
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÄMFÖRELSE AV DATAOBFUSKERINGSTEKNIKER 
I EN JAVASCRIPTAPPLIKATION 
 
 
COMPARISON BETWEEN DATA OBFUSCATION 
TECHNIQUES IN A JAVASCRIPT APPLICATION 

Examensarbete inom huvudområdet Informationsteknologi 
Grundnivå 30 Högskolepoäng 
Vårtermin 2019 
 
Rasmus Jarenmark 
 
Handledare: Henrik Gustavsson 
Examinator: Mikael Berndtsson 



 
 

Sammanfattning 
 

Det finns olika typer av arkitekturer i webbapplikationer. I moderna applikationer används 

ofta AJAX för att skicka och hämta data. Ajax skickar ofta JSON i klartext. Det finns 

integritetsrisker med att skicka JSON i klartext då personer kan använda sig av webskrapning 

för att hämta den data som skickas för att använda till en egen applikation. I denna studie 

kommer olika dataobfuskeringstekniker undersökas för att se om de påverkar svarstider vid 

inmatning och hämtning av data i en JavaScript applikation. Hypotesen för detta arbete är att 

det inte kommer vara någon signifikant skillnad i svarstider när data obfuskeras och 

avobfuskeras. Resultaten i denna studie dementerar hypotesen då samtliga testfall som utförs 

visar att det finns en signifikant skillnad på svarstider.  

Nyckelord: Obfuskering, Kryptering, Webbskrapning, JSON, MySQL  
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1 Introduktion 

Det finns flera olika sätt att skapa webbapplikationer på. Ett traditionellt sätt att skapa en 

applikation på är sidor där en server behandlar förfrågningar som kommer från klienter och 

svarar med en HTML sida. Sidan laddas om efter varje interaktion från användaren. En 

modernare applikation hämtar en HTML fil från en server men hanterar annars förfrågningar 

på klienten. När användaren interagerar med denna applikation kommer sidan inte att laddas 

om helt utan endast delvis. I moderna applikationer skickas data med hjälp av JSON (Jadhav, 

Sawant, & Deshmukh 2015). 

Eftersom att data skickas med JSON kan webbskrapning användas för att kunna hämta data 

till sin egen webbapplikation (Tanaka, Kume & Matsuo 2011). För göra så att det blir 

krångligare att göra detta kan JSON-datan obfuskeras. Detta innebär att data manipuleras så 

att den blir oförståelig med blotta ögat (Parameswaran & Blough 2005). Det finns flera olika 

sätt att obfuskera data på. Ett sätt är genom att kryptera som är välkänt för att skydda känslig 

data. Ett annat sätt är med hjälp av steganografi som är likt kryptering, men tanken är att 

gömma meddelandet så att ingen misstänker att ett meddelande är gömt (Kahn 1996). 

Obfuskering gör så att applikationer har högre integritet (Mary & Amalarethinam 2017). Om 

data obfuskeras kan detta leda till att applikationen inte kopieras lika enkelt (Mahto & Singh 

2016). Github data kan hämtas med ett API, där kan till exempel data om användare hämtas 

(Chatziasimidis & Stamelos 2015). Problemet är att det finns integritetsrisker med att skicka 

JSON data i klartext (Parameswaran & Blough 2005). Måste hanteras på något sätt och detta 

kan ske med dataobfuskering. Viktigt att responstid inte påverkas eftersom att detta kan 

innebära att en applikation uppfattas som sämre (Liu et al. 2016). 

Ett experiment kommer att genomföras där det kommer att mätas skillnader i svarstid på hur 

lång tid det tar att hämta data i klartext jämfört med olika dataobfuskeringstekniker. Ett flertal 

olika testfall kommer att genomföras. Resultaten från testfallen kommer att utvärderas för att 

se om obfuskering har signifikant påverkan på svarstider. 
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2 Bakgrund 

2.1 Webbapplikationsarkitektur 

Det finns flera olika sätt att skapa en webbapplikation. Jadhav, Sawant och Deshmukh (2015) 

beskriver att det i en traditionell webbapplikation görs förfrågningar från en klient till en 

server. Servern behandlar förfrågningen och svarar klienten med en HTML sida. När 

användaren interagerar med applikationen kommer hela sidan att laddas om varje gång en 

interaktion genomförs. I figur 1 nedan illustreras hur arkitekturen för traditionella 

webbapplikationer kan se ut. HTML filen som skickas efter förfrågningarna och 

interaktionerna kan innehålla text, tabeller, CSS, script etc. Detta är en så kallad server side 

applikation, detta eftersom att förfrågningarna hanteras av servern och inte klienten. (Jadhav, 

Sawant, & Deshmukh 2015). 

 

Figur 1 Exempel på en traditionell webbapplikationsmodel. 

 

Ett modernare sätt att utveckla webbapplikationer på är att skapa en så kallad single page 

application (SPA). I figur två illustreras hur arkitekturen i en sådan applikation ser ut. I en 

SPA görs en första förfrågan till servern likt en traditionell applikation. Där förfrågan hanteras 

av en server och returnerar en HTML sida som kan innehålla saker som tabeller, bilder, CSS, 

script etc. Men en stor skillnad med en SPA jämfört med en traditionell applikation är att 

användaren kan interagera med sidan och bara uppdatera delar av hemsidan och inte hämta 

all information igen. Detta är en så kallad client side applikation (Jadhav, Sawant, & 

Deshmukh 2015). 

 

Figur 2 Exempel på en SPA model 



3 
 

2.1.1  PHP 

Ett exempel på en teknologi som ofta används med traditionell webbapplikation är PHP 

Hypertext Preprocessor (PHP). PHP är ett dynamiskt skriptspråk och används ofta för att 

komma åt databaser i olika webbapplikationer. PHP är ett exempel på en traditionell 

webbapplikation, där en klient skickar en förfrågan till en server som svarar med en HTML fil. 

används ofta för att implementera front-end gränssnitt till dynamiska webbapplikationer 

(Trent, Tatsubori, Suzumura, Tozawa & Onodera 2008). PHP har till viss del stöd för 

objektorienterad programmering funktioner. PHP är populärt eftersom att det är ett server 

side programmeringsspråk. Detta innebär att koden inte körs på klienten utan på servern, 

detta leder till att applikationen blir fristående från klienten. Detta är värdefullt eftersom att 

utvecklare inte vet vilken webbläsare eller liknande som används (Royappa, 2000). 

 

2.1.2 AJAX 

Ett exempel på en teknologier som används vi skapandet av moderna applikationer är 

Asynchronous JavaScript and XML (AJAX). Ajax är ett samlingsnamn för flera olika tekniker 

som används för att bygga moderna webbapplikationer. Ajax är asynkront vilket innebär att 

det går kan hämta, sätta in och modifiera data i en databas utan att uppdatera hela hemsidan. 

Detta är en fördel eftersom att mängden data som skickas minskas kraftigt. (Paulson 2005). 

Som figur 2 ovan visar kan man se att det genomförs en första förfrågan till servern där servern 

svarar med en html fil för webbapplikationen. När användaren interagerar med hemsidan 

kommer inte hela sidan att laddas om och istället för att det är servern som hanterar 

beräkningar så är det klienten som hanterar det, i fallet med AJAX är det en AJAX motor. Det 

kommer alltså inte att skickas en ny HTML fil, utan det kommer endast att skickas data som 

kommer att fyllas på alternativt bytas ut mot existerande data som finns i applikationen. När 

data skickas används ett format som heter JSON (Paulson 2005). 

 

2.1.3 JSON 

JavaScript Object Notation (JSON) är ett textformat som kan användas oberoende av vilket 

programspråk som används (Barbaglia, Murzilli & Cudini 2017). JSON är vanligt att man 

använder när man skickar data från en server till en klient. En anledning till att JSON är vanlig 

är för att stödet för det är stort i många populära språk som till exempel när man kodar i C, 

Java, Python, Ruby, JavaScript, med flera. (Barbaglia, Murzilli & Cudini 2017). I Figur 3 nedan 

visas ett exempel på hur ett JSON objekt kan se ut. JSON har ett antal olika primitiva datatyper 

array, boolean, integer, number, null, object och string. I figuren nedan är “name” och “city” 

av datatypen string och “age” är av datatypen integer. JSON används blir vanligare och 

vanligare inom webbapplikationer, detta eftersom att det finns ett bra stöd för det inom 

JavaScript. I figur 3 nedan kan man även se att JSON är i klartext.  
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{ 

name: "Sven",  

age: 25,  

city: "Gothenburg" 

} 

 

Figur 3 Exempel på ett JSON-objekt 

2.2 Webbskrapning 

Eftersom att JSON är i klartext gör det att personer kan hämta den data som 

webbapplikationer använder sig av väldigt enkelt, detta kallas skrapning. Tanaka, Kume och 

Matsuo (2011) beskriver att skrapning genomförs genom att skapa en koppling till en databas 

för en webbapplikation som använder sig av AJAX. När kopplingen har skapats skrapas data 

genom att hämta den från svaret som kommer från servern. Skrapning kan till exempel göra 

så att man kan bygga sin egen produkt av en redan befintlig kommersiell produkt. Det man 

gör är bland annat spara hem data så och bygga sin helt egna produkt, alternativ att man kan 

använda program så som Greasemonkey för att hämta JSON strängen och bygga en egen 

applikation över den befintliga (Tanaka, Kume & Matsuo 2011). Ett program som kan 

användas för att bygga en egen applikation av den data som hämtats är Greasemonkey (Garrid 

et al. 2013). Enligt Garrid et al. Kallas detta “client side scripting” vilket innebär att 

programmet används för att ändra webbplatser så att de ser ut som användaren önskar. 

