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Sammanfattning 
E-postmeddelanden är något som de flesta av oss använder. Hur vi använder oss av e-post 
skiljer sig från person till person. Vi har identifierat flera olika användningssätt, till 
exempel att skicka en text, bifoga filer eller skicka en rolig bild. I den här rapporten 
studeras ett par olika sätt att med hjälp av komprimering av hela e-postmeddelanden 
minska datavolymen och därmed den tid det tar transportera meddelanden. Caslon 
Analythics spår att det 2005 kommer att skickas 236 miljarder e-postmeddelanden. En 
minskning av meddelandens storlek kommer ha en positiv effekt på belastningen av 
nätverk. 
 Ett plugin som används av Qualcomm Eudora har skapats för att visa se vilket resultat 
som kan uppnås. Det använder sig av ett komprimerings-biblioteket vid namn zlib och 
Eudoras API för plugins.  
 Om man utgår från okomprimerade texter och/eller filer så kan man med hjälp av detta 
plugin och diverse tester konstatera att man kan minska den plats som ett e-postmeddelande 
upptar på lagringsutrymmet med upp till 70 procent. Stor vinst kan alltså göras i både tid 
och plats. 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
E-mails are something that most of us use. How we use it is different from one person to 
another. We have identified several different ways of usage, for example sending text, 
attach a file or send a funny picture. In this report different ways of using compression to 
decrease the volume of an e-mail and also the time it takes to deliver it is being studied. 
Caslon Analythics predict that 2005 around 236 billion e-mails will be sent. A reduction of 
messages sizes will have a positive effect on the network load. 
 A plugin that uses Qualcomm Eudora have been created to show what can be done to 
reduce size and time. It uses a compression library called zlib and Eudora API for plugins.  
 With the plugin and some tests it is shown that it can decrease the amount of storage 
needed by up to 70 percent when text and/or uncompressed files are attached. Large gain 
can therefore be made in both time and space.
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1 Inledning 
Denna rapport är dokumentationen av ett examensarbete utfört vid Växjö universitet våren 
2004. Min handledare har varit Ola Flygt, Matematiska och systemtekniska institutionen. 

1.1 Bakgrund 
Varje dag skickas en oerhörd mängd e-postmeddelanden över Internet. En stor del av dessa 
meddelanden innehåller någon typ av fil eller webbaserat innehåll som tar mer eller mindre 
stort utrymme. Generellt skickas dessa meddelanden helt okomprimerade och man ställer 
sig snabbt frågan varför man gör så. 
 Är det möjligt att finna en lösning där hela e-postmeddelanden komprimeras för att 
spara bandbredd och lagringsutrymme på servrar då meddelandena skickas mellan sändaren 
och mottagaren? 

1.2 Syfte 
Detta examensarbete syftar till att: 
 

• Undersöka om det med hjälp av komprimering går att minska den plats och 
bandbredd som ett e-postmeddelande tar idag och isåfall hur stor vinst man 
skulle kunna göra. 

• Ta reda på vilka e-postservrar man bör inrikta sig på för att få genomslag av 
komprimering av e-postmeddelanden. 

• Ta reda på vilka e-postklienter man bör inrikta sig på för att få genomslag av 
komprimering av e-postmeddelanden. 

• Undersöka vilka möjliga sätt det finns att använda komprimering inom e-
posthantering. 

1.3 Avgränsningar 
Med hjälp av existerande öppen källkod för komprimering och utnyttjande av befintlig 
programvara försöka visa om det är möjligt att åstadkomma en lösning där ett meddelande 
kan komprimeras och skickas mellan två parter.  

1.4 Disposition av rapporten 
Rapporten är indelad i ett flertal kapitel. Kapitel 2 tar upp underliggande tekniker som 
SMTP, MIME och BASE64. Detta används i senare delar av rapporten och i själva 
implementeringen. Vilka lösningsalternativ som finns och om det enbart skall vara server 
och/eller klient som hanterar komprimeringen tas upp i kapitel 3. Kapitel 4 består av ett par 
undersökningar om vilka e-postservrar och klienter som används världen över samt hur stor 
Internettrafiken var för ett par år sedan i förhållande till nu. Kapitel 5 tar upp själva 
implementeringen med det plugin som är framtaget och tester som visar dess effektivitet 
när e-postmeddelanden skickas. I kapitlet därefter utförs ett antal tester baserat på det 
plugin som skapats. Det sista kapitlet består av diskussion och slutsatser.  
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2 Underliggande teknologier 
Detta kapitel behandlar de tekniker som använts här för att ta fram den slutliga lösningen 
med komprimering av e-postmeddelanden. Det som tas upp är hur kommunikationen sker 
mellan server och klient, vilka protokoll som används för att skicka e-postmeddelanden och 
en förklaring till vad ett plugin är för något. 

2.1 BASE64 
BASE64 är ett konverteringsprotokoll och har specificerats i rfc2045[3]. Det används då 
innehållet i ett e-postmeddelande inte är av ren text. Då en bild eller filer av binär typ 
skickas med ett e-postmeddelande måste dessa konverteras till ett format som är i 7-bitar 
istället för 8-bitar. BASE64 använder sig av en delmängd av de tecken som är ASCII 
standard. I detta fall är det 64 stycken a-z, A-Z, 0-9, ’+’ samt ’/’ tecknet, därav namnet 
BASE64.  
 Genom att utföra konverteringen säkerställer man att innehållet består av ASCII tecken 
som är ren text. Varje rad av konverterad data får max vara 76 tecken lång. En stor nackdel 
med konverteringen är att den slutgiltiga datan blir ungefär 33 procent större på grund av 
att algoritmen konverterar tre bytes till fyra bytes och därmed uppkommer 
storleksskillnaden.  
 För att visa detta kodar vi följande text till BASE64 format: 
”En liten text att koda” (22 tecken) 
Följande blir resultatet av BASE64-kodningen: 
 ”RW4gbGl0ZW4gdGV4dCBhdHQga29kYQ==” (32 tecken) 
Som tidigare konstaterat är resultatet ungefär 33% större. 

2.2 MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) 
MIME[3] protokollet används för att konvertera det innehåll som skall skickas till 
mottagaren med ett standardformat så att mottagaren oavsett plattform och mjukvara skall 
kunna läsa innehållet. Standarden som är specificerad i rfc2045 bygger på en äldre standard 
som skapades 1982 och hade följande tre krav: 

• Enbart ASCII tecken 
• Varje rad fick bara vara 1000 tecken 
• Max 100 mottagare per meddelande 

 
 Eftersom Internet utvecklades och även e-postanvändandet så blev standarden obsolet 
och 1992 utvecklades den MIME-standard som vi idag använder. Genom att bygga vidare 
på den standard som redan fanns och utöka denna så blev följande möjligt: 

• Text av obegränsad längd 
• Text med andra tecken än engelska, exempelvis åäö. 
• Flera objekt i samma brev. 
• Bilder, filer, video kan bifogas eller inkluderas 
• Fonter kan användas. 
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Hur ser ett e-postmeddelande ut innan det skickas till mottagaren? Vi vet alla hur det ser ut 
i våra e-postprogram men hur ser det som skickas ut? Ett e-postmeddelande måste innehålla 
tre saker: 

• Mime-version 
• Innehållstyp 
• Meddelandet 

 
Den enklaste typen är då det enbart är en text som skickas. Innehållet består då av vilken 
Mime-version det är och typ av innehåll. Därefter kommer en blank rad som följs av 
meddelandet. Skickas flera objekt så byts variablerna ut mot den typ av innehåll som följer. 
 
Mime-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"; format=flowed 
 
Detta är en text 
 
Om filer bifogas läggs ett Mime-huvud till för varje typ av innehåll. Filer måste konverteras 
till BASE64 formatet för att säkerställa kompabilitet mellan olika system. Ett exempel på 
ett e-postmeddelande där en text har en bifogad fil kan se ut på följande vis: 
 
Mime-Version: 1.0 
Content-Type: multipart/mixed; 
 boundary="=====================_16651072==_" 
 
--=====================_16651072==_ 
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"; format=flowed 
 
En liten text 
--=====================_16651072==_ 
Content-Type: application/msword; name="wordfil.doc"; 
 x-mac-type="42494E41"; x-mac-creator="4D535744" 
Content-Transfer-Encoding: base64 
Content-Disposition: attachment; filename="wordfil.doc" 
 
0M8R4KGxGuEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPgADAP7/CQAGAAAAAAAAAAAAAAAB
AAAAOQAAAAAAAAAA 
 

2.3 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 
SMTP[4] är det protokoll som används för att på ett enkelt och säkert sätt förmedla ett e-
postmeddelande mellan avsändaren och mottagarens e-postserver. Även detta är en 
standard och är dokumenterad i rfc821[4]. 
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Fig 2.1 Flödesschema mellan klient och server 

 
När sändaren skall skicka ett e-postmeddelande till en mottagare går det till på följande vis: 
Innehållet konverteras till MIME-format och därefter etableras en tvåvägskommunikation 
med e-postservern. Detta kan vara mottagarens e-postserver direkt eller en server som i sin 
tur kommer att agera som klient för att skicka vidare till nästa länk i kedjan. En session där 
ett meddelande skickas kan se ut på följande vis: 
 
Servern kontaktas och väntar på välkomnande: 
 220 mail.mojja.com SMTP 
Svarar inte servern kommer sändaren att avsluta annars skickar klienten ett HELO och 
väntar på svar: 
     HELO mail.mojja.com 
     250 mail.mojja.com 
Härefter skickas en MAIL förfrågan med avsändarens adress och därefter mottagarens 
     MAIL FROM:<personA@mojja.com> 
     250 ok 
     RCPT TO:<personB@mojja.com> 
     250 ok 
Accepteras inte mottagaren avslutar klienten. 
Om allt är ok så skickas nu en DATA förfrågan där innehållet av e-postmeddelandet 
skickas 
     DATA 
     354 go ahead 
Klienten väntar nu på att innehållet skall skickas och avslutar därefter om servern svarat ok: 
     Date: 4 Apr 2004 04:10:45 -0000 
     From: personA@mojja.com 
     To: personB@mojja.com 
     Subject: testmail 
 
     Smurfar är blå och vita 
     . 
     250 ok 902549473 qp 24035 
     QUIT 
     221 mail.mojja.com 
 
Om allt gått bra så avslutar klienten med att skicka en ”.” och därefter quit vilket betyder att 
e-postmeddelandet är framme. Om flera meddelanden skall skickas så avslutas inte 
kontakten utan ny transaktion påbörjas på samma sätt som tidigare. 
 

