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Abstrakt  

Detta examensarbete handlar om hur datatrafik över en satellitlänk kan optimeras för att 

minska laddningstider och överförd datamängd. Syftet med studien är att undersöka i vilken 

omfattning datatrafik mellan fartyg och land via satellitlänk kan styras så att trafiken blir 

effektivare. Genom att använda DNS-mellanlagring, mellanlagring av webbsidor samt 

annonsblockering med pfSense som plattform har examensarbetet utfört experiment emot olika 

hemsidor och mätt laddningstid samt överförd datamängd. Resultatet visade att det fanns stora 

möjligheter att optimera nätverkstrafiken och de uppmätta resultaten visade på en minskning 

av datamängden med 94% och laddningstiderna med 67%. 

Nyckelord: 
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Abstract  

The thesis describes how network traffic transmitted via a satellite link can be optimized in 

order to reduce loading times and transmitted data. The purpose with this study has been to 

determine what methods are available to control and reduce the amount of data transmitted 

through a network and how this data is affected. By applying the practice of DNS caching, web 

caching and ad blocking with the use of pfSense as a platform the study has performed 

experiments targeting different web sites and measured the loading times and amount of 

transmitted data. The results showed good possibilities to optimize the network traffic and the 

measured values indicated a reduction of the network traffic of up to 94% and loading times 

with 67%. 

Keywords:   
WAN optimization, network optimization, satellite link, DNS caching, web caching, ad 

blocking 
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       “Free software is a matter of liberty, not price. To understand the                       

concept, you should think of free as in free speech, not as in free beer.”  
 

 Richard Stallman, 2002
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Ingegerd Snöberg och Göran Stöth för att ha pushat oss och hjälpt 

till att ge studien ett bra upplägg. 

Vidare vill vi tacka den rörelse som står bakom skapandet och spridningen av öppen källkod. 

Samhället rör sig mot ett mer övervakat och begränsat Internet där vi inte längre kan lita på att 

våra program och apparater inte rapporterar vår privata information och vanor till företag och 

stater. Här spelar öppen källkod en viktig roll i att bidra till alternativ. Utöver de 

säkerhetsbaserade faktumen är det helt fantastiskt att kunna få ta del av programvara och fritt 

få redigera dom utan kostnad där motsvarande mjukvaror ofta kostar stora summor hos företag. 

Vi vill också ge våra familjer ett stort tack som haft förståelse och gett oss stöd när vårt 

examensarbete dröjde och således sköt på vår examen som Sjöingenjörer.
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Ordlista 

Cache En kopia av senast använda data eller ofta använd 
sådan som temporärt lagras för att kunna 
återanvändas i framtiden. 

 
Cookie En till storleken liten datafil som skickas från en 

webbsida för att lagras i klientens webbläsare. Denna 
data kan sedan användas för att hålla koll på 
klientens identitet eller preferenser. Syftet kan vara 
att användaren inte ska behöva logga in vid varje 
besök eller ange språkval vid varje besök, men de 
kan även användas för att i viss omfattning spåra 
användarens Internetvanor. 

 

DNS (Domain Name System)  Kopplar ihop ett domännamn (av typen 

www.exempel.com) med en viss IP-adress. 

 

Gateway  Enhet som tillåter två nätverk där olika 

nätverksprotokoll används att kommunicera 

 

Header Information som finns i början av en fil och som 

innehåller metadata som anger hur filen ska tolkas. 

 

IP-nummer Den adress en dator eller server har för att andra 

noder på Internet ska veta varifrån och vart paket ska 

skickas. 

 

Källkod Den programmeringskod som byggt upp ett program 

och dess funktioner. 

 

LAN Local Area Network. Ett nätverk som är begränsat till 

en mindre geografisk område. 

 

Latens    Tidsfördröjning mellan förfrågan och svar. 
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Pakethanterare Ett program vars syfte är att med enkelhet kunna 

installera, uppdatera och ta bort andra program. 

 

Proxy / Omvänd proxy En server som agerar för klienten vid förfrågningar 

till servern. En omvänd proxy agerar för servern vid 

förfrågningar från klienten och svarar på dess vägnar. 

Transparent proxy innebär att klienternas trafik 

skickas via proxyn utan att inställningar behövs. 

 

Quality of Service (QoS) Beskriver den övergripande prestandan hos ett 

nätverk. 

 

Round-trip Den tid det tar för ett datapaket att lämna en enhet, nå 
sin destination och komma tillbaks igen. 

 

Svartlista En lista med kriterier som ska blockeras. 

 

Switch En enhet vars syfte är att knyta ihop flertalet enheter i 

ett nätverk. 

 

Virtuell maskin   En dator baserad på mjukvara. Mjukvaran installerad 

på den virtuella maskinen uppfattar dock sin värd 

som verklig hårdvara.  

 

WAN Wide Area Network. Nätverk utspritt över stora 

geografiska områden. Uppstår t.ex. genom flera 

sammankopplade LAN. Internet är ett exempel på 

WAN. 
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1. Inledning 
 
Idag är Internetuppkoppling på fartyg lika självklart som på land. Det är nödvändigt för att 

fartygen ska kunna ha kommunikation till rederikontoret och andra fartyg. Beställningslistor, 

inventarier, rapporter och liknande går oftast via Internet.1 Den sociala situationen ombord har 

också förändrats i takt med att Internet ombord har blivit vanligare. Kommunikation med 

familj och vänner har blivit möjlig på ett helt annat sätt än för bara något årtionde sedan.  

1.1 Bakgrund 

I takt med att Internet växt och blivit en global plattform för kommunikation och information 

har infrastrukturen till land byggts upp för att snabbt kunna leverera den ökade mängden 

datatrafik som sidor och kommunikationsprogram på Internet idag kräver.2 Till sjöss sker 

uppkopplingen primärt via satellit vilket är relativt långsamt och det finns ett ständigt behov 

av ökad överföringskapacitet.3 Eftersom tjänster och webbsidor anpassas storleksmässigt och 

funktionsmässigt för uppkopplingar med högre överföringshastighet som kan hanteras av 

landbaserade anslutningar kan problem uppstå för användare som förlitar sig på långsamma 

uppkopplingar, vilket stora delar av sjöfarten gör idag.4 Problemet med långsam 

överföringshastighet blir än mer påtagligt eftersom hela fartygets besättning delar på denna 

kapacitet. 

Olika leverantörer erbjuder idag olika överföringshastigheter. VSAT-tekniken är idag den som 

är mest använd.5 Inmarsat, en av de största leverantörerna, erbjuder idag som högsta hastighet 

768 kbps med en garanterad hastighet på 192 kbps.6 Detta är avsevärt lägre än de hastigheter 

som används för fasta installationer på land. Det lägre priset på landbaserade anslutningar gör 

det även ekonomiskt försvarbart att vid behov använda flera WAN-anslutningar. 