 

2.2.1 Obfuskering 

För att undvika så att en webbapplikation inte kan skrapas lika enkelt behöver den data som 

skickas manipuleras så att den är svårare att förstå med blotta ögat. För att göra detta kan man 

använda obfuskering på JSON strängen för att göra så att den inte skickas i klartext och på så 

sätt bli svårare att förstå. Obfuskering innebär att man förvränger någon typ av information, 

denna information kan till exempel vara kod eller data. Det går ut på att en person inte ska 

enkelt kunna se vad ursprungsinformationen innebär med blotta ögat (Parameswaran & 

Blough 2005). När kod obfuskeras kan detta vara för att en person eller företag inte vill att 

användarna ska kunna se vad koden gör. En anledning till att det inte ska gå att göra det är att 

om man kan se koden kan det göra att personer kan kopiera den koden för att använda till sin 

egen applikation (Linn & Debray 2003). I Figur 4 nedan visas en simpel obfuskering av en 

JavaScript funktion. Den är mycket svårare att förstå vad den faktiskt gör eftersom att namn 

på funktionen och variablerna inte är tydliga längre. 
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Figur 4 Exempel på en obfuskerad JavaScript funktion 

 

En annan typ av obfuskering är att obfuskera data. Det finns olika anledningar till varför man 

skulle vilja obfuskera data. En anledning kan vara att göra så att känsliga personuppgifter 

behåller sin integritet. Känsliga personuppgifter innefattar uppgifter som gör att det går att 

koppla uppgifterna till en specifik person. Några exempel på typiska känsliga personuppgifter 

är till exempel namn, telefon, pnr, kontonummer (Chang & Chen, 2013). Figur 5 nedan visar 

ett exempel på en mailadress som har blivit obfuskerad. 

 

Figur 5 Exempel på en obfuskerad mail-adress 

 

Det finns lite olika egenskaper man kan tänka på när man väljer sätt att förvränga data på. En 

egenskap är om det ska vara vändbar eller ej. Detta innebär om man ska kunna få tillbaka data 

till sin ursprungliga form (Bakken et al. 2004). En annan egenskap är data skiftning. Detta 

syftar på tekniker när man byter plats på data och hur stora intervall dessa skiften har. Alltså 

hur många positioner data skiftas (Bakken et al. 2004). 

Ett sätt att använda sig av dataobfuskering är med hjälp av kryptering. Kryptering är en 

välkänd strategi för att skydda känslig data. Det finns problem i hur man kan använda den 

data utan att avkryptera den. Man kan endast hämta och sätta in data, man kan alltså inte göra 

några mer avancerade operationer (Rivest, Adleman, and Dertouzas 1978). När data krypteras 

i en databas gör detta att prestandan på databasen sänks, alltså att förfrågningar tar längre tid 

att hantera (Agrawal, Kiernan, Srikant, & Xu 2004). Med kryptering kan man få tillbaka data 

till dess ursprungliga form, alltså att den är vändbar (Argrawal et al. 2004). 

Steganografi är ett sätt att obfuskera data på. Steganografi är inte samma sak som att kryptera. 

Kryptering är när innehållet är dolt men det går fortfarande att se att meddelandet finns. Med 

steganografi vet endast mottagaren att meddelandet finns, andra ska inte förstå att 

meddelande finns. Termen steganografi betyder gömd skrift och är en gammal konst för att 

gömma meddelande så att mottagaren kan läsa meddelandet. Modernare sätt att använda sig 

function updateRow(){ 

 var oldText; 
 var newText; 
 

 oldText = 
newText;

function a(){ 

 var b; 
 var c; 
 

 b = c; 
}

 

 

Sven@gmail.com 

 

hnrg@ymail.com  
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av steganografi (Kahn 1996). Det finns många olika moderna sätt att tillämpa steganografi på. 

Det finns bland annat tekniker för att gömma text i bilder vilket gör att om någon helt 

ovetandes person ser bilden vet de inte att det finns ett meddelande gömt, men om man vet 

om det kan mottagaren avkoda bilden för att kunna läsa meddelandet som avsändaren har 

skickat. Ett annat exempel på steganografi är när man skriver en mening och första bokstaven 

i varje ord bildar ett kodord eller liknande (Kahn 1996).  
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3 Problemformulering  

3.1 Problemet 

Obfuskering behövs eftersom att det gör så att data behåller eller får bättre integritet (Mary & 

Amalarethinam 2017). Detta leder till att applikationer blir säkrare och i vissa fall inte 

kopierade lika enkelt (Mahto & Singh 2016). Enligt Paulson (2005) används AJAX flitigt i 

moderna webbapplikationer, detta innebär att många applikationer använder sig av JSON för 

att transportera data från server till applikationen. Detta leder till att den data som skickas 

behöver obfuskeras eftersom att den kan dels innehålla känsliga personuppgifter men också 

innehålla data som applikationen använder sig av för att fungera som den är tänkt. Om en 

person kommer åt denna data kan den skapa en egen applikation (Tanaka, Kume & Matsuo 

2011). 

Data från tidtabeller är värd att forska på eftersom att den är verklighetstrogen samt att det är 

en typ av data som kan vara värd att obfuskera eftersom företag som gör applikationer med 

tidtabeller inte vill att någon annan ska kunna hämta deras data för att senare göra en egen 

applikation. Tidtabeller kan innehålla mycket information, som till exempel hållplatser, 

avgångstider, linje med mera (Lin, Chen, Chen, & Yu 2012). 

Problemet är att det finns integritetsrisker med att skicka JSON data i klartext (Parameswaran 

& Blough 2005). Därför måste den data som skickas hanteras på något sätt, till exempel med 

dataobfuskering. En anledning till att det kan vara viktigt att JSON-datan obfuskeras är att en 

person enkelt kan komma åt data som skickas och används i applikationen och använda den 

för att skapa en egen applikation (Mahto & Singh 2016). Detta är ett problem eftersom att 

företag som till exempel Github som skickar data med hjälp av JSON för att presentera till 

exempel statistik, och det gör att personer kan komma åt den data och skapa en egen 

applikation istället för att använda deras. När data obfuskeras ska svarstiderna inte bli längre 

efter som att detta leder till att webbplatser kan upplevas som dåliga vilket innebär att 

inkomsten och engagemanget för applikationen minskar (Chang & Chen 2013; Liu et al. 2016). 

En prestandamätning behöver göras för att veta vilken obfuskeringsteknik som ska användas 

utan att svarstider påverkas signifikant (Liu et al. 2003). 

3.2 Hypotes 

Hypotesen för detta är arbete är att det inte kommer att vara någon signifikant skillnad i 

svarstider när data obfuskeras och avobfuskeras.  
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4 Metodbeskrivning 

4.1 Metod 

Den vetenskapliga metoden som kommer att användas i denna studie är experiment med en 

empirisk mätning. En empirisk mätning kommer att göras för att mäta skillnaderna i 

svarstider på när data inte obfuskeras kontra när de obfuskeras. Lösningarna som skapas 

kommer inte att testas på en riktig produkt, detta leder till att det inte finns någon risk för att 

en riktig produkt kommer att gå sönder (Chang & Chen 2013). Experiment är en lämplig 

metod eftersom det går att visa på skillnader vilket innebär att teorier kan bekräftas när 

resultaten utvärderas (Wohlin et al. 2012)  

Artefakten som kommer att skapas kommer att vara en tidtabell för tåg (Lin et al. 2012). 

Användaren kommer att kunna söka på städer för avgångar och ankomster samt tider när tåg 

avgår. Det kommer att ske två olika typer av mätningar, dels där tiderna matas in. Då kommer 

det ske mätningar där data inte obfuskeras samt när den obfuskeras. Detta görs för att kunna 

se hur stor påverkan obfuskering av data har på svarstider när data matas in i databaser. Det 

kommer även att ske mätningar när sökningar genomförs. Detta gör att det går att se hur stor 

påverkan avobfuskering av data har på svarstider. 

För att kunna utvärdera hur stor påverkan obfuskering har på svarstider kommer en baseline 

att göras där data matas in och hämtas från en databas utan att data obfuskeras. Denna 

kommer att jämföras med de dataobfuskeringstekniker som tillämpas för att se hur mycket 

svarstiderna påverkas (Wang 2011). 

För att undvika att experimentet påverkas av yttre faktorer, som till exempel ökad 

nätverkstrafik i nätverket, kommer experimentet ske utan nätverksanslutning lokalt på 

datorn. Det kommer att ske i en kontrollerad miljö som simulerar hur det skulle fungera i en 

verklig miljö (Wohlin et al. 2012). 

En pilotstudie kommer att göras för att se så att artefakten och mätningarna fungerar som de 

ska. Den data som finns i denna version kommer att vara betydligt kortare än den som 

kommer att vara i den riktiga mätningen senare.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Den bäst passande metoden hade varit fallstudie, detta eftersom att lösningen då kommer att 

testas på en riktig produkt som använder riktig data, vilket gör att undersökningen blir mycket 

verklighetstrogen. Men detta kommer dock inte att göras eftersom att när lösningen testas är 

det lätt att någonting går fel och data försvinner, vilket kan leda till att den riktiga produkten 

förstörs (Wohlin et al. 2012). 

En variabel som kommer att undersökas är att ändra namnet på kolumnen, detta är en väldigt 

enkel obfuskering. Den gör så att det blir svårare att förstå data, men eftersom att den är enkel 

gör det att det ibland kan vara mycket enkelt att lista ut vad det ursprungliga namnet var. En 

annan variabel som kommer att undersökas är att göra en simpel kryptering på både 

kolumnnamnet samt innehållet. Detta gör att det blir betydligt svårare att förstå vad den data 
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som obfuskerats betyder, men eftersom att det är mer avancerat kan påverkan på svarstider 

bli större. 

Enligt Ell, Vrandečić och Simperl (2011) används ofta namn på entiteter så att människor kan 

läsa det. För att säkerställa att en människa kan läsa och förstå vad data innebär kan enkäter 

skapas. Då presenteras data för testpersoner som utfrågas för att se om de kan förstå data. För 

att göra så att data blir svårare att förstå testas personer för att se om de förstår den, när de 

inte förstår den blir den svårare att exploatera (Baazizi, Colazzo, Ghelli, & Sartiani, 2017). 

Detta hade kunnat användas i denna undersökning för att kunna se om en person kan läsa och 

förstå den data som har obfuskerats (Ell, Vrandečić & Simperl 2011). 

4.3 Forskningsetik 

För att studien ska ha en hög nivå av replikerbarhet ur ett forskningsetiskt perspektiv kommer 

alla kod för detta projekt att publiceras på Github. Wohlin et al. (2012) beskriver att för att det 

ska vara god replikerbarhet ska både design och resultat kunna bli identiska som i studien. 

Genom att publicera koden för detta projekt på Github leder det till att vem som helst kan 

ladda ner koden och köra själv för att genomföra mätningarna för att kontrollera resultaten 

(Wohlin et al. 2012).  

Den data som kommer att användas i denna studie kommer att vara öppen data vilket även 

detta leder till att det blir enklare att replikera denna studie. Det finns dock problem med 

personlig integritet i denna typ av data eftersom att denna kan innehålla information som går 

att koppla till specifika personer vilket är känsligt.  

