummer. 

o Startvärde: Startvärdet för det nya personnumret som skrivs i formatet 

yyyyMMddxxxx. 

o Intervall: Slumpar fram ett personnummer inom ett valt intervall. 

 Format: Användaren kan välja vilket format det ersatta värdet ska få med hjälp av en 

lista av alternativen: 

o yyyyMMdd-xxxx 

o yyyyMMddxxxx 

o yyMMdd-xxxx 

o yyMMddxxxx 

o ”Behåll format från originalfilen” 
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4.4.2.4 IPv4 och IPv6 adresser 

Listan nedan specificerar de parametrar som används för att konfigurera regler av typen IPv4 

adresser och IPv6 adresser. För att minska risken för falska träffar är groupNumber och 

surrounding fördefinierade för dessa regler, vilka kan ändras vid behov.  

 Subnät: Definierar det subnät10 som ska användas vid slumpmässig generering av nya 

ersättningsadresser.  

 Filtrera endast:  En kommaseparerad lista över de subnät som ska filtreras, tex filtrera 

endast IP-adresser inom det interna subnätet. 

 Filtrera ej: En kommaseparerad lista över de subnät som ej ska ersättas. 

4.4.2.5 Datum 

Listan nedan specificerar de parametrar som används för att konfigurera regler av typen 

”Datum”. Precis som med IP-adresser är groupNumber och surrounding fördefinierade för att 

minska risken för falska positiva träffar, vilka kan ändras eller tas bort vid behov. 

 Ersättningsintervall: Bestämmer vilket intervall ersättningsvärdet ska slumpas från. 

 Format: Det nya formatet som ska användas vid ersättning av datum: 

o yy-mm-dd 

o yyyy-mm-dd 

4.4.2.6 Test Rule 

När en regel har konfigurerats kan regeln testas separat genom att användaren trycker på ikonen 

”Test rule” enligt Figur 15. Denna funktion är skapad för att ge användaren möjlighet att testa 

varje regel separat, vilket ofta är önskvärt direkt efter en konfigurering för att kontrollera om 

regeln fungerar som tänkt. Det är också viktigt att kunna testa regler separat vid felsökning och 

testning av kedjade regler.  

 

 

                                                 
10 Särskild sekvens av IP-adresser i ett nätverk. 
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Figur 15 - En enskild regel kan testas genom att användaren trycker på "test rule" 

När en användare har konfigurerat alla aktiva regler från regelsamlingen kan en full filtrering 

göras på loggfilen enligt Figur 16. Regelsamlingen exekverar sekventiellt hela regelsamlingen 

enligt Figur 13 - Indexering av aktiva regler), och returnerar den filtrerade loggfilen till 

gränssnittets vy – Loggfönstret, som kan ses i Figur 17.  

 

 

Figur 16 – Originalfilen ersätter värden med hjälp av regelsamlingen 

4.4.3 Loggfönstret 

Vyn över loggfönstret är uppdelad i tre flikar som visar originalloggfilen, filtrerade loggfilen 

samt en differens mellan filerna (se Figur 17). De tre flikarna används för att ge användaren 

möjlighet att följa hur applikationens regler påverkar den uppladdade loggfilen 

(originalloggfilen).  Applikationens tillstånd för originalloggfilen uppdateras varje gång en 

användare uppdaterar textfilen i fliken Loggfil. För att ändra eller uppdatera originalloggfilen 

kan inmatning ske manuellt eller genom att en textbaserad fil dras till loggfönstrets textruta.  

 
Figur 17 - Loggfönstret 

  

Originalfil: 
Text före översättning Active Rules 

Ny fil: 
Text efter översättning 
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4.4.3.1 Differens mellan filer 

Ett önskemål i kravspecifikationen var att gränssnittet skulle innehålla en vy som visade 

differensen mellan originalfilen och slutresultatet. Eftersom de vanligaste uttrycken som ersätts 

är ord eller strängar visas differensen mellan de båda filerna på hela ord. För att visa dessa 

ändringar skapades fliken Diff som rödmarkerar de utbytta värdena och grönmarkerar de nya 

värdena enligt Figur 18.  

 

Figur 18 - Diff markerar skillnaden av ord mellan filerna 

4.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har design och uppbyggnad av projektet LogFilterUI beskrivits. Här beskrivs hur 

applikationens komponenter ser ut, används och hänger ihop för att bilda den kompletta 

prototypen. Kapitlet ger en ingående förklaring hur applikationens regler kan konfigureras för 

att bilda regelsamlingen som används vid filtrering av en loggfil. I slutet av kapitlet beskrivs 

loggfönstret där användaren kan se och spåra resultatet av en filtrering.  

 

  

Active Rules 
Originalfil: 
Text före översättning 

Ny fil: 
Text efter översättning 

Diff: 
Text före efter översättning 
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5 Implementation  

Detta kapitel beskriver detaljer angående implementationen av LogFilterUI. Kapitlet beskriver 

informationsflödet för en Redux-applikation samt hur Redux fungerar tillsammans med React 

och dess olika beståndsdelar. Senare i kapitlet beskrivs en händelses livscykel, vilket är en 

viktig del i applikationens flöde. Ett exempel på applikationens flöde presenteras i slutet av 

kapitlet tillsammans med en djupare beskrivning angående de komponenter och lösningar som 

användes vid utvecklandet av LogFilterUI. 