Ett annat problem med kommunikation över satellit är latensen som uppstår som ett resultat 

av den långa sträcka som radiosignalerna måste färdas för att gå från fartyget, via en satellit, 

till markstationen och sedan tillbaka till fartyget. Satelliterna som används för 

1 (Brödje, 2008, s. 2) 
2 (Household download index, 2014) 
3 (Brödje, 2008, s. 3) 
4 (Everts, 2013) 
5 (Brödje, 2008) 
6 (XpressLink) 
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tvåvägskommunikation är geostationära och befinner sig ca 37 000 kilometer ovanför 

ekvatorn. Detta innebär att tur och retursträckan för ett datapaket till markstationen blir minst 

148 000 kilometer, eventuellt längre beroende på var fartyget befinner sig.7 

Radiosignalerna färdas i ljusets hastighet och enbart på grund av detta avstånd uppstår en 

fördröjning på ca 500 millisekunder. Till detta kommer sedan ytterligare fördröjning som 

uppstår inom fartygets lokala nätverk men också eftersom datapaketen ska skickas från 

markstationen till begärd server. Totalt kan latensen uppgå till 700 millisekunder och ibland 

överstiga 1000 millisekunder.8 

Satellitlänkens överföringshastighet och latens är två egenskaper som inte kan påverkas av 

personalen ombord på ett fartyg. Vad som däremot kan göras är att styra och förändra 

datatrafiken som genereras ombord. För detta finns ett flertal olika tekniker tillgängliga som 

var och en påverkar utvalda parametrar. Vissa av dessa bygger på tvåvägskommunikation 

vilket innebär att det måste finnas en gateway på land. För andra räcker det med en enhet som 

agerar som mellanlänk mellan det lokala nätverket och satellitlänken.9 

1.1.1 Öppen källkod 

Öppen källkod innebär att källkoden till ett program finns fritt tillgänglig för vem som helst 

att granska, koden får distribueras fritt och får också användas fritt, t.ex. för att starta upp ett 

nytt projekt baserad på tidigare skriven kod.10 11 Motsatsen är proprietär mjukvara där 

källkoden oftast är hemlig och distribution och användande kraftigt begränsat enligt olika 

licenser och avtal som utformas av den som äger koden.12 

Proprietär mjukvara kan även utgöra en säkerhetsrisk och hot mot den personliga integriteten 

eftersom det endast är tillverkaren som har insyn i källkoden samt vet vad mjukvaran 

egentligen gör. Här har den öppna källkoden som kan granskas av vem som helst en stor 

fördel.13 14  

7 (Latency - Why is it a big deal for satellite internet?) 
8 Ibid. 
9 (Siegel, 2006) 
10 (Perens, 2007/2008) 
11 (Categories of free and nonfree software, 2013) 
12 (Proprietary Software Definition, 2005) 
13 (Stallman, 2001, s. 5) 
14 (Gilbert Robert & Frédéric Schütz, 2001, s. 12) 
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1.2 Tidigare forskning 

Det har tidigare gjorts en rapport som behandlar ämnet av Axelsson. Rapporten siktar främst 

på att belysa problemen att skicka enskilda filer mellan fartyg och kontor och hur 

överföringstiderna av dessa går att minimera. Rapporten undersöker alltså inte hur trafiken 

som genereras av besättningens Internetanvändande relaterat till nöje och fritid kan optimeras. 

Vidare används det i Axelssons studie proprietär hård- och mjukvara. Detta skapar problem 

vid eventuell granskning och mjukvaran finns inte heller tillgänglig för vem som helst. 

Det saknas även en noggrann redovisning av hur mjukvaran konfigurerats, om detta beror på 

en miss eller att det saknas inställningsmöjligheter går inte att svara på här. Avsaknaden av 

detta gör det svårt att replikera studien och gör det även svårt att använda den som underlag i 

framtida studier eller installationer av liknande karaktär. Studien bygger även på att 

kommunikationen ska ske via en gateway. Det kräver därför att teknisk utrustning installeras 

både på fartyget samt på en plats där det finns tillgång till en Internetuppkoppling med högre 

överföringshastighet än den som ges via satellitlänken till fartyget. 15 

Grevers och Christner tar upp grundläggande teori om nätverksoptimering och inkluderar ett 

flertal aspekter av denna teknik. Författaren går igenom orsaker till varför nätverk blir 

överbelastade och var flaskhalsar kan uppstå. En viktig aspekt som tas upp är att det inte alltid 

hjälper att öka den maximala överföringshastigheten. Istället krävs en effektiv infrastruktur 

med god nätverksoptimering för att kunna ta hand om flaskhalsar och trafikstockningar som 

uppstår. 16 Författaren riktar sig huvudsakligen emot större företag och utgör en faktabas för 

hur dessa ska bygga upp sin IT infrastruktur på ett effektivt och funktionellt sätt.   

15 (Axelsson, 2013) 
16 (Grevers & Christner, 2007) 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning datatrafik mellan fartyg och land via 

satellitlänk kan styras så att trafiken blir effektivare. 

Frågeställningar som studien syftar till att utreda: 

• Vilka metoder finns tillgängliga för att styra datatrafik samt reducera mängden data 

som skickas genom nätverk? 

• På vilka sätt påverkar dessa trafiken som skickas över satellitlänken? 

2.1 Avgränsning 

Studien kommer rikta sig emot de optimeringsmöjligheter som kan göras i det lokala 

nätverket ombord och inte via omdirigering av trafik på WAN-sidan. Optimeringen ska 

således endast göras på fartygssidan. Den kommer heller inte rikta sig emot fartyg som växlar 

mellan satellituppkoppling och exempelvis 3G-nät. Den mjukvara som används i studien ska 

ha öppen källkod. Med öppen källkod avses här program som följer en licens accepterad av 

Open Source Initiative (OSI).17 Studien avgränsar sig till att endast omfatta nätverk där 

datorkommunikationen sker via Ethernet (IEEE 802.3) och WLAN (IEEE 802.11). Studien 

behandlar endast optimering av kommunikation som sker via protokollen HTTP och HTTPS. 

Förutom de tekniker som gick vidare till experimentdelen finns även en teknik kallad Traffic 

shaping. Det är en metod som används för att försena eller nedprioritera vissa typer av 

datapaket och på så sätt ge ökade resurser för den trafik som prioriteras. Vilken typ av trafik 

som är prioriterad bestäms i konfigurationen av mjukvaran och varierar beroende på 

organisationens behov. Rätt använd ökar traffic shaping nätverkets QoS.18 Traffic Shaping 

valdes dock bort då en organisations behov inte är känd.  

17 (Open Source Initiative) 
18 (International Telecommunication Union, 2004, s. 82) 
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3. Metod 

Studien bygger på en induktiv metod där slutsatsen dras från observationer. När induktiv logik 

används kan så kallade anomali stötas på.19 Anomalier antyder på att det finns problem som är 

olösta. Anomalierna i studien kommer att diskuteras och förklaras i analysen. 

En litteraturstudie gjordes för att belysa ämnet på djupet.20 I denna sammanfattas några av de 

metoder som idag finns tillgängliga för att optimera nätverkstrafiken och detta används som 

grund för undersökningens praktiska del. Litteraturstudien syftar också till att ge en 

grundläggande förståelse för ämnet. 

Den praktiska delen utförs som ett kvasi-experiment där datamängd och tid för sidladdning 

jämförs med och utan optimeringar. Anledningen till att det utförs som ett kvasi-experiment 

är de svårigheter som finns med att kunna uppfylla kriterierna för ett klassiskt experiment. 

Problemen ligger främst i att kunna identifiera, isolera och kontrollera alla störande variabler 

som kan påverka resultatet vilket är ett krav vid klassiska experiment.21 Mätningarna som 

gjordes omfattar svarstid, överföringshastighet samt överförd datamängd. För att kunna 

genomföra undersökningen byggdes en testmiljö upp. 

3.1 Empiri 

Undersökningen utförs i en kontrollerad testmiljö som byggts upp specifikt för denna 

undersökning. I denna miljö simuleras ett lokalt nätverk anslutet till Internet via en 

satellitlänk. Undersökningen delades upp i olika moment: realisera, separera, kontrollera och 

observera.22 Under den här rubriken beskrivs hur dessa moment uppfylls. 

Det är vid mätning viktigt att felkällor undanröjs för att inte påverka resultatet.23 Att göra 

detta ombord på ett fartyg skulle visa sig svårt eftersom samtliga enheter som är anslutet till 

fartygets nätverk och inte ingår i undersökningen skulle behöva kopplas bort. För att 

eliminera så många felkällor som möjligt används istället en testmiljö som byggts upp som ett 

enskilt nätverk där ingen annan trafik än den som är relevant för undersökningen förekommer.  

19 (Rosing, 2006) 
20 (Dahmström, 2011) 
21 Ibid. 
22 (Hansson, 2007, s. 57) 
23 Ibid. 
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I en undersökning är det viktigt att kunna kontrollera de variabler som påverkar det som 

studeras.24 Dessa variabler är främst den låga överföringshastigheten och höga latensen.      

