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Sammanfattning 
Digitala fingeravtryck är en teknik som används för att skapa riktad reklam och för att undvika 

bedrägeri. Det finns många fingeravtryckstekniker som till exempel att använda cookies, IP-

adresser och använda sig av Javascript. Många av teknikerna är lätta att undvika som till 

exempel att stänga av cookies och att byta IP-adress vilket gör det svårare att upptäcka 

användaren. I detta arbete undersöks det om det är möjligt att identifiera datorer med hjälp av 

att mäta hur lång tid det tar för en dator att exekvera några skript på CPU:n och GPU:n. För att 

besvara frågan skapades sex olika skript där tre exekveras på CPU:n och de andra tre exekveras 

på GPU:n eller både på CPU:n och GPU:n. När skripten var klara jämfördes tiderna på åtta 

datorer och undersökningen visade på att det är möjligt att identifiera datorer med olika 

hårdvara men inte datorer med likadan hårdvara. 

 

Nyckelord: Digitala fingeravtryck, exekveringstider, olika hårdvara 
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1 Introduktion 

Onlinekasinon är något som har blivit populärt de senaste åren och det blir större hela tiden. 

Många onlinekasinon erbjuder free spins eller en bonusinsättning för nya användare av 

kasinona (Gratiscasino.com a, u.å.) för att locka nya kunder. Det finns personer som försöker 

utnyttja det genom att skapa flera olika konton för att vinna pengar utan att betala något. En 

metod som kan användas för att undvika att personer skapar flera konton är digitala 

fingeravtryck. Digitala fingeravtryck är en metod där information samlas in om webbläsaren 

och datorn för att skapa ett fingeravtryck som identifierar en dator eller person. Det finns många 

olika tekniker för att skapa digitala fingeravtryck där de flesta använder sig av mjukvara. Det 

finns även tekniker som använder sig av datorns processorer för att skapa fingeravtryck, som 

till exempel att jämföra clock skew (Lanze, Panchenko, Braatz & Zinnen, 2012) eller kolla 

frekvensen på kvartsoscillatorn (Chen, Liao, Baldi, Lee & Qiu, 2014). En annan teknik som 

använder sig av hårdvara är att mäta tiden det tar för processorer att beräkna ett antal skript och 

sedan använda tiderna som ett digitalt fingeravtryck. Det finns forskningsartiklar som 

undersöker om det är möjligt att använda exekveringstiden av datorns processorer för att 

identifiera vilken webbläsare och vilket operativsystem en dator har (Mowery, Bogenreif, 

Yilek & Shacham, 2011). Det finns även forskning på att använda beräkningstiden på både 

CPU:n och GPU:n för att identifiera mobiltelefoners webbläsare, operativsystem och vilken 

typ mobiltelefonerna har (Shebaro, Jun & Bertino, 2013). 

 

I denna rapport går vi lite längre genom att undersöka om det är möjligt att identifiera själva 

datorn som en unik enhet med hjälp av att skapa ett digitalt fingeravtryck av hur lång tid det 

tar för CPU:n och GPU:n att exekvera några skript. Speciellt intressant att undersöka är om det 

är möjligt att urskilja datorer som har samma hårdvara och operativsystem med hjälp av den 

digitala fingeravtryckstekniken. 
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2 Bakgrund 

Digitala fingeravtryck (DF) är en samling av information som används för att identifiera en 

användare och/eller dator genom en webbläsare (Upathilake, Li & Matrawy, 2015). DF skapas 

genom att samla ihop information om datorn och vad användaren gör på webbläsaren. Exempel 

på vad som kan samlas in är vilket operativsystem datorn har, vilken webbläsare som används, 

vilka hemsidor användaren har besökt och vilka insticksprogram som webbläsaren har.  

 

DF används till största del till reklam och för att undvika bedrägeri (Acar, Juarex, Nikiforakis, 

Diaz, Gürses, Piessens & Preneel, 2013). Att DF används till reklam betyder att en hemsida 

samlar in information om vad en användare gör på hemsidan, och med hjälp av informationen 

kan riktad reklam skapas till användaren av webbläsaren. DF används till att undvika bedrägeri 

genom att samla in information om webbläsaren och/eller datorn för att beräkna troligheten av 

att den nuvarande användaren verkligen är rätt användare. 

 

Ett annat bedrägeriproblem som händer oftare den senaste tiden är användare som skapar 

multipla konton. Ofta finns det internettjänster som till exempel Netflix, Audible och 

onlinekasinon som har ett gratiserbjudande för nya användare. Det finns personer som försöker 

utnyttja detta genom att skapa flera konton för att slippa betala. Speciellt gäller detta för 

onlinekasinon där personer skapar flera konton för att spela gratis och försöker vinna pengar 

utan att spendera några. Att kunna identifiera en användare med hjälp av DF gör det svårare 

för en person att skapa flera konton eftersom personen då måste göra kontona unika från de 

andra kontona. 

 

Med ett DF ska det vara lätt att identifiera en användare vilket gör att fingeravtrycket måste 

vara unikt. Det finns många tekniker för att skapa ett DF men att bara använda en teknik gör 

inte alltid fingeravtrycket unikt. För att få ett mer unikt DF är det bättre att använda flera 

tekniker. Till exempel kan en teknik hämta information om vilken webbläsare och vilket 

operativsystem datorn använder. Detta minskar antalet datorer som kan ha det fingeravtrycket. 

Lägger vi till en teknik som hämtar antalet insticksprogram som webbläsaren har får vi ett 

unikare DF eftersom det är mindre troligt att två datorer har exakt lika många insticksprogram 

än att de har samma operativsystem. Hur unikt ett DF är beror på hur mycket information som 

samlats in och vilken typ av information som har samlats in. 

2.1 Tekniker för att identifiera fingeravtryck i webbläsaren 

Det finns många olika tekniker för att skapa DF och några av dem är kakor, IP-adresser, 

Javascript och HTML5 Canvas. Kakor eller webkakor som de även kallas är ett verktyg som 

hemsidor använder för att temporärt spara data på en användares dator genom webbläsaren. 