Klient Server 
SMTP 

SMTP 
kommandon/svar 

Avsändare 
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2.4 POP3/IMAP 
POP3(Post Office Protocol 3)[28] och IMAP(Internet Message Access Protocol)[29] är de 
två protokoll som används för att hämta e-postmeddelanden som finns på en e-postserver, 
se figur 2.2. Protokollen finns inbyggda i de flesta e-postprogram idag.  
 POP3 är det som oftast används. POP3 är designat så att när en användare hämtar hem 
sin e-post tas det bort från e-postservern. Det finns möjlighet att spara e-posten på servern 
under en tidsperiod beroende på den e-postserver som används.  
 IMAP är det andra protokollet för att hämta e-postmeddelanden. Jämför man det med 
POP3 är det ett mer avancerat protokoll. Det går till exempel att ladda ner ämnesraden 
innan man visar hela e-postmeddelandet, ta bort meddelanden direkt på servern eller söka 
bland meddelanden som finns sparade. IMAP kan tolkas som ett filsystem istället för POP3 
varianten där man bara hämtar sin e-post och sen är det klart.  

 
Fig 2.2 Protokoll mellan server och klient. 

Server  
POP3/IMAP 

kommandon/svar Klient Mottagare 
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3 Möjliga ansatser 
Hur skall frågorna, som beskrivs i avsnitt 1.2 lösas rent praktiskt? Det finns ett flertal 
tänkbara sätt att lösa problemen på. Skall det vara serverns skyldighet att komprimera data, 
klientens eller kanske bådas? Eller finns det helt andra sätt att angripa problemen på? 

3.1 Enbart servern 
En möjlig lösning är att enbart servern har hand om all komprimering. Detta innebär att 
servern får mer att göra genom att varje e-postmeddelande som skickas måste komprimeras 
och då det skall levereras till en mottagare dekomprimeras till ordinarie format innan det 
skickas till klienten, se figur 3.1. På detta sätt minskas trafiken och den mängd utrymme 
som krävs mellan de e-postservrar som används. Däremot sparas inte tid då e-
postmeddelandet skickas mellan användaren och dess server, samt då mottagaren skall 
ladda ner e-postmeddelandet. Under handskakningen mellan två e-postservrar måste 
kontroll utföras om mottagarservern har stöd för komprimering eller inte. Om det ej finns 
stöd, levereras meddelandet okomprimerat. 

 
Fig 3.1 Session mellan klient och server med komprimering hos servrarna. 

 

3.2 Enbart klient 
Om man låter klienterna sköta all komprimering så innebär det mer jobb för klienterna 
istället. E-postmeddelanden tillåts oftast inte vara större än 5-10MB av Internetleverantörer 
och den tid det då tar för komprimering bör vara försumbar då detta normalt sett inte tar 
mer än två till tre sekunder, se avsnitt 6.1. Med en sån här lösning sparas maximalt med 
bandbredd genom att innehållet är komprimerat från avsändare till mottagaren, se figur 3.2. 
Det utrymme som e-postmeddelandet upptar på e-postservern är dessutom minimerat. Det 
krävs här någon typ av information som visar hur innehållet är komprimerat om mottagaren 
inte har inbyggt stöd för komprimering. 
 
 
 

Klient 
SMTP 

Server 
SMTP 

Komprimering 

SMTP 
kommandon/svar 

Avsändare 

Server  
SMTP 

Dekomprimering 

POP3/IMAP 
kommandon/svar Klient 

Mottagare 

Överföring SMTP
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Fig 3.2 Session mellan klient och server. Klienten hanterar komprimering 

 

3.3 Kombination av de båda 
Genom att kombinera dessa två metoder kan man få fram en lösning där maximal 
kompatibilitet finns. Om både klienten samt servrar har stöd för komprimering kan ett 
flertal olika kombinationer identifieras: 
 

• Avsändare, mottagare samt e-postservers har fullt stöd. Det optimala fallet där alla 
typer av e-postmeddelanden kan skickas och ta emot. Komprimering används i så 
stor utsträckning som möjligt.  

 
• Avsändare och mottagare har fullt stöd men inte e-postservers. Här kan 

komprimering användas även om inte servers stödjer komprimering eftersom 
klienterna hanterar det. 

 
• Avsändaren och e-postservers har stöd för komprimering men inte mottagaren. Då 

kan e-postmeddelandet skickas komprimerat fram till sista länk där mottagarens e-
postserver får dekomprimera meddelandet innan leverans till slutlig mottagare. 

 
• Avsändaren har inte stöd för komprimering men dess SMTP-server har det och även 

mottagarens klient. Detta innebär att enbart en länk i kedjan skickas okomprimerat. 
 

• Varken avsändare eller mottagare har stöd för komprimering men e-postservrarna 
har det. Här kan man i alla fall tjäna in den plats som meddelandet tar medan det 
lagras. Om e-postmeddelandet skall skickas i flera led så sparas dessutom 
bandbredd då det är komprimerat mellan servrarna. 

 
• Varken avsändare, mottagare eller e-postservers har stöd. Detta är det sämsta fallet. 

Här kommer det att skickas helt okomprimerat och därmed görs ingen vinst på 
bandbredd eller plats som e-postmeddelandet tar lagrat på hårddisk.   

Klient 
SMTP 

Komprimerar 

Server 
SMTP 

SMTP 
kommandon/svar Avsändare 

Server  
SMTP 

POP3/IMAP 
kommandon/svar 

Klient 
Dekomprimering Mottagare 

överföring 
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Fig 3.3 Både klient och server har komprimering inbyggt 

3.4 Protokoll 
Istället för att ändra på programnivå skulle man kunna skapa ett nytt protokoll. En lösning 
skulle kunna vara att modifiera SMTP, POP3 och IMAP protokollen så de har stöd för 
komprimering som standard. Genom att använda sig av nuvarande funktioner för att 
förbereda transport av e-postmeddelandet och därefter komprimera innehållet innan det 
slutligen skickas. På detta vis sparas det tid och utrymme.  
 Ett alternativ till att modifiera SMTP är att ändra i TCP/IP protokollet som hanterar 
transport av data. Detta skulle då kunna påverka mer än bara e-post genom att all trafik 
över Internet använder sig av TCP/IP protokollet. Det innebär till exempel att om man 
surfar på en webbsida så kommer komprimering att användas. Om all trafik skall 
komprimeras kommer det ta oerhörda mängder med resurser från datorn vid komprimering 
respektive dekomprimering. Att använda den lösningen anser jag inte vara något bra 
alternativ på grund av den ökade mängd processorkraft som går åt. Att få användare 
världen över att använda nya protokoll är svårt. IPv6[30] har funnits sedan 1994. När jag 
använder mig av Internet kan jag konstatera att det är fortfarande IPv4[41] som används till 
största delen som adresser till olika webbservrar eller andra tjänster. 
 Alternativt kan ett helt nytt protokoll tas fram som standard. Ett protokoll som är 
snarlikt SMTP fast med inbyggt stöd för komprimering. Placerar man protokollet på 
applikationsnivå används det enbart till e-posthantering via de program som har stöd för det 
på samma sätt som SMTP.  
 Vilket av dessa alternativ är då genomförbart? Att ändra i TCP/IP är svårt då detta 
skulle resultera i stora förändringar samt att det skulle innebära att resurser som krävs för 
komprimeringen kommer att öka dramatiskt. Att ändra SMTP protokollen genom att utöka 
med stöd för komprimering skulle däremot vara möjligt.  
 

Klient 
SMTP 
Kompr. 

Server 
SMTP 
Kompr. 

SMTP 
kommandon/svar Avsändare 

Server  
SMTP 
Kompr. 

kommandon/svar Klient 
Dekomprimering Mottagare 

överföring 
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4 E-post och användande av Internet 
För att en komprimering skall få så stort genomslag som möjligt, behöver man veta vilka 
programvaror som används för e-posttrafik. Anledningen är att om de stora aktörerna ser en 
vinst med komprimering och börjar använda det får detta troligen till följd att även mindre 
aktörer också följer efter. På samma sätt gäller detta för e-postklienter. I samband med detta 
så undersöks även hur stor mängd av Internettrafiken som är e-post för att få veta om det är 
någon vinst med komprimering av just e-post. 

4.1 Vilka mjukvaror används på serversidan? 
I en undersökning gjord i april 2004 av FalkoTimme[1] sökte man av över 400 000 ip-
adresser runt om i världen. Då kunde man konstatera att det är ett fåtal serverprogram som 
används till majoriteten av e-postservrar. Om man ser på statistiken så verkar det finnas tre 
lite större aktörer. Microsoft ESMTP[21] med 24%, Sendmail[22] med 22% och Imail[23] 
med 19%. De servrar som finns i gruppen okända kan vara servrar som använder någon av 
de andra mjukvarorna men som inte anger vilken mjukvara som körs. Som vanligt när det 
gäller servrar så kan vi konstatera att UNIX-baserade system är de som används mest.  
 Vad kan man då dra för slutsats av detta? Om ett system för komprimering av data 
utvecklas så bör man till en början rikta in sig på just de tre stora aktörerna. Med stor 
sannolikhet skulle fler tillverkare av e-postservrar följa efter med stöd för komprimering. 
Detta på grund av att om närmare 70% av de servrar som finns använder sig av 
komprimering så måste de mindre följa med i utvecklingen för att inte tappa den del av 
marknaden som de har i dagsläget.  
 
 

Serverprogram Antal Procent 
Microsoft ESMTP MAIL Service 103660 24 
Sendmail 97130 22 
Imail 83552 19 
Okända 59255 14 
Exim 57364 13 
Postfix 24171 6 
MailEnable 3656 1 
Merak 1249 0 
Mdaemon 1033 0 
MERCUR 577 0 
CommuniGate Pro 510 0 
Xmail 429 0 
Lotus Domino 325 0 
Microsoft Exchange 291 0 
NTMail 255 0 
DynFX 135 0 
Kerio MailServer 111 0 
GroupWise 105 0 
Totalt 433809  

      Tabell 4.1 Användande av e-postservers. 
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4.2 Vilka mjukvaror används hos klienter? 
För att se vilka e-postklienter som används har jag använt mig av statistiken på mest 
nerladdade e-postklienter via sidan download.com[19] och mest populära på 
tucows.com[18]. Man kan tydligt se att det är ett fåtal som utmärker sig här. Överst på 
Tucows ligger Microsofts Outlook express. Detta är föga förvånande då det ingår i 
operativsystemet Windows olika versioner. Enligt en undersökning utförd i juli 2002 
använde 39% av användarna på Inernet.com[24] den kompletta versionen av Microsoft 
Outlook. På download.com ligger uppstickaren IncrediMail[9] överst. Detta program ligger 
på sjätte plats på Tucows och är troligen en aktör att räkna med framöver bland 
privatpersoner främst därför att det är mer inriktat på ungdomar som önskar lite roliga 
effekter på sina e-postmeddelanden. På andra respektive tredje plats kommer Qualcomm 
Eudora[8] och Pegasus Mail[10]. Detta på både tucows.com och download.com. 
Tillsammans verkar de fyra ha dominans bland användarna. För att få god genomslagskraft 
bör man därför rikta in sig mot dessa aktörer. Finns det stöd hos dem för komprimering 
kommer troligen fler tillverkare att följa efter.  
 