Det kommer att ske en stor mängd mätningar, detta leder till att statistiska mönster kommer 

kunna påvisas (Wohlin et al. 2012). Det är viktigt att resultaten för mätningarna är mycket 

öppna, fullständiga resultat kommer att presenteras innan det eventuellt är några felvärden 

som tas bort. Om felvärden tas bort kommer detta att framgå mycket tydligt.  
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5 Genomförande 

5.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie behöver genomföras för att samla in kunskap och information, men även 

för att samla inspiration och tillvägagångssätt för studien. Inspiration på hur experimentet 

kommer att genomföras hämtas delvis från en artikel skriven av Chang och Chen (2013). I 

denna artikel beskrivs det vilka problem det finns med att skicka data från klient till server 

och att webbläsartillägg kan komma åt den data som skickas. För att motverka detta kan 

dataobfuskering användas (Chang & Chen 2013). 

Inspiration för att implementera olika typer obfuskeringstekniker har även hittats i olika 

källor. En av de inspirationskällorna som har använts vid utvecklandet av den första 

obfuskeringstekniken har skrivits av Cannon och heter Privacy What Developers and IT 

Professionals Should Know (2004), i denna bok beskrivs dels syftet med obfuskering men tar 

även upp exempel på olika tekniker. En av de tekniker som tas upp är att byta namn på 

samtliga kolumner i en tabell. En annan inspirationskälla för en av obfuskeringsteknikerna är 

Computer Security and Cryptography (2007). I denna bok beskriver Konheim hur Caesar-

kryptering fungerar och vilka olika varianter av denna sorts kryptering det finns. Han nämner 

bland annat att det går att variera nyckel längden. Alltså hur många steg i alfabetet som ska 

hoppas för att byta ut bokstäver. 

Flanagan har skrivit en bok som är en guide för JavaScript som heter JavaScript: The 

Definitive Guide, 6th Edition (2011). Denna bok innehåller många beskrivningar och 

förklaringar för funktioner i JavaScript och används som inspiration för detta arbete. En 

funktion som kan användas i detta arbete är en loop som kallas for/in. Denna stegar igenom 

arrayer och hämtar ut alla index som finns i den. Denna bok beskriver även en annan typ av 

loop som heter for each. Denna loop kör igenom alla index i en lista och hämtar ut allt innehåll 

från det indexet. 

Flanagan beskriver även hur JavaScript biblioteket jQuery fungerar. Detta kommer främst att 

användas vid anrop till servern. Flanagan skriver i boken att jQuery är ett av de mest använda 

biblioteken som finns. JQuery gör det enkelt att hitta och modifiera element i dokument. I 

jQuery finns det även stöd för AJAX, detta används för att göra dynamiska förfrågningar mot 

en webbserver.  

På Stackoverflow har inspiration hämtats för hur data ska hämtas dynamiskt från servern. 

Som nämnt tidigare kommer jQuery att användas. Men Stackoverflow har gett inspiration på 

hur PHP sidan, dit förfrågningen från jQuery görs, ska skapas och se ut (Roger, 2013). 
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5.2 Konfiguration 

5.2.1 Mjukvara 

Som nämnts tidigare är det bra att undvika att experimentet påverkas av yttre faktorer som 

till exempel ökad nätverkstrafik. Detta leder till att artefakten kommer att byggas lokalt på 

datorn. För att simulera en server på datorn används ett program som heter XAMPP. Detta 

program gör så att den lokala datorn kan agera server. XAMPP har en apache baserad server 

installerad och har både PHP och MySQL konfigurerat. Versionen av PHP som är 

konfigurerad på servern är 7.3.2 och versionen för MySQL är 10.1.38. 

5.2.2 Mysql 

Datan som används i experimentet kommer att matas in i en databas. Detta för att göra 

experimentet mer verklighetstroget. För att skapa den tabell som kommer att användas av 

artefakten körs detta kommandot som visas i figur 6. 

create table data (id int not null auto_increment, data text, primary key(id)); 

Figur 6 Skapa tabell i MySQL 

I nyare versioner av MySQL finns en datatyp som heter JSON. Xampp har dock en äldre 

version av MySQL där inte datatyp JSON stöds. På grund av detta kommer data istället att 

sparas som text i denna studie. 

5.3 Progression 

Koden som skapas för detta arbete kommer att publiceras på Github. Där går det att följa 

arbetsprocessen i det olika commits som publiceras. Detta underlättar i fall det är någon som 

vill återupprepa denna studie eftersom att man kan se hur kod har utvecklats och i vilken 

ordning saker skapas. Genom att se historik på commits på Github går det att följa 

utvecklingsprocessen för studien.  

5.3.1 Change index 

Den första obfuskeringstekniken som skapades är när index i JSON data byts ut mot 

bokstäver. Detta har hämtats som inspiration från Privacy What Developers and IT 

Professionals Should Know (2004). Hela funktionen är rekursiv vilket innebär att när datan 

går djupare, alltså att ett index innehåller ett objekt eller array, kommer funktionen köra igen 

för att obfuskera även denna del av datan. Först kommer funktionen att köra igenom JSON 

datan för att spara samtliga index som finns. Dessa kommer att sparas tillsammans med den 

bokstav som indexet kommer att bytas ut till1. Om alfabetet tar slut kommer det att läggas till 

en siffra efter bokstaven2. Detta visas i figur 8. 

 

 

 

                                                        
1 https://github.com/a16rasja/Examensarbete/commit/244810c 
2 https://github.com/a16rasja/Examensarbete/commit/1fdb4bf 

https://github.com/a16rasja/Examensarbete/commit/244810c
https://github.com/a16rasja/Examensarbete/commit/1fdb4bf
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for (var obj in oldArray[0]) { 

    tempCode = charCode - 97; 

 

    if (tempCode > 122 - 96) { 

      tempCode = (tempCode % 122) + 97; 

    } 

    if (!indexArray[obj]) { 

      indexArray[obj] = String.fromCharCode((tempCode % 26) + 97); 

      indexArray[obj] += Math.floor(charCode / 122); 

    } 

 

    indexArray[obj] = String.fromCharCode(charCode); 

    console.log(indexArray[obj]); 

    charCode++; 

  } 

Figur 7 Tilldela bokstav till index namn  

Efter att det bestämts vilket index som kommer att bytas ut mot vilken bokstav fylls en ny 

array med de nya index namnen tillsammans med data som den gamla arrayen innehöll.3 

var nyArray = []; 

  oldArray.forEach(function(element) { 

    var tempArray = {}; 

    for (var obj in oldArray[0]) { 

      if (typeof(element[obj]) == 'object') { 

        element[obj] = changeNameObf(JSON.stringify(element[obj])); 

      } 

      if (element[obj]) { 

        tempArray[indexArray[obj]] = element[obj]; 

      } 

    } 

    nyArray.push(tempArray); 

  }); 

Figur 8 Skapa array med nya index 

5.3.2 Caesar-kryptering 

Den andra obfuskeringstekniken som skapades är att kryptera data med en så kallad Caesar-

kryptering. Inspiration för lösning av denna teknik hittades i Computer Security and 

Cryptography (2007). Denna obfuskering går ut på att kryptera JSON objekt. Koden för 

Caesar-krypteringen visas i figur 9 nedan. Den går igenom samtliga attribut som finns i 

objektet och ökar samtliga tecken med 3. 

    for (var obj in e) { 

      indexNames[obj] = ""; 

      var tempDataString = e[obj]; 

      var replacementDataString = ""; 

 

      //Encrypts index names 

      for (var i = 0; i < obj.length; i++) { 

        indexNames[obj] += String.fromCharCode(obj[i].charCodeAt() + q); 

      } 

                                                        
3 https://github.com/a16rasja/Examensarbete/commit/244810c 

https://github.com/a16rasja/Examensarbete/commit/244810c
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      //Convert number to string 

      if (typeof(tempDataString) == "number") { 

        tempDataString = tempDataString.toString(); 

      } 

 

      //Encrypts data in array 

      for (var i = 0; i < tempDataString.length; i++) { 

        var newCharcode = tempDataString[i].charCodeAt(); 

        if (newCharcode == 32 || newCharcode == 92 - 3) { 

          replacementDataString += String.fromCharCode(newCharcode); 

        } else { 

          replacementDataString += String.fromCharCode(newCharcode + q); 

        } 

      } 

 

Figur 9 Kryptering av index namn 

5.3.3 Inmatning av data 

För att automatiskt mata in data i tabellen som skapades i konfigurationen används 

Tampermonkey i kombination med artefakten. Tampermonkey är ett tillägg, likt 

Greasemonkey, som gör att personer kan köra egna skript på hemsidor. Koden för 

Tampermonkey skriptet, som visas i figur 10, fyller på data i ett formulär samt trycker på en 

knapp. När knapptrycket görs skickas den data som fyllts i, med hjälp av AJAX, till en PHP 

sida som kommer att sätta in data som skickats in i den tabell som har skapats för artefakten. 

JQuery används för att enkel genomföra AJAX förfrågningar för att dynamiskt kontakta 

servern.  

jsonData = JSON.parse(jsonData); 

    while(i < jsonData.length){ 

        $("#objectField").val(JSON.stringify(jsonData[i])); 

        i++; 

        $(".submitObject").click(); 

    } 

Figur 10 Tampermonkey skript för att mata in data 

I figur 11 nedan visas den PHP kod används för att sätta in data i databasen. Om det skulle bli 

något fel vid inmatningen kommer den att berätta detta för användaren. 

$jsondata = ($_GET['data']); 

 

  $sql = "INSERT INTO data (data) 

          VALUES ('$jsondata')"; 

 

  if ($mysqli->query($sql) === TRUE) { 

      $last_id = $mysqli->insert_id; 

      echo "New record created successfully. Last inserted ID is: " . $last_id; 

  } else { 

      echo "Error: " . $sql . "<br>" . $mysqli->error; 

  } 

Figur 11 PHP kod för att sätta in data i databasen 
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5.3.4 Hämtning av data 

Som nämnt tidigare kommer jQuery att användas för att hämta data som finns i databasen, 

jQuery genomför AJAX anrop till en PHP fil. PHP filen kommer att returnera en JSON sträng 

som innehåller den data som hämtas från databasen. 