Med hjälp av datan kan hemsidan hålla information om vad användare gjort på hemsidan även 

efter att webbläsaren har stängts ned. Datan kan till exempel bestå av inloggningsinformation 

så användare slipper att logga in var gång han/hon går till en hemsida (Uda & Yokoyama, 

2015). Den kan även bestå av vad som lagts till i en varukorg på en handelswebbsida, vilket 

gör att om en person som skapat en varukorg går till hemsidan igen behöver personen inte 
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skapa en ny varukorg (Uda & Yokoyama, 2015). Kombineras informationen från alla kakor 

ihop på en dator kan ett fingeravtryck för webbläsaren och datorn skapas. Det finns även 

nackdelar med kakor. Många hemsidor använder inte en säker överföring mellan servern och 

klienten förutom vid identifiering av användaren, som till exempel vid inloggning (Frühwirt, 

Huber, Mulazzani, Schrittwieser, Unger & Weippl, 2013). På grund av det kan andra användare 

kopiera en annan användares kakor, vilket gör att de kan komma åt information de inte ska ha 

tillgång till. Det kanske mer är hemsidans problem än kakornas men det ger fortfarande kakor 

en nackdel eftersom de är lätta att kopiera. Många användare tycker att kakinsamling av 

information är ett hot mot sitt privatliv så det är många som väljer att stänga av möjligheten att 

spara kakor. Det gör att kakor inte längre är något bra sätt att identifiera en användare. 

 

En annan tidig fingeravtrycksteknik är att läsa av användarens IP-adress. Det finns däremot 

stora problem med denna teknik. För det första är en IP-adress kopplad till en router, vilket gör 

att om två eller flera datorer är kopplade till samma router blir inte en dator unik. Ett annat 

problem är att det är lätt att ändra sin IP adress för någon som är datorkunnig, vilket gör det 

svårt att identifiera användaren. Ett exempel som visar hur enkelt det är att dölja eller ändra en 

IP-adress är tjänsten vyprvpn som är en tjänst från företaget Golden Frog (u.å.). vyprvpn gör 

det möjligt att dölja vilket land IP-adressen kommer ifrån och tjänsten tillåter användare att 

surfa mer anonymt. Computer Hope (u.å.). visar hur lätt en person kan ändra IP-adressen själv. 

Dessa två hemsidor visar hur enkelt det är att ändra eller dölja IP-adressen vilket gör att 

använda IP-adressen som ett DF inte är en bra teknik. 

 

En teknik som är svårare att göra ändringar på jämfört med kakor och IP-adresser är att använda 

sig av Javascript. Javascript är ett programmeringsspråk som används mest vid 

webbprogrammering. Enligt Chapman (2014) exekveras Javascriptkod på användarens sida 

istället för på hemsidans server vilket gör att datorn slipper ladda ner data hela tiden från 

hemsidan. Med Javascript kan ett fingeravtryck skapas genom att komma åt information som 

till exempel vilket operativsystem datorn använder, storleken på skärmen och vilka 

insticksmoduler webbläsaren använder (Khademi, Weldemariam & Zulkernine, 2015). Mycket 

av informationen som Javascript kan komma åt är något som kakor inte har tillgång till. Då det 

är möjligt att samla in mer information om själva datorn och webbläsaren blir det möjligt att 

kunna skapa ett mer unikt fingeravtryck.  

 

En nyare teknik som först presenterades 2012 (Acar, Diaz, Englehardt, Eubank, Juarez & 

Narayanan, 2014) använder sig av HTML5 Canvas. HTML5 är den senaste versionen av 

HTML (Hypertext Markup Language) som är ett språk som beskriver hur webbsidan ska 

struktureras och canvas är ett element i HTML5 som används för att kunna rita grafik med 

hjälp av skript. Det vanligaste programmeringsspråket att använda i ett canvaselement är 

Javascript (W3schools.com a, u.å.). I tekniken renderas osynliga bilder på ett canvaselement 

på användarens dator. När renderingen är klar jämförs renderingen med en originalrendering 

som servern har. I renderingen som datorn har gjort finns det ofta små skillnader från 

originalrenderingen och skillnaderna används för att skapa ett DF (Acar m.fl., 2014). 

Skillnaderna beror på vilken mjukvara och hårdvara datorn använder, som till exempel vilken 
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GPU datorn har, vilket operativsystem den använder samt vilken webbläsare den använder 

(Khademi, Weldermariam & Zulkernine, 2015). 

2.2 Använda processorer för att skapa digitala fingeravtryck 

Det är inte bara mjukvaran som kan användas som DF utan det är även möjligt att ta hjälp av 

hårdvara som till exempel CPU:n och GPU:n. CPU (Central Processing Unit), även kallad 

processor, är en elektronisk krets som utför instruktioner i en dator. En processor består av 

många byggstenar men de tre huvuddelarna är ALU, register och styrenhet (Brorsson, 1999). 

 

ALU står för Arithmetic Logic Unit och är den del i processorn som utför de aritmetiska- och 

logiska operationerna. Det är vanligt att processorer består av flera olika ALU:er som har olika 

uppgifter (Brorsson, 1999). Till exempel kan en ALU beräkna logiska- och heltalsoperationer 

medan en annan kan utföra flyttalsoperationer. 

 

Styrenheten är den enhet i processorn som läser och tolkar instruktionerna (Hallenmark, 2016). 

Styrenheten säger även till andra enheter i processorn vad de ska göra. Till exempel säger 

styrenheten till vilken operation som ALU:n ska utföra.  

 

Registret är till för att kunna lagra temporär data i processorn (Brorsson, 1999). Att hämta data 

från minnet till processorn är en process som tar lång tid i datorvärlden vilket gör att data endast 

ska hämtas om det är nödvändigt. Med hjälp av registret kan data som hämtats från minnet 

lagras i processorn vilket gör att det går fortare att hämta data eftersom registret ligger på 

samma chip som resten av processorn, vilket minnet oftast inte gör. Registret har inte oändligt 

med lagringsutrymme vilket gör att om data ska lagras i ett register när registret redan är fullt 

måste någon data som redan finns i registret tas bort innan den nya datan kan lagras. 

 

En GPU (Graphics Processing Unit) är en processor som är specifikt gjord för att hantera och 

rendera grafiken på en dator. Nvidia (u.å) beskriver skillnaden mellan en CPU och en GPU 

som att en CPU kan ha en eller några stycken kärnor som är optimerade för att utföra ett arbete 

i taget, medan en GPU består av tusentals mindre kärnor som är optimerade för att utföra flera 

arbeten samtidigt. Detta är en enkel förklaring av en GPU men det är tillräckligt med 

information för den här rapporten. För att använda GPU:n behöver ett programmeringsspråk 

som är inriktat mot att skapa datorgrafik användas. Ett sådant språk är WebGL (Web Graphics 

Library) som är ett API till Javascript som används till att rendera datorgrafik. 