1 Microsoft Outlook Express 
2 Qualcomm Eudora 
3 Pegasus Mail 

Tabell 4.2 Tucows 

 

4.3 Internettrafik 
Trafiken över Internet ökar ständigt. I en rapport skriven av Andrew M. Odlyzko[14] där 
han tar upp tillväxten av Internet kan vi se siffror där trafiken ökar med i snitt det dubbla 
varje år. I figur 4.4 kan man se den ökning som skett mellan 1990 till 2002. Siffrorna är 
från december det aktuella året. 
 

År TB/månad 
1990 1.0 
1991 2.0 
1992 4.4 
1993 8.3 
1994 16.3 
1995 - 
1996 1,500 
1997 2,500 - 4,000 
1998 5,000 - 8,000 
1999 10,000 - 16,000 
2000 20,000 - 35,000 
2001 40,000 - 70,000 
2002 80,000 - 140,000 

Tabell 4.4 Internettrafik på Amerikanska backbone 

 

1 IncrediMail 
2 Qualcomm Eudora 
3 Pegasus Mail 

Tabell 4.3 Download 
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Hur mycket av detta som är e-posttrafik är svårt att få uppgifter om. 1998 gjordes en 
undersökning av Caida[17] där de kontrollerade vilka typer av paket som passerade några  
backbone länkar i USA. I den undersökningen fick de fram att webbtrafik var det som hade 
störst andel med 75%, ftp-trafik och SMTP med 5% vardera. Universitetet i Waterloo[20] 
har mätt deras trafik till Internet under flertal år. Värdena i tabell 4.5 är från en veckas 
granskning under mars månad varje år. I kategorin övrigt så ingår trafik som till exempel 
filbytartjänster, FTP, news med mera. Som framgår av tabell 4.5 så har kategorin övrigt 
växt markant under senare år troligen på grund av ökad användning av filbytartjänster 
såsom Direct Connect[31] och Kazaa[32]. Procentuellt så motsvarar e-post ungefär 5% 
även här jämfört med vad Caida fick fram i sin undersökning över amerikanska backbones.  
 
  
År Totalt(Mbps) WWW(Mbps) Epost(Mbps) Övrigt(Mbps)
1995 0,3 0,09 0,03 0,18 
1996 1,1 0,05 0,05 1,00 
1997 1,7 1,0 0,06 0,64 
1998 3,1 2,0 0,11 0,99 
1999 6,1 3,5 0,17 2,43 
2000 9,0 5,0 0,24 3,76 
2001 11,9 6,0 0,4 5,5 
2002 21,9 10,2 0,3 11,4 
2003 33,5 16,0 0,5 17,0 
2004 41,8 23,6 1,9 16,0 

Tabell 4.5 Trafik av olika typer under 9 år på Waterloo universitet 

4.4 Spam 
En stor del av skickade e-postmeddelanden är så kallad spam eller skräppost. Det är e-
postmeddelanden som innehåller någon typ av reklam eller text som skickas till mottagaren 
utan att denne efterfrågat det. Caslon Analythics[12] skriver att det 1998 skickades ungefär 
2,8 miljarder spam. De tror att detta kommer öka till den enorma mängden av 236 miljarder 
fram till år 2005. Brightmail[33] som säljer ett antispamprogram hävdar att av 5,5 miljoner 
unika e-postmeddelanden som hanterats i November 2002 så var över 75% spam-
meddelanden.  
 
 



 15
 
 

5 Implementering 
För att visa hur mycket som går att spara in i tid och lagringsutrymme så har valet fallit på 
att skapa ett plugin som används på klientnivå. Ett plugin gör att befintliga program kan 
användas. Skälet till att göra det på klientnivå är att på den nivån kan man utnyttja 
komprimeringen maximalt genom att hela förloppet mellan avsändare och mottagare är 
komprimerat.  

5.1 Plugins 
Ett plugin är ett litet insticksprogram som kan interagera med ett annat program. Vanligtvis 
har ett plugin ett visst väl avgränsat syfte. Detta kan vara att till exempel låta Microsoft 
Word få stöd för något annat programs dokumentformat.  

5.1.1 Existerande plugin till Eudora 
Det finns en mängd olika plugins som kan användas. Dessa har flera olika 
användningsområden. De vanligaste plugin verkar vara Anti-Spamplugin för att blockera 
att man får skräp-epost, kryptering av olika slag och rättstavningsplugin.  
 
Exempel på plugins till Eudora: 

• AntiSpam/MAX[34] 
• Norton antivirus[35] 
• PGP[36] 
• Spellcheck[37] 

 

5.1.2 Eudora Plugins API 
E-postprogrammet Eudora som tillverkas av Qualcomm använder sig av ett pluginsystem 
kallat EMS(Extended Message Services) API[25]. Detta är nu uppe i version 4. Detta API 
är skrivet i programspråket C och tillåter användaren att skriva plugin som ändrar 
informationen i ett e-postmeddelande då det skickas, mottages eller via kommando av 
användaren.  
 Ett plugin till Windows-plattformen består av en DLL-fil som använder sig av EMS 
API. Denna DLL läggs i plugin-katalogen till Eudora. Vid start av Eudora kontrolleras om 
det finns några DLL-filer att ladda. Finns det DLL-filer så försöker dessa startas och 
initieras för användande. För varje plugin kontrollerar Eudora vilka händelser som det skall 
användas vid. 
 
5.1.3 Plugin händelser 
I Eudora arbetar plugin med händelser. Dessa kan aktiveras av användaren eller på grund 
av att ett e-postmeddelande mottages eller skickas. Händelsen sker och information om vad 
som sker ges till de plugin som finns laddade. Följande olika händelser kan ske: 
 
On-Arrival – Då ett e-postmeddelande mottages sker konvertering av data eller dylikt. 
On-Display – När e-postmeddelandet skall visas för användaren. 
On-Request – Vid klickande på knapp. Exempelvis få alla bokstäver stora eller små. 
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5.1.4 Kompatibilitet 
Kompatibilitet är ett problem som kan uppstå. Vad händer om mottagaren av ett 
meddelande inte har stöd för komprimering? Här kan man lösa det genom att lägga till ett 
extra MIME huvud där det står i klartext vad resten av e-postmeddelandet innehåller samt 
var man kan ladda ner det plugin som krävs. En annan fråga man kan ställa sig är om det 
finns andra lösningar som är kompatibla med detta plugin. Idag finns inte två plugin eller 
program för komprimering som är kompatibla med varandra. Varje tillverkare har en egen 
lösning av hur data komprimeras och formateras.  
 Det finns ett flertal plugin som automatiskt komprimerar bifogade filer med hjälp av 
zip-komprimering, exempel på detta är bxAutoZip[26] till Microsoft Outlook. Skillnaden 
mellan dessa och den lösning som jag är ute efter är att jag även vill komprimera själva 
kroppen av meddelandet där texten finnes. Är det inte någon bifogad fil som skall skickas 
sker alltså ingen komprimering med bxAutoZip och liknande plugin. 

5.2 Pluginets uppbyggnad 
Det plugin som är framtaget för att testa huruvida det är möjligt med komprimering eller 
inte är skrivet i C och till viss del i C++. Det använder sig av Eudoras EMS API samt ett 
gratis bibliotek för komprimering kallat Zlib[38] skrivet av Greg Roelofs. Pluginet har ett 
flertal extrafunktioner för att underlätta felsökning samt ta fram de testvärden som ligger 
som underlag för mina slutsatser. Namnet på pluginet är ”e-comp” och content-type har 
enligt standarden[3] bestämts till ”x-e-comp” för att få det unikt med just detta plugin. 
 När Eudora mottar ett e-postmeddelande eller skall skicka ett så sker en ”händelse”. 
Denna händelse anropar ems_translate_file eftersom något skall göras med meddelandet. I 
den funktionen konstaterar jag om det är sändning eller mottagning som har startat pluginet 
och går vidare därifrån.  
 Programmet består av de funktioner som krävs av Eudoras EMS API för att vara ett 
giltigt plugin. Till detta kommer en del hjälpfunktioner som används av antingen Eudora i 
sig eller av mina egna funktioner. Exempel på det är DoIconInit som gör att det visas en 
ikon i knappraden. Trycker man in knappen innan man skickar iväg e-postmeddelandet så 
aktiveras pluginet och komprimering sker. Se utpekad knapp i figur 5.1. 
 
 

 
Fig 5.1 Skärmdump av Eudora med mitt plugin installerat 
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De funktioner som krävs av ett plugin är följande: 
 
ems_plugin_version 
Talar om vilken API version som används. I detta fall version 4. 
 
ems_plugin_init 
Funktionen initierar pluginet och tar reda på grundläggande fakta om vilket 
versionsnummer, pluginid och hur många konverterare pluginet har. 
 
ems_translator_info 
Hämtar information om en translator i ett plugin 
 
ems_can_translate 
Kontrollerar om det går att använda en translator på det e-postmeddelande som skall 
skickas eller har anlänt. 
 
ems_translate_file 
Utför själva arbetet på e-postmeddelandet. Denna funktion bestämmer om funktionerna 
DoSend eller DoRecieve skall anropas. 
 
ems_plugin_finish 
Avslutar pluginet. 
 
ems_free 
Rensar minnet från allokeringar. 
 