$.ajax({ 

      type: "GET", 

      url: "servers.php?make=0", 

      success: function(text) { 

        response = text; 

        response = response.replace(/\\"/g, '\''); 

        response = caesarDecryption(response); 

        printSchedule(response, 'new') 

 

      } 

Figur 12 Ajax kod för att hämta data från databas 

Det uppstod problem vid hämtning av data när PHP filen svarade till JavaScript filen. PHP 

filen lade till omvända snedstreck (“\”) vilket skapade problem vid användning i JavaScript. 

Därför tas alla omvända snedstreck bort från strängen.4 

5.3.5 Avobfuskering change index 

Avofuskeringen av change index obfuskeringen sker på liknande sätt som obfuskeringen. Den 

enda skillnaden är den gör allt i spegel vänd ordning. Som koden i figur 13 visar hämtas de 

sparade index som finns och vänder tillbaka dem i rätt ordning. Sedan sker avobfuskering 

genom att ersätta rätt bokstav med rätt index. 5 

 //Change index on every item in array 
  var nyArray = []; 
  oldArray.forEach(function(element) { 
    var tempArray = {}; 
    var indexArray = element.indexes; 
 
 
    for (var key in indexArray) { 
      keys.push(key); 
    } 
 
    var j = 0; 
    var k = keys.length - 1; 
    for (var i = keys.length - 1; i >= 0; i--) { 
      var value = indexArray[keys[k]]; 
      newObject[keys[j]] = value; 
      k--; 
      j++; 
    } 
    indexArray = newObject; 
 
    for (var obj in element) { 
      if (obj != 'indexes') { 
        if (element[obj] || element[obj] == 0) { 

                                                        
4 https://github.com/a16rasja/Examensarbete/commit/1158855 
5 https://github.com/a16rasja/Examensarbete/commit/2aa2af7 

https://github.com/a16rasja/Examensarbete/commit/1158855
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          tempArray[indexArray[obj]] = element[obj]; 
        } 
      } 
    } 

Figur 13 Kod för avobfuskering Change index 

 

5.3.6 Avobfuskering Caesar-kryptering 

I figur 11 nedan visas den kod som används för att avkryptera den data som har krypterats 

med Caesar-krypteringen. Den fungerar på samma sätt som krypteringen gör. Den enda 

skillnaden är att den flyttar tillbaka samtliga tecken tre steg. Denna kod visas i figur 14 nedan. 

 

 //Encrypts index names 
 for (var i = 0; i < obj.length; i++) { 
   indexNames[obj] += String.fromCharCode(obj[i].charCodeAt() - q); 
 } 
 if (tempDataString != null) { 
    //Convert number to string 
    if (typeof(tempDataString) == "number") { 
      tempDataString = tempDataString.toString(); 
    } 
 
    //Decrypts data in array 
    for (var i = 0; i < tempDataString.length; i++) { 
      var newCharcode = tempDataString[i].charCodeAt(); 
      if (newCharcode == 32 || newCharcode == (92 - 3)) { 
        replacementDataString += String.fromCharCode(newCharcode); 
      } else { 
        replacementDataString += String.fromCharCode(newCharcode - q); 
      } 
    } 
  } 

Figur 14 Kod för avkryptering för Caesar-kryptering 
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5.4 Pilotstudie 

För att kunna se om lösningen av artefakten kan ge svar på den hypotes som har satts upp på 

denna studie behöver det göras en pilotstudie. Denna pilotstudie kommer att innehålla 200 

stycken JSON-objekt. Mätningarna kommer att ske genom att sidan laddas om och se hur lång 

tid det tar att ladda in samtliga JSON objekt som hämtas från en databas. Sidan kommer att 

laddas om 100 gånger. Endast en av krypteringsteknikerna kommer att mätas under 

pilotstudien, detta är Caesar-krypteringen. 

Tabell 1 Hårdvara 

Operativsystem  macOS High Sierra 

Ram 8 GB 1867 MHz DDR3 

Processor 2,7 GHz Intel Core i5 

Server XAMPP 7.3.4 

 

5.4.1 Mätningar 

Mätningarna genomförs genom att det finns en knapp på sidan. När någon trycker på denna 

knapp kommer datan att hämtas från databasen och avobfuskeras. När den har avobfuskerats 

kommer datan att presenteras på hemsidan genom att skrivas ut i två olika rutor, en för den 

obfuskerade datan och en för den avobfuskerade. Mätningen startar när knappen trycks på 

och slutar när datan har avobfuskerats. Tiden lagras i localstorage för att kunna spara tiderna 

mellan sidladdningar. Efter att datan har presenterats kommer sidan att laddas om. 

5.4.2 Resultat pilotstudie 

 

Figur 15 Linjediagram laddningstider 
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Figur 16 Medelvärde med standardavvikelse 

Resultatet av pilotstudien visar att det är möjligt att genomföra mätningar på artefakten. 

Mätningarna visar preliminärt att det går snabbare att ladda in data som inte är obfuskerad. 

Men det behöver göras fler än 100 mätpunkter för att kunna säkerställa detta. Tiderna som 

visas i diagrammen ovan är angivna i millisekunder (ms). 
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6 Utvärdering 

Pilotstudien jämförde prestanda när data avobfuskeras kontra när den inte gjorde det. 

Resultatet visar att det finns en liten skillnad på svarstider vid inläsning av data när data 

avobfuskeras. Det är nu intressant att se om det fortsätter i samma trend när mängden data 

ökar. I följande kapitel kommer hård- och mjukvara som använts i experimentet att 

presenteras även de testfall som kommer att utföras samt resultaten av mätningarna kommer 

att presenteras.  

6.1 Hårdvara och mjukvara 

I tabell 2 nedan specificeras den hårdvara som har använts vid mätningarna i experimentet. 

Dessa specificeras eftersom att detta leder till att resultaten för experimentet gäller för denna 

konfiguration, annan konfiguration kan leda till ett annorlunda resultat av experimentet. 

Tabell 2 Hårdvara 

Dator Macbook pro 2015 

Processor 2,7 GHz Intel Core i5 

Ram 8 GB 1867 MHz DDR3 

Hårddisk 256 GB flash storage 

Grafik Intel iris Graphics 6100 1536 MB 

 

I tabell 3 nedan specificeras den mjukvara som har använts för att kunna genomföra 

mätningarna i experimentet. Dessa presenteras av samma anledning som för hårdvaran, 

annan konfiguration kan leda till att resultatet av mätningarna skiljer sig från det resultat 

som redovisas i denna studie. 

Tabell 3 Mjukvara 

Mjukvara Version 

Operativsystem macOS High Sierra 10.13.6 

Server XAMPP 7.3.2 

PHP 7.3.2  

MySQL 10.1.38 

Apache 2.4.38 

Webbläsare Google Chrome 74.0.3729.131 
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6.2 Presentation av undersökning 

I tabell 4 nedan kommer det att specificeras vilka mätningar som kommer att genomföras i 

experimentet. I samtliga testfall där baseline används betyder detta att mätningarna har 

genomförts utan någon obfuskeringsteknik aktiverad. 

 

Tabell 4 Mätningar som kommer genomföras 

Testfall Faktor Detaljer 

1 Inmatning 500 små objekt objekt med 18 attribut var 

2 Inmatning 500 stora objekt objekt med 36 attribut var 

3 Hämtning av 500 små objekt Hämtning av samtliga objekt 
i databas 

4 Hämtning av 500 stora objekt Hämtning av samtliga objekt 
i databas 

5 Avobfuskeringstid 500 små objekt Endast avobfuskering av 
samtliga objekt 

6 Avobfuskeringstid 500 stora objekt Endast avobfuskering av 
samtliga objekt 

 

6.2.1 Testfall 1 - Inmatning 500 små objekt 

I testfall 1 mäts det hur svarstiden påverkas av obfuskering när enskilda objekt matas in i en 

databas. Mätningarna genomförs genom att ett formulär fylls i med data som ska sättas in i 

databasen. När en knapp trycks för att skicka formuläret startas en klocka. Klockan stannas 

när datan har satts in i databasen och AJAX förfrågningen är klar. Detta sker 500 gånger med 

objekt som är 18 attribut långa. I figur 15, 16 och 17 presenteras de resultat som genererats av 

denna mätning. 

 

Figur 17 Resultat inmatning av 500 små objekt, Baseline och Change index 
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Figur 18 Resultat inmatning av 500 små objekt, Baseline och Caesar-kryptering 

 

 

Figur 19 Medelvärde på mätserier vid inmatning av 500 små objekt 

Resultaten från testfall 1 visar vid första anblick att det inte är någon större skillnad på 

svarstider när data obfuskeras vid inmatning av data jämfört med när data sätts in i databasen 

utan obfuskering. Eftersom att resultaten är så pass lika samt att standardavvikelserna 

överlappar varandra kommer ett anova-test att utföras i analysdelen för att avgöra om det 

finns en statistisk skillnad mellan mätningarna. I figur 17 visas resultaten på mätningarna av 

baseline samt change index. I figur 18 visas resultaten på mätningarna av baseline samt 

Caesar-krypteringen. Som det går att se i dessa diagram samt i figur 19, med medelvärdena 

för mätningarna, är resultaten mycket jämna och därför kommer ett anova-test att 

genomföras för att ta reda på om det finns statistiska skillnader.  
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6.2.2 Testfall 2 - Inmatning 500 stora objekt 

I testfall två mäts, likt testfall 1, hur stor påverkan obfuskering har på svarstider vid inmatning 

av data i en databas. Mätningarna sker på samma sätt där data matas in i ett formulär och när 

trycker på en knapp för att skicka formuläret startas en klocka. Klockan stannar när AJAX 

förfrågningen är klar. Skillnaden på denna mätning jämfört med testfall 1 är längden på 

samtliga objekt som i detta testfall är dubbelt så stort. I figur 18, 19, 20 redovisas resultatet för 

mätningarna i testfall 2. 

 

Figur 20 Resultat inmatning av 500 stora objekt, baseline och Change index 

 

 

Figur 21 Resultat inmatning av 500 stora objekt, baseline och Caesar-kryptering 
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Figur 22 Medelvärde inmatning av 500 stora objekt  

 

Även de resultat som presenteras testfall 2 visar vid första anblick att det inte är någon större 

skillnad på svarstiderna när data obfuskeras jämfört med när data inte obfuskeras. Men på 

samma sätt som i testfall 1 kommer ett anova-test att genomföras för att avgöra om det finns 

en statistisk skillnad på svarstiderna. I figur 20 visas resultaten från mätningarna med 

baseline samt change index. I figur 21 presenteras resultaten från mätningarna av baseline 

samt Caesar-krypteringen. I figur 22 presenteras de medelvärden från samtliga mätningar och 

som nämn tidigare är resultaten mycket jämna samt standardavvikelserna överlappar 

varandra och därför kommer ett anova-test att genomföras för att visa statistiska skillnader. 