 

Några forskare som använde sig av CPU:n för att skapa DF är Lanze, Panchenko, Braatz & 

Zinnen (2012). De undersökte om det är möjligt att använda clock skew för att identifiera 

trådlösa åtkomstpunkter. Enligt Sharma, Hussain & Saran (2012) beror datorns tidsuppfattning 

på hur bra datorns klockfrekvens kan jämföras med den riktiga tiden. Det finns ofta små 

skillnader i kvartsoscillatorer som gör att de inte har exakt likadan frekvens som andra 

kvartsoscillatorer vilket gör att datorer ofta får en tidsförskjutning. Genom tidsförskjutningen 

blir det en tidsskillnad mellan en dator och den riktiga tiden, och även mellan datorer. Med 

tidsskillnaden är det möjligt att ta fram en clock skew som är derivatan av tidsskillnaden, och 
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det är det som Lanze m.fl. (2012) försökte att skapa DF av. De kom fram till att clock skew 

hade låg standardavvikelse på cirka 1 ppm men många maskiner hade liknande clock skew 

vilket gör att det inte går att endast lita på clock skew för att identifiera en maskin. 

 

En annan teknik som har undersökts av Chen, Liao, Baldi, Lee & Qiu (2014) använder sig av 

CPU:ns klockfrekvens. Chen m.fl. (2014) undersökte om det är möjligt att med hjälp av olika 

fingeravtryckstekniker identifiera operativsystem och upptäcka om flera datorer delar på 

samma Internetanslutning från en mobilenhet (tethering). En av de tekniker som de testade var 

att använda sig av klockfrekvensen. Vid identifieringen av operativsystem använde de sig av 

de tre operativsystemen Android, iOS och Windows. Vid testningen lyckades de få en hög 

träffsäkerhet för Windows. För Android var träffsäkerheten inte lika hög men det var 

fortfarande möjligt att identifiera operativsystemet. När det kom till iOS var det svårare att 

identifiera det. Det berodde på att iOS hade en hög standardavvikelse vilket de tror beror på att 

iOS dynamiskt ändrar klockfrekvensen för att spara på energin som går åt. Android och 

Windows hade istället låga standardavvikelser, där Android hade en standardavvikelse under 

3 90% av tiden, och Windows hade en standardavvikelse under 1 90% av tiden. Tekniken visar 

att det går att identifiera Windows-operativsystem men det är svårare att identifiera Android 

och iOS, vilket gör att tekniken bör kombineras med andra tekniker för att få högre 

träffsäkerhet. När det kom till att upptäcka tethering med klockfrekvensen var träffsäkerheten 

låg vilket gör att tekniken behöver kompletteras med andra tekniker för att vara givande. 

 

Det går även att använda tiden det tar för processorer att exekvera olika skript som DF, vilket 

Mowery, Bogenreif, Yilek & Shacham (2011) visar i sitt arbete. De undersökte om det är 

möjligt att identifiera en webbläsare med hjälp av hur lång tid det tog för en CPU att exekvera 

några testskript. De använde sig av 38 olika testskript som de tog fram genom att utgå från 

resultat av prestandamätningar. Vid testningen exekverade de varje testskript fem gånger och 

använde den kortaste tiden som var positiv för varje testskript som ett värde i fingeravtrycket. 

Att de exekverade varje testskript fem gånger berodde på att det kunde finnas andra skript som 

exekverade på webbläsaren samtidigt vilket kunde påverka resultatet. Genom att exekvera 

skripten fem gånger var det mindre risk att de andra skripten påverkade resultatet. En annan 

åtgärd de gjorde för att lösa problemet var att ha en 800 millisekunders paus mellan varje 

testexekvering. Om det var en paus mellan exekveringarna hade webbläsaren chansen att 

exekverade andra skript under pauserna så att de inte påverkade resultatet. Det är inte bara 

exekveringar på webbläsaren som kan påverka resultatet utan processer utanför webbläsaren 

kan också påverka det. För att minska risken att andra processer påverkar resultatet 

normaliserade de exekveringstiderna.  

 

När de skulle börja testa tekniken samlade de in data från 1015 olika datorer och exekverade 

de 38 Javascripttesterna på alla datorer. Med hjälp av datan skapade de DF för alla webbläsare 

som de hade samlat in information om. När datainsamlingen var klar hade de DF till många 

olika versioner av webbläsarna Google Chrome, Firefox, Internet Explorer och Safari. De hade 

även samlat in information från en dator som hade webbläsaren Opera 9.64 och en annan dator 

som hade webbläsaren SeaMonkey 2.0 som de gjorde digitala fingeravtryck av.  För att 

undersöka om de kunde identifiera olika webbläsare och versioner exekverades först 
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testskripten på webbläsarna för att få fram ett DF för varje webbläsare. Sedan användes 

beräkningsmetoden Euklides distans för att jämföra en webbläsares DF med alla DF som 

skapades av den insamlade datan för att hitta rätt webbläsare. Under testningen hade tekniken 

problem att urskilja vissa versioner av Firefox, men de löste det genom att skapa 37 nya 

testskript som gjorde en mer noggrann beräkning för att urskilja versionerna. Vid testningen 

lyckades de att identifiera vilken webbläsare och version datorerna hade med en träffsäkerhet 

på 79.8%, och de kunde identifiera en webbläsarfamilj med en övergripande träffsäkerhet på 

98.2%. Majoriteten av de webbläsare och versioner som inte kunde identifieras var av Google 

Chrome familjen, som hade en träffsäkerhet på 62.5%. En orsak till det var att Chrome 

uppdaterar sig själv vilket gjorde att de flesta datorer hade den senaste versionen, vilket gjorde 

att de inte hade mycket data att utgå från när de skapade DF av de tidigare versionerna. Det 

fanns en nackdel med testningen och det var att det tog cirka tre minuter att slutföra alla 

testskript vilket inte är acceptabelt om testen ska köras ofta. När de testade att exekvera alla 

testskript på webbläsaren Firefox 3.6 fick de en exekveringstid på 190.8 sekunder. Mycket av 

tiden berodde på pauserna mellan exekveringarna då de hade en sammanlagd vilotid på 156 

sekunder. 

 

Efter att de försökt att identifiera webbläsare testade de även om det var möjligt att identifiera 

vilket operativsystem samt versionen av operativsystemet en dator har med hjälp av samma 

Javascriptester. Majoriteten av operativsystemen som testdatorerna hade var olika versioner av 

Windows och när de gjorde testerna fick de fram en träffsäkerhet på 98.5% när de försökte 

identifiera Windows som operativsystem. I sitt resultat kom de fram till att det är möjligt att 

identifiera en operativsystemfamilj men det är svårare att urskilja versioner från samma familj. 