De två stora funktionerna som utför arbetet med komprimering samt dekomprimering vid 
leverans av e-postmeddelanden är:  
 
DoSend 
DoSend funktion har som uppgift att komprimera data med hjälp av Zlib-bibliotekets 
funktioner med maximal kompression. Det är även här som testvärden räknas fram för 
testerna.  
Funktionen arbetar på följande vis:  

• Läser in den fil som är e-postmeddelandet 
• Skapar ett MIME huvud med ”x-e-comp” som content-type 
• Komprimera data 
• Använder BASE64-algoritmen på den komprimerade datan. 
• Sparar innehållet till angiven fil av Eudora. 
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DoRecieve 
Funktionen DoRecieve anropas när ems_translate_file funktionen har konstaterat att det är 
mottagning av ett e-postmeddelande som sker. DoRecieve har då som uppgift att 
dekomprimera innehållet och skriva till slutfilen. Detta sker på följande vis: 
 

• Läser in header från e-postmeddelandet. 
• Kontrollerar vilken typ av data det är. 
• Läser 1MB tecken i taget från fil tills slut på fil. 
• Avkodar data med BASE64. 
• Dekomprimera data med Zlib. 
• Sparar ner data till angiven fil av Eudora. 
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6 Test 
En intressant sak att undersöka är hur folk använder e-postmeddelanden. För att få en 
uppfattning om hur några personer använder sin e-post skapades en testgrupp. Resultatet 
användes som underlag för praktiska tester som beskrivs i avsnitt 6.2. 

6.1 Personers e-postbeteende 
Skickar man mest texter, bilder eller bifogade filer? Är det kanske något helt annat sätt som 
man använder e-post till? För att ta reda på detta så skickade jag ut en fråga till ett 30-tal 
personer och bad dem beskriva vilket innehåll deras e-postmeddelanden vanligtvis har i 
form av texter, bilder och bifogade filer. 
 Efter att ha läst personernas svar kan jag konstatera att de flesta (80%) använder e-
postmeddelanden till större delen för att skicka ren text utan HTML-format eller bifogade 
filer. Dessa meddelanden varierar i längd med ett genomsnitt på mellan 100-200 tecken. Ett 
fåtal personer skriver längre meddelanden, upp mot 3000 tecken. När det är större e-
postmeddelanden är det oftast en bild eller någon typ av dokument i form av ett Word eller 
Excel dokument. Dessa filer varierar i storlek med allt från 100kb till 5MB.  
 En typ av stora e-postmeddelanden är sådana som innehåller nyhetsbrev. Det är vanligt 
att man idag prenumererar på ett eller flera nyhetsbrev inom något ämnesområde som 
intresserar. Dessa har från att enbart innehålla text gått över till att vara i HTML-format. På 
grund av det så tar de även mer plats och längre tid att skicka respektive ta emot. Det är 
svårt att säga hur stora sådana nyhetsbrev är i genomsnitt då de har så olika utformning. 
Uppsnappat[15] är ett nyhetsbrev utgivet av Nya medier[39] som är i snitt på 30kb enligt 
utgivarna. Ett annat nyhetsbrev ”Visste du att?”[27] som skickas ut av Bonnier[40] var 
fjortonde dag är på 123kb i snitt. Avsevärt mycket större än Nya mediers motsvarighet och 
skulle därmed bespara plats och tid med komprimering.  

6.2 Praktiskt test 
För att se om detta plugin har någon effekt bestämdes att mäta differensen i storlek ett e-
postmeddelande tar i lagringsutrymme före respektive efter att det är komprimerat samt den 
tid det tar att komprimera det. Tiderna som är angivna är från det att skapat plugin startas 
till det avslutas. Den praktiska tid det tar att skicka meddelandet mellan aktuell dator och e-
postservern är inte mätt. Detta val är baserat på att användare har olika hastighet på sina 
uppkopplingar och belastningen på den kan påverka resultatet. En teoretisk beräkning sker 
för att visa på skillnaderna med två olika anslutningar. Eftersom det blir vanligare med 
snabbare uppkopplingar kommer vinsten i tid att minska om man räknar på ett e-
postmeddelande i taget men om man räknar på all den trafik som sker med e-
postmeddelanden över hela världen kan vinsten bli stor. Hur mycket det blir beror på vad 
som skickas men som vi kan se i testerna nedan så ger en 17MB Excel-dokument en vinst 
på 70%  på den tid det tar att förmedla e-postmeddelandet.  
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Följande sex tester utförs genom att via Eudora och skapat plugin skicka e-
postmeddelanden med olika texter och filer. 
 

1. Kort meddelande bestående av 2 raders text. 
2. Två rader med text och en bifogad wordfil. 
3. Två rader med text och en bifogad zipkomprimerad fil. 
4. Ett A4 med text innehållande ett brev eller dylikt. 
5. 5MB zipfil. 
6. 17MB Excel-dokument. 

 
Test 1 2 3 4 5 6 
Orginalstorlek(bytes) 802 61962 670080 7584 7513518 16744946
Kompr. storlek 572 11492 508194 3284 5705576 4861564 
Differans 230 50470 161886 4300 1807942 11883382
Komprimeringstid 50ms 60ms 230ms 71ms 2012ms 3325ms 
Okompr. 56kbit 1s 11s 2m4s 1s 23m26s 51m 
Kompr. 56kbit 1s 2s 92s 1s 17m48s 14m48s 
Okompr. 512kbit 1s 2s 26s 1s 5m7s 11m9s 
Kompr. 512kbit 1s 1s 20s 1s 3m53s 3m14s 

Tabell 6.1 Data över testerna 

Vad kan vi dra för slutsats av dessa olika test? 
Som vi kan se från tabell 6.1 så ger det bäst effekt när det är text eller filer som är 
okomprimerade från början. Detta kan vi konstatera genom att differensen mellan det 
okomprimerade och komprimerade meddelandet är större än de som är komprimerade från 
början. Test 2 respektive test 4 visar på detta med en minskning på cirka 70 procent i 
storlek. Ju större skillnad desto mindre lagringsutrymme upptar meddelandet och samtidigt 
så går det snabbare att överföra meddelandet mellan avsändare och mottagare. Det går att 
konstatera med hjälp av testerna att oavsett om innehållet är komprimerat sedan tidigare 
eller inte ger det alltid en vinst. Även ett litet textmeddelande får mindre storlek men den 
tid som det tar att skicka det är knappt mätbart. Att vanliga filer från Microsoft Office-
program eller dylika ger störst effekt kan vi se både då det skickas ett Word-dokumet och 
ett Excel-dokument det vill säga i test 2 och 6. 
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7 Slutdiskussion 
Komprimering används idag inom flera områden till exempel i olika filformat för att spara 
lagringsutrymme så som jpeg. Av den här rapporten framgår det att komprimering är 
mycket lämpligt att använda även inom e-posthantering.  

7.1 Slutsats 
Efter att ha konstruerat ett plugin till Eudora och använt det i ovanstående tester kan jag 
konstatera att det finns både tid att spara vid överföring och plats på lagringsutrymmen. 
Störst effekt erhålles, som tidigare visats i tabell 6.1 när det är filer medskickade som inte 
från början är komprimerade. Här kan man spara flera minuter och megabyte beroende på 
hur stort e-postmeddelande som skickas och hastigheten på anslutningen. Mindre 
meddelanden ger inte så stor effekt genom komprimering om man ser på den tid det tar att 
skicka respektive ta emot det. Platsmässigt så blir det dock lite mindre och ser man hur det 
kan påverka en Internetleverantör så kan de troligen spara stora mängder lagringsutrymme 
genom att använda komprimering på detta vis.  
 Hur problemet med komprimering skall lösas på bästa sätt är svårt att avgöra. Ett 
tillvägagångssätt för att få igång användandet av komprimering är med ett plugin. Det är 
det absolut lättaste sättet att få efterfrågan på denna typ av programvara. Jag tror att en 
sådan lösning är en bit på vägen för att få acceptans bland användare. Övriga alternativ som 
tagits upp i denna rapport med modifiering av protokoll eller att skapa ett nytt protokoll går 
givetvis att genomföra. Detta är dock svårare att få ut på marknaden eftersom större 
ändringar oftast måste ske hos företag och privatpersoner.  
 För att få det bästa stöd bland klienter och utvecklare så bör en standard tas fram som 
säkerställer att alla kan använda komprimering utan att ett företag försöker få monopol på 
någon lösning. En RFC för e-postkomprimering skulle vara ett bra sätt att lösa detta på. Då 
är ett flertal parter inblandade och en väl dokumenterad standard kan skapas.  
 Om vi tolkar de siffror som testet har redovisat och kopplar samman dem med de 
personers e-postbeteende som varit min testgrupp så kan vi konstatera att de flesta i denna 
grupp har varierande användning av e-postmeddelanden. Somliga av dem använder sig av 
bifogade filer eller ibland lite längre texter och då blir vinsterna större. 
  Nyhetsbrev i HTML-format som exempelvis ”Uppsnappat” från Medströms dataförlag 
har ungefär 100 000 prenumeranter i skrivande stund. Varje nyhetsbrev är ungefär 30kb 
stort och skickas ut två gånger per vecka. Detta motsvarar ungefär 3GB data vid varje 
utskickstillfälle. Skulle man använda komprimering av detta med ca 70% mindre storlek, 
som det ungefärligt blir av den här typen av e-postmeddelanden, skulle det innebära att 2,1 
GB data skulle sparas in vid varje utskick. Dels sparar detta mycket tid men framför allt 
sparas det troligen mängder av pengar om företaget betalar för använd bandbredd.  
 Börjar man räkna på all den spam som anländer i e-posten, så kunde vi tidigare 
konstatera att det 2005 skulle skickas ungefär 236 miljarder spammeddelanden om året. 
Detta skulle innebära en datamängd av 106 TB data i okomprimerat format om man utgår 
från 50 kb per meddelande. Med 70 procent minskning genom komprimering blir det 32 
TB data, det vill säga en avsevärd skillnad i datamängd.  
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7.2 Kompletterande diskussion 
En fråga man kan ställa sig är varför har inte komprimering slagit igenom i e-
posthantering? Detta kan bero på flera punkter: 

• De plugin som finns har alla olika standarder för att komprimera. De är därför inte 
kompatibla med varandra vilket försvårar för användare. 

• Ej transparant för användaren. Man skall inte behöva klicka eller installera extra 
program för att använda det. Det skall finnas med från start. 

• Användare bryr sig inte om att ett e-postmeddelande tar större lagringsutrymme. 
Med dagens snabba utveckling av Internet då hastigheterna ökar hela tiden tar det 
därför oftast inte så lång tid att skicka meddelanden. Detta resulterar i att 
användaren troligen inte bryr sig om att använda någon typ av komprimering. 
Skickas det större saker så får det ta den tid det tar helt enkelt.  