5.1 Informationsflöde 

Figur 19 visar ett exempel på applikationens informationsflöde för en React-Redux applikation 

då en användare klickar på en React komponent. Informationsflödet startas vid alla typer av 

händelser och beroende på händelsens typ kommer olika tillstånd för applikationen att 

uppdateras. Eftersom applikationen inte kan skriva direkt till tillståndsbehållaren (se avsnitt 

3.3) måste tillståndet uppdateras via händelser i applikationen.  

  

Action Creators Tillståndsbehållare Reducerare 

Komponenter 

Figur 19 - Informationsflöde för React-Redux applikationer 

onClick 

Händelse Tidigare tillstånd + händelse 

Nytt tillstånd 

Tillstånd 
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5.2 Uppbyggnad 

Projektet består av en tillståndsbehållare som beskriver hela applikationens tillstånd. 

Applikationens tillstånd innehåller en beskrivning av varje komponent och dess data vid varje 

givet tillfälle för applikationen. För att uppdatera applikationens tillstånd används olika 

funktioner, så kallade Reducers (reducerare) för att byta ut det tidigare tillståndet vid händelser 

i applikationen [60].  

För att hantera informationsflödet i applikationens tillståndsbehållare delas applikationen upp i 

tre olika klasser: komponenter, händelsehanterare och reducerare. Nedan följer en detaljerad 

beskrivning av dessa klasser. 

5.2.1 Komponenter 

Applikationens komponenter är ansvariga för att generera den aktuella vyn för applikationen 

och skapa ett gränssnitt som en användare kan interagera med. I projektet används React för att 

hantera komponenterna och uppdatera applikationens DOM vid uppdateringar i tillståndet. 

Applikationen består av två olika typer av komponenter, smarta- eller enkla komponenter. Det 

som skiljer en smart komponent från en enkel komponent är dess koppling till applikationens 

tillstånd. Eftersom de smarta komponenterna är kopplade till applikationens tillstånd kan de 

ändra utseendet av applikationens vy beroende av det aktuella tillståndet. I projektet kallas de 

smarta komponenterna för Containers och de övriga komponenterna för Components [61]. 

5.2.1.1 Components 

De enkla komponenterna, Components beskriver applikationens design och saknar en direkt 

koppling till applikationens tillstånd. Dessa komponenter har därför inga direkta beroenden till 

andra delar av applikationen. Components är endast en React-komponent och har ingen 

kännedom om tillståndet i Redux (applikationens tillstånd). React-komponenter läser och 

uppdaterar endast data genom att ta emot och returnera olika egenskaper för komponenten, 

vilka refereras som applikationens ”props” (properties) [61]. 

  



28 

 

5.2.1.2 Containers 

Smarta komponenter det vill säga, de komponenterna med en direkt koppling till applikationens 

tillstånd kallas för Containers. Dessa komponenter är ansvariga för applikationens funktion. 

Anledningen till att de kallas Containers är eftersom de ofta innehåller ett flertal enkla 

komponenter (Components). Användningen av Containers och Components görs för att 

separera applikationens logik och design. En smart komponent kan läsa från applikationens 

tillstånd och uppdatera tillståndet via händelser som genererats inom dess komponenter [61]. 

 

Figur 20 – Listan med aktiva regler består av ett flertal aktiva regler. 

Listan med aktiva regler i Figur 11 visar ett exempel på en Container som innehåller ett antal 

enkla komponenter. Listan med aktiva regler är en Container som består av ett antal enkla 

komponenter av typen ”aktiv regel”. I Figur 20 ovan visas ett kodexempel på hur listan med 

aktiva regler skapas. 

5.2.2 Händelsehanterare 

Applikationens tillstånd uppdateras beroende av olika händelser i applikationen. När en 

händelse inträffar returnerar applikationens händelsehanterare ett objekt som innehåller 

information om händelsen samt de data som behövs för att uppdatera tillståndet [62]. De nya 

objekten som skapas av händelsehanteraren skickas till applikationens Reducers som beskriver 

hur applikationens tillstånd ska uppdateras.  

Figur 21 visar ett exempel på en händelses livscykel för att illustrera hur en händelse i 

applikationen uppdaterar applikationens tillstånd. 
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5.2.2.1 En händelses livscykel  

  

När en användare interagerar med gränssnittet (1, Figur 21) anropas en händelsehanterare 

(Action creator). Händelsehanteraren returnerar ett objekt som beskriver händelsen och de data 

som behövs för att uppdatera applikationens tillstånd (2). Objektet skickas vidare till samtliga 

reducerare inom applikationen (3) som i sin tur uppdaterar tillståndsbehållaren (4). När 

tillståndsbehållaren har uppdaterats kommer React rendera de komponenter som förändrats från 

föregående tillstånd. De nya uppdateringarna kommer att utföras i Reacts virtuella DOM som 

uppdaterar berörda delar av applikationens DOM enligt avsnitt 3.4.  

De olika händelserna som kan anropas för att uppdatera gränssnittet finns listade i 

applikationens händelsehanterare. Händelsehanteraren returnerar ett objekt som beskriver 

händelsen för applikationens reducerare som uppdaterar applikationens tillstånd. 