Till sist testade de även att identifiera processorarkitekturen, men de fick bara en träffsäkerhet 

på 45.3%. Den låga träffsäkerheten kan bero på att de inte hade samlat in tillräckligt mycket 

data om de olika arkitekturerna och de säger att om mer arbete läggs ned i att undersöka 

möjligheten så är chansen stor att det är möjligt att identifiera processorarkitekturer med 

tekniken. 

 

Det är inte bara Mowery m.fl. som testat att skapa DF med exekveringstider från processorer. 

Shebaro, Jun & Bertino (2013) undersökte om det var möjligt att identifiera mobiltelefoners 

webbläsare, operativsystem och mobiltyp med hjälp av hur lång tid det tar för CPU:n och 

GPU:n att beräkna några tester. De använde sig av 24 olika skript som var skrivna i olika 

skriptspråk, varav tio skript valdes ut under exekveringen för att testas. Att endast tio skript 

används beror på att det inte skulle ta för lång tid att skapa ett DF. Genom att exekvera de tio 

skripten fick de fram en vektor med tio värden. Under testningen undersökte de även vilken av 

de tre metoderna Euclidean distance, cosine similarity och Voting system som lyckades bäst 

att detektera ifall två fingeravtryck var likadana. I resultatet fick Euclidean distance’s 

träffsäkerhet ett medelvärde på 80.31%. Cosine similaritys träffsäkerhet fick ett medelvärde på 

78.85% och Voting system fick ett medelvärde på 81.33%. 
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3 Problemformulering  

På de senaste åren har onlinekasinon blivit väldigt populära och väldigt många av dem erbjuder 

några gratisspel för nya användare. Det är något som personer försöker utnyttja genom att 

skapa flera konton för att utnyttja erbjudandet flera gånger och på så vis ha större chans att 

vinna mer pengar. Enligt Gratiscasino.com b (u.å.) försöker de flesta onlinekasinon förhindra 

att förlora pengar på grund av multipla konton genom att ha ett krav på att de pengar en person 

har vunnit med bonuspengar måste omsättas ett antal gånger för att personen ska kunna ta ut 

dem. Gratiscasino.com c (u.å.) bevisar att det ändå går att vinna pengar om en spelare vet hur 

han/hon ska satsa pengarna för att med största sannolikhet vinna. Det är inte säkert att 

Gratiscasino.com är till 100 procent pålitligt då de inte använder sig av några källor, men 

informationen om omsättningskraven går även att läsa om på hemsidorna för de onlinekasinon 

som har omsättningskrav och möjligheten att vinna pengar även fast det finns omsättningskrav 

går att bevisa med sannolikhetslära. För att göra det svårare att skapa flera konton kan DF 

användas för att se om flera konton kommer från samma dator. Om flera nya konton skapas 

från samma dator är det troligt att en person försöker vinna pengar utan att satsa några pengar. 

Shebaro m.fl. (2013) har bevisat att det är möjligt att skapa DF för att identifiera vilken 

webbläsare, operativsystem och typ en mobiltelefon har genom att mäta beräkningstiden för 

enhetens processorer. Eftersom det är möjligt att identifiera typen för mobiltelefoner med 

exekveringstider bör det vara möjligt att göra detsamma för datortyper också så länge datorerna 

har alla originaldelar från sina standardtyper. Datortypen är troligtvis möjlig att identifiera men 

är det möjligt att identifiera en specifik dator genom att mäta beräkningstiden för enhetens 

processorer? 

 

I denna rapport ska det undersökas om det är möjligt att identifiera en dator genom att kolla 

hur lång tid det tar för datorns CPU och GPU att utföra specifika arbeten. Tanken är att 

undersökningen ska visa om en dators exekveringstider skiljer sig från andra datorers 

exekveringstider, men även om en dators exekveringstider skiljer sig mellan olika exekveringar 

av samma skript. För att det ska vara möjligt att identifiera en dator får inte exekveringstiderna 

mellan två olika exekveringstillfällen ha för stora skillnader på mätvärdena. Det som är 

speciellt intressant att undersöka är om det är möjligt att särskilja två datorer som är identiska 

med hjälp av tekniken. Att två datorer är identiska betyder i denna rapport att de har samma 

hårdvara och operativsystem. Mowery m.fl. (2011) visar att det går att identifiera olika 

operativsystem så om två datorer har samma hårdvara men olika operativsystem är det troligt 

att exekveringstiden kan skiljas åt. Det som detta arbete ska undersöka är om det är möjligt att 

urskilja identiska datorer och därför måste operativsystemet vara samma på datorerna. Något 

som skulle kunna göra att olika DF från samma dator skiljer sig är att datorn har olika 

prestandabelastningar vid tillfällena som DF skapas. På grund av det kommer det också 

undersökas om DF skiljer sig under olika prestandabelastningar. Till sist är det viktigt att det 

inte får ta för lång tid att skapa DF. När någon är ute på en hemsida finns det ofta ett krav på 

att uppdateringstiden inte får vara högre än ett specifikt värde för att hemsidan inte ska verka 

för långsam. Enligt Anderson (2016) lämnar majoriteten av användare en hemsida om 

laddningstiden är över två till fyra sekunder. Det betyder att tiden det tar att göra mätningarna 
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på processorerna inte får ta längre än två till fyra sekunder för att det ska vara rimligt att göra 

fingeravtryckstest under tiden som datorn är ute på en hemsida. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att kunna undersöka om det är möjligt att skapa ett DF av beräkningstiden för en CPU och 

en GPU behöver testskript för att skapa DF tas fram. Det måste även finnas en hemsida som 

datorer kan ansluta sig till för att skapa DF. För att kunna göra mätningar på CPU:n och GPU:n 

kommer sex olika testskript att användas. Tre av testskripten kommer att exekveras av CPU:n 

och kommer vara skrivna i Javascript, medan de andra tre kommer vara grafikskript som 

antingen exekveras på GPU:n eller både på CPU:n och GPU:n och de kommer antingen skrivas 

i Javascript eller WebGL. Orsaken till att tre testskript exekveras på varje processor beror på 

att det finns risk för brus. Brus betyder att det är en exekveringstid vid ett exekveringstillfälle 

som skiljer sig stort jämfört med andra exekveringstider vid andra exekveringstillfällen. Till 

exempel kan det vara en processor som brukar ha en exekveringstid på cirka 5 millisekunder 

vid majoriteten av exekveringstillfällena av ett specifikt skript, men vid få tillfällen kan 

exekveringstiden vara cirka 20 millisekunder. Exekveringstiden på 20 millisekunder är ett brus 

som inte stämmer överens med resterande exekveringstider och orsaken kan vara att processorn 

hade mycket att göra eller något liknande. Om endast ett testskript exekveras för varje 

processor och ett brus uppstår vid ett tillfälle kan inte mätningen vid det tillfället användas som 

ett DF eftersom det skiljer sig från det DF som hemsidan har registrerat. Exekveras istället flera 

testskript på varje processor är det mindre risk att alla exekveringar utsätts för brus. Jämförs 

alla exekveringstider från testskripten som en helhet istället för att jämföra varje exekveringstid 

för sig är det större chans att identifiera rätt dator. När testskripten och hemsidan är klara ska 

det undersökas om det är möjligt att skapa ett DF av exekveringstiderna från testskripten som 