 

6.2.3 Testfall 3 - Hämtning 500 små objekt 

I detta testfall mäts den tid det tar att hämta ut data, avobfuskera data samt att skriva ut data 

på sidan. Detta mäts eftersom att det är intressant att se hur stor påverkan avobfuskeringen 

har på svarstider när data hämtas från en databas till det att den skrivs ut på hemsidan. 

Mätningarna genomförs genom att en klocka startar när en knapp trycks på sidan som gör att 

datan i databasen hämtas. Klockan stannar när datan har presenterats på sidan. Efter att sidan 

laddat klart laddas hela sidan om, detta sker 1000 gånger per mätserie. Datan som hämtas är 

500 objekt med 18 attribut per objekt. Det är en mätserie per teknik, alltså en för baseline, en 

för change index obfuskeringen och en för Caesar-krypteringen. 
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Figur 23 Resultat hämtning av 500 små objekt 

 

Figur 24 Medelvärde av mätserier vid hämtning av 500 små objekt 

Resultaten från testfall 3 visar att det är en tydlig skillnad på svarstider när data hämtas från 

databasen och en större mängd data avobfuskeras samtidigt. I figur 23 syns det tydligt att 

Change index avobfuskeringen är klart långsammare än både baseline samt Caesar-

krypteringen. Det går även att se att Caesar-krypteringen är långsammare än baseline. Dessa 

resultat syns även i figur 24 där medelvärdena för de tre mätserierna presenteras. Eftersom 

resultaten som presenteras skiljer sig mycket och standardavvikelserna inte överlappar leder 

detta till att ett anova-test inte behöver genomföras. 
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6.2.4 Testfall 4 - Hämtning 500 stora objekt 

I detta testfall mäts, likt testfall 3, den tid det tar att hämta ut data, avobfuskera data samt att 

skriva ut data på sidan. Detta mäts eftersom att det är intressant att se hur stor påverkan 

avobfuskeringen har på svarstider när data hämtas från en databas till det att den skrivs ut på 

hemsidan. Mätningarna genomförs genom att en klocka startar när en knapp trycks på sidan 

som gör att datan i databasen hämtas. Klockan stannar när datan har presenterats på sidan. 

Efter att sidan laddat klart laddas hela sidan om, detta sker 1000 gånger per mätserie. Datan 

som hämtas är 500 objekt med 36 attribut per objekt. Det är en mätserie per teknik, alltså en 

för baseline, en för change index obfuskeringen och en för Caesar-krypteringen. 

  

Figur 25 Resultat hämtning av 500 stora objekt 

 

 

Figur 26 Medelvärde hämtning av 500 stora objekt 
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Från de resultaten som presenterats från testfall 4 går det att se att det även här finns en tydlig 

skillnad i svarstiderna när data behöver avobfuskeras mot att de inte behöver det. I figur 25 

samt i figur 26 går det tydligt att se tydliga skillnader i de olika mätserierna. Det går tydligt att 

se att change index har betydligt längre svarstider än baseline samt Caesar-krypteringen. 

Eftersom att det tydligt går att se skillnader i de resultat som presenterar samt att 

standardavvikelserna i figur 26 inte överlappar leder detta till att ett anova-test inte behöver 

genomföras. 

6.2.5 Testfall 5 - Avobfuskeringstid 500 små objekt 

Denna mätning genomförs för att kunna se hur lång tid den faktiska avobfuskeringen av datan 

tar. Mätningarna genomförs genom att en klocka startar när avobuskeringen startar och slutar 

när all data har avobfuskerats. Alltså mäts inte den tid det tar att hämta den data som hämtas 

från databasen samt att skriva ut den på hemsidan, utan bara avobfuskeringen. Den mängd 

data som avobfuskeras i denna mätning är 500 små objekt. Mätningarna sker 1000 gånger. 

 

Figur 27 Resultat av mätningar vid avobfuskering små objekt 

      

Figur 28 Medelvärde av mätningar vid avobfuskering små objekt 
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Från resultaten som presenteras från testfall 5 går det att se hur lång tid varje avobfuskering 

tar. Detta alltså utan tiden det tar att hämta data från databasen samt att skriva ut den på 

hemsidan. I figur 27 och 28 syns det tydliga skillnader mellan hur de olika obfuskeringarna 

påverkar svarstiderna. Det syns tydligt att change index tar längre tid att avobfuskera jämfört 

med Caesar-krypteringen. Eftersom att det är tydliga skillnader i de resultat som presenteras 

och standardavvikelserna inte överlappar leder detta till att ett anova-test inte behöver göras 

för att visa att det finns en signifikant skillnad mellan obfuskeringsteknikerna. 

6.2.6 Testfall 6 - Avobfuskeringstid 500 stora objekt 

Denna mätning genomförs, likt den föregående, för att kunna se hur lång tid den faktiska 

avobfuskeringen av datan tar. Mätningarna genomförs, på samma sätt, genom att en klocka 

startar när avobuskeringen startar och slutar när all data har avobfuskerats. Alltså mäts inte 

den tid det tar att hämta den data som hämtas från databasen samt att skriva ut den på 

hemsidan, utan bara avobfuskeringen. Den mängd data som avobfuskeras i denna mätning är 

500 små objekt. Mätningarna sker 1000 gånger. 

 

Figur 29 Resultat av mätningar vid avobfuskering stora objekt 

 

Figur 30 Medelvärde av mätningar vid avobfuskering stora objekt 
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Resultaten som presenteras från testfall 6 visar även är mycket tydliga resultat. I figur 29 samt 

figur 30 visas det tydliga skillnader mellan de olika obfuskeringsteknikerna. Det syns i dessa 

resultat ännu tydligare skillnader mellan change index och Caesar-krypteringen. Även i detta 

testfall är resultaten tillräckligt tydliga för att ett anova-test inte behöver genomföras för att 

kunna avgöra att det finns statistisk skillnad mellan mätserierna. Alltså att det är en 

signifikant skillnad mellan avobfuskeringarna av den data som obfuskerats. 

6.3 Analys 

De resultat som presenteras från testfall 1 visar här att det inte är någon större skillnad på 

svarstiderna när data matas in i databasen, trots att varje objekt har dubblerats i sin storlek. 

Som nämndes tidigare är resultaten så jämna att ett anova test måste genomföras för att kunna 

påvisa statistisk skillnad. Anova-testet får fram ett p-värde som visar om det finns en statistisk 

skillnad mellan mätserier, om p-värdet är över 0,05 innebär detta att det inte finns någon 

statistisk skillnad, och om det är lägre än 0,05 innebär det alltså att det finns en statistisk 

skillnad. När anova-testet har utförts visar denna att det finns en signifikant skillnad mellan 

baseline och change index, p-värdet för detta test blev 0,000024 (se appendix I), vilket är 

betydligt lägre än 0,05 och därför finns det en signifikant skillnad. När anova-testet utfördes 

mellan baseline och Ceasar kryptering visar p-värdet 0,0011 (se appendix J). Vilket även här 

visar att det finns en statistisk skillnad mellan mätserierna. 

De resultat som presenteras från testfall 2 visar även här att det inte finns någon tydlig skillnad 

mellan mätningarna, samt att standardavvikelserna överlappar varandra. Detta leder till att 

även här kommer det att genomföras ett anova-test. När anova-testet har utförts visar denna 

att det finns en signifikant skillnad mellan baseline och change index, p-värdet för detta test 

blev 0,00014 (se appendix K), vilket är betydligt lägre än 0,05 och därför finns det en 

signifikant skillnad. När anova-testet utfördes mellan baseline och Ceasar kryptering visar p-

värdet 0,010 (se appendix L). Vilket även här visar att det finns en statistisk skillnad mellan 

mätserierna. 

De resultat som presenterades för testfall 3, 4, 5 och 6 visar samtliga tydliga resultat. De är 

tydliga skillnader i samtliga diagram som presenteras, samt att ingen standardavvikelse 

överlappar en annan. Detta innebär att det inte behöver genomföras något anova-test för att 

visa att det finns en signifikant skillnad mellan de mätningar som genomförts. 

Om man jämför testfall 1 med testfall 2 där det är större objekt som matas in i databasen visar 

även dessa att det inte är någon större skillnad på svarstiderna. Det visar även att skillnaderna 

på svarstiden när data sätts in i databasen inte påverkas märkbart vid ökning av storlek av 

objekten. Som det går att se i figur 31 är medelvärdena för små och stora objekt väldigt lika, 

men att det är högre när objekten är större.  
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Figur 31 Jämförelse medelvärden vid inmatning av olika stora objekt 

Vid jämförelse av testfall 3 och 4, där mätningarna genomfördes när data hämtades från 

databasen. Som det gör att se i figur 32 ökar samtliga mätningar markant när mängden data 

dubbleras. Baseline samt Caesar-krypteringen ökar linjärt eftersom att de ökar med ungefär 

dubbelt så lång tid när objekten är dubbelt så stora. Svarstiderna för change index ökar mer 

exponentiellt eftersom att svarstiden är mer än dubbelt så lång när datan hämtas från 

databasen. 

 

Figur 32 Jämförelse medelvärden vid hämtning av olika stora objekt 

Figur 33 nedan visar jämförelse mellan avobfuskering av små och stora objekt, alltså testfall 5 

och 6. Som det går att se i figuren ökar avobfuskeringstiden av change index exponentiellt när 

mängden data ökar. Detta eftersom svarstiden är mycket längre när det är stora objekt som 

avobfuskeras. Detta till skillnad från Caesar-krypteringen som ökar linjärt eftersom att 

svarstiderna när stora objekt avobfuskeras är ungefär dubbelt så lång jämfört med när små 

objekt avobfuskeras. 
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Figur 33 Jämförelse medelvärden vid avobfuskering av olika stora objekt 

 

6.4 Slutsatser 

Den hypotes som satts upp för denna studie är: Det kommer inte att vara någon signifikant 

skillnad i svarstider när data obfuskeras och avobfuskeras. 