Tack vare att undersökningen sker i en kontrollerad testmiljö kan dessa styras och regleras 

med för ändamålet avsedd mjukvara. Detta skulle inte vara möjligt att göra ombord på ett 

fartyg. Eftersom det är viktigt att kunna mäta så exakt som möjligt så krävs goda mätmetoder. 

Under kapitel 3.4 presenteras de olika mjukvaror som används samt vilken roll de fyller. 

Att simulera exakt den trafik som genereras ombord på ett specifikt fartyg är inte nödvändigt. 

Optimeringsteknikerna som prövas undersökningen fungerar för all typ av HTTP-trafik och 

drar nytta av upprepade besök och förekomsten av reklam snarare än vilken sida som besöks. 

Undersökningen avser att kunna belysa hur vida det går att styra trafiken och göra den 

effektivare snarare än att ge ett absolut värde på vinsten. Undersökningen avser alltså att 

klarlägga de generella mönster optimeringen bidrar till och göra det möjligt att generera 

väsentligt samma resultat om den upprepas vilket är av vikt för experimentets repeterbarhet.25  

3.2 Urval av mjukvaror 

All mjukvara som använts redovisas i denna kategori. Om ingen speciell mjukvara nämns för 

en speciell teknologi så finns funktionen redan i operativsystemet som i sitt standardutförande 

innehåller vissa verktyg för nätverksoptimering. Till grund för studiens optimeringslösning 

valdes pfSense. Det är en distribution av det öppna operativsystemet FreeBSD som går under 

BSD License26 vilket är en licensform som faller inom ramen27 för studiens avgränsningar. 

Valet grundades på tidigare erfarenheter av operativsystemet samt att det har ett välutvecklat 

användargränssnitt för konfigurationsmöjligheter.28  

  

24 Ibid. 
25 (Hansson, 2007, s. 62) 
26 (pfSense) 
27 (FreeBSD) 
28 (pfSense) 
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Mjukvaran som har valts för att reglera mellanlagring och reklamblockering i studien heter 

Squid och är en transparent proxy cache som kan användas för mellanlagringen av 

webbsidor.29 Genom att ladda in listor med kända reklamkällor i proxyns blockeringsfilter 

kan man också använda detta program för att eliminera mycket av den reklam som visas på 

webbsidorna. Squid är licenserad under GNU GPL 30 och uppfyller således studiens krav. 

Valet grundas i att programmet finns som förberett paket i pfsense och har en väl 

genomarbetad dokumentation. 

För att eliminera den fördröjning som orsakas av DNS-uppslagningen valdes programmet 

dnsmasq som även den är en transparent proxy cache. Programmet ingår i grundutförandet av 

pfSense och är licenserat under GPL.31 Programmet går dock inte under sitt riktiga namn i 

pfSense utan återfinns i konfigurationsfältet benämnt som DNS forwarder. 

För att uppnå en länk så lik en satellituppkoppling som möjligt används en WAN-emulator där 

dataöverföringshastigheten och latensen går att ställa in. Det finns flera alternativ och 

emulatorn som valdes heter WANbridge. Den har de önskade egenskaperna, är väl 

dokumenterad och följer GPL.32 WANbridge behöver inte installeras på hårddisk utan laddas 

direkt från skiva vilket gör det väldigt enkelt att använda. 

För att granska överföringstiderna med och utan mellanlagring samt med och utan 

annonsblockering används programmet Fire Bug som är ett tillägg till webbbläsaren Firefox. 

Fire Bug är utvecklat under BSD-licens33 och Firefox är utvecklad under MPL-licens.34 Att 

Firefox valdes beror på att det är den största webbläsaren på marknaden som uppfyller 

studiens krav på licenser och att det till denna finns ett stort urval av tilläggsprogram. 

För att mäta tidsskillnaderna för en DNS-uppgift lagrad på en domänserver och en lokalt 

lagrad DNS-uppgift används verktyget dig (domain information grouper). För att mäta 

datamängden som hämtas från Internet vid en sidladdning användes switchen som är kopplad 

innan optimeringen. Den registrerar hur många bytes som skickas genom varje port. 

29 (Squid-cache) 
30 Ibid. 
31 (Dnsmasq) 
32 (WANbridge) 
33 (Janodvarko) 
34 (Mozilla) 
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3.3 Utförande 

Experimenten prövades mot fem olika webbbplatser. De platserna har valts ut från statistik 

som de mest besökta sidorna i Sverige under 2013.35 Listan är i fallande ordning och baseras 

på flest unika webbbläsare som besökt sidorna. Antalet begränsades till 5 sidor då varje 

mätning är tidskrävande och genererar stora mängder mätdata att hantera. 

1. Aftonbladet.se 

2. Hitta.se 

3. Blocket.se 

4. Svt.se 

5. Expressen.se 

Testmiljön som sattes upp för att genomföra undersökningen presenteras i bild 1. 

 
Bild 1, Uppbyggnad av testmiljö 

WANbridge och pfSense körs i virtuella maskiner på en standard-PC med Windows 7. Datorn 

är utrustad med totalt 4 nätverkskort där en landbaserad Internetuppkoppling är först i ledet 

(1), följt av utgången efter WANbridge (2) som går till en switch (5). I denna switch 

kopplades testdatorn in för att mäta hastigheterna i den simulerade satellituppkopplingen utan 

optimering. Vidare är det tredje nätverkskortet (3) kopplat till samma switch. Det fjärde kortet 

(4) går sedan ut till ytterligare en switch (6) där testdatorn kopplades in under mätningarna där 

optimeringen var aktiv. 

  

35 (KIA-index) 
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WANbridge som står för emuleringen av satellituppkopplingen ställdes in på 480kbit/s i 

överföringshastighet (mitt emellan den maximala och den garanterade hastigheten), och 

latensen på 850ms. 

Eftersom det inte går att veta hur belastat Internet är fram till sin önskade destination så 

gjordes experimentet fem gånger per adress med en timma mellan varje test. Det är viktigt 

eftersom ett resultat kan bli sämre vid vissa tider. För att en hårt belastad server inte ska 

påverka resultatet i för stor utsträckning används medianvärdet för att representera den 

slutgiltiga siffran för en site. Medelvärdet av medianvärdena används för att visa en 

procentbaserad effektivisering överlag. 

3.3.1 DNS-mellanlagring 

DNS-mellanlagring är en standardfunktion i operativsystemet pfSense. Funktionen hittas 

under ”DNS Forwarder” och det är viktigt att ”Enable DNS Forwarder” är ikryssad. 

Programmet Dig berättar för användaren hur lång tid det tar från det att förfrågningen gick ut 

till det att adressen levererats från DNS-servern och nått tillbaks till användaren. De fem 

webbbplatsernas adresser har mellanlagrats i optimeringslösningen pfSense genom att låta 

datorn slå upp dessa adresser en gång innan experimentet tar vid. 

Experimentet använde Dig för att först slå upp domännamnen emot en DNS-server, i det här 

fallet Googles domänserver 8.8.8.8. När tiden samlats in för samtliga uppslag provas samma 

sak igen genom att koppla in testdatorn i switchen efter optimeringen och dig används igen 

för att slå upp samma domännamn mot IP-nummer 192.168.60.1 som är datorn med 

optimeringen. Eftersom mellanlagringen av domännamnens adresser endast kommer göra 

skillnad mellan två olika maskiner bör samtliga uppslagningar presentera samma resultat och 

samma förändring. 

Kommando mot Googles DNS-server 

$ dig @8.8.8.8 <domännamn> 

Kommando mot optimeringsmaskinen 

$ dig @192.168.60.1 <domännamn> 

  

9 
 



3.3.2 Mellanlagring av webbsidor 

För att installera Squid under pfSense användes den inbyggda pakethanteraren packages. 