1 

2 

3 

4 

5 

Action Creator 

Function that returns an object 

Reducers 

Object 

State Container 

Makes all components inside the application to rerender 

Figur 21 - Informationsflöde LogFilterUI 
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5.2.3 Reducerare 

Reducerare är en samling klasser som innehåller en funktion vars uppgift är att returnera 

applikationens nya tillstånd. Varje reducerare returnerar ett tillstånd beroende på händelsen och 

applikationens tidigare tillstånd [17].  

För att undvika tidsförluster på grund av selektion vid händelser anropas samtliga reducerare 

inom applikationen för att uppdatera applikationens tillstånd. Eftersom varje reducerare anropas 

behöver händelsehanteraren ingen logik för att välja reducerare, vilket medför att utvecklaren 

endast behöver specificera händelserna i reducerarna  [60].  Varje reducerare innehåller sedan 

en switch-funktion som gör att kontroller av tillståndet som returneras för den valda händelsen 

sker parallellt mellan reducerarna, se Figur 22. De reducerare som innehåller en funktion för 

den inträffade händelsen kommer uppdatera det föregående tillståndet och returnera hela 

applikationens nya tillstånd. Innehåller en reducerare däremot ingen funktion för den inträffade 

händelsen kommer denna reducerare inte uppdatera tillståndet (se Figur 19). 

 

Figur 22 - Samtliga reducerare anropas vid händelser och returnerar ett tillstånd. 

Active rules Loggdata Rules 

Tillståndsbehållare 

Händelse 

New 

state 

Current 

state 
New 

state 

New 

state 

Current 

state 

Current 

state 

≥1 ≥1 ≥1 
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I Figur 23 syns ett kodexempel på uppbyggnaden för en reducerare som ändrar applikationens 

tillstånd då händelsen ADD_ACTIVE_RULE inträffar. Reduceraren kommer vid övriga händelser 

returnera applikationens nuvarande tillstånd (default) vilket medför att applikationens tillstånd 

inte uppdateras. 

 
Figur 23 - Exempel på uppbyggnad av en reducerare 

Nedan följer en detaljerad beskrivning av applikationens olika händelsetyper och hur de 

implementerats för att uppdatera applikationens tillstånd. 

5.2.3.1 Händelser 

Nuvarande version av LogFilterUI innehåller 6 olika händelser som hanteras av 

händelsehanteraren. Nedan visas en lista på de olika händelserna och vad som orsakar den givna 

händelsen. 

 ADD_ACTIVE_RULE: En användare skapar en aktiv regel 

 LOG_DATA_CHANGED: En användare uppdaterar fönstret för originalloggfilen 

 FILTER_LOG_DATA: En användare startar filtreringen av originalloggfilen med hela 

regelsamlingen 

 UPDATE_FILTERED_LOG_DATA: Filtreringen har slutförts och textfältet fylls med det 

returnerade värdet från LogFilters API 

 UPDATE RULE: En användare sparar en ny konfigurering av en regel 

 TEST_RULE: En användare startar filtreringen genom att testa en regel 

Objektet som skapas av de olika händelserna kommer att skickas till applikationens reducerare 

som beskriver hur applikationens tillstånd ska uppdateras.  Nedan följer en kortare beskrivning 

med kodexempel för varje händelse.  
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5.2.3.1.1 AddActiveRule 

Händelsen genereras när en aktiv regel skapas vilket beskrivs närmare i avsnitt 4.4.1. I Figur 

24 nedan visas den kod som används för att generera händelsen AddActiveRule. Händelsen 

betyder att en aktiv regel släpps i listan och händelsehanteraren måste hantera händelsen.  

 
Figur 24 - När en regel skapas genereras händelsen "addActiveRule" 

När händelsen skapas skickas en referens till samtliga egenskaper för regeln med som en 

parameter (item.rule) till händelsehanteraren (sista raden i Figur 25). Egenskapen används för 

att returnera de data som applikationens reducerare behöver för att uppdatera applikationens 

tillstånd. I Figur 25 visas den kod som används för att returnera det objekt som beskriver 

händelsen. 

 
Figur 25 - Händelsehanteraren returnerar ett objekt av händelsen ”Add_active_rule” 

Objektet som returneras av händelsehanteraren skickas till applikationens reducerare som 

uppdaterar applikationens tillstånd med en ny regel. 
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5.2.3.1.2 LogDataChanged 

När en användare uppdaterar textfältet för den loggfil som ska filtreras enligt avsnitt 4.4.3 

genereras händelsen LOG_DATA_CHANGED. I Figur 26 syns den kod som används för att hantera 

händelsen och anropa händelsehanteraren. 

 
Figur 26 - Händelse "logDataChanged" anropas om loggfilens textfält ändras 

Logfönstret skickar händelsen tillsammans med det nya värdet av textfältet (event.target.value) 

till händelsehanteraren som returnerar ett objekt enligt koden nedan. 