Utifrån de resultat som presenteras och analyseras i denna studie kan hypotesen som har satts 

upp för detta arbete dementeras, alltså att hypotesen inte stämmer. Hypotesen stämmer inte 

eftersom att i samtliga testfall som genomförts i experimentet visar på att obfuskering har en 

signifikant påverkan på svarstider, detta är det testfall 1 visar. Vid inmatning av data i databas 

när data obfuskeras är skillnaderna mycket små, detta eftersom att det endast är ett objekt 

som obfuskeras. När varje objekt dubbleras i storlek är det en liten skillnad på svarstiderna 

det är detta testfall 2 används för att se skillnaderna när storleken på objekten ökar.  

När samtliga objekt som matas in i databasen hämtas ut och avobfuskeras visar detta att 

svarstiderna påverkas betydligt mer. Resultaten av testfall 3 visar att obfuskeringsteknikerna 

har betydligt längre svarstider jämfört med utan obfuskering. När datan har dubblerats visar 

resultaten av testfall 4 att svarstiderna blir betydligt längre på båda obfuskeringsteknikerna. 

Av de obfuskeringstekniker som har skapats i detta arbete visar resultaten från testfall 5 och 

6 att Caesar-krypteringen har en lägre påverkan på svarstider än change index obfuskeringen 

som har betydligt högre svarstider.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Detta arbete har som syfte att bekräfta hypotesen: Det kommer inte att vara någon signifikant 

skillnad i svarstider när data obfuskeras och avobfuskeras. 

Dataobfuskering kan vara användbart i JavaScript applikationer för att skydda integriteten 

hos en applikation. Detta för att undvika att vem som helst kan hämta den data som skickats 

för att sedan göra sin egen applikation av den hämtade datan. Två stycken olika 

obfuskeringstekniker har utvecklats, en som byter ut samtliga namn på index i ett JSON-

objekt och byter ut dessa mot en bokstav. Den andra tekniken som utvecklats är en 

obfuskering som krypterar hela JSON objektet med Caesar-kryptering. Genom att utföra en 

pilotstudie kontrolleras att mätningarna som görs i arbetet kommer att vara möjliga att utföra 

samt att de kommer att gå att jämföra. I utvärderingen av experimentet kommer mätningar 

att ske med andra och flera olika faktorer. Resultaten från mätningarna i testfallen presenteras 

samt analyseras. De faktorer som mäts är att sätta in olika stora objekt i en databas, hämta ut 

500 olika stora objekt i en databas samt den tid det tar att avobfuskera 500 olika stora objekt. 

Resultaten från mätningarna av testfallen visar att det finns en signifikant skillnad på 

svarstiderna när data obfuskeras. I samtliga testfall som genomförts visar resultaten att 

svarstiderna ökar när obfuskering används. Dessa resultat bidrar till att hypotesen som satts 

upp för arbetet kan dementeras, alltså att hypotesen inte stämmer.  

7.2 Diskussion 

Valet att använda sig av experiment i denna studie var ett metodval som fungerade bra. Detta 

eftersom att testfallen tydligt visar att det finns en signifikant skillnad på svarstider när data 

obfuskeras. Problemet är att det finns integritetsrisker med att skicka JSON data i klartext 

(Parameswaran & Blough 2005) är löst eftersom att obfuskeringsteknikerna som har skapats 

gör det svårare att förstå den data som skickas. 

Som nämndes tidigare om obfuskering är det en viktig faktor att en obfuskeringsteknik är 

vändbar. Alltså att det går att få tillbaka den data som obfuskerats till ursprunglig form. 

(Bakken et al. 2004). Detta är något som de tekniker som har skapats i detta arbete uppnår. 

Change index funktionen får de index som bytts ut mot vilka bokstäver skickat i JSON-

strängen vilket används vid avobfuskeringen. Caesar krypteringen avkrypteras genom att 

minska varje tecken med tre steg.  

Change index obfuskeringen gör att det bli svårare att se vad datan betyder. Dock är det en bra 

fråga om den gör det tillräckligt bra. Detta eftersom att data för varje index syns. Detta leder 

till att en person faktiskt skulle kunna lista ut vad datan betyder. Som till exempel innehåller 

datan ett stadsnamn kan det leda till att en användare kan lyckas lista ut att det är det och göra 

sin egen applikation av datan trots obfuskeringen. 

Caesar-krypteringen gör även denna så att det betydligt svårare att förstå vad datan innebär. 

Den gör ett bättre jobb eftersom att den även manipulerar datan för varje index vilket gör att 

en person inte kan lista ut vad datan innebär lika enkelt. Dock eftersom att det är en Caesar-

kryptering leder detta till att den är mycket enkel att knäcka eftersom att det bara är att 

förflytta varje bokstav ett visst antal steg, i denna applikation 3 steg. Men eftersom att målet 
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med obfuskering inte är att det ska vara omöjlig att knäcka, alltså få tillbaka datan till dess 

ursprungliga form, gör det att denna obfuskering fungerar bra.  

De resultat som presenteras i denna studie är något som skiljer sig från de resultat som 

presenterats i andra studier där data obfuskeras. I den studie som varit till stor inspiration för 

detta experiment gjord utav Chang och Chen (2013) visar resultaten från den studien att 

obfuskering inte hade någon signifikant skillnad på svarstider (Chang & Chen 2013). Detta är 

en skillnad i denna studie eftersom att resultaten är visar på att det finns en signifikant skillnad 

på svarstiderna när data obfuskeras. Detta beror med stor sannolikhet på att de använder sig 

av andra obfuskeringstekniker som inte har lika stor påverkan på svarstider. 

Eftersom att samtliga tester är genomförda i Google Chrome kan det innebära att andra 

webbläsare ger olika resultat eftersom att arbetar på olika sätt. Därför skulle det kunna vara 

bra att genomföra samtliga mätningar i andra webbläsare för att se om det visar ett annat 

resultat än det som presenterats i denna studie. 

Den nytta för samhället dataobfuskering har är relativt stor. I alla applikationer där data 

skickas med hjälp av JavaScript, som till exempel med hjälp av AJAX. Detta eftersom att data 

som skickas kan vara värd att skydda så att ingen kan hämta den data som skickas för att skapa 

en egen applikation av datan. Ett exempel kan vara tidtabeller där data skickas för att 

presentera vilka avgångar som finns för en besökare som vill ta sig någonstans. Här skulle 

någon kunna hämta den data som skickas och skapa en liknande applikation som andra också 

kan använda sig utav. Ett annat exempel kan till exempel vara Github som skickar och hämtar 

data med hjälp av JavaScript. Denna data kan vara värd att obfuskera eftersom personer kan 

använda sig av den data som skickas för att även här skapa liknande applikationer. 

7.3 Etik 

I ett forskningsetiskt perspektiv är det viktigt att studien är replikerbar. En del för att göra så 

att studien är replikerbar är att det i denna studie framgår det tydligt vilken hård- och 

mjukvara som har använts i experimentet. Detta är viktigt i ett forskningsetiskt perspektiv 

eftersom att någon annan ska kunna upprepa experimentet och kunna få liknande resultat 

som de som har presenterats i denna studie. Något annat som är viktigt i ett forskningsetiskt 

perspektiv är att den programkod som har använts i denna applikation har publicerats på 

Github. Detta leder till att den person som upprepar denna studie enkelt kan hämta koden för 

att implementera lösningen. Det går även att enkelt se hur applikationen har utvecklat och se 

olika versioner som har utvecklats, vilket kan vara bra för att få förståelse om hur 

applikationen utvecklats. När specifikationerna samt programkoden publicerats tillsammans 

med denna studie leder detta även till att studien enkelt kan fortsättas på. 

Detta experiment utfördes lokalt med hjälp av ett program som heter XAMPP. Detta program 

simulerar en webbserver. Detta gjordes eftersom det leder till att risken för att experimentet 

påverkas av yttre faktorer minskar då experimentet inte är beroende av hur mycket 

nätverkstrafik det är för tillfället. För att göra experimentet mer verklighetstroget borde det 

ske med en riktig server som inte ligger på samma dator som klienten. Detta eftersom att 

svarstiderna kan påverkas annorlunda när servern inte ligger på samma maskin. 

I denna studie användes endast 500 objekt vid mätningar. Detta är möjligtvis för lite data för 

att tydligt veta hur en applikation i verkligheten hade gett för resultat. Men eftersom 
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applikationen hämtar all data på samma gång innebär det att 500 objekt hämtas, detta är 

något som vanligtvis inte sker i riktiga applikationer för tidtabeller. 

Mätningarna som genomfördes innehåller en stor mängd mätpunkter vilket leder till att det 

går att se statistiska mönster. Det har även redovisats när eventuella felvärden har tagits bort. 

Det har endast tagits bort felvärden som sticker ut en stor bit från mängden. Att ta bort dessa 

felvärden har inte heller påverkat resultatet märkbart. 

Det finns en del etiska problem med att data obfuskeras. Detta eftersom att det leder till att 

data som sparas om användare blir svårare att hämta ut. Detta är ett problem eftersom att 

användare har rätten till att hämta ut data om sig själva. Det är även ett problem att obfuskera 

kod, detta eftersom att det gör det svårare för personer att veta exakt vad som faktiskt körs på 

deras maskin. Detta är ett problem eftersom personer ska ha rätt till att veta vad koden som 

körs på deras maskin gör för att vara säkra på att det till exempel inte innehåller något virus. 

(Brunton & Nissenbaum 2013) 

7.4 Framtida arbete 

I denna studie har en applikation skapats för att jämföra obfuskeringstekniker i en tidtabell 

applikation. Vid fortsatt arbete på denna applikation hade fler funktioner lagts till. Som till 

exempel en funktion som saknas som är viktig för tidtabeller är en sök funktion. Detta är något 

som hade varit intressant att se hur stor påverkan obfuskeringen har på svarstider vid 

sökningar. Något som även hade varit intressant är att utveckla andra obfuskeringstekniker 

som fungerar bättre. Alltså som är betydligt svårare att knäcka än de som har skapats i denna 

studie. Det hade varit intressant att se hur stor påverkan en bättre obfuskering har på 

svarstider.  

Utveckling av andra obfuskeringstekniker hade även varit intressant att undersöka. Detta 

eftersom att de tekniker som har utvecklats innehåller brister som till exempel change index 

funktionen där datan fortfarande står i sin originalform och i Caesar-krypteringen. En teknik 

som hade kunnat utvecklas är en teknik som skjuter in mer data i den data som finns. Som till 

exempel att efter varannan bokstav i den ursprungliga datan läggs en slumpad bokstav in i 

strängen. Detta hade varit intressant att se hur stor påverkan det har på svarstider eftersom 

att mängden data ökar. 