är tillräckligt unikt för att identifiera datorn som testskripten exekverade på.   

 

Det finns två olika metoder som kan användas för att ta fram testskript. Den första metoden är 

att skriva egna testskript. Fördelen med denna metod är att skripten kan anpassas specifikt för 

själva uppgiften. En nackdel med metoden är om programmeraren inte har tillräckligt med 

kunskap i området finns det en risk att mätningarna i implementationen inte blir tillräckligt 

noggranna för att användas som resultat. Den andra metoden är att försöka använda 

implementationer som redan finns. Fördelen med denna metod är att det redan har bevisats att 

implementationerna fungerar och är bra eftersom de troligtvis redan har använts vid liknande 

forskning och gett ett bra resultat. En nackdel med metoden är att koden inte kan anpassas 

specifikt till sitt arbete. 

 

Fokus i arbetet kommer inte ligga i att skapa optimerade testskript som testar olika funktioner 

i processorerna, utan det är viktigare att varje testskript anpassas till att de inte tar för lång tid 

att exekvera. Orsaken till det är att det är tänkt att tekniken ska kunna användas under tiden 

som en användare är ute på en hemsida. Om skripten tar för lång tid att exekvera kommer 

laddningstiden att bli för lång på hemsidan och om en hemsidas laddningstid är för lång lämnar 

användare hemsidan. På grund av det kommer den första metoden att användas eftersom det 

gör det möjligt att anpassa testskripten så beräkningarna inte tar för lång tid att exekvera. 
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För att kunna utföra undersökningen kommer datorer att behöva samlas in. Det går att göra 

insamlingen på två sätt. Den första metoden är att samla in datorer av många olika 

datormodeller och göra tester på. Fördelen med metoden är att testningen sker på många olika 

datorer vilket visar om det är möjligt att urskilja datorer mellan många olika hårdvaror och 

operativsystem. En nackdel med metoden är om testningen även ska ske under olika 

prestandabelastningar blir det väldigt många olika kombinationer som måste testas eftersom 

det då finns många olika datorer. Med prestandabelastning menas att datorn har andra processer 

som exekveras samtidigt som testningen körs. Om flera processorer exekveras samtidigt blir 

det högre prestandabelastning. I den andra metoden samlas istället datorer av en eller två olika 

datormodeller in. Fördelen med det är att det blir färre testkombinationer eftersom det troligtvis 

används ett färre antal datorer vilket gör det lättare att testa under olika prestandabelastningar. 

En nackdel är att det blir svårt att bevisa att tekniken fungerar för alla olika datormodeller då 

det bara är två datormodeller som används under testningen. Om testningen använder sig av 

två olika datortyper som båda använder Windows och det går att identifiera datorerna behöver 

det inte betyda att det går att urskilja andra datormodeller som till exempel använder iOS, Linux 

eller Android. 

 

När datorerna har samlats in kan testningen börja. Varje dator kommer att få ansluta sig till 

hemsidan och under tiden som datorn är ute på hemsidan kommer hemsidan be om ett DF från 

datorn. När datorn skapar ett DF exekverar den ett testskript i taget, vilket betyder att inga 

testskript kommer att exekveras samtidigt även fast de exekverar på olika processorer. Att två 

testskript inte exekveras samtidigt beror på att det kan påverka varandras resultat. Om två skript 

exekveras samtidigt kan processorn hoppa mellan skripten vilket gör att det tar längre tid att 

göra klart båda skripten och på så vis kommer exekveringstiderna att vara längre och därför 

kommer endast ett testskript att exekveras i taget. Det gäller även för testskript som exekveras 

på olika processorer eftersom även fast ett testskript exekveras mestadels på GPU:n kommer 

en del av koden att exekveras på CPU:n vilket kan påverka resultatet för det andra skriptet som 

endast exekveras på CPU:n. För att minska risken för variation mellan exekveringstiderna 

kommer varje skript exekveras fem gånger som Mowery m.fl. (2011) gjorde, men till skillnad 

från Mowery m.fl. (2011) kommer tiderna att adderas ihop istället för att endast lägga till den 

kortaste positiva tiden i fingeravtrycket. Orsaken till det beror på att Mowery m.fl. (2011) 

diskuterar att variationen blir mindre om skripten exekveras flera gånger. På grund av det bör 

summan av flera tider ha mindre variation än det lägsta värdet för varje tillfälle de exekverar. 

Mowery m.fl. (2011) diskuterar även att variationen blir mindre om tiden det tar att exekvera 

skriptet flera gånger mäts istället för att mäta varje exekvering enskilt och sedan addera ihop 

resultaten. Att mäta tiden det tar att exekvera skriptet fem gånger kommer vi däremot inte göra 

i denna undersökning. Orsaken till det är att i de skript där tiden endast ska mätas när skripten 

exekveras på GPU:n finns det kod som exekveras på CPU:n. Eftersom tiden endast ska mätas 

för den kod som exekveras på GPU:n i några av skripten är det inte möjligt att mäta tiden det 

tar att exekvera skriptet fem gånger eftersom koden som exekveras på CPU:n i de skripten då 

måste inkluderas i tidmätningen. 
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När ett skript har exekverats fem gånger och tiderna har adderats ihop kommer summan att 

lagras i en vektor, och när alla testskript är klara har vektorn sex värden som kommer att sparas 

undan. När alla datorer har skapat DF under olika prestandabelastningar ska DF jämföras för 

att se om de har några skillnader mellan olika datorer, och likheter mellan DF från samma 

dator. För att lättare kunna hitta likheter och skillnader mellan DF kommer grafer och tabeller 

att skapas för DF. Att använda grafer gör det lättare att hitta likheter mellan DF som inte går 

att se genom en simpel jämförelse (med ögat) av värden. Det finns skillnader och likheter som 

det mänskliga ögat missar och därför kommer även en dator att få jämföra DF med hjälp av en 

algoritm. Med hjälp av graferna, tabellerna och algoritmen ska en slutsats dras om möjligheten 

att använda CPU:n’s och GPU:n’s exekveringstider som DF.  