 
Figur 27 - Händelsehanteraren returnerar ett objekt av händelsen "Log_Data_changed" 

Reduceraren som hanterar ändringar av loggdata kommer att uppdatera tillståndet så att 

textfältet motsvarar parametern för programmets originalloggfil. Eftersom originalloggfilen 

ändras kommer också fliken för den filtrerade filen att tömmas. 
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5.2.3.1.3 Filtrera loggdata 

LogFilterUIs viktigaste funktion är att filtrera en loggfil med hjälp av regelsamlingen som 

skapats av användaren. När användaren startar filtreringen anropas händelsen FILTER_LOG_DATA. 

Händelsen kommer med hjälp av de konfigurerade reglerna bygga ihop det anrop som krävs av 

LogFilters REST-API för att returnera den filtrerade filen. Figur 28 visas hur 

händelsehanteraren skapar en sträng för regeln ”Reguljärt uttryck”.   

 
Figur 28 - Händelsehanteraren kommunicerar med LogFilters API och returnerar ett objekt med resultatet 

De parametrar som användaren valde under konfigureringen i Figur 14 används tillsammans 

med originalloggfilen för att skapa den filtrerade filen. För att kommunicera med LogFilters 

API används Axios.get (se Figur 28), vilket är den metod i Axios-biblioteket [63] som 

motsvarar GET i HTTP. Axios.get kommer returnera svaret från LogFilters API till 

applikationens reducerare som uppdaterar tillståndet. 

Den reducerare som hanterar händelser i loggfönstret kommer att uppdatera applikationens 

tillstånd med resultatet från Axios-metoden. Resultatet av anropet returneras till gränssnittet 

som den filtrerade loggfilen. I LogFilterUI visas sedan det filtrerade resultatet samt en differens 

mellan original- och filtrerad fil i gränssnittets loggfönster (se Figur 17). 

I nästa avsnitt kommer ett typiskt händelseflöde genom hela applikationen att beskrivas. Ett 

typiskt flöde innebär att en användare skapar en regelsamling som filtrerar en vald loggfil. 

5.3 Typiskt flöde  

I följande exempel beskrivs ett typiskt arbetsflöde för applikationen och dess händelser. 

Eftersom de händelser som genereras är detsamma för varje regel kommer detta exempel 

illustreras med regeln Reguljärt uttryck.  
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En användare väljer den fil som ska filtreras genom att skriva eller dra filen till fliken Loggfil i 

loggfönstret. Ändringen får applikationens händelsehanterare att returnera ett objekt av typen 

LOG_DATA_CHANGED. Händelsen skickas vidare till applikationens reducerare i form av ett objekt 

som innehåller de data som krävs för att uppdatera applikationens tillstånd (Figur 29). 

Reduceraren uppdaterar tillståndet med hjälp av objektet genom att uppdatera egenskapen 

”orig” enligt Figur 29. 

 
Figur 29 - En switch-funktion används i varje reducerare för att uppdatera tillståndet 

När applikationens tillstånd har uppdaterats kommer React att tvinga berörda komponenter att 

renderas. De komponenter som påverkas i detta fall är flikarna Loggfil och Diff (Figur 17) 

eftersom dessa är beroende av tillståndsvariabeln ”orig”. 

När en användare laddat upp originalloggfilen till applikationen väljs de regler som ska 

konfigureras. Modulen React-dnd.js används för att hantera drag och släpp funktionen i 

applikationen genom att tilldela komponenter i applikationen de egenskaper som krävs av 

biblioteket React-dnd.js [64]. De egenskaper som krävs för att komponenter ska kunna 

användas av React-dnd.js är: 

 dropTarget() – Tillämpas för listan med aktiva regler 

 dragSource() – Tillämpas för varje regel och aktiv regel komponent 

När en regel dras till listan Active Rules genereras händelsen ADD_ACTIVE_RULE. 

Händelsehanteraren kommer upptäcka och returnera ett objekt som beskriver händelsen. I 

objektet kommer även de egenskaper som beskriver den valda regeln att skickas med för att 

senare användas i den nya komponenten. 

Den nya komponenten som skapas är en Aktiv regel som innehåller de egenskaper som 

returnerades av händelsehanteraren. Den nya React-komponenten läggs till i trädstrukturen 

enligt Figur 30 och ärver de egenskaper som finns i Rule. För att varje Aktiv regel ska förbli 

unik skapas ett unikt ID som genereras av en Globally Unique Identifier (GUID)11. Eftersom 

                                                 
11 En globalt unik identifierare där sannolikheten för att samma tal genereras två gånger är mycket liten.  
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den aktiva regelns ID är en komponentbaserad egenskap kommer inga komponenter högre upp 

i hierarkin ha kännedom om denna (se avsnitt 3.4). 

 

Figur 30 - "Active rule" ärver egenskaper från "rule" 

Den nya komponenten, Reguljärt uttryck sparas till applikationens tillståndsbehållare som ett 

objekt, vilket får applikationens vy att uppdateras efter det nya tillståndet. Den nya 

komponenten skapas i gränssnittets vy genom att placeras i listan över aktiva regler (se Figur 

31). 

 

Figur 31 - En ny aktiv regel har skapats och lagrats i applikationens tillståndsbehållare 

En användare måste konfigurera regeln för att den ska kunna användas av LogFilters API. När 

användaren klickar på konfigurera-knappen öppnas en dialog där användaren får konfigurera 

Applikationens 
tillstånd

...

Rule

Active rule

...