 
Så länge användaren inte upplever ett behov av att få fram sina meddelanden snabbare eller 
får begränsningar på sin e-postserver finns det inget tryck från användarens sida att få 
förändringar där komprimering kan vara en möjlighet. Finns det inte heller något behov 
från leverantörer av Internet att använda komprimering för att minska belastningen av deras 
Internetkapacitet eller kostnader saknas motiv för förändring.  

7.3 Framtida projekt 
Framtida projekt inom detta område skulle kunna vara att försöka få fram en standard som 
beskriver hur ett e-postmeddelande skall komprimeras och som kan användas av olika 
programtillverkare. Man skulle även kunna undersöka hur komprimering påverkar andra 
protokoll än protokollet för e-post. Som vi kunnat se i avsnitt 4.3 är det mest använda 
protokollet www. Mycket av det innehåll som skickas idag är redan komprimerat som till 
exempel jpeg-bilder och filmsekvenser men finns det annat innehåll som går att minska 
ner? Går det att använda sig av komprimering för att minska trafikvolymerna här på något 
vis och finns det behov att göra det?  
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Appendix A 
 
Installationsanvisningar för plugin e-comp 
 

1. Lokalisera installationen av Qualcomm Eudora 
Standardinstallation hamnar i c:\program files\Qualcomm\Eudora 

 
1. Kopiera zlib1.dll till ovanstående katalog. 

 
2. Kopiera E-comp.dll till katalogen ”plugins” som ligger i Eudora katalogen. 

 
3. Starta Eudora och skapa ett nytt e-postmeddelande. Finns det en liten tratt i raden är 

pluginet korrekt installerat. 
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Appendix B 
 
E-Comp-Trans.cpp 
 
#include "stdafx.h" 
 
#ifdef _DEBUG 
#include <ctype.h> 
#endif 
 
#include <afxwin.h> // MFC & Windows master header 
#include "resource.h" // Resource IDs for dialogs and icons 
#include "E-Comp.h" 
 
#include <stdio.h> 
#include <malloc.h> 
#include <string.h> 
#include <istream>  
#include <fstream> 
 
#include "mimetype.h" 
#include "encoding.h" 
#include "rfc822.h" 
 
#include <windows.h> 
#include "ems-win.h" // The EMS API 
 
#include <stdio.h> 
#include <windows.h> 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <fstream> 
 
#include <zlib.h> 
#include <zconf.h> 
 
//****************************************************************************/ 
// CONSTANTS  
 
static const int kPluginID = 13; // Unique ID of this plugin 
static const char FAR*kPluginDescription = "E-Comp , v1.0"; 
static const unsigned long kPluginIconID = IDI_MAIN; 
 
static const int kSend     = 1; // Each translator needs a 
static const int kRecieve  = 2; // unique ID within the plugin 
static const int kNumTrans       = 2; // How many translators in this plugin 
static const int kBufferSize = 8192*128; // Used for file buffering 
static const char FAR*kMIME_EOL = "\r\n"; 
static const char FAR*kFileErrorStr = "File I/O Error"; 
static const char FAR*kTransFailedStr = "Translator Failed"; 
static const char *debugLog = "c:\\E-comp.log"; 
 
static const long BUFFERT = 1024*1024*10; 
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//**************************************************************************** 
//**************************************************************************** 
// Declarations 
int Debug(std::string logfile, std::string command,char *fmt, ...); 
int FileUnlock(HANDLE hFile); 
int FileLock(HANDLE hFile); 
int SaveFileS(std::string logpath,std::string content,bool append); 
int SaveFileS(std::string logpath,std::string content,bool append,long length); 
int ReadFileS(std::string filename,std::string &content); 
 
void Tokenize(const std::string str,std::vector<std::string>& tokens,const std::string& delimiters); 
 
SYSTEMTIME GetDate(int local_true); 
 
std::string FixSpace(std::string input,int pos, bool hall); 
std::string RemoveString(std::string indata,std::string stringtoremove); 
std::string MakeDateString(std::string indata,bool local); 
 
//**************************************************************************** 
//***************************************************************************** 
// GLOBALS 
 
extern CPseudoSqDLL theDLL; 
 
static struct TransInfoStruct { 
 char *description; 
 long type; 
 unsigned long flags; 
 char *MimeType; 
 char *MimeSubtype; 
 unsigned long nIconID; 
} gTransInfo[] = { 
 { 
  "Transmission E-Comp", 
  EMST_LANGUAGE, 
  EMSF_Q4_TRANSMISSION | EMSF_WHOLE_MESSAGE | EMSF_REQUIRES_MIME  | 
EMSF_GENERATES_MIME, 
  NULL, NULL, /* Any type/subtype */ 
  IDI_PSEUDOSQUISH 
 }, 
 { 
  "Arrival E-Comp", 
  EMST_LANGUAGE, 
  EMSF_ON_ARRIVAL | EMSF_ON_DISPLAY, 
  "application", "x-e-comp", 
  IDI_PSEUDOSQUISH /* OnArrival icon never shown */ 
 } 
}; 
 
/*****************************************************************************/ 
/* MACROS */ 
 
#define safefree(p) { if (p) { free(p); p=NULL; } } 
 
/*****************************************************************************/ 
/* LOCAL FUNCTION PROTOTYPES */ 
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// Generalized functions 
int CheckValidContext(const long trans_id, const long context); 
int CheckValidMimeType(const long trans_id, const emsMIMEtypeP in_mime); 
void DoIconInit(const long trans_id, HICON FAR*FAR* trans_icon); 
 
// The actual filters 
int DoSend(std::string inFile, std::string outFile, emsProgress progress, emsMIMEtypeP FAR* out_mime); 
int DoRecieve(std::ifstream& inFile, std::string outFile, emsProgress progress, emsMIMEtypeP FAR* 
out_mime); 
 
/*****************************************************************************/ 
/* TRANSLATER API FUNCTIONS */ 
 
// Get the version of the API used for this plugin 
extern "C" long WINAPI ems_plugin_version( short FAR* apiVersion) 
{ 
 AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState()); 
 *apiVersion = EMS_VERSION; 
 return (EMSR_OK); 
} 
 
/* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - */ 
 
//Initialize plugin and get its basic info 
extern "C" long WINAPI ems_plugin_init( 
    void FAR*FAR* globals,      // Out: Return for allocated instance structure 
    short eudAPIVersion,        // In: The API version eudora is using 
    emsMailConfigP mailConfig,  // In: Eudoras mail configuration  
    emsPluginInfoP pluginInfo   // Out: Return Plugin Information  
) 
{ 
 AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState()); 
  
 if (pluginInfo) 
 { 
  pluginInfo->numTrans = (long) kNumTrans; 
  pluginInfo->desc     = (LPSTR) strdup(kPluginDescription); 
  pluginInfo->id       = (long) kPluginID; 
 
  DoIconInit(-1, &(pluginInfo->icon)); 
 } 
 return (EMSR_OK); 
} 
 
//Get details about a translator in a plugin 
extern "C" long WINAPI ems_translator_info( 
    void FAR* globals,          // Out: Return for allocated instance structure 
    emsTranslatorP transInfo    // In/Out: Return Translator Information 
) 
{ 
 AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState()); 
  
 if ((transInfo) && (gTransInfo)) 
 { 
  const long id = (long) transInfo->id; 
 
  if ((id <= 0) || (id > kNumTrans)) 
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   return (EMSR_INVALID_TRANS); 
 
  const TransInfoStruct *InfoPtr = gTransInfo + (id - 1); 
 
  transInfo->type = (long) InfoPtr->type; 
  transInfo->flags = (ULONG) InfoPtr->flags; 
  transInfo->desc = (LPSTR) strdup(InfoPtr->description); 
 
  DoIconInit(id, &(transInfo->icon)); 
 } 
 
 return (EMSR_OK); 
} 
 
//Check and see if a translation can be performed (file version) 
extern "C" long WINAPI ems_can_translate( 
    void FAR* globals,            // Out: Return for allocated instance structure 
    emsTranslatorP transInfo,     // In: Translator Info 
    emsDataFileP inTransData,     // In: What to translate 
    emsResultStatusP transStatus  // Out: Translations Status information 
) 
{ 
 AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState()); 
 
 if ((transInfo) && (inTransData)) 
 { 
  const long id = (long) transInfo->id; 
 
  if ((id <= 0) || (id > kNumTrans)) 
   return (EMSR_INVALID_TRANS); 
 
  const long context = inTransData->context; 
  const emsMIMEtypeP in_mime = inTransData->info; 
 
  if ( (CheckValidContext(id, context)) && (CheckValidMimeType(id, in_mime)) ) 
  { 
   return (EMSR_NOW); 
  } 
 } 
 
 return (EMSR_CANT_TRANS); 
} 
 
//Perform a translation on a file 
extern "C" long WINAPI ems_translate_file( 
    void FAR* globals,           // Out: Return for allocated instance structure */ 
    emsTranslatorP transInfo,    // In: Translator Info */ 
    emsDataFileP inFileData,     // In: What to translate */ 
    emsProgress progress,        // Func to report progress/check for abort */ 
    emsDataFileP outFileData,    // Out: Result of the translation */ 
    emsResultStatusP transStatus // Out: Translations Status information */ 
) 
{ 
 const char *in_file = inFileData->fileName; 
 const char *out_file = outFileData->fileName; 
 const long trans_id = transInfo->id; 
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 // Open the files 
 std::ifstream inFile(in_file, std::ios::binary); 
 
 if (!inFile.good()) 
 { 
  if (transStatus) 
  { 
   transStatus->error = (LPSTR) strdup(kFileErrorStr); 
   transStatus->code = (long) __LINE__; 
  } 
  return (EMSR_NO_INPUT_FILE); 
 } 
 
 std::ofstream outFile(out_file, std::ios::trunc | std::ios::binary); 
 
 if (!outFile.good()) 
 { 
  inFile.close(); 
 
  if (transStatus) 
  { 
   transStatus->error = (LPSTR) strdup(kFileErrorStr); 
   transStatus->code = (long) __LINE__; 
  } 
 
  return (EMSR_CANT_CREATE); 
 } 
 
 int err = 0; 
 
 // Close outfile. Only infile is read block by block 
 outFile.close(); 
 
 // Which translator should we use? 
 switch(trans_id) 
 { 
  case kSend: 
   err = DoSend(in_file, out_file, progress, &(outFileData->info)); 
  break; 
 
  case kRecieve: 
   err = DoRecieve(inFile, out_file, progress, &(outFileData->info)); 
  break; 
 } 
 
 // Close all the files 
 inFile.close(); 
 
 if (err) 
 { 
  if (transStatus) 
  { 
   transStatus->error = (LPSTR) strdup(kTransFailedStr); 
   transStatus->code = (long) __LINE__; 
  } 
 
  return (EMSR_TRANS_FAILED); 