Inställningarna använda i experimentet kan återfinnas i bilaga 1. Squid arbetar genom att 

spara de statiska filerna från en webbbplats lokalt. För att Squid ska mellanlagra data från de 

webbbplatser experimentet avser att mäta emot kommer alla sidor besökas en gång innan 

själva experimentet tar vid. Den datamängd och laddningstid som går över den simulerade 

satellitlänken kommer att jämföras med samma scenario när optimeringsmaskinen ligger 

mellan klienten och Internet.  

3.3.3 Annonsblockering 

För att snabbare kunna ladda klart en sida och minska överförd datamängd så har studien tagit 

upp som mål att blockera reklam. Med hjälp av Squid Transparent proxy som även används 

för mellanlagringen av webbsidor ska förfrågningar till kända reklamkällor ignoreras av 

optimeringsmaskinen och inte hämtas eller frågas efter. Svartlistan som används är Shalla’s 

Blacklist från Shalla Secure Services KG. Inställningarna för att uppnå annonsblockering med 

Squid återfinns i bilaga 2. I experimentet laddades de valda hemsidorna med och utan 

blockeringen aktiv. Total tid för att få hemsidan helt laddad antecknades ner vid båda 

scenarion samt vilken datamängd som hemsidan krävde. 

3.4 Källkritik 

Flertalet källor har hämtats från Internet eftersom rapporten berör ett ämne som finns väl 

representerat där. Där det har varit möjligt har källor från väl ansedda institut och 

organisationer använts. Många av källorna kan dock anses vara sekundärkällor men trots detta 

ha hög trovärdighet. Internet försvårar på många sätt källkritiken eftersom innehållet är av 

mycket varierande kvalité och att det därför är av stor betydelse att söka flera källor. 36 När 

källor från Internet har använts har författaren till artikeln eller rapportens bakgrund 

granskats. Källorna har beroende på deras roller inom teknikvärlden valts som trovärdiga då 

många är framträdande karaktärer inom de områden studien undersöker. 

36 (Thurén, 2005) 
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4. Resultat 

Resultatkapitlet innehåller först en faktaorientering som behandlar olika tekniker som kan 

användas för att styra samt reducera datamängden som skickas genom nätverk. Vidare under 

resultat visas mätresultat upp hur dessa tekniker påverkar trafiken. 

4.1. Faktaorientering 

För att styra och reducera mängden data som skickas via satellitlänken finns det ett flertal 

metoder tillgängliga. Antalet minskar dock om man endast fokuserar på de som inte kräver 

kommunikation med en gateway placerad i land. En optimering som endast utförs på 

fartygssidan begränsar på många sätt möjligheterna. Det finns dock fortfarande saker som kan 

förbättras. Genom att använda DNS-mellanlagring, mellanlagring av websidor och blockering 

av annonser ska experimentet försöka att minska mängden data samt antalet förfrågningar 

som görs ut mot internet från fartyget. Detta minskar i sin tur belastningen på satellitlänken. 

4.1.1 DNS-mellanlagring 

Med DNS-mellanlagring lagras DNS-uppgifter i det lokala nätverket. Dessa används för att 

koppla ett domännamn mot en specifik IP-adress. Besparingen som görs här gäller främst 

förfrågningstiden, latensen. Varje anrop som görs av en klient genom användning av ett 

domännamn kommer att starta med en förfrågning mot en DNS-server. Denna kommer i sin 

tur att svara med det IP-nummer som motsvarar det aktuella domännamnet. Först efter detta 

kan användarens dator med hjälp av IP-numret göra en förfrågan mot den begärda servern. 

Genom att lagra DNS-uppgifter i det lokala nätverket behöver inte DNS-förfrågan skickas 

över satellitlänken.37 

  

37 (Nemeth, 2006) 
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4.1.2 Mellanlagring av webbsidor 

Mellanlagring av webbsidor innebär att hela webbsidor eller delar av innehållet på en 

webbsida kommer lagras på en enhet nära slutanvändaren, ombord på ett fartyg i det lokala 

nätverket. Det kan handla om text, bilder, videoklipp eller annan data. När en förändring av 

webbsidan görs kommer endast denna förändring överföras. Därmed behöver inte data som 

redan överförts en gång hämtas igen. Det finns flera olika typer av mellanlagring, browser 

cache, proxy cache, transparent proxy cache och omvänd proxy cache. Skillnaden mellan 

dessa är var data lagras samt på vilket sätt en klient får åtkomst till denna. 38 

Browser cache innebär att data kommer att lagras lokalt på klienten och finns ofta inbyggt i 

den webbbläsare som används. Data som lagras är endast tillgänglig för klienten på vilken den 

existerar och innebär därmed att samma data kan behöva hämtas över satellitlänken av en 

annan klient, trots att den redan existerar inom det lokala nätverket.39 

Proxy cache lagrar data på en specifik enhet i det lokala nätverket som kan göras tillgänglig 

för alla klienter i samma nätverk. Genom att manuellt konfigurera en klient kan den ges 

åtkomst till den lagrade informationen. På detta sätt behöver inte samma data hämtas flera 

gånger när den förfrågas av olika klienter inom samma lokala nätverk. Systemet ställer dock 

krav på användaren som måste veta hur klienten ska konfigureras.40 

Transparent proxy cache fungerar på samma sätt som proxy cache med skillnaden att ingen 

konfigurering av klienten behöver göras. En användare kan med andra ord ansluta sig till det 

lokala nätverket och direkt dra nytta av den lagrade informationen.41 Omvänd proxy används 

på serversidan och är inte möjlig att tillämpa ombord. Den är därför inte av intresse i denna 

studie.42 

  

38 (Kopparapu, 2002) 
39 (Press, Silicon) 
40 (Kopparapu, 2002) 
41 Ibid. 
42 Ibid 
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4.1.3 Annonsblockering 

Reklam förekommer idag på ett stort antal hemsidor. På anslutningar med hög latens kan det 

orsaka väldigt långa laddningstider. Anledningen är att reklam oftast inte ligger hos servern i 

fråga utan vidarebefordras från andra källor. Det innebär att för varje reklamtjänst som finns 

på en hemsida skapas ytterligare round-trips för både DNS-förfrågan samt den extra 

datamängd som reklamen innebär.43 Reklam består av allt från text och bilder till interaktiva 

applets, videos samt informationssamlande cookies.44 Det finns källor som visar på att upp till 

30% av datamängden kan reduceras genom att blockera reklam. 45 

Blockering görs genom att samlade listor över kända reklamdomäner matchas emot vad 

webbläsaren blir instruerad att hämta. Om något av den begärda informationen matchar den 

lokala listan för reklamblockering (svartlistan) kommer den data att ignoreras vilket leder till 

att datamängden reklamen utgör slipper hämtas.46 

 

  

43 (Krishnamurthy & Wills, 2006) 
44 (Word Stream) 
45 (Krishnamurthy & Wills, 2006) 
46 Ibid. 
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4.2 Mätningar 

I mätningskapitlet presenteras de värden som erhölls från själva undersökningen. Ett diagram 

för varje optimeringsmetod visar på skillnaden att ladda en sida med optimering både i tid och 

storlek jämfört med hur lång tid det tog utan optimeringar. Alla optimeringar tillämpades i det 

sista experimentet för att få en bild av vad en komplett optimeringslösning kan ha för effekter.  

All data som erhölls under mätningarna och som ligger till grund för diagrammen redovisas i 

bilagorna 3 till 7. 

4.2.1 DNS-mellanlagring 

Diagram 1 visar resultatet av mätningarna som gjordes utan DNS-mellanlagring. Utöver den 

latens som simulerades av WANBridge tillkommer ytterligare fördröjning som ett resultat av 

den färdväg som förfrågan måste ta genom Internet. Medelvärdet för latensen utan DNS-

mellanlagring är 1081ms och det är en förhållandevis liten spridning mellan resultaten. 

 
Diagram 1, DNS-uppslagning utan mellanlagring 
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I diagram 2 visas mätningarna som gjorde med DNS-mellanlagring. Genom att använda 

denna metod reducerades latensen till 1ms. Denna DNS-uppslagning görs mot de lokalt 

lagrade DNS-uppgifterna. Räknat med genomsnittet minskar latensen med 1080ms. Detta är 

så mycket snabbare en klient kan påbörja hämtningen av webbsidan. 