... ...
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regeln (Figur 14). När användaren klickar på Spara så uppdateras regelns egenskapar till de 

nya värderna. Parametrarna som konfigureras används vid en filtrering genom att 

informationen skickas till LogFilters API, se avsnitt 5.2.3.1.3.  

För att starta filtreringen av loggfilen med den konfigurerade regeln trycker användaren 

antingen på knappen Starta filtrering eller Test rule. Starta filtrering kommer generera en 

händelse av typen UPDATE_FILTERED_LOG_DATA vilket filtrerar loggfilen med hjälp av hela 

regelsamlingen. 

5.4 Sammanfattning 

I detta kapitel beskrevs implementationen och uppbyggnaden av LogFilterUI utifrån de delar 

som beskrevs i design-kapitlet. Kapitlet beskriver applikationens händelsestyrda flöde och hur 

olika komponenter används för att uppdatera applikationens tillstånd och vy. I slutet av kapitlet 

beskrevs även ett typiskt flöde av applikationen för att skapa en filtrerad loggfil. 
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6 Resultat  

Detta kapitel beskriver projektets resultat i förhållande till de krav och önskningar 

uppdragsgivaren hade i början av projektet. I början av kapitlet beskrivs de krav som uppfyllts 

från den bifogade kravspecifikationen (se Bilaga 1 – Kravspecifikation) och varför vissa krav 

prioriterats framför andra. Kapitlet fortsätter sedan i en beskrivning av projektets slutresultat 

och en utvärdering av de tekniker och verktyg som använts under projektets utveckling. 

6.1 Kravuppfyllelse 

Kunden för projektet var till en början inte överens om hur slutprodukten skulle vara uppbyggd 

vilket resulterade i att stora delar av kravspecifikationen lades till några veckor in i projektet. 

Den slutliga kravspecifikationen som togs fram finns beskriven i Bilaga 1 – Kravspecifikation. 

Denna kravspecifikation låg till grund för hur de viktigaste beståndsdelarna i projektet skulle 

komma att utvecklas. 

Under projektets gång kom många önskemål och tankar angående eventuella problem och 

förbättringar. Tack vara versionshanteringsprogrammet Git och Bitbucket (avsnitt 2.5.2) var 

responsen under utvecklingen väldigt snabb, några av de önskemål som framfördes hittas i 

bilaga 1.6. 

Webbapplikationen kommer huvudsakligen fungera som ett demonstrerande tillägg för 

Secorums produkt LogFilter för att påvisa effektiviteten av verktyget. Eftersom gränssnittet 

kommer användas för marknadsföring prioriterades designen och användarvänligheten. I en 

demonstration av produkten för uppdragsgivarnas kunder ansågs den färdiga prototypen 

uppfylla deras krav för en användarvänlig produkt. 
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6.1.1 Funktionella krav 

De funktionella krav som ställdes i början av projektet har utförts enligt resultatet från Tabell 

1. 

.  

Tabell 1 - Uppfyllda funktionella krav från original specifikationen 

 Regel-genereringen resulterar i en text-representation för valda regler. Text-

representationen ska vara kompatibla med den aktuella versionen av 

LogFilter.  
 

 Användare ska visuellt kunna skapa en uppsättning regler som kopplas till 

LogFilter. 
 

 Uppsättningen med regler ska kunna sorteras efter användarens behov. 

 

 En regel ska kunna konfigureras, förslagsvis via en separat dialog eller vy. 

 

 Ett textfält för loggfilen där en användare kan ladda upp eller skriva in en 

loggfil. 
 

 Regler i LogFilterUI kommunicerar med LogFilters REST-interface som 

returnerar den filtrerade strängen. 
 

 Samtliga regler i LogFilter ska kunna användas i gränssnittet 

 

 

De funktionella kraven som ställdes på LogFilterUI har i största möjlighet uppnåtts med 

undantag till det sista kravet. Eftersom LogFilters REST-interface saknade stöd för några av de 

regler som används i LogFilter och på grund av tidsbrist prioriterades de regler som används 

sällan bort. De flesta av de regler som har prioriterats bort är de regler som är beroende av 

externa filer med listor av värden. En del regler som är beroende av listor kan däremot 

fortfarande användas med hjälp av ett flertal reguljära uttryck, vilket beskrivs i avsnitt 2.1.1. I 

Fel! Hittar inte referenskälla.Tabell 2 finns en komplett lista med LogFilters regler. Reglernas 

funktion beskrivs kort och en kommentar angående implementeringen i LogFilterUI anges 

också i tabellen. 
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Tabell 2 - Implementerade regler från LogFilter 

Regelnamn Kommentar  

KeywordLineMarker: 
Markerar den rad där nyckelordet finns 

Visualiseras istället som differensen 

mellan original och filtrerad fil  

KeywordMover: 
Flyttar nyckelord från loggfilen till 

utpekad fil. 

Eftersom LogFilterUI körs som ett 

webbgränssnitt utan koppling till 

filhantering i denna version finns inte detta 

stöd 
 

KeywordSubstituer: 
Ersätter nyckelord från en vald fil till ett 

förbestämt värde. 

LogFilter kan inte ta emot en lista med 

nyckelord, men kan innehålla flera 

reguljära uttryck vilket ger samma resultat. 
 