 B:6
 
 

 } 
 
 if (outFileData) 
 { 
  inFile.open(out_file, std::ios::binary); 
 
  if (inFile.good()) 
  { 
   char *pHeader = NULL, *pConType = NULL; 
 
   if (pHeader = rfc822_read_header(inFile)) 
    if (pConType = rfc822_extract_header(pHeader, "Content-Type:")) 
     outFileData->info = parse_make_mime_type(pConType); 
 
   safefree(pHeader); 
   safefree(pConType); 
  } 
 
  inFile.close(); 
 } 
 
 return (EMSR_OK);  
} 
 
//End use of a plugin and clean up 
extern "C" long WINAPI ems_plugin_finish(void FAR* globals) 
{ 
 AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState()); 
 // We don't use 'globals' 
 return (EMSR_OK);  
} 
 
//Free memory allocated by EMS plug-in 
extern "C" long WINAPI ems_free(void FAR* mem) 
{ 
 if (mem) safefree(mem); 
 return (EMSR_OK); 
} 
 
static int CheckValidContext( const long trans_id, const long context) 
{ 
 return ((context & gTransInfo[trans_id-1].flags) ? 1 : 0); 
} 
 
static int CheckValidMimeType(const long trans_id, const emsMIMEtypeP in_mime) 
{ 
 char *pType = gTransInfo[trans_id-1].MimeType; 
 char *pSubtype = gTransInfo[trans_id-1].MimeSubtype; 
 
 if ( ((!pType) || (strcmp(in_mime->type, pType) == 0)) && ((!pSubtype) || (strcmp(in_mime->subType, 
pSubtype) == 0)) ) 
  return TRUE; 
 
 return FALSE; 
} 
 
static void DoIconInit( const long trans_id, HICON FAR*FAR* icon) 
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{ 
 AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState()); 
 
 if (!icon) return; 
 
 *icon = (HICON *)malloc(sizeof(HICON)); 
 
 if (trans_id < 0) // Main plugin icon, not specific translator 
 { 
  **icon = theDLL.LoadIcon(kPluginIconID); // 32x32 
 } 
 else // The actual translators 
 { 
  **icon = theDLL.LoadIcon(gTransInfo[trans_id-1].nIconID); // 16x16  
 } 
} 
 
 
//***************************************************************************************
//*************************************************************************************** 
// Function to handle all the debug information. Complete parserfunctionality 
int Debug(std::string logfile, std::string command,char *fmt, ...) 
{ 
 char *buffer; 
 va_list ap; 
 int n; 
 int size = 4096; 
 std::string content; 
 std::vector<std::string> tokenlist; 
  
 if ((buffer = (char *)malloc (size)) == NULL) return 0; 
 
 while (1) { 
        //Try to print in the allocated space.  
        va_start(ap, fmt); 
        n = _vsnprintf (buffer, size, fmt, ap); 
        va_end(ap); 
        // If that worked, return the string.  
        if (n > -1 && n < size) goto skip; 
        // Else try again with more space.  
        if (n > -1) size = n+1; else size *= 2;   
        if ((buffer = (char *)realloc (buffer, size)) == NULL) return 0; 
     } 
skip: 
 
 Tokenize(buffer,tokenlist,"\n"); 
 
 for(int i=0;i<tokenlist.size();i++) 
 { 
  if(tokenlist[i].length()>1) 
  { 
    content = MakeDateString("%M-%D-%Y %hour:%min:%sec",true); 
    content.append(" "); 
    content.append(FixSpace(command,15,true)); 
    content.append(" - "); 
    content.append(tokenlist[i].c_str()); 
    content.append("\n"); 
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  } 
 } 
 SaveFileS(logfile,content,true); 
 free( buffer ); 
 return 0; 
} 
 
 
//Helper function to tokenize a string from given delimiter 
void Tokenize(const std::string str,std::vector<std::string>& tokens,const std::string& delimiters) 
{ 
  tokens.clear(); 
 int j=0; 
 int k=0; 
 std::string result; 
 
 if(str.length()==0) return; 
 result = RemoveString(str,"\r"); 
 
 for(j=0;j<=result.length();j++) 
 { 
  if((result.compare(j,delimiters.length(),delimiters)==0) || (j==result.length())) 
  {//found token 
   tokens.push_back(result.substr(k,j-k)); 
   k=j+delimiters.length(); 
  } 
 } 
}  
 
 
 
//Helper function that adds spaces before or after a given string 
std::string FixSpace(std::string input,int pos, bool hall) 
{ 
 std::string temp;  
 if(input.length()>=pos) {temp = input.substr(0,pos);return temp;} 
 
 if(hall) //true 
 {//Add space after text 
  temp.append(input); 
  for(int i=input.length();i<pos;i++) {temp.append(" ");} 
 }  
 else 
 {//Add space before text 
  for(int i=input.length();i<pos;i++) {temp.append(" "); } 
  temp.append(input); 
 } 
 return temp; 
} 
 
//Helper function to save a string to a file, Can append or rewrite file 
int SaveFileS(std::string logpath,std::string content,bool append) 
{ 
 HANDLE   File; 
 unsigned long numwritten; 
 
 if(append) 
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 {//Append to file 
  if ((File = CreateFile(logpath.c_str(), GENERIC_WRITE, 
   FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE|FILE_SHARE_DELETE, 
   NULL, OPEN_ALWAYS, NULL, NULL)) != INVALID_HANDLE_VALUE ) 
  {//File exist 
   if(FileLock(File)!=0) 
   { 
    CloseHandle(File); 
    return 1; 
   } 
 
   if(SetFilePointer(File,0,NULL,FILE_END) == 0xFFFFFFFF) 
   { 
    FileUnlock(File); 
    CloseHandle(File); 
    return 1; 
   } 
 
   numwritten=0; 
   WriteFile(File,content.c_str(),content.length(),&numwritten,NULL); 
 
   FileUnlock(File); 
   CloseHandle(File); 
    
   if(numwritten>0) return 0; 
   return 1; 
  } 
 } 
 else 
 {//Overwrite the file no matter what 
  if ((File = CreateFile(logpath.c_str(), GENERIC_WRITE, 
   FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE|FILE_SHARE_DELETE, 
   NULL, CREATE_ALWAYS, NULL, NULL)) != INVALID_HANDLE_VALUE ) 
  { 
   if(FileLock(File)!=0) 
   { 
    CloseHandle(File); 
    return 1; 
   } 
 
   numwritten=0; 
   WriteFile(File,content.c_str(),content.length(),&numwritten,NULL); 
 
   FileUnlock(File); 
   CloseHandle(File); 
 
   return 0; 
  } 
 } 
 return 1; 
} 
 
 
//Helper function to lock a file against sharing 
int FileLock(HANDLE hFile) 
{ 
 char counter = 50; 



 B:10
 
 

 while ( counter-- ) 
 { 
  if(LockFile(hFile,0,0,1,0)) return 0; 
  if ( GetLastError() != ERROR_LOCK_VIOLATION ) return 1; 
  _sleep(200); 
 } 
 return 1; 
} 
 
//Helper function to unlock a file against sharing 
int FileUnlock(HANDLE hFile) 
{ 
 UnlockFile(hFile, 0, 0, 1, 0); 
 return 0; 
} 
 
//Helper function to get time on computer in localtile or UTC 
SYSTEMTIME GetDate(int local_true) 
{ 
 SYSTEMTIME SystemTime; 
 FILETIME FileTime; 
 SYSTEMTIME SystemTimeLocal; 
 GetSystemTime(&SystemTime); 
 SystemTimeToFileTime(&SystemTime, &FileTime);   
 
 if(local_true==1) 
 { 
  SystemTimeToTzSpecificLocalTime(NULL, &SystemTime, &SystemTimeLocal); 
  return SystemTimeLocal; 
 } 
 
 return SystemTime; 
} 
 
//Helper function to make a string with a date in specific format. Handles adjusted days and local/utc time 
std::string MakeDateString(std::string indata,bool local) 
{ 
 SYSTEMTIME st = GetDate(local); 
 //st = DT_AddDiff(nano100SecInDay,days,&st); 
 
 //ta fram pathen dit det skall 
 char Y[5]; memset(Y,0,sizeof(Y)); 
 char M[4]; memset(M,0,sizeof(M)); 
 char D[4]; memset(D,0,sizeof(D)); 
 char W[4]; memset(W,0,sizeof(W)); 
 char Ys[4]; memset(Ys,0,sizeof(Ys)); 
 char Min[4];memset(Min,0,sizeof(Min)); 
 char Hour[4];memset(Hour,0,sizeof(Hour)); 
 char Sec[4];memset(Sec,0,sizeof(Sec)); 
 
  wsprintf(Y, "%02d",st.wYear); 
 strcpy(Ys,Y+2); 
 wsprintf(M, "%02d",st.wMonth); 
 wsprintf(D, "%02d",st.wDay); 
 wsprintf(Hour, "%02d",st.wHour); 
 wsprintf(Min, "%02d",st.wMinute); 
 wsprintf(Sec, "%02d",st.wSecond); 
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 int month = st.wMonth; 
 int year = st.wYear; 
 int day  = st.wDay; 
 
 int y = year+4800-((14-month)/12); 
 int JD = day + (153*(month + 12*((14-month)/12) - 3)+2)/5 + y*365 + y/4 - y/100 + y/400 - 32045; 
 int d4 = (JD+31741 - (JD % 7)) % 146097 % 36524 % 1461; 
 int d1 = ((d4-(d4/1460)) % 365) + (d4/1460); 
 int WeekOfYear = d1/7+1; 
 
 wsprintf(W, "%02d",WeekOfYear); 
 
 int t1=-1; 
 t1 = indata.find("%Y"); //year 
 if(t1>=0) {indata.replace(t1,2,Y);} 
 t1 = indata.find("%y"); //yearlittle 
 if(t1>=0) {indata.replace(t1,2,Ys);} 
 t1 = indata.find("%M"); //Month 
 if(t1>=0) {indata.replace(t1,2,M);} 
 t1 = indata.find("%D"); //DAY 
 if(t1>=0) {indata.replace(t1,2,D);} 
 t1 = indata.find("%W"); //week 
 if(t1>=0) {indata.replace(t1,2,W);} 
 t1 = indata.find("%min"); //Min 
 if(t1>=0) {indata.replace(t1,4,Min);} 
 t1 = indata.find("%hour"); //week 
 if(t1>=0) {indata.replace(t1,5,Hour);} 
 t1 = indata.find("%sec"); //seconds 
 if(t1>=0) {indata.replace(t1,4,Sec);} 
 
 return indata; 
} 
 
 
//Helper function to remove a certain string or character from within another string 
std::string RemoveString(std::string indata,std::string stringtoremove) 
{ 
 std::string temp; 
 int indexl=0; 
 int indexr=0; 
 int start=0; 
 bool cont =true; 
 
 while(cont) 
 { 
  indexl = indata.find(stringtoremove.c_str(),start); 
  if(indexl==-1) {cont=false;} 
 
  if(cont) 
  { 
   temp.append(indata.substr(start,indexl-start)); 
   start=indexl+stringtoremove.length(); 
  } 
 } 
 temp.append(indata.substr(start)); 
 return temp; 
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} 
 