3.2 Metoddiskussion och avgränsningar 

Något som är viktigt att tänka på när exekveringstiderna ska mätas på processorer är att veta 

var i koden som mätningen ska starta och sluta. För mätningar av exekveringstiden på skript 

som exekveras på CPU är det inga större problem då Javascriptkod exekveras på CPU:n och 

det är lätt att hitta var metoden börjar och slutar. Att mäta exekveringstiden på GPU kan 

däremot vara svårare. För det första är det inte bara att göra en mätning på hela skriptet eftersom 

all kod inte exekveras på GPU:n. På grund av det är det viktigt att veta vilken del av koden 

som exekveras på GPU:n för att få bra mätvärden. För det andra så är det inte säkert att koden 

exekveras direkt utan det kan ligga annat arbete före i kön som ska exekveras. CPU:n väntar 

inte på att GPU:n ska bli klar med exekveringen av shadern vilket gör att det blir problem att 

mäta exekveringstiden för GPU:n. Det finns en metod som heter readPixels() som hämtar 

information om pixlarna och för att metoden ska kunna hämta rätt information måste GPU:n 

ha exekverat klart. Metoden kan användas för att göra mätningarna noggrannare.  

 

Ett annat problem som kan påverka resultatet är antalet datorer och vilka datorer som samlas 

in. I arbetet kommer bara två olika datormodeller att samlas in av orsakerna som nämndes i 

metodbeskrivningen. Vid insamlingen kommer minst tre datorer att behöva samlas in där två 

datorer har samma hårdvara och operativsystem och den tredje datorn måste ha annan hårdvara. 

Om det är möjligt och tiden räcker till kommer flera datorer att samlas in men tre datorer är det 

minsta antalet datorer som behövs för att undersöka om det är möjligt att urskilja två datorer 

med likadan hårdvara och om det är möjligt att urskilja två datorer med olika hårdvara. Alla 

datorer ska även ha samma operativsystem eftersom Mowery m.fl. (2011) visar att DF skiljer 

sig mellan operativsystemfamiljer. Eftersom operativsystemet påverkar exekveringstiden är 

det bättre att använda samma operativsystem på alla datorer för att minska antalet faktorer som 

kan påverka resultatet. Nackdelen med att ha ett litet antal datorer är att det kan vara möjligt 

att urskilja två datorer med samma hårdvara, men ökar du antalet till tio datorer med samma 

hårdvara kanske det visar sig att majoriteten av datorerna har ett liknande DF. 

3.3 Tidigare metod 

I början av arbetet såg metoden annorlunda ut. I den tidigare metoden var det tänkt att alla 

grafiska skript skulle skrivas i WebGL men när exekveringstiden skulle mätas var tiderna under 

en millisekund även fast det var tydligt att det tog längre tid att exekvera. Det testades även att 
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använda en metod som heter finish() som ska vänta på att GPU:n ska exekvera klart innan 

programmet får fortsätta men metoden påverkade inte resultatet någonting. På grund av att det 

är svårt att mäta tiden det tar för GPU:n att utföra ett arbete beslöts det att inte bara använda 

WebGL till alla tre grafiska skript. 
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4 Implementation 

Vi börjar med de tre skripten som ska exekveras på CPU:n. Tanken var från början att bara 

välja ut algoritmer till skripten utan någon speciell tanke på vad algoritmerna gjorde, eftersom 

det inte är där fokus i arbetet ligger. Nackdelen med det är att risken finns att alla algoritmer 

utnyttjar samma delar av CPU:n och om andra processer skulle exekveras samtidigt är risken 

att alla algoritmer påverkas på samma sätt. För att minska risken att alla skript påverkas på 

samma sätt av andra processer fick varje skript en specifik beräkningstyp som de gör 

beräkningar på för att utnyttja olika delar av CPU:n. Det finns många olika sorters 

processorenheter som är optimerade för vissa arbeten som till exempel fysikprocessorer eller 

signalprocessorer, men många av de olika enheterna finns inte i alla datorer eller så är de 

optimerade för ett område som är svårt att skriva algoritmer för i detta arbete. För att vara säker 

på att algoritmerna inte skulle vara för krävande att skapa utgick det från att alla CPU:er endast 

är optimerade för heltalsberäkningar, flyttalsberäkningar och logiska beräkningar.  

 

Det första skriptet beräknar endast heltal och består av två algoritmer. Den första algoritmen 

är Euklides algoritm (Clausen, 1960). Euklides algoritm går ut på att hitta den största 

gemensamma nämnaren mellan två tal. I algoritmen beräknas resten mellan talet a och talet b 

där a är större än b. Om resten är större än noll kommer a bli tilldelat värdet b och b kommer 

bli tilldelat värdet som resten har, sedan beräknas resten mellan a och b om igen och så 

fortsätter det tills resten är noll. När resten är noll betyder det att det värde som b har är den 

största gemensamma nämnaren. Pseudokoden för algoritmen ser ut så här: 

 

 EuklidesAlgoritm(var a, var b) 

{ 

 Om a == 0 

 returnera b; 

 Annars om b == 0 

 returnera a; 

 Annars 

 { 

  sätt modulus till a%b; 

  Om modulus == 0 

   Returnera b; 

  Annars 

   Returnera EuklidesAlgoritm(b, modulus); 

     

} 

} 

 

Den andra algoritmen är en baskonverteringsalgoritm för tal som har basen 10. Hur  

algoritmen gör sina beräkningar går att se i den här pseudokoden: 

 

 Baskonvertering(värdet n, basen base) 
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 { 

  Sätt a till n%base; 

  Sätt n till Math.floor(n/base); 

   

  Om n == 0 

   Returnera a.toString(); 

  Annars 

   Returnera Baskonvertering(n, base) + a.toString();  

} 

 

Algoritmen utgår från beskrivningen på Wikipedia.org a (2016) och konverterar tal med basen 

10 till ett tal med en annan bas. Ett värde med basen b kommer endast bestå av olika tal som 

är större eller lika med noll och mindre än b. Algoritmen tar fram talen för det konverterade 

värdet genom att beräkna resten mellan värdet v och basen b där v är täljaren och b nämnaren. 