RegexSubstituet: 
Ersätter ord som matchar ett reguljärt 

uttryck med ett nytt värde 

Vanligaste och viktigaste regeln i 

LogFilterUI som används av flera andra 

regler i LogFilters API  
 

IpNumberSubstituter: 
Ersätter IPv4 nummer enligt ett förbestämt 

regiljärt uttryck. Använder sig av subnät 

för att generera ersättningsadresser.  

Används ofta och prioriterades tidigt i 

utvecklingen av applikationen.  

Ipv6NumberSubstituter: 
Ersätter IP-nummer likt IPv4 nummer men 

hittar och ersättre IPv6 adresser istället. 

IPv6 adresser blir allt vanligare, på grund 

av det komplexa mönstret som finns i IPv6 

finns dock en risk att falska negativa och 

positiva resultat skapas. 
 

PersonalNumberSubstituter: 
Bygger på reguljära uttryck och ersätter 

personnummer eller organisationsnummer 

till ett nytt värde  

Kan använda sig av slumpade 

serienummer eller strängar för att generera 

nya personnummer. Tex. Pnr1, Pnr2… 
 

ListSubstituter: 
Använder en lista med värden tillsammans 

med motsvarande översättning. 

(Ord = nytt ord) 

Användbar regel som tyvärr inte 

implementrats i LogFilter UI. Tidsbristen 

gjorde att gränssnittet inte kan behandla 

någon av de regler som är beroende av 

listor. 

 

DualSubstituter: 
Matchar två värden och ersätter med två 

nya värden från en textfil. 

Se kommentaren ovan för ListSubstituter 
 

NArySubstituter: 
Använder reguljära uttryck för att hitta 

värden i loggen och översätter dessa med 

förbestämda värden i en lista. 

Önskat resultat kan fås genom att använda 

flera reguljära uttryck istället.  

DateSubstituter: 
Ersätter datum i logfilen med ett nytt 

datum av samma format inom ett intervall 

som bestäms av användaren. 

LogFilter har fler funktioner för anpassning 

av DateSubstituter, men den vanligaste 

funktionen med datum inom intervall finns 

med i LogFilterUI 
 

6.1.2 Övriga krav och önskemål 

De övriga krav som önskades av uppdragsgivaren var i första hand för att öka 

användarvänligheten och förståelsen av programmet, och som nämndes tidigare så har mycket 

fokus lagts på denna del. I  

Tabell 3 listas de krav som uppkom senare i projektet och fokuserar mer på gränssnittets design. 
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Tabell 3 - Övriga krav och önskemål av funktioner 

 Drag och släpp funktion för att välja aktiva regler 
 

 Drag och släpp funktion för att sortera aktiva regler 
 

 Vy som visar differensen mellan original och filtrerad fil 
 

 Differens av utbytta ord markeras i gränssnittet 
 

 Skapa enhetlig design på samtliga loggflikar 
 

 Beskrivande ikoner för regler i gränssnittet 
 

 Förbereda för utveckling av programmet genom att skapa applikationen 

enligt Flux eller Redux arkitektur.  

 

Kraven angående drag och släpp funktionerna har lösts genom användningen av modulen 

React-dnd.js. Regelkomponenterna har implementerats som käll- och målobjekt för att 

användas av React-dnd.js. För att skapa enhetlig design på loggflikarna anpassades modulen 

react-diff.js för att passa bättre med applikationen. Original modulen returnerade differensen 

mellan filerna som ett objekt, vilket till en början gjorde den omöjlig att använda i en textbox. 

En enkel parameter i React-diff.js kunde ändras för att få differensen att markera hela ord istället 

för default-värdet som markerade varje tecken. 

Den största anpassningen av projektet var utvecklingen i arkitekturen Redux, Redux valdes 

eftersom den till skillnad från Flux är mer kompakt och utvecklad för nya användare. Att 

projektet skrevs i Redux skapade en mycket enkel kodstruktur när projektet blev klart vilket 

möjliggör för en enklare vidareutveckling av applikationen. 

  



42 

 

6.2 Resultatet 

Projektet LogFilterUI har resulterat i en webbapplikation som underlättar användningen för 

Secorums kunder och medarbetare. Funktioner som tidigare krävt manuell redigering av 

konfigurationsfiler har bytts ut mot tydliga komponenter med direkt anrop till LogFilters REST-

API för att göra LogFilter mer användarvänligt.  

Gränssnittet LogFilterUI ger användaren möjlighet att enkelt konfigurera regelsamlingen och 

följa resultatet av den filtrerade loggfilen. Med differens-vyn minskar risken för falska negativa 

och falska positiva eftersom utbytta värden färgmarkeras direkt i den löpande texten.  

Under utvecklingen av gränssnittets design har användarvänligheten prioriterats. Gränssnittet 

är uppbyggt med en enkelsidig design med tydliga komponenter, allt för att minska kravet på 

användaren. För att minska komplexiteten ytterligare har många av de vanligaste 

regelsamlingarna från LogFilter används, såsom IPv4, IPv6 och personnummer. Med hjälp av 

LogFilterUI ska applikationens komplexitet endast bygga på användarens förmåga att 

konfigurera de regler som enbart består av reguljära uttryck.  