//Function to save a string to a file, Can append or rewrite file. Writes X length 
int SaveFileS(std::string logpath,std::string content,bool append,long length) 
{ 
 HANDLE   File; 
 unsigned long numwritten; 
 
 if(append) 
 { 
  if ((File = CreateFile(logpath.c_str(), GENERIC_WRITE, 
   FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE|FILE_SHARE_DELETE, 
   NULL, OPEN_ALWAYS, NULL, NULL)) != INVALID_HANDLE_VALUE ) 
  {//Finns 
   if(FileLock(File)!=0) 
   { 
    CloseHandle(File); 
    return 1; 
   } 
 
   if(SetFilePointer(File,0,NULL,FILE_END) == 0xFFFFFFFF) 
   { 
    FileUnlock(File); 
    CloseHandle(File); 
    return 1; 
   } 
 
   numwritten=0; 
   WriteFile(File,content.c_str(),length,&numwritten,NULL); 
 
   FileUnlock(File); 
   CloseHandle(File); 
    
   if(numwritten>0) return 0; 
   return 1; 
  } 
 } 
 else 
 { 
  if ((File = CreateFile(logpath.c_str(), GENERIC_WRITE, 
   FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE|FILE_SHARE_DELETE, 
   NULL, CREATE_ALWAYS, NULL, NULL)) != INVALID_HANDLE_VALUE ) 
  { 
   if(FileLock(File)!=0) 
   { 
    CloseHandle(File); 
    return 1; 
   } 
 
   numwritten=0; 
   WriteFile(File,content.c_str(),length,&numwritten,NULL); 
 
   FileUnlock(File); 
   CloseHandle(File); 
 
   return 0; 
  } 
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 } 
 return 1; 
} 
 
//Read file to a string 
int ReadFileS(std::string filename,std::string &content) 
{//Read a file into a string and return it 
 char   *buf; 
 long   size; 
 HANDLE   File; 
 unsigned long count; 
 
 if ((File = CreateFile(filename.c_str(), GENERIC_READ, 
  FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE|FILE_SHARE_DELETE, 
  NULL, OPEN_EXISTING, NULL, NULL)) != INVALID_HANDLE_VALUE ) 
 { 
  if(FileLock(File)!=0) 
  { 
   CloseHandle(File); 
   return 1; 
  } 
 
  if ((size = GetFileSize(File, NULL)) > 0) 
  { 
   buf = (char *)malloc(size); 
   ReadFile(File, buf, size, &count, NULL); 
   content.append(buf); 
   content=content.substr(0,count); 
   free(buf); 
  } 
  FileUnlock(File); 
  CloseHandle(File); 
  return 0; 
 } 
 return 1; 
} 
 
 
//*************************************************************************** 
// THE TRANSLATOR ALGORITHMS 
 
int DoRecieve(std::ifstream& inFile, std::string outFile, emsProgress progress, emsMIMEtypeP FAR* 
out_mime) 
{ 
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"RECIEVE","-- Start --"); 
 #endif 
 
  #ifdef _DEBUG  
  DWORD timestart,timestop; 
  timestart = GetTickCount(); 
 #endif 
 
 unsigned long contentLen=0; 
 //const unsigned int kSizeBuf = kBufferSize; 
 Dec64Ptr d64state = NULL; 
 DecQPPtr dQPstate = NULL; 
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 char *pBufOut = NULL; 
 char *pBufIn = NULL; 
 char *pHeader = NULL; 
 char *pCTE = NULL; 
 unsigned long nOutLength = 0; 
 unsigned long nInFileLength = 0; 
 long nErrorCnt = 0; 
 int bAbort, nPercentComplete; 
 TrEncType cte_mechanism; 
 std::string outData; 
 emsProgressData progData; 
 
 progData.size = sizeof(emsProgressData); 
 progData.value = 0L; 
 progData.message = NULL; 
 
 if (progress) 
  bAbort = (progress(&progData) ? 1 : 0); 
 else 
  bAbort = FALSE; 
 
 if (!bAbort) 
 { 
  // Get the file length 
  inFile.seekg(0, std::ios::end); 
  nInFileLength = inFile.tellg(); 
  inFile.seekg(0); 
 
  #ifdef _DEBUG 
   Debug(debugLog,"RECIEVE","Length of inputfile: %i",nInFileLength); 
   Debug(debugLog,"RECIEVE","Check header..."); 
  #endif 
 
  //Check header for information on what type it is 
  if (pHeader = rfc822_read_header(inFile)) 
  { 
   if (pCTE = rfc822_extract_cte(pHeader)) 
    cte_mechanism = rfc822_parse_cte(pCTE); 
   else 
    cte_mechanism = CTE_Binary; // No CTE header, so no encoding  
  } 
  else 
   return (-1); 
 
  #ifdef _DEBUG 
   Debug(debugLog,"RECIEVE","Checked header"); 
  #endif 
 
  safefree(pCTE); 
  safefree(pHeader); 
 
  nInFileLength -= inFile.tellg(); 
 
  #ifdef _DEBUG 
   Debug(debugLog,"RECIEVE","Check mechanism..."); 
  #endif 
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  if (cte_mechanism == CTE_Error) 
   return (-1); 
 
  //Allocate memory for specific decoder and initiate 
  switch (cte_mechanism) 
  { 
   case CTE_Base64: 
    #ifdef _DEBUG 
     Debug(debugLog,"RECIEVE","Mechanism Base64"); 
    #endif 
    d64state = (Dec64Ptr) malloc(sizeof(Dec64)); // Used by Decode64() 
    pBufOut = (char *) malloc(kBufferSize); // Buffer for binary output 
   break; 
 
   case CTE_QP: 
    #ifdef _DEBUG 
     Debug(debugLog,"RECIEVE","Mechanism QP"); 
    #endif 
    dQPstate = (DecQPPtr) malloc(sizeof(DecQP)); // Used by DecodeQP() 
    pBufOut = (char *) malloc(kBufferSize); // Buffer for binary output 
   break; 
 
   case CTE_7bit: 
   case CTE_8bit: 
   case CTE_Binary: 
    // Do nothing 
    #ifdef _DEBUG 
     Debug(debugLog,"RECIEVE","Mechanism Other"); 
    #endif 
   break; 
 
   default: 
    return (-1); // Unknown CTE 
  } 
 
  #ifdef _DEBUG 
   Debug(debugLog,"RECIEVE","Allocate memory for decoder"); 
  #endif 
  pBufIn = (char *) malloc(kBufferSize); // Buffer for B64 input 
 } 
 
 // Did any of our allocations fail? (or user aborted) 
 if ((bAbort) 
  || (!pBufIn) 
  || ((cte_mechanism == CTE_Base64) && ((!d64state) || (!pBufOut))) 
  || ((cte_mechanism == CTE_QP) && ((!dQPstate) || (!pBufOut)))) 
 { 
  // Something couldn't be allocated --- clean up and exit 
  #ifdef _DEBUG 
   Debug(debugLog,"RECIEVE","Something couldnt be allocated. Clean up and exit"); 
  #endif 
  safefree(d64state); 
  safefree(dQPstate); 
  safefree(pBufOut); 
  safefree(pBufIn); 
  safefree(pHeader); 
  safefree(pCTE); 
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  return (-1); 
 } 
 
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"RECIEVE","Initiate decoder"); 
 #endif 
 
 // Initialize state structure -- if needed 
 switch (cte_mechanism) 
 { 
  case CTE_Base64: 
   d64state->decoderState = 0; 
   d64state->invalCount = 0; 
   d64state->padCount = 0; 
   d64state->partial = 0; 
   d64state->wasCR = FALSE; 
  break; 
 
  case CTE_QP: 
   dQPstate->CurState = qpNormal; 
   dQPstate->cLastChar = 0; 
  break; 
 
  case CTE_7bit: 
  case CTE_8bit: 
  case CTE_Binary: 
   // Do nothing 
  break; 
 } 
 
 // Update the progress and check for abort 
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"RECIEVE","Update progressdata"); 
 #endif 
 nPercentComplete = (int) ((((double)inFile.tellg())/nInFileLength) * 100.0); 
 progData.value = (long) nPercentComplete; 
 
 if (progress) bAbort = (progress(&progData) ? 1 : 0); 
 
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"RECIEVE","Loop until EOF"); 
 #endif 
 
 // Loop until EOF or something terrible happens 
 while ((inFile.good()) && (!inFile.eof()) && (!bAbort)) 
 { 
  // Fill our input buffer from file 
  inFile.read(pBufIn, kBufferSize); 
 
  // Did we get anything out? 
  if (inFile.gcount() > 0) 
  { 
   if ((cte_mechanism == CTE_Base64) || (cte_mechanism == CTE_QP)) 
   { 
    switch (cte_mechanism) 
    {//Decode with correct decoder 
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     case CTE_Base64: 
      #ifdef _DEBUG 
       Debug(debugLog,"RECIEVE","Decoding using base64..."); 
      #endif 
 
      nOutLength = Decode64(pBufIn, inFile.gcount(), pBufOut, d64state, &nErrorCnt); 
 
      #ifdef _DEBUG 
      Debug(debugLog,"RECIEVE","Decode64 returned: nOutLength: %i, ErrorCnr: 
%i, gcount: %i",nOutLength,nErrorCnt,inFile.gcount()); 
      #endif 
     break; 
 
     case CTE_QP: 
      #ifdef _DEBUG 
       Debug(debugLog,"RECIEVE","Decoding using QP..."); 
      #endif 
 
      nOutLength = DecodeQP(pBufIn, inFile.gcount(), pBufOut, dQPstate, 
&nErrorCnt); 
 