 
Diagram 2, DNS-uppslagning med mellanlagring 

Eftersom mängden data som skickas vid en DNS-uppslagning är mycket liten utelämnades 

denna.  
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4.2.2 Mellanlagring av webbsidor 

Diagram 3 visar tiden det tog att ladda en webbsida före samt efter det att mellanlagring av 

webbsidor användes. Resultatet visar den genomsnittliga minskningen av laddningstiden är 

62%. Det finns en viss spridning i resultatet där hitta.se är den sida som gynnades minst av 

mellanlagringen med en minskning av laddningstiden på 46% medan svt.se är den webbsida 

som drog störst nytta av mellanlagringen med en minskning av laddningstiden på 74%. 

 
Diagram 3, Mellanlagring av webbsidor, tid för sidladdning 

I diagram 4 presenteras mängden överförd data för varje webbsida före och efter 

mellanlagring används. Resultatet följer i stort samma mönster som i diagram 3. I genomsnitt 

minskade mängden överförd data med 72%. Även här är det hitta.se som gynnades minst av 

mellanlagringen med en minskad överförd datamängd på 25%. Samma siffra för svt.se är 

nästan 95%. 

 
Diagram 4, Mellanlagring av webbsidor, överförd datamängd 
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4.2.3 Annonsblockering 

Diagram 5 visar mätningarna av tiden det tog att ladda varje webbsida med och utan 

annonsblockering. En genomsnittlig minskning av laddningstiden med 35% kunde uppmätas. 

En viss skillnad mellan annonsblockeringens effektivitet kunde uppmätas mellan de olika 

webbsidorna. Minst tidsskillnad blev det för hitta.se med 23% och störst skillnad gav 

aftonbladet med 52%.  

Diagram 5, Annonsblockering, tid för sidladdning 

I diagram 6 presenteras mätningarna av överförd datamängd för de olika sidorna. Resultatet 

följer även här till stor del samma mönster som i diagram 5. Den genomsnittliga minskningen 

av överförd datamängd uppgick till 29%. De reklamtunga sidorna aftonbladet.se och 

expressen.se var de som gav störst reduktion med 46% respektive 31%. Webbsidor med 

mindre reklaminnehåll som hitta.se och svt.se gynnades inte i lika stor utsträckning. 

  
Diagram 6, Annonsblockering, överförd datamängd 
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4.2.4 Alla optimeringar 

I diagram 7 visas tiden för sidladdning med och utan samtliga optimeringar. Laddningstiden 

minskades i genomsnitt med 67%. Webbsidorna svt.se och expressen.se var de sidor som 

gynnades mest av optimeringarna med en minskning av laddningstiden på 74% respektive 

71%. Hitta.se var den webbsida som gav sämst resultat med en minskning på 61% tätt följd av 

aftonbladet.se på 62%. 

Diagram 7, Alla optimeringar, tid för sidladdning 

I diagram 8 visas den överförda datamängden med och utan optimeringar.  I genomsnitt 

minskades denna med 94%. Över lag visade samtliga sidor en stor minskning av överförd 

datamängd. Spridningen var relativt liten där aftonbladet.se var den webbsida som gav minst 

reducering av datamängden med 92% och svt.se var den sida som gav störst reducering med 

97%. 

  
Diagram 8, Alla optimeringar, överförd datamängd 
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6. Analys 

Under analysen knyts resultaten ihop med syftet samt analyseras. Eventuella felkällor och 

utstickande resultat kommer förklaras. 

6.1 DNS-mellanlagring 

Resultaten visar att med DNS-mellanlagring kan den höga latens som orsakas av 

satellituppkopplingen kraftigt reduceras. DNS-förfrågan behöver inte lämna fartyget utan kan 

hållas inom det lokala nätverket och därmed minskar tiden det tar innan sidan kan börja 

laddas. Många sidor innehåller hänvisningar till ytterligare DNS-uppgifter till exempel för att 

hämta externa uppgifter och DNS-mellanlagring kan på det sättet minska tiden det tar innan 

sidan börjar ladda med flera sekunder.  

6.2 Mellanlagring av webbsidor 

Mätningarna visar att förhållandet mellan överförd datamängd och laddningstid inte är direkt 

proportionellt mot varandra. Detta beror på att överföringshastigheten varierar beroende på ett 

flertal variabler så som serverbelastning, nätbelastning och hur IP-paketen dirigeras över 

Internet. Det visar även att många DNS-uppslagningar emot externa källor lägger till 

laddningstid utan att generera någon överförd datamängd. 

De olika sidorna som använts för att göra mätningarna visar en viss spridning över hur 

effektiv metoden fungerar. För svt.se är minskningen av överförd data nästan 95 % medan den 

för hitta.se är 25 %. Denna skillnad kan förklaras med att det är serversidan som bestämmer 

vad som ska mellanlagras genom att skicka med detta i sidans header till klienten. Man kan 

därför förvänta sig att mellanlagringen fungerar olika bra beroende på vilken sida det är som 

försöker hämtas. Reklam är ett typiskt objekt som klienten blir instruerad att inte mellanlagra. 

Detta kan förklara varför svt.se som inte använder sig av reklam gynnas bäst av 

mellanlagringen. Sidor där en stor del av datamängden består av reklam gynnas därmed inte i 

lika stor utsträckning. 
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6.3 Annonsblockering 

Vid blockering av reklam uppmättes tydliga skillnader mellan mängden överförd data. Man 

kan också se att den procentuella skillnaden i sidans storlek inte är samma sidor emellan. Det 

beror på hur mycket reklam som finns på varje sida. Rimligen borde ingen skillnad synas på 

reklamfria sidor som SVT.se, trots det så visar mätningarna på en skillnad. Det kan bero på att 

mätningarna utförts under en längre tid och sidans dynamiska innehåll förändras allt efter att 

experimenten fortlöpte. Fler bilder och mer text genererar mer information likväl som ett 

dygn med mindre bilder i nyhetsflödet kommer resultera i mindre information. 

Den tid det tog att ladda sidorna förkortades betydligt med reklamblockering. Anledningen 

ligger inte bara i den minskade datamängden utan att reklamen nästan alltid hämtas från andra 

servrar än sidans egna. Det innebär att ytterligare round-trips behöver göras från klientdatorn 

som får instruktioner av siten den pratar med att anropa fler adresser att hämta data från. Det 

blir en extra round-trip bara för att hämta IP-adressen till reklamtjänsten och sen en ytterligare 

för att påbörja dataöverföringen. Desto fler reklamtjänster som en sida innehåller desto fler 

blir förfrågningar och resulterande datamängd större för en färdighämtad sida. 

Värt att tilläggas är att all reklam inte lyckades blockeras. Anledningen är att alla källor 

reklamen för måste vara kända av optimeringsmaskinen. Det innebär att ett sådant filter 

löpande måste uppdateras för att fungera bra. Studien valde dessutom en lista som var gratis 

men det finns också listor som är mycket mer omfattande till en kostnad. 
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6.4 Alla optimeringar 

När alla optimeringar arbetar tillsammans borde den sparade datamängden över satellitlänken 

motsvara den mängd data som sparades in av mellanlagringen samt den datamängd som 

sparades in på att blockera reklam. 

Vad som kan verka anmärkningsvärt är att insparad tid och sparad datamängd inte förhåller 

sig linjärt. Det beror på att en stor del av tiden som sidladdningen tar utgörs av förfrågningar 

mellan klient och server. Servern presenterar versionsnummer för objekt som även 

optimeringen har för allt den lagrat. Versionerna måste matcha för att informationen inte ska 

behöva laddas om från servern igen. Resultaten visar att en stor del av den tid det tar att hämta 

en sida orsakas av uppkopplingens höga latens och inte enbart av överföringshastigheten på 

anslutningen. Målet med studien var att se om man med dessa tekniker kunde styra och 

påverka datatrafiken som genererats över satellitlänken. Resultatet visar tydligt en förbättring 

både i avseende av överförd datamängd och tiden det tar att ladda klart en sida. 