Något mer som hade varit intressant för framtida arbete är att se hur svarstiderna påverkas 

när datan blir mer komplex. Med mer komplex menas till exempel att JSON objekten 

innehåller sina egna objekt som kanske de i sin tur innehåller objekt. Detta är något som hade 

kunnat påverka svarstiderna eftersom att funktionerna för att obfuskera måste göra fler 

beräkningar för att kunna hantera detta. 

I nuvarande lösning obfuskeras data innan den matas in i databasen. I framtida arbete hade 

det varit intressant att endas obfuskera data när den hämtas ut från databasen. Detta hade 

varit intressant eftersom att det då gör det enklare att använda sig av den data som finns i 

databasen eftersom att den inte är obfuskerad. 

Eftersom att server versionen som används i detta experiment är utdaterad gjorde det att 

experimentet inte kunde använda sig av nyare versioner av MySQL. Detta gjorde så att det inte 

gick att använda sig av datatypen JSON. Detta är något som hade kunnat vara intressant för 
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framtida arbeten att se hur stor skillnad, om någon alls, det hade blivit vid användandet av 

nyare versioner av MySQL där JSON datatypen stöds. 

En annan forskningsmetod hade även varit intressant att undersöka obfuskeringsteknikerna 

med. Det hade varit intressant att genomföra användarstudier där användare får se data som 

är obfuskerad och se om de kan lista vad datan betyder. Detta hade lett till att man med större 

säkerhet hade kunnat säga om obfuskeringsteknikerna räcker till för att göra datan svårare att 

förstå sig på. Detta likt den studie som Ell, Vrandečić och Simperl (2011) utför där data 

presenteras för testpersoner för att se om de kan förstå den data (Ell, Vrandečić & Simperl 

2011). 
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Appendix A - index.html 

<html lang="sv"> 
 
<head> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <title>Examensarbete VT2019</title> 
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" 
rel="stylesheet"> 
  <link rel="stylesheet" href="style.css"> 
  <script src="convertcsv.json"></script> 
  <script src="script.js"></script> 
  <script src="jquery/jquery-3.3.1.js"></script> 
</head> 
 
<body onload="init()"> 
  <div id="menu"> 
    <i>Artekfakt</i> 
  </div> 
  <div class="container" id="tempcontainer"> 
    <h1>Detta är Examensarbetet 2019</h1> 
    <p> 
      Detta är artefakten för Rasmus Jarenmarks exjobb VT2019 
    </p> 
  </div> 
 
  <div class="container" id="old"> 
    <h1>Gamla arrayen kommer skrivas ut här</h1> 
  </div> 
 
  <div class="container" id="new"> 
    <h1>Nya arrayen kommer skrivas ut här</h1> 
  </div> 
 
  <div class="container" id="container"> 
    <p> 
      <button type="button" onclick="" id="button">Ladda om 
sidan</button> 
    </p> 
  </div> 
</body> 
 
</html> 
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Appendix B - script.js 

var obfuscatedArray; 
var jqueryData; 
var string; 
var i = (localStorage.getItem('count') != null) ? 
JSON.parse(localStorage.getItem('count')) : 0; 
 
function init() { 
  //save obfuscated array, obfuscate data fron external file. 
  $("#button").click(function() { 
    var response = ''; 
    $.ajax({ 
      type: "GET", 
      url: "servers.php?make=0", 
      success: function(text) { 
        response = text; 
        //response = response.replace(/\\"/g, '\''); 
        printSchedule(response, 'old') 
        console.log(text); 
        var decryptedResponse = nameDeObf(response); 
        printSchedule(decryptedResponse, 'new'); 
 
      } 
    }).then(function() { 
      var stop = new Date().getTime(); 
      localStorage.setItem("stopTime", stop); 
    }) 
  }); 
} 
 
function loadDoc() { 
  var xhttp = new XMLHttpRequest(); 
  xhttp.onreadystatechange = function() { 
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { 
      var text = "<p onclick='hideElement()' title='Klicka fma text'>" + 
this.responseText + "</p>"; 
      document.getElementById('container').innerHTML = text; 
    } 
  }; 
  xhttp.open("GET", "servers.php?make=0", true); 
  xhttp.send(); 
} 
 
function createUser() { 
  var uname = document.getElementById('uname').value; 
  var ulname = document.getElementById('ulname').value; 
  var umail = document.getElementById('umail').value; 
  var xhttp = new XMLHttpRequest(); 
 
  //console.log("Klickade"); 
  xhttp.open("GET", "servers.php?make=1&uName=" + uname + "&uLastName=" 
+ ulname + "&uMail=" + umail, true); 
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  xhttp.send(); 
 
  document.getElementById('uname').value = ""; 
  document.getElementById('ulname').value = ""; 
  document.getElementById('umail').value = ""; 
} 
 
function hideElement() { 
  document.getElementById('container').innerHTML = '<p><button 
type="button" onclick="loadDoc(); ">Super Hemligt 
Meddelande</button></p>'; 
} 
 
//Obfuscation function for changing name of indexes 
function changeNameObf(arrayJSON) { 
  var indexArray = {}; 
  var charCode = 97; 
  var newObject = {}; 
  var keys = []; 
  var oldArray = JSON.parse(arrayJSON); 
  var start = new Date().getTime(); 
 
  //make sure object is inside of array 
  if (!Array.isArray(oldArray)) { 
    var temp = []; 
    temp.push(oldArray); 
    oldArray = temp; 
  } 
 
  //Fill array with replacement indexes 
  for (var obj in oldArray[0]) { 
    if (charCode > 122) { 
      122 * (Math.floor(charCode / 122) - 1) 
      indexArray[obj] = String.fromCharCode((charCode % 122)); 
    } 
    indexArray[obj] = String.fromCharCode(charCode); 
    charCode++; 
  } 
 
  //Change index on every item in array 
  var nyArray = []; 
  oldArray.forEach(function(element) { 
    var tempArray = {}; 
    for (var obj in oldArray[0]) { 
      if (typeof(element[obj]) == 'object') { 
        element[obj] = changeNameObf(JSON.stringify(element[obj])); 
      } 
      if (element[obj] || element[obj] == 0) { 
        tempArray[indexArray[obj]] = element[obj]; 
      } 
    } 
 
    for (var key in indexArray) { 
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      keys.push(key); 
    } 
 
    var j = 0; 
    var k = keys.length - 1; 
    for (var i = keys.length - 1; i >= 0; i--) { 
      var value = keys[k]; 
      newObject[indexArray[keys[j]]] = value; 
      k--; 
      j++; 
    } 
    tempArray["indexes"] = newObject; 
    nyArray.push(tempArray); 
  }); 
  var stop = new Date().getTime(); 
  localStorage.setItem('deObfNameTime', (stop - start)); 
  console.log(stop - start); 
  return JSON.stringify(nyArray[0]); 
} 
 
//Deobfuscate changeNameObf 
function nameDeObf(arrayJSON) { 
  var indexArray = {}; 
  var newObject = {}; 
  var keys = []; 
  var oldArray = JSON.parse(arrayJSON); 
  var start = new Date().getTime(); 
 
  //Change index on every item in array 
  var nyArray = []; 
  oldArray.forEach(function(element) { 
    var tempArray = {}; 
    var indexArray = element.indexes; 
 
 
    for (var key in indexArray) { 
      keys.push(key); 
    } 
 
    var j = 0; 
    var k = keys.length - 1; 
    for (var i = keys.length - 1; i >= 0; i--) { 
      var value = indexArray[keys[k]]; 
      newObject[keys[j]] = value; 
      k--; 
      j++; 
    } 
    indexArray = newObject; 
 
    for (var obj in element) { 
      if (obj != 'indexes') { 
        if (element[obj] || element[obj] == 0) { 
          tempArray[indexArray[obj]] = element[obj]; 
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        } 
      } 
    } 
 
    nyArray.push(tempArray); 
  }); 
 
  var stop = new Date().getTime(); 
  localStorage.setItem('deObfNameTime', (stop - start)); 
  console.log(stop - start); 
  return JSON.stringify(nyArray); 
} 
 
//Obfuscation function caesar encryption 
function caesarEncryption(arrayJSON) { 
  var oldArray = JSON.parse(arrayJSON); 
  var encryptedArray = []; 
  var q = 3; 
 
  //make sure object is inside of array 
  if (!Array.isArray(oldArray)) { 
    var temp = []; 
    temp.push(oldArray); 
    oldArray = temp; 
    //console.log(oldArray); 
  } 
 
  oldArray.forEach(function(e) { 
    var indexNames = []; 
    var tempArray = {}; 
 
    for (var obj in e) { 
      indexNames[obj] = ""; 
      var tempDataString = e[obj]; 
      var replacementDataString = ""; 
 
      //Encrypts index names 
      for (var i = 0; i < obj.length; i++) { 
        indexNames[obj] += String.fromCharCode(obj[i].charCodeAt() + q); 
      } 
 
      if (tempDataString != null) { 
        //Convert number to string 
        if (typeof(tempDataString) == "number") { 
          tempDataString = tempDataString.toString(); 
        } 
 
        //Encrypts data in array 
        for (var i = 0; i < tempDataString.length; i++) { 
          var newCharcode = tempDataString[i].charCodeAt(); 
          if (newCharcode == 32 || newCharcode == 92 - 3) { 
            replacementDataString += String.fromCharCode(newCharcode); 
          } else { 
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            replacementDataString += String.fromCharCode(newCharcode + 
q); 
          } 
        } 
      } 
 
 
      tempArray[indexNames[obj]] = replacementDataString; 
    } 
    encryptedArray.push(tempArray); 
  }); 
  return JSON.stringify(encryptedArray[0]); 
} 
 
//Function for printing schedule array into div 
function printSchedule(printItem, printPlace) { 
  printPlace = document.getElementById(printPlace); 
  printItem = JSON.parse(printItem); 
  var text = ""; 
 
  printItem.forEach(function(e) { 
    text += "<div class='scheduleItem'>" 
    for (var index in e) { 
      //console.log(e[index]) 
      text += index + ": " + e[index] + "<br>"; 
    } 
    text += "</div>"; 
  }) 
  printPlace.innerHTML = text; 
} 
 