När resten har beräknats läggs det till på en position i det konverterade värdet. Sedan beräknas 

kvoten av heltalsoperationen av täljaren v och nämnaren b, och sen tilldelas v värdet av kvoten. 

Om kvoten är lika med noll är konverteringen klar, men om kvoten inte är lika med noll börjar 

algoritmen om på nytt genom att beräkna resten mellan v och b. Algoritmen håller på så tills 

kvoten mellan v och b är noll. Algoritmen lägger alltid till talen från höger till vänster när den 

gör konverteringen vilket betyder att den första resten som beräknas ligger på positionen längst 

till höger i värdet, och den sista resten som beräknas i algoritmen ligger längst till vänster i 

värdet. Wikipedia ska oftast inte användas som en källa på grund av att vem som helst kan 

tillföra information om ett ämne på Wikipedia, men i detta fall och de kommande fallen i 

rapporten används bara Wikipedia för att få en beskrivning av algoritmerna. Även fast 

beskrivningen inte kanske stämmer överens med originalalgoritmen till hundra procent går 

algoritmen fortfarande att använda, och eftersom det inte spelar någon större roll vilken 

algoritm som används i detta arbete förutom att den ska beräkna en specifik beräkningstyp kan 

en algoritm från Wikipedia användas. Istället för att använda de två algoritmerna som använts 

skulle det även vara möjligt att använda en algoritm som bara adderar eller multiplicerar ihop 

en mängd med heltal men tanken var att algoritmerna skulle utföra olika sorters beräkningar 

istället för endast en. Nackdelen med de algoritmer som har valts är att de tar under 

millisekunden att beräkna tillsammans vilket är en väldigt kort tid och vi vill helst ha tider som 

åtminstone är över en millisekund. Det skulle troligtvis ta längre tid att beräkna en algoritm 

som adderar ihop en mängd med heltal om mängden är tillräckligt stor men på grund av det 

tidigare nämnda argumentet kommer Euklides algoritm och baskonverteringsalgoritmen 

fortfarande användas. Problemet att skriptet går för fort att exekvera har lösts genom att 

exekvera båda algoritmerna tio gånger under tidmätningen. På så vis blir tiden över 

millisekunden istället för under. 

 

Skript nummer två gör flyttalsberäkningar och består också av två algoritmer. Den första 

algoritmen är Kahan summering och används för att minska avrundningsfel vid 

flyttalsberäkningar (Kahan, 1965). I pseudokoden som ligger längre ner i texten går det att se 

att algoritmen adderar ihop flyttalen som ligger i listan floatValues genom att köra en loop som 
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gör olika beräkningar. Det första som sker i loopen är att tilldela den temporära variabeln y 

värdet floatValues[i] – c, där floatvalues är listan med flyttal, i är indexet för ett flyttal i 

floatValues och c är det värde i summeringen som försvinner vid avrundningen. Vid första 

gången beräkningen körs i algoritmen är c noll eftersom det inte finns någon summa som kan 

avrundas än. Sedan fortsätter loopen med att tilldela den temporära variabeln t värdet av sum 

+ y, där sum är summan av de värden som har adderats ihop än så länge. Det är här det finns 

en risk att värdet i t avrundas vilket blir ett problem i slutsumman. Algoritmen löser det 

problemet genom att göra beräkningen c = (t - sum) – y. I beräkningen subtraheras först sum 

från t vilket då ska ge t samma värde som y om t inte har avrundats. Sedan subtraheras y från 

differensen av (t-sum) och kvar blir det värde som försvann vid avrundningen. Om t avrundas 

uppåt blir c positivt, men om t avrundas nedåt blir c negativt. Till sist ökas summan i sum 

genom att tilldela värdet av t till sum och sedan börjar algoritmen om på nytt med nästa värde 

i listan. Det är först nu som c kan ha fått ett värde som inte är noll och det används i beräkningen 

y = floatValues[i] - c genom att kompensera positivt till resultatet av y om t avrundades nedåt, 

eller kompensera negativt om t avrundades uppåt. 

 

 Kahansummering(floatValues) 

 { 

  Sätt sum, y, t och c till 0.0; 

  Räkna i från 0.0 till floatValues.length och addera i med 1.0 varje varv 

  { 

   Sätt y till floatValues[i] – c; 

   Sätt t till sum+y; 

   Sätt c till (t – sum) – y; 

   Sätt sum till t; 

} 

Returnera sum; 

} 

 

Den andra algoritmen i flyttalsskriptet är parvis summering. Parvis summeringen är en rekursiv 

algoritm som används för precisionsberäkning vid flyttal men den har mindre precision än 

Kahan summering, och den är även mer prestanda krävande (Dalton, Wang & Blainey, 2014). 

Algoritmen delar upp listan floatValues i två delar och anropar algoritmen på nytt två gånger 

och skickar en del av listan i ett anrop, och den andra delen skickas med i det andra anropet. 

De nya instanserna av algoritmen fortsätter att göra detta rekursivt enda tills det endast finns 

ett eller två flyttal kvar i en lista. När en av algoritminstanserna tar emot en lista med endast ett 

eller två flyttal adderas flyttalen i listan ihop och returneras till den algoritminstans som gjorde 

anropet. När båda algoritminstanserna som anropats av algoritminstansen a har returnerat sina 

resultat adderar a ihop resultaten och returnerar det vidare till den instans som anropade 

instansen a, och det håller på enda upp till den instans som anropades först. När den instans 

som anropades först har fått resultaten från sina två instanser adderar den ihop resultatet och 

det resultatet är summan av alla flyttal i floatValues. För att få en tydligare uppfattning av 

algoritmen går det att titta på algoritmens pseudokod: 
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 Parvissummering(floatValues) 

{ 

 Om floatValues.length == 1  

  Returnera floatvalues[0]; 

 Annars om floatValues.length == 2 

  Returnera floatValues[0] + floatValues[1]; 

 Annars 

 { 

  Sätt middle till Math.floor(floatValues.length/2.0); 

  Ta de middle första värdena i floatValues och lägg dem i left; 

  Ta resterande värden i floatValues och lägg dem i right; 

   

  Returnera parvissummering(left) + parvissummering(rigth); 

} 

} 

 

Det tredje skriptet gör primtalsberäkningar. Skriptet använder sig av en algoritm för att ta fram 

de n första primtalen där n är ett positivt heltal. Primtal är ett värde som endast är delbart med 

ett och sig själv. Som det går att se i pseudokoden längre ner i texten hittar algoritmen de n 

första primtalen genom att beräkna resten mellan i och primes[j], där  3 ≤ i < ∞, primes är en 

lista med alla primtal som är mindre än i, och j representerar positionen som ett primtal i listan 

primes ligger på. Orsaken till att i börjar på värdet tre beror på att talet två ligger redan i primes 

eftersom det är det första primtalet, vilket gör det meningslöst att i har ett värde lägre än två. 