6.5. Metoddiskussion 

För undersökningen valdes metoden kvasi-experiment. Detta eftersom de krav som finns för 

ett klassiskt experiment inte ansågs möjliga med de resurser och den tidsram som fanns till 

förfogande. Meningen var att visa på generella samband för den effekt optimeringen hade på 

nätverkstrafiken snarare än att ge ett exakt värde på hur effektiv optimeringen är för en viss 

sida. Det senare skulle inte heller vara av intresse eftersom värdet endast skulle gälla för den 

aktuella webbsidan förutsatt att den inte uppdateras eller förändras på något sätt. Utifrån den 

utgångspunkten ansågs att ett kvasi-experiment ändå kunde ge goda resultat. 

Att utföra undersökningen ombord på ett fartyg hade gjort det svårare att kontrollera de 

störande variabler som kan påverka mätningarna. Nätverket som används för undersökningen 

behöver vara isolerat och det måste säkerställas att ingen annan trafik förekommer som kan 

störa mätningarna. Genom att bygga upp en testmiljö med en simulerad satellitlänk ökade 

möjligheterna att styra och kontrollera dessa variabler. Ett alternativ till ett kvasi-experiment 

hade varit att göra en statistisk undersökning ombord före samt efter det att en 

optimeringslösning hade installerats. Detta skulle kräva att mätningar gjordes under en längre 

tid både med och utan optimering. 
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För att förbättra studien skulle ett större urval av webbsidor att testa mot gjorts. Detta hade 

ökat reliabiliteten. Tidsramen för undersökningen gjorde emellertid att antalet fick begränsas. 

Trots detta erhölls viss spridning mellan de olika sidorna i avseende på datamängd och 

reklaminnehåll vilket gör det möjligt att dra slutsatser av de olika optimeringsteknikernas 

effektivitet beroende på webbsidans innehåll. 

Under datainsamlingen påträffades vissa problem. De till datamängd större sidorna 

aftonbladet.se och expressen.se lyckade vid ett fåtal mätningsförsök inte ladda färdigt helt. 

Detta tycktes bero på den långsamma uppkopplingen som simulerade satellituppkopplingen 

gjorde att servrarna vid vissa tillfällen slutade skicka data. Eftersom detta inträffade 

beslutades att göra om den delmätningen eftersom det annars inte skulle varit möjligt att 

erhålla ett resultat. 

För att presentera resultaten har studien varierat mellan att använda median- och medelvärde. 

Eftersom experimenten erhåller i sammanhanget stora variationer i resultat och att störningar 

på serversidan och vägen dit kan påverka resultaten mycket har studien använt medianvärdet 

för var hemsidas representativa siffra. Detta är för att inte extremvärden ska påverka 

resultatet.47 När resultaten sammanställdes användes däremot medelvärdet av medianvärdena 

för att visa en generell bild av optimeringen.  

Ett annat problem som behöver belysas är att även i den testmiljö som sattes upp förekommer 

små mängder datatrafik som är nödvändig för själva nätverkets funktion. Detta är främst 

DHCP-paket som används för tilldelningen av IP-adresser till de olika enheterna i nätverket. 

Denna trafik är dock i förhållandet liten med en storlek på 64 bytes och skickas endast 

intermittent. I undersökningen var den minsta överförda datamängden 14 804 bytes och 

medelvärdet för samtliga mätningar blev 201 114 bytes. Förekomsten av dessa paket skulle 

således orsaka en felmarginal på 0,4% respektive 0,03%. 

 

  

47 (Dahmström, 2011) 
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7. Slutsats 

I rapporten har tre metoder för att styra och påverka data som skickas över Internet 

undersökts. Dessa är DNS-mellanlagring, mellanlagring av webbsidor och reklamblockering. 

Var och en av dessa påverkar olika aspekter av datatrafiken och resultatet beror på hur sidan 

som ska hämtas byggts upp samt vilken latens uppkopplingen man använder har. 

Varje gång ett domännamn används för att ansluta till en server måste först en förfrågan ske 

mot en DNS-server. Denna kommer i sin tur att svara med IP-numret som klienten sedan kan 

använda för att ansluta mot önskad server. För anslutningar med låg latens är detta inte ett 

problem men för en satellitanslutning med en latens på upp mot 1000 ms innebär denna 

förfrågan extra väntetid för användaren. Genom att använda DNS-mellanlagring kan man 

eliminera denna väntetid då DNS-data lagras lokalt på nätverket. I mätningarna som gjordes 

erhölls ett medelvärde för DNS-förfrågningarna mot googles DNS-server på 1081 ms. Genom 

att använda DNS-mellanlagring kunde denna tid minskas till 1 ms. 

Mellanlagring av webbsidor fungerar genom att klienten lagrar vissa delar av en webbsida 

lokalt. Vilka dessa delar är bestäms av servern och förmedlas till klienten genom webbsidans 

header. Resultatet av metoden varierar därför kraftigt beroende på webbsidans uppbyggnad. I 

mätningarna som gjordes minskade den överförda datamängden för de fem sidor vi provade 

mot i genomsnitt med 72 %. Det fanns dock en kraftig variation om man undersökte varje 

enskild mätning och sambandet mellan överförd datamängd och sidans laddningstid framstår 

inte som linjärt. 

Genom att hindra klienten från att hämta reklamobjekt från en webbsida kan datamängden 

som behöver överföras minskas. Detta sker genom användning av svartlistor som definierar 

vilka objekt som inte ska hämtas. Resultatet av detta beror på hur mycket reklam sidan 

innehåller samt hur stor datamängd denna upptar. I mätningarna kunde signifikant skillnad 

visas. 
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Resultaten från användandet av samtliga optimeringar tillsammans ger en indikation om 

effektiviteten hos optimeringen. Den genomsnittliga reduceringen av datamängden som 

behöver överföras blev 94 % och tiden för sidladdning med 67 %. Effektiviteten hos 

optimeringen varierade dock mellan de olika sidorna. Hänsyn måste också tas till hur ofta och 

under hur stor tidperiod upprepade besök görs till en viss webbsida. 

Det är svårt att ge ett definitivt svar på hur stor datamängd man kan spara eller hur mycket 

man kan reducera laddningstiderna med genom att implementera en lösning som denna 

ombord på ett fartyg. Det finns ett flertal variabler som påverkar detta där somliga inte direkt 

går att påverka. Det begränsade antalet webbsidor som använts skapar också osäkerhet. För att 

få en bättre bild av optimeringens effektivitet skulle man behöva utföra en installation och 

därefter föra statistik med och utan denna optimering under en längre tid.  

Det går dock utifrån erhållna mätresultat att dra slutsatsen att det finns goda möjligheter att 

styra och reducera mängden data som behöver hämtas över Internet med hjälp av en lösning 

baserad på öppen källkod och att det är värt att göra vidare studier över detta. 

7.1 Förslag för framtida studier 

En framtida studie skulle kunna vara en praktisk installation ombord ett fartyg där man gör 

mätningar före samt efter det att en optimeringslösning installerats. Detta kan följas upp med 

en undersökning om personalen ombord upplevde Internet som bättre. 

Det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan kommersiellt tillgängliga proprietära 

optimeringslösningar samt en baserad på öppen källkod.  

 

24 
 



8. Referenser 

Axelsson, J. (2013). WAN-optimering för sjöfarten. Hämtat den 05 april 2014 

Brödje, L. (den 29 August 2008). From Inmarsat to broadband: Developments within 
maritime communication. Scandinavian shipping gazette. Hämtat från 
http://www.telemargroup.com/Portals/0/Article%20Scandinavia%20Shipping%20Gaz
ette%202008.pdf den 14 februari 2014 

Categories of free and nonfree software. (den 19 mars 2013). Hämtat från GNU: 
http://www.gnu.org/philosophy/categories.html den 14 februari 2014 

Dahmström, K. (2011). Från Datainsamling Till Rapport. Studentlitteratur. 