      #ifdef _DEBUG 
      Debug(debugLog,"RECIEVE","DecodeQP returned: nOutLength: %i, ErrorCnr: 
%i, gcount: %i",nOutLength,nErrorCnt,inFile.gcount()); 
      #endif 
     break; 
    } 
 
    if (nOutLength > 0) 
    {//add the decoded part to output 
     #ifdef _DEBUG 
      Debug(debugLog,"RECIEVE","Add decoded text to outData"); 
     #endif 
 
     outData.append(pBufOut,nOutLength); 
     contentLen+=nOutLength; 
 
     #ifdef _DEBUG 
      Debug(debugLog,"RECIEVE","Contentlength: %u", contentLen); 
     #endif 
     } 
   } 
   else // No encoding, no need to copy to out buffer 
   { 
    if ((nOutLength = inFile.gcount()) > 0) 
    { 
     #ifdef _DEBUG 
      Debug(debugLog,"RECIEVE","Add decoded text to outData No Encoding"); 
     #endif 
 
     outData.append(pBufOut,nOutLength); 
     contentLen+=nOutLength; 
 
     #ifdef _DEBUG 
      Debug(debugLog,"RECIEVE","Contentlength: %u", contentLen); 
     #endif 
    } 
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   } 
  } 
 
  //Update the progress and check for abort 
  #ifdef _DEBUG 
   Debug(debugLog,"RECIEVE","Updateprogressbar"); 
  #endif 
  nPercentComplete = (int) ((((double)inFile.tellg())/nInFileLength) * 100.0); 
   
  if (progress) 
  { 
   progData.value = (long) nPercentComplete; 
   bAbort = (progress(&progData) ? 1 : 0); 
  } 
   
 } 
  
 if ((nPercentComplete < 100) && (progress)) 
 { 
  progData.value = (long) 100; 
  bAbort = (progress(&progData) ? 1 : 0); 
 } 
 
 if (!bAbort) 
 { 
  // Flush the decoder 
  switch (cte_mechanism) 
  { 
   case CTE_Base64: 
    nOutLength = Decode64(NULL, 0, pBufOut, d64state, &nErrorCnt); 
   break; 
 
   case CTE_QP: 
    nOutLength = DecodeQP(NULL, 0, pBufOut, dQPstate, &nErrorCnt); 
   break; 
 
   case CTE_7bit: 
   case CTE_8bit: 
   case CTE_Binary: 
    nOutLength = 0; /* No cleanup needed */ 
   break; 
  } 
 
  // Send flushed output to outData, if needed 
  if (nOutLength > 0) 
  { 
   outData.append(pBufOut,nOutLength); 
   contentLen+=nOutLength; 
  } 
 } 
 
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"RECIEVE","Contentlength 2: %u",contentLen); 
 #endif 
 
 //Start processing the data with zip decoding 
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 CHAR *source=new CHAR[contentLen+1024]; 
 ZeroMemory(source,sizeof(source)); 
 
 byte *uncomp=new byte[contentLen*16]; 
 ZeroMemory(uncomp,sizeof(uncomp)); 
 
 uLong uncompLen = contentLen*16; 
 
 //Copy the content from string to char 
 memcpy(source,outData.c_str(),contentLen); 
 
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"RECIEVE","Uncompress data"); 
 #endif 
 
 //uncompress the data 
 int err = uncompress(uncomp, &uncompLen, (Bytef*)source, contentLen); 
 
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"RECIEVE","Uncompress returned: err %i, uncompLen %i",err,uncompLen); 
 #endif 
 
 //Save uncompressed data to file and we're finished 
 SaveFileS(outFile,(char *)uncomp,false,uncompLen); 
 
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"RECIEVE","Saved final output to file"); 
 #endif 
 
 // Safely free everything 
 safefree(d64state); 
 safefree(dQPstate); 
 safefree(pBufOut); 
 safefree(pBufIn); 
 safefree(pHeader); 
 safefree(pCTE); 
 safefree(source); 
 safefree(uncomp); 
 
 #ifdef _DEBUG 
  timestop = GetTickCount() - timestart; 
  Debug(debugLog,"RECIEVE","Benchmark: %ums\n",timestop); 
  Debug(debugLog,"RECIEVE","--- Stop ---"); 
 #endif 
 
 return (bAbort); 
} 
 
int DoSend(std::string inFile, std::string outFile, emsProgress progress, emsMIMEtypeP FAR* out_mime) 
{ 
 
 #ifdef _DEBUG  
  Debug(debugLog,"SEND","--- Start ---"); 
  DWORD timestart,timestop; 
  timestart = GetTickCount(); 
 #endif 
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 std::string inData; 
 std::string outData; 
 
 int bAbort = 0; 
 int nPercentComplete = 0; 
 long e64length = 0; 
 
 Enc64Ptr e64state = (Enc64Ptr) malloc(sizeof(Enc64)); // Used by Encode64() 
 
 // Create the mime type and header string 
 emsMIMEtypeP mimePtr = make_mime_type("application", "x-e-comp", "1.0"); 
 char *ConTypeStr = string_mime_type(mimePtr); 
 char *pConTransEncStr = rfc822_make_cte(CTE_Base64); 
 
 emsProgressData progData; 
 
 progData.size = sizeof(emsProgressData); 
 progData.value = 0L; 
 progData.message = NULL; 
 
 Debug(debugLog,"SEND","Is everything allocated?"); 
 
 // Could we allocate everything? 
 if ((!ConTypeStr) 
  || (!mimePtr) 
  || (!e64state) 
  || (!pConTransEncStr)) 
 { 
  // Something didn't get allocated, so clean up everything and exit 
  safefree(ConTypeStr); 
  safefree(pConTransEncStr); 
  safefree(e64state); 
  free_mime_type(mimePtr); 
  return (-1); //Error 
 } 
 
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"SEND","Allocation is ok"); 
 #endif 
 
 // Initialize the BASE64 encoder state structure 
 e64state->partialCount = e64state->bytesOnLine = 0; 
 
 //Read the file we should process 
 if(ReadFileS(inFile,inData)!=0) 
 {// Something didn't get allocated, so clean up everything and exit 
  safefree(ConTypeStr); 
  safefree(pConTransEncStr); 
  safefree(e64state); 
  free_mime_type(mimePtr); 
  return (-1); //Error 
 } 
 
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"SEND","Inputdata read"); 
 #endif 
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 // Output the MIME headers 
 outData.append("MIME-Version: 1.0"); outData.append(kMIME_EOL); 
 outData.append(ConTypeStr); outData.append(kMIME_EOL); 
 outData.append(pConTransEncStr); outData.append(kMIME_EOL); 
 outData.append(kMIME_EOL); 
  
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"SEND","Output MIME header"); 
 #endif 
 
 //Save mimeheaderpart 
 SaveFileS(outFile,outData,false); 
 
 // Start up the progress dialog 
 nPercentComplete = 0; 
  
 if (progress) 
 { 
  progData.value = (long) nPercentComplete; 
  bAbort = (progress(&progData) ? 1 : 0); 
 } 
 
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"SEND","Update progressbar"); 
 #endif 
 
 CHAR *temp=new CHAR[inData.length()+BUFFERT]; 
 ZeroMemory(temp,sizeof(temp)); 
 
 byte *comp=new byte[inData.length()+BUFFERT]; 
 ZeroMemory(comp,sizeof(comp)); 
 
 //Copy string to char 
 strcpy(temp,inData.c_str()); 
 
 //max size of message 
  uLong inDataLength = inData.length()+BUFFERT; 
  uLong compLength = inDataLength; 
 
 
 
 long test_length=0; 
 #ifdef _DEBUG 
  //base64 content for TEST purpose 
  Enc64Ptr e64state_test = (Enc64Ptr) malloc(sizeof(Enc64)); // Used by Encode64() 
  CHAR *test_temp=new CHAR[inData.length()+ BUFFERT]; 
  ZeroMemory(test_temp,sizeof(test_temp)); 
  e64state_test->partialCount = e64state_test->bytesOnLine = 0; 
  test_length = Encode64(temp, inData.length(), test_temp , e64state_test); 
 #endif 
 
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"SEND","Compress inputdata"); 
  Debug(debugLog,"SEND","Compresslenght before: %i",strlen(temp)); 
 #endif 
 
 //Compress content 



 B:22
 
 

 int err = compress(comp, &inDataLength, (const Bytef*)temp, strlen(temp)); 
 
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"SEND","Compress returned: err %i, %i",err,inDataLength); 
  Debug(debugLog,"SEND","Base64 inputdata"); 
 #endif 
 
 //base64 content 
 ZeroMemory(temp,sizeof(temp)); 
 e64length = Encode64((char *)comp, inDataLength, temp , e64state); 
 
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"SEND","Base64 returned: e64length: %i, inDataLength: %i", 
e64length,inDataLength); 
  Debug(debugLog,"SEND","Sizedifference: orig_size: %i , new_size: %i , diff: %i, percent 
%.2f",test_length,e64length,test_length-e64length,(1-((float)e64length/(float)test_length))); 
  Debug(debugLog,"SEND","Save final output"); 
 #endif 
 
 //Save final output data 
 SaveFileS(outFile,temp,true,e64length); 
 
 //*********************** 
 //Statusbar 
 //*********************** 
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"SEND","Update Statusbar"); 
 #endif 
 
 nPercentComplete = 100; 
 
 if (progress) 
 { 
  progData.value = (long) nPercentComplete; 
  bAbort = (progress(&progData) ? 1 : 0); 
 } 
  
 if ((nPercentComplete < 100) && (progress)) 
 { 
  progData.value = (long) 100; 
  bAbort = (progress(&progData) ? 1 : 0); 
 } 
 
 if (!bAbort) 
 { 
  // Flush the encoder 
  e64length = Encode64(NULL, 0, temp, e64state); 
 
  // Send flushed output to file, if needed 
  if (e64length > 0) 
    SaveFileS(outFile,temp,true,e64length); 
 } 
 
 // Safely free everything 
 #ifdef _DEBUG 
  Debug(debugLog,"SEND","Clean up memory"); 
 #endif 



 B:23
 
 

 safefree(e64state); 
 safefree(ConTypeStr); 
 safefree(pConTransEncStr); 
 
 // If Eudora wants out mime type structure, give it up 
 if ((out_mime) && (!bAbort)) 
  *out_mime = mimePtr; 
 else 
  free_mime_type(mimePtr); 
 
 #ifdef _DEBUG 
  timestop = GetTickCount() - timestart; 
  Debug(debugLog,"SEND","Benchmark: %ums\n",timestop); 
  Debug(debugLog,"SEND","--- Stop ---"); 
 #endif 
 
 return (bAbort); 
} 
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