För att få fram ifall i är ett primtal måste algoritmen dividera i med alla primtal som kommer 

före i och kolla om någon av resterna är lika med noll. Om ingen av resterna är lika med noll 

betyder det att i är ett primtal och läggs till i primes. Orsaken till att i endast divideras med 

primtal beror på att alla andra värden är en multipel av något primtal vilket gör att om det går 

att dividera i med ett primtal är det även möjligt att dividera i med primtalets multiplar, vilket 

gör det onödigt att dividera i med andra tal som inte är primtal. Om i är ett primtal läggs det 

till i primes. När det har beslutats om i är ett primtal eller inte ökar värdet för i med ett och 

loopen börjar om. Algoritmen fortsätter att loopa tills de n första primtalen har hittats, och efter 

det returnerar den listan primes. 

 

 primtalBeräkning(n) 

 { 

  Skapa arrayen primes och lägg till  2 i primes; 

  Sätt i till 3; 

  Kör så länge primes.length < n 

  { 

   Sätt j till 0; 

   Sätt isPrime till sant; 
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   Kör så länge j < primes.length 

   { 

    Om i%primes[j] == 0 och i != primes[j] 

     Sätt isPrime till falskt; 

    Addera j med 1; 

   } 

   Om isPrime == sant 

   { 

    Lägg till i i primes; 

} 

Addera i med 1; 

} 

} 

 

De tre sista skripten är grafiska skript och exekveras antingen både på GPU:n och CPU:n eller 

endast på GPU:n. Det första grafikskriptet gör en beräkning på Mandelbrotsmängden. 

Mandelbrotsmängden är en mängd med komplexa tal som går att ta fram genom att göra 

beräkningen zn+1 = (zn)2 + c där zn är det n:te talet i talföljden och c är ett komplext tal (Wallin, 

u.å.). Vilka tal som finns i talföljden beror på vilket värde c har. För att beräkningen ska fungera 

får startvärdet z0 = 0 inte gå mot oändligheten. Det går även att göra beräkningar med reella tal 

istället för komplexa tal och då blir det istället två talföljder med reella tal genom att göra 

beräkningarna xn+1= (xn)2 + (yn)2 + a och yn+1 = 2xnyn + b, där a och b är positionerna för 

punkten (a,b) (Wikipedia.org b, 2016). De två reella talföljderna har då startvärdena x0=0 och 

y0=0. I skriptet kommer koden utgå från pseudokoden på Wikipedia.org b (2016) när 

algoritmen skapas, och skriptet kommer använda de reella talföljderna på grund av att det inte 

behövs något extra arbete för att få det att fungera. Om skriptet skulle använda de komplexa 

talen måste en klass skapas som kan göra beräkningar på komplexa tal vilket blir mer 

komplicerat och det tar längre tid att skapa det. För att kunna köra själva algoritmen måste 

koordinatsystemet konverteras från det nuvarande koordinatsystemet som går från -1 till 1, som 

det är i WebGL, till att det går från -2 till 2 eftersom det är en av skalorna som kan användas 

när Mandelbrotmängden beräknas. I algoritmen körs en loop för att ta fram de tal som finns i 

de två talföljderna genom att göra beräkningarna för respektive talföljd. Loopen kommer att 

köras så länge den inte har exekverats mer än maxN varv eller om ((xn)2 + (yn)2) > 4. Om ((xn)2 

+ (yn)2) är större än fyra betyder det att nästa värde i minst en av talföljderna går mot 

oändligheten vilket gör att det inte finns något mer värde i talföljden. När algoritmen har gått 

ur loopen kollar den om loopen har körts mindre än maxN gånger och i så fall färgar den pixeln 

blå. Om loopen däremot kördes maxN gånger färgas pixeln svart. När algoritmen har 

exekverats för varje pixel kommer ett mönster att ha skapats och mönstret går att se i Figur 1. 
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Figur 1. Mönster från Mandelbrotmängden 

Hur algoritmen är uppbyggd går att se i denna pseudokod: 

 

 Sätt vPosition till nuvarande pixels x- och y-position; 

 Sätt maxN till 200; 

Sätt n till 0; 

 Sätt x till 0.0; 

 Sätt y till 0.0; 

 Sätt i till 0; 

 Loopa så länge i < maxN eller (xy.x*xy.x + xy.y*xy.y) > 4.0 

 { 

  Sätt x till x*x – y*y + vPosition.x; 

  Sätt y till 2.0*y*x + vPosition.y; 

  Öka n och i med 1; 

} 

Om n < maxN 

 Färga pixelns färg blå; 

Annars 

 Färga pixelns färg svart; 

   

Det andra grafiska skriptet beräknar Sierpinskis matta. Sierpinskis matta är ett fraktalmönster 

som delar upp en kvadrat i nio lika stora kvadrater där alla kvadrater färgas förutom den kvadrat 

som är i centrum av den större kvadraten (Wang, Luo & Li, 2011). Går vi ner en nivå i mönstret 
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blir de mindre kvadraterna plötsligt de kvadrater som delas upp i nio olika delar vilket gör att 

det nu finns 81 små kvadrater. För varje kvadrat som blir uppdelad i nio delar gör vi som 

tidigare och har kvar färgen på alla delar förutom den kvadrat som ligger i centrum och så 

fortsätter det för alla kvadrater som blivit uppdelade i detta lager. När vi har skapat hål i varje 

kvadrat på detta plan finns det nu nio kvadrater där en är större än de andra åtta eftersom det 

skapades i ett tidigare lager. Fraktalmönstret fortsätter att gå ner i lägre nivåer k antal gånger, 

där k representerar antal nivåer mönstret ska ha. Det finns en skillnad mellan mönstret som vi 

använder i skriptet och det som Wang, Luo & Li (2011) beskriver och det är att ifall en kvadrat 

som ska innehålla ett hål hittas i skriptet så blir hålet lika stort som den kvadraten, medan i 

Wang, Luo & Li’s (2011) beskrivning blir bara en del av kvadraten till ett hål.  

 

Implementationen