Dnsmasq. Dnsmasq. Hämtat från Dnsmasq: http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/doc.html 
den 18 maj 2014 

Everts, T. (den 5 juni 2013). The average webb page has almost doubled in size since 2010. 
Hämtat från Webb Performance Today: 
http://www.webbperformancetoday.com/2013/06/05/webb-page-growth-2010-2013/ 
den 23 februari 2014 

FreeBSD. The FreeBSD Copyright. Hämtat från FreeBSD.org: 
http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-license.html den 05 april 2014 

Gilbert Robert & Frédéric Schütz. (2001). Open Source / Free Software: Towards Maturity. 
Upgrade, 2(6). Hämtat från http://www.ati.es/novatica/2001/154/up2-6Robert.pdf den 
06 april 2014 

Grevers, T., & Christner, J. (2007). Application Acceleration and WAN Optimization 
Fundamentals. Cisco Press. 

Hansson, S. O. (2007). Konsten att vara vetenskaplig. KTH 

Household download index. (den 23 februari 2014). Hämtat från netindex.com: 
http://www.netindex.com/download/allcountries/ den 23 februari 2014 

International Telecommunication Union. (2004). Integrated Services Digital Network. ITU. 

Janodvarko. FireBug. Hämtat från GitHub: 
https://github.com/firebug/firebug/blob/master/extension/license.txt den 27 maj 2014 

KIA-index. Sumering av 100 första webbplatserna. Hämtat från KIA-index: 
http://www.kiaindex.net/ den 20 maj 2014 

Kopparapu, C. (2002). Load Balancing Servers, Firewalls, and Caches. John Wiley & Sons, 
Inc. 
 
 

I 
 



Krishnamurthy, B., & Wills, E. C. (2006). Cat and Mouse: Content Delivery Tradeoffs in 
Webb Access. International World Wide Webb Conference Committee (IW3C2). 
Hämtat den 29 december 2014 

Latency - Why is it a big deal for satellite Internet? Hämtat från VSAT - Systems: 
http://www.vsat-systems.com/satellite-Internet-explained/latency.html den 05 mars 
2014 

Mozilla. Mozilla.org Site Licensing Polecies. Hämtat från Mozilla.org: 
https://www.mozilla.org/en-US/foundation/licensing/webbsite-content/ den 18 april 
2014 

Nemeth, E. (2006). Linux Administartion Handbook. Addison-Wesley Professional. 

Open Source Initiative. Open Source Licenses by Category. Hämtat från Open Source 
Initiative: http://opensource.org/licenses/category den 19 maj 2014 

Perens, B. (2007/2008). The Open Source Definition. Hämtat från 
http://kojp.mtf.stuba.sk/mironovova/lib/exe/fetch.php/2_semester:projects:glossary:07
07:glossary_2sem_0708_aia4_srokamichal_osdtext.pdf den 14 februari 2014 

pfSense. About pfSense. Hämtat från pfSense.org: https://www.pfsense.org/about-pfsense/ den 
05 april 2014 

pfSense. Features. Hämtat från pfSense.org: https://www.pfsense.org/about-
pfsense/features.html den 05 april 2014 

Press, Silicon. Webb caching. Hämtat från Silicon-Press: http://www.silicon-
press.com/briefs/brief.webbcaching/brief.pdf den 29 mars 2014 

Proprietary Software Definition. (3 juli 2005). Hämtat från The Linux Information Project: 
http://www.linfo.org/proprietary.html den 14 februari 2014 

Rosing, H. (2006). Att resonera logiskt, Åbo Akademi 
 
Siegel, E. (2006). Optimizing WAN Performance: Accelerating Market Growth. Burton 

Group. Hämtat den 29 december 2014 

Squid-cache. Squid-cache. Hämtat från Scuid-cache.org: http://www.squid-cache.org/ den 11 
maj 2014 

Squid-cache. Why should I deploy Squid? Hämtat från Squid-cache.org: http://www.squid-
cache.org/Intro/why.html den 11 04 2014 

Stallman, R. (2001). Free software. Hämtat från 
http://mobile.irwinlaw.com/sites/default/files/attached/KP21%2001%20Stallman.pdf 
den 14 februari 2014 

Thurén, T. (2005). Källkritik. Stockholm, Liber. 
 
 
 

II 
 



WANbridge. WANbridge summary. Hämtat från WANbridge: 
https://code.google.com/p/wanbridge/ den 05 april 2014 
 

Word Stream. Online Ads: A Guide to Online Ad Types and Formats. Hämtat från 
WordStream: http://www.wordstream.com/online-ads den 29 december 2014 

XpressLink. Hämtat från Inmarsat: http://www.inmarsat.com/service/xpresslink/ den 05 mars 
2014

III 
 



Bilagor 
 

Bilaga 1 - Squid.conf (Mellanlagring av webbsidor) 
 
/usr/pbi/squid-amd64/etc/squid.conf 
 
# Do not edit manually ! 
http_port 192.168.60.1:3128 
http_port 127.0.0.1:3128 transparent 
icp_port 0 
 
pid_filename /var/run/squid.pid 
cache_effective_user proxy 
cache_effective_group proxy 
error_directory /usr/pbi/squid-amd64/etc/squid/errors/English 
icon_directory /usr/pbi/squid-amd64/etc/squid/icons 
visible_hostname localhost 
cache_mgr admin@localhost 
access_log /var/squid/logs/access.log 
cache_log /var/squid/logs/cache.log 
cache_store_log none 
logfile_rotate 0 
shutdown_lifetime 3 seconds 
# Allow local network(s) on interface(s) 
acl localnet src  192.168.60.0/255.255.255.0 
uri_whitespace strip 
 
cache_mem 512 MB 
maximum_object_size_in_memory 2048 KB 
memory_replacement_policy heap GDSF 
cache_replacement_policy heap LFUDA 
cache_dir ufs /var/squid/cache 3000 16 256 
minimum_object_size 0 KB 
maximum_object_size 1024 KB 
offline_mode off 
cache_swap_low 90 
cache_swap_high 95 
 
# No redirector configured 
# EOF 
  

 
 



Bilaga 2 – Squidguard_conf.xml (Annonsblockering) 
 
Konfigurationen för att blockera reklam, återfinns i filen : 
/usr/pbi/squidguard-squid3-i386/etc/squidGuard/squidguard_conf.xml 
 
<squidGuard> 
        <logdir>/var/squidGuard/log</logdir> 
        <dbhome>/var/db/squidGuard</dbhome> 
        <ldapversion>3</ldapversion> 
        <stripntdomain/> 
        <striprealm/> 
        <binpath>/usr/pbi/squidguard-squid3-i386/bin</binpath> 
        <workdir>/usr/pbi/squidguard-squid3-i386/etc/squidGuard</workdir> 
        <sgxml_file>/usr/pbi/squidguard-squid3-i386/etc/squidGuard/squidguard_conf.xml</sgxml_file> 
        <enabled/> 
        <blacklist_enabled>on</blacklist_enabled> 
        <blacklist_url>http://www.shallalist.de/Downloads/shallalist.tar.gz</blacklist_url> 
        <sources/> 
        <destinations> 
                <item> 
                        <name>whitelist</name> 
                        <urls/> 
                        <domains/> 
                        <expressions/> 
                        <redirect_mode>rmod_none</redirect_mode> 
                        <redirect/> 
                        <description><![CDATA[Whitelist]]></description> 
                        <log/> 
                </item> 
                <item> 
                        <name>blacklist</name> 
                        <redirect_mode>rmod_none</redirect_mode> 
                        <redirect/> 
                        <description><![CDATA[Blacklist]]></description> 
                        <log/> 
                </item> 
        </destinations> 
        <times/> 
        <acls/>  
        <default> 
                <name>default</name> 
                <timename></timename> 
                <redirect_mode>rmod_int</redirect_mode> 
                <notallowingip/> 
                <destname>whitelist !blacklist !blk_BL_adv all</destname> 
        </default> 
        <enablelog>off</enablelog> 
        <enableguilog>off</enableguilog> 
        <logrotation>off</logrotation> 
        <adv_blankimg>on</adv_blankimg> 
        <current_lan_ip>192.168.60.1</current_lan_ip> 
</squidGuard>   

V 
 



Bilaga 3 – Mätresultat DNS-mellanlagring 
 
Mätning av svarstid för DNS uppslag utan mellanlagring. 