//decrypt caesarEncryption 
function caesarDecryption(arrayJSON) { 
  var s = new Date(); 
  var oldArray = JSON.parse(arrayJSON); 
  var encryptedArray = []; 
  var q = 3; 
  var start = new Date().getTime(); 
 
  //make sure object is inside of array 
  if (!Array.isArray(oldArray)) { 
    var temp = []; 
    temp.push(oldArray); 
    oldArray = temp; 
  } 
 
  oldArray.forEach(function(e) { 
    var indexNames = []; 
    var tempArray = {}; 
    var hej = ""; 
    for (var obj in e) { 
      indexNames[obj] = ""; 
      var tempDataString = e[obj]; 
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      var replacementDataString = ""; 
 
      //Encrypts index names 
      for (var i = 0; i < obj.length; i++) { 
        indexNames[obj] += String.fromCharCode(obj[i].charCodeAt() - q); 
      } 
 
      if (tempDataString != null) { 
        //Convert number to string 
        if (typeof(tempDataString) == "number") { 
          tempDataString = tempDataString.toString(); 
        } 
 
        //Decrypts data in array 
        for (var i = 0; i < tempDataString.length; i++) { 
          var newCharcode = tempDataString[i].charCodeAt(); 
          if (newCharcode == 32 || newCharcode == (92 - 3)) { 
            replacementDataString += String.fromCharCode(newCharcode); 
          } else { 
            replacementDataString += String.fromCharCode(newCharcode - 
q); 
          } 
        } 
      } 
 
 
      tempArray[indexNames[obj]] = replacementDataString; 
    } 
    encryptedArray.push(tempArray); 
  }); 
  var stop = new Date().getTime(); 
  localStorage.setItem('deObfNameTime', (stop - start)); 
  console.log(stop - start); 
  return JSON.stringify(encryptedArray); 
} 
 
//Insert object into database 
function insertObject() { 
  var v = $("#objectField").val(); 
  //v = changeNameObf(v); 
  v = caesarEncryption(v); 
  $.ajax({ 
    type: "get", 
    url: "servers.php?make=1&data=" + v, 
    success: function(data) { 
      $("#objectField").val(""); 
      return; 
    } 
  }); 
} 
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Appendix C - insert.html 

<html lang="sv"> 
 
<head> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <title>Examensarbete VT2019</title> 
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" 
rel="stylesheet"> 
  <link rel="stylesheet" href="style.css"> 
  <script src="convertcsv.json"></script> 
  <script src="script.js"></script> 
  <script src="jquery/jquery-3.3.1.js"></script> 
</head> 
 
<body onload=""> 
  <div id="menu"> 
    <i>Artekfakt</i> 
  </div> 
  <div class="container" id="tempcontainer"> 
    <h1>Detta är Examensarbetet 2019</h1> 
    <p> 
      Detta är artefakten för Rasmus Jarenmarks exjobb VT2019 
    </p> 
  </div> 
 
  <div class="container" id="old"> 
    <h1>Sätt in data:</h1> 
    Objekt: <input type="text" id="objectField"><br /> 
    <input type="submit" class="submitObject" onclick="insertObject();"> 
  </div> 
 
</body> 
 
</html> 

 

  



ix 
 

Appendix D - servers.php 

<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "exjobb"); 
if($mysqli->connect_error) { 
  exit('Could not connect'); 
} 
 
 
if(isset($_GET["make"]) && $_GET["make"] == 0){ 
  $sql = "SELECT * FROM data"; 
$result = mysqli_query($mysqli, $sql); 
$jsonarray = '['; 
while($row = mysqli_fetch_array($result)) { 
  $jsonarray .= $row['data'] . ''; 
  break; 
} 
$jsonarray .= ']'; 
 
 
  echo $jsonarray; 
} 
 
if(isset($_GET["make"]) && $_GET["make"] == 1){ 
  $jsondata = ($_GET['data']); 
  //echo "yoyoyoyo " . $jsondata . " was it data here?"; 
  $sql = "INSERT INTO data (data) 
          VALUES ('$jsondata')"; 
 
  if ($mysqli->query($sql) === TRUE) { 
      $last_id = $mysqli->insert_id; 
      echo "New record created successfully. Last inserted ID is: " . 
$last_id; 
  } else { 
      echo "Error: " . $sql . "<br>" . $mysqli->error; 
  } 
} 
?> 
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Appendix E - insertData.js 

// ==UserScript== 
// @name         Insert Data 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @description  try to take over the world! 
// @author       You 
// @match        http://192.168.64.2/Examensarbete/insert.html 
// @require      http://192.168.64.2/Examensarbete/jquery/jquery-
3.3.1.js 
// @grant        none 
// ==/UserScript== 
 
// create table data (id int not null auto_increment, data text, primary 
key(id)); 
$( document ).ready(function(){ 
    var jsonData; 
    var start; 
    var timeArray = []; 
    var i = 0; 
    var bool = false; 
    $.ajax({ 
        url: "http://192.168.64.2/Examensarbete/convertcsv.json", 
        success: function (data){ 
            jsonData = data; 
        } 
    }).then(function() { 
        bool = true; 
        jsonData = JSON.parse(jsonData); 
        ready(); 
    }); 
 
    $( document ).ajaxComplete(function(){ 
        if(bool == true){ 
            var diff = new Date().getTime() - start; 
            timeArray.push(diff); 
            ready(); 
        } 
    }); 
 
 
    function ready(){ 
        if(i < 500){ 
            i++; 
            for(var obj in jsonData[i]){ 
                var newIndex = obj+2; 
                jsonData[i][newIndex] = jsonData[i][obj]; 
            } 
            console.log(jsonData[i]); 
            $("#objectField").val(JSON.stringify(jsonData[i])); 
            start = new Date().getTime(); 
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            $(".submitObject").click(); 
        } else { 
            console.log(JSON.stringify(timeArray)); 
            var t = ""; 
 
            timeArray.forEach(function(e){ 
                t += e + "\n"; 
            }); 
            console.log(t); 
            alert("klart"); 
        } 
    }}); 
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Appendix F - measureReload.js 

// ==UserScript== 
// @name         reload timmeeeeeee 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @description  try to take over the world! 
// @author       You 
// @match        http://192.168.64.2/Examensarbete/ 
// @grant        none 
// ==/UserScript== 
var start; 
var b = false; 
var diffArray = (localStorage.getItem('timeDiff') != null) ? 
JSON.parse(localStorage.getItem('timeDiff')) : []; 
 
$("body").ready(function(){ 
    setTimeout(function(){ 
        $("#button").click(); 
    },300); 
}) 
$(document).ajaxComplete(function(){ 
    window.setTimeout(function(){ 
        if(diffArray.length < 1000){ 
            var stop = localStorage.getItem('stopTime'); 
            var diff = stop - start; 
            diffArray.push(diff); 
            var timeString = JSON.stringify(diffArray); 
            localStorage.setItem("timeDiff", timeString); 
            location.reload(); 
        } 
        else { 
            console.log(diffArray); 
            var text = ""; 
            for(var i = 0; i < diffArray.length; i++){ 
                text += diffArray[i] + "\n"; 
            } 
            console.log(text); 
            localStorage.clear(); 
        } 
    },600); 
}); 
$("#button").click(function(){ 
    start = new Date().getTime(); 
}); 
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Appendix G - fetchDeObfTime.js 

// ==UserScript== 
// @name         fetchDeObfTime 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @description  try to take over the world! 
// @author       You 
// @match        http://192.168.64.2/Examensarbete/ 
// @grant        none 
// ==/UserScript== 
var start; 
var diffArray = (localStorage.getItem('timeDiffObf') != null) ? 
JSON.parse(localStorage.getItem('timeDiffObf')) : []; 
console.log(diffArray); 
 
$("body").ready(function(){ 
    setTimeout(function(){ 
        $("#button").click(); 
    },300); 
}) 
$(document).ajaxComplete(function(){ 
    window.setTimeout(function(){ 
        if(diffArray.length < 1000){ 
            var diff = localStorage.getItem('deObfNameTime'); 
            diffArray.push(diff); 
            var timeString = JSON.stringify(diffArray); 
            localStorage.setItem("timeDiffObf", timeString); 
            location.reload(); 
        } 
        else { 
            console.log(diffArray); 
            var text = ""; 
            for(var i = 0; i < diffArray.length; i++){ 
                text += diffArray[i] + "\n"; 
            } 
            console.log(text); 
            localStorage.clear(); 
        } 
    },600); 
}); 
$("#button").click(function(){ 
    start = new Date().getTime(); 
}); 
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Appendix H - style.css 

/*http://paletton.com/#uid=33q0u0kqSsZgGBMlGuStDnzxMiC*/ 
html, body { 
  margin: 0; 
  font-family: 'Roboto', sans-serif; 
  background-color: #5A9BB4; 
  color: #030303; 
} 
 
#menu { 
  height: 100px; 
  width: 100%; 
  background-color: #1C7191; 
  box-shadow: 4px 5px 6px rgba(0, 0, 0, 0.2); 
  line-height: 100px; 
  padding-left: 100px; 
  font-size: 20pt; 
} 
 
#tempcontainer { 
  background-color: #E74725; 
  /*border: 2px solid darkgray;*/ 
} 
 
.container { 
  width: 60%; 
  padding: 10px 0px; 
  margin: auto; 
  text-align: center; 
  background-color: white; 
  /*border: 2px solid darkgray;*/ 
  border-radius: 10px; 
  margin-top: 50px; 
  box-shadow: 4px 5px 6px rgba(0, 0, 0, 0.2); 
} 
 
table { 
  margin: auto; 
} 
 
form { 
  border: 1px solid black; 
  margin: auto; 
  text-align: left; 
  width: 250px; 
} 
 
::selection { 
  background: rgba(255, 165, 0, 0.8); 
} 
 
.scheduleItem { 
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  width: 50%; 
  border: 1px solid black; 
  border-radius: 5px; 
  margin: auto; 
  margin-top: 10px; 
} 
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Appendix I - Anova baseline och change index 

 Vid inmatning i databas 500 små objekt 
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Appendix J - Anova baseline och caesar-kryptering 

 Vid inmatning i databas 500 små objekt 
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Appendix K - Anova baseline och change index 

 Vid inmatning i databas 500 stora objekt 
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Appendix L - Anova baseline och caesar-kryptering 

 Vid inmatning i databas 500 stora objekt 

 

 