6.3 Tekniker och verktyg 

Till projektet tillhörde det att läsa på och välja de verktyg och tekniker som skulle behövas för 

att skapa prototypen. Flera olika tekniker och verktyg har används under projektets gång, många 

av dem är små moduler som använts vid specifika lösningar. Exempelvis: differensen mellan 

filer, dra och släpp funktioner och GUID (Global Unique Identifier) [65] generator.  

De verktyg och tekniker som används mest under projektets gång är React, Redux, Material-

UI, Git, Node.js, Webpack och Atom.  

 React – Hantera komponenter i gränssnittet 

 Redux – Hantera applikationens tillstånd 

 Material-UI -  Färdiga mallar av React-komponenter 

 Git – Versionshantering 

 Node.js – Hantering av tilläggsmoduler 

 Webpack – Paketering av projektets moduler till statiska objekt 

 Atom – Enkel och smidig IDE och texteditor men stöd för ES6 syntax 

Versionshanteringen med Git har sparat mycket tid under projektets utveckling, det var enkelt 

att backa tillbaka till en fungerande version om nya idéer och ändringar inte fungerat som tänkt. 
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Det största problemet med React och Redux var att de är relativt nyutvecklade (2015) vilket 

gjorde att det fanns begränsat med information och exempel för att komma igång med projektet. 

Trots att React och Redux är två helt separata ramverk så fungerar de väldigt bra tillsammans, 

vilket gjorde att användandet fungerade väldigt smidigt efter inläsning inom områdena. 

6.4 Sammanfattning 

I kapitlet beskrivs de krav och önskemål som uppfyllts i projektet samt en beskrivning över 

varför vissa krav valts bort med bakgrund till att skapa prototypens slutresultat. Vidare beskrivs 

vad projektet har resulterat i och hur dess funktioner och lösningar tagits fram för att skapa ett 

mer användarvänligt verktyg.  Kapitlet avslutas med en utvärdering av projektets mest använda 

verktyg och tekniker vid utvecklingen av LogFilterUI.    
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7 Utvärdering av projektet 

Detta kapitel är en utvärdering av projektet LogFilterUI. Här beskrivs tidsåtgången och 

arbetsmiljön under projektet samt de lärdomar och erfarenheter som utvecklats under projektet. 

Avslutningsvis beskrivs hur gränssnittet planeras användas och utvecklas i framtiden. 

7.1  Tidsåtgång 

I början av projektet lades all tid på inläsning av produkten LogFilter och de verktyg och 

tekniker som skulle komma till användning i projektet. Detta för att få en förståelse för vad som 

krävdes för att slutföra projektet. Efter en månad med inläsning påbörjades arbetet med 

implementationen av projektet, vilket gjorde att rapportskrivandet hamnade efter.  

Projektet saknade tidigare stöd för grafiskt gränssnitt och utvecklades från start vilket medförde 

att det fanns lite att skriva om i rapporten under denna process. På grund av oerfarenhet tog 

inläsningen av tekniken mycket längre tid än förväntat, mycket eftersom den tekniken som 

uppdragsgivaren valde för projektet fortfarande är väldigt ny. Dokumentationen var ofta 

bristfällig vilket krävde mycket kommunikation med min handledare som ofta var ute hos andra 

kunder dagtid.  

När projektet börjat ta form och första fungerande prototypen färdigställts påbörjades 

rapportskrivningen på allvar. Under första perioden av projektet åtogs för lite tid på projektet, 

mycket på grund av bristande kunskap inom området vilket ledde till många fler timmars 

inläsning av material än planerat. När implementationen fungerade som tänkt gick arbetet fort 

framåt och arbetsdagarna för projektet ökades från två till fem, sex dagar i veckan. Ungefär en 

dag i vecka gick åt att fortsätta utvecklingen av prototypen medan resterande dagar lades på 

rapportskrivningen. 

7.2 Arbetsmiljö 

All implementering av projektet har gjorts hemifrån med kommunikation med företaget via 

Skype. Vid inläsning och rapportskrivning av projektet har större delen spenderats i biblioteket 

på skolan för att få ett mer fokuserat arbetsklimat. Vid några tillfällen har även resor gjorts till 

Stockholm och Uppsala för att träffa och diskutera problem och lösningar för projektet. 
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7.3 Kundkontakt 

Uppdragsgivaren för projektet är i första hand kunden för produkten. Eftersom största delen av 

kommunikationen med uppdragsgivaren har skett på distans var det ibland varit svårt att få svar 

inom kort tid.  

7.4 Kravspecifikation 

Uppdragsgivaren skapade från början en skriftlig kravspecifikation på projektet i sin helhet där 

första tanken var att skapa ett grafiskt gränssnitt i form av en applikation. Kravspecifikationen 

kom i samband med projektets start att ändras till ett webgränssnitt för att minska kravet på 

installation för dess användare.  

Med den nya kravspecifikationen kom kravet att produkten skulle utvecklas i Redux, vilket är 

den nyaste arkitekturen för att bygga webgränssnitt. Redux skulle användas med React för att 

bygga gränssnittet för att säkra utvecklingen av projektet. På grund av kravet på de nya 

teknikerna sänktes också kravet på produkten. Kravet blev istället att prioritera en färdig 

prototyp med de viktigaste funktionerna. 