Domän Mätning 1 
(ms) 

Mätning 2 
(ms) 

Mätning 3 
(ms) 

Mätning 4 
(ms) 

Mätning 5 
(ms) 

Aftonbladet.se 922 942 1040 1346 1500 
Hitta.se 1872 1235 1045 996 1123 
Blocket.se 917 947 1029 1310 1356 
Svt.se 946 1067 1285 1435 1894 
Expressen.se 889 890 927 1112 1826 

 
Medianvärden för ovanstående tabell. 

Domän Värde (ms) 
Aftonbladet.se 1040 
Hitta.se 1123 
Blocket.se 1029 
Svt.se 1285 
Expressen.se 927 

 
Mätning av svarstid för DNS uppslag med mellanlagring. 

Domän Värde (ms) 
Aftonbladet.se 1 
Hitta.se 1 
Blocket.se 1 
Svt.se 1 
Expressen.se 1 
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Bilaga 4 – Mätresultat utan optimeringar 
 
Mätning av tid för att hämta hela sidan. 

Domän Mätning 1 
(s) 

Mätning 2 
(s) 

Mätning 3 
(s) 

Mätning 4 
(s) 

Mätning 5 
(s) 

Aftonbladet.se 127 122 126 118 106 
Hitta.se 12 13 13 15 13 
Blocket.se 55 86 54 60 49 
Svt.se 35 35 48 57 39 
Expressen.se 155 145 131 130 152 

 
Medianvärden för ovanstående tabell. 

Domän Värde (s) 
Aftonbladet.se 122 
Hitta.se 13 
Blocket.se 55 
Svt.se 39 
Expressen.se 145 

 
 
Mätning av storlek för att hämta hela sidan. 

Domän Mätning 1 
(MB) 

Mätning 2 
(MB) 

Mätning 3 
(MB) 

Mätning 4 
(MB) 

Mätning 5 
(MB) 

Aftonbladet.se 4,861686 4,676148 4,907478 4,756918 5,053346 
Hitta.se 0,32005 0,26027 0,29373 0,30072 0,26483 
Blocket.se 1,292022 1,359649 1,213460 1,506285 1,309260 
Svt.se 1,098132 1,280394 1,194192 1,231908 1,266538 
Expressen.se 6,382666 6,682446 6,197757 6,442352 6,714254 

 
Medianvärden för ovanstående tabell. 

Domän Värde (MB) 
Aftonbladet.se 4,861686 
Hitta.se 0,29373 
Blocket.se 1,309260 
Svt.se 1,231908 
Expressen.se 6,442352 
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Bilaga 5 – Mätresultat med mellanlagring av webbsidor 
 
Mätning av tid för att hämta hela sidan. 

Domän Mätning 1 
(s) 

Mätning 2 
(s) 

Mätning 3 
(s) 

Mätning 4 
(s) 

Mätning 5 
(s) 

Aftonbladet.se 68 49 64 46 57 
Hitta.se 9 9 6 7 6 
Blocket.se 17 17 19 17 23 
Svt.se 10 10 10 10 16 
Expressen.se 46 48 54 57 45 

 
Medianvärden för ovanstående tabell. 

Domän Värde (s) 
Aftonbladet.se 57 
Hitta.se 7 
Blocket.se 17 
Svt.se 10 
Expressen.se 48 

 
 
Mätning av storlek för att hämta hela sidan. 

Domän Mätning 1 
(MB) 

Mätning 2 
(MB) 

Mätning 3 
(MB) 

Mätning 4 
(MB) 

Mätning 5 
(MB) 

Aftonbladet.se 1,782127 1,779879 1,496781 0,886909 1,044352 
Hitta.se 0,023206 0,020432 0,022036 0,023719 0,022001 
Blocket.se 0,169127 0,177642 0,209578 0,224038 0,169956 
Svt.se 0,065588 0,06536 0,066049 0,069340 0,099106 
Expressen.se 0,752641 0,730733 0,92323 0,948984 1,046383 

 
Medianvärden för ovanstående tabell. 

Domän Värde (MB) 
Aftonbladet.se 1,496781 
Hitta.se 0,022036 
Blocket.se 0,177642 
Svt.se 0,066049 
Expressen.se 0,927323 
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Bilaga 6 - Mätresultat med Annonsblockering 
 
Mätning av tid för att hämta hela sidan. 

Domän Mätning 1 
(s) 

Mätning 2 
(s) 

Mätning 3 
(s) 

Mätning 4 
(s) 

Mätning 5 
(s) 

Aftonbladet.se 97 65 54 58 59 
Hitta.se 10 12 10 8 8 
Blocket.se 34 36 27 30 44 
Svt.se 36 33 28 26 25 
Expressen.se 103 103 99 94 99 

 
Medianvärden för ovanstående tabell. 

Domän Värde (s) 
Aftonbladet.se 59 
Hitta.se 10 
Blocket.se 34 
Svt.se 28 
Expressen.se 99 

 
 
Mätning av storlek för att hämta hela sidan. 

Domän Mätning 1 
(MB) 

Mätning 2 
(MB) 

Mätning 3 
(MB) 

Mätning 4 
(MB) 

Mätning 5 
(MB) 

Aftonbladet.se 2,602100 2,614465 2,560419 2,616340 2,567416 
Hitta.se 0,234022 0,180112 0,210471 0,258068 0,223255 
Blocket.se 0,947783 1,038274 0,883467 1,088771 1,078855 
Svt.se 0,954441 1,393876 0,911510 0,912873 0,920147 
Expressen.se 4,498802 4,615579 4,438565 4,245493 4,447529 

 
Medianvärden för ovanstående tabell. 

Domän Värde (MB) 
Aftonbladet.se 2,602100 
Hitta.se 0,223255 
Blocket.se 1,038274 
Svt.se 0,920147 
Expressen.se 4,447529 
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Bilaga 7 - Mätresultat med alla optimeringar 
 
Mätning av tid för att hämta hela sidan. 

Domän Mätning 1 
(s) 

Mätning 2 
(s) 

Mätning 3 
(s) 

Mätning 4 
(s) 

Mätning 5 
(s) 

Aftonbladet.se 50 46 45 45 54 
Hitta.se 5 9 6 5 5 
Blocket.se 22 14 18 20 19 
Svt.se 10 9 11 11 9 
Expressen.se 43 43 40 40 41 

 
Medianvärden för ovanstående tabell. 

Domän Värde (s) 
Aftonbladet.se 46 
Hitta.se 5 
Blocket.se 19 
Svt.se 10 
Expressen.se 41 

 
 
Mätning av storlek för att hämta hela sidan. 

Domän Mätning 1 
(MB) 

Mätning 2 
(MB) 

Mätning 3 
(MB) 

Mätning 4 
(MB) 

Mätning 5 
(MB) 

Aftonbladet.se 0,496424 0,466389 0,360227 0,412297 0,402598 
Hitta.se 0,015417 0,014533 0,016651 0,014832 0,014804 
Blocket.se 0,066058 0,058403 0,099313 0,081922 0,089627 
Svt.se 0,059445 0,035091 0,036920 0,030686 0,026410 
Expressen.se 0,532620 0,438173 0,405892 0,461430 0,491764 

 
Medianvärden för ovanstående tabell. 

Domän Värde (s) 
Aftonbladet.se 0,412297 
Hitta.se 0,014832 
Blocket.se 0,081922 
Svt.se 0,035091 
Expressen.se 0,461430 
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