7.5 Lärdomar 

Innan projektet påbörjades fanns det inga tidigare erfarenheter i att utveckla webgränssnitt. 

Däremot fanns tidigare erfarenheter inom JavaScript, men dessa erfarenheter var av en äldre 

version än den som använts i projektet. Trots detta har LogFilterUI skapas från grunden men 

en nyutvecklad arkitektur och samt ES6 som är en av de nyaste versionerna av JavaScript 

syntaxen. LogFilterUI skapats från grunden inom ett område där tidigare erfarenheter och 

kunskaper saknades vilket har lett till en mycket god förståelse inom teknikerna som används. 

Projektet har även utvecklat erfarenheten för hur dokumentation och olika API bör tolkas för 

att förstå nya tekniker och verktyg.  

7.6 Framtid 

När projektet startades var tanken att produkten till största del skulle användas av personal på 

Secorum. Gränssnittet kommer att användas vid demonstrationer för potentiella kunder för att 

enklare visa LogFilters funktioner. När första versionen av produkten började bli färdig 

planerade Secorum även att publicera en begränsad version av produkten öppet via deras 

hemsida. Den begränsade versionen planeras kunna användas för att översätta mindre filer då 

en privat användare vill pseudonymisera sina filer innan de skickas vidare. 
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7.7 Möjlighet till vidareutveckling 

Den vidareutveckling som ligger närmast för LogFilterUI är att en användare ska kunna 

autentisera sig för att få tillgång till hela programmet via en webbplats. För de kunder som 

använder LogFilterUI för att hantera sekretessbelagd information krävs ofta att applikationen 

körs lokal. För att hindra att produkten sprids krävs då att en licens kopplas till programmet. 

Securum har under hela projektet haft i åtanke att gränssnittet ska vidareutvecklas och anpassas 

för att kunna passa fler av deras produkter, speciellt den produkt som hanterar databasdumpar 

och pseudonymisera dessa i likhet med LogFilterUI [66].  

7.8 Slutsats 

Jag är väldigt nöjd över allt jag fått lära mig under projektet hos Secorum AB. Tyvärr har vissa 

problem uppstått under projektets gång på grund av bristande kommunikation med företaget. 

Största anledningen att projektet ibland stått stilla har varit på grund av saknaden av daglig 

kontakt med uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren är trots detta mycket nöjd med insatsen och 

den färdigställda produkten. 
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Bilaga 1 – Kravspecifikation 

1. Bakgrund 

Secorum AB har tagit fram en Javabaserad avidentifieringsmotor som möjliggör 

avpersonifiering och ersättning av valda värden i en fil till andra värden så att 

personuppgiftslag, sekretesslag och interna policyn inte längre anses tillämpbara på innehållet 

i aktuella filer. En av dessa tjänster är LoggFiltret som ”tvättar” loggfiler så att dessa inte längre 

innehåller information som enligt lag eller företagspolicyn är känslig.  

2. Problemformulering 

I sin nuvarande version sker all styrning av verktyget genom konfigurationsfiler som 

identifierar det som ska ersättas med reguljära uttryck (RegEx). Ett GUI ska kunna minimera 

kunskapen om RegEx genom att färdiga klasser ska göras valbara i verktyget som identifierar 

t.ex. IP-adresser, personnummer, datum, GIS-data m.fl.  

3. Funktionella krav 

Examensarbetet ska utmynna i en körbar programvara (som körs för sig själv eller i en 

omgivning som Flash, IE, Firefox eller motsvarande) som genererar regler för LogFilter. I 

uppgiften ingår det att undersöka vilka tekniker och verktyg som kommer behövas för att utföra 

uppgiften. 

 Regelgenereringen ska resultatera i en text-representation av en uppsättning regler som 

är kompatibla med den aktuella versionen av LogFilter.  

 Samtliga regler i LogFilter ska kunna användas i gränssnittet. 

 Användare ska visuellt kunna skapa en uppsättning regler som kopplas till LogFilter. 

 Uppsättningen med regler ska kunna sorteras om efter användarens behov. 

 En regel ska kunna konfigureras, förslagsvis via en separat dialog eller vy. 

 Ett textfält där en användare kan ladda upp, skriva eller släppa en textfil. 

 När det logginnehållet eller regelsamlingen ändras anropas logfilter via REST-interface. 

Logfilter på servern kör loggraderna genom logfilter och returnerar resultatet.  

4. Önskemål av lösningar 

 För reglerna bör det finnas en drag och släpp funktion, både för att välja regler och för 

att sortera dem. 
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 För att användaren lätt ska kunna följa ändringar i loggfilen bör en diff mellan original 

och resultatet av logfilterreglerna visas. 

5. Övriga funktionella krav 

För att minimera kravet på installation bör programmet utvecklas som en webbapplikation. För 

att ge stöd för vidare utveckling önskas det att gränssnittet för applikationen utvecklas i Redux 

eller Flux.  

6. Löpnade förslag  

Under projektet fylldes kravspecifikationen på med löpnade förslag på ändringar och 

förbättringar: 

 Differensen mellan filerna bör visas på hela ordet istället för tecken. 

 Diff fliken bör efterlikna designen av textfältet likt loggfilen 

 Bättre ikoner som beskriver reglerna 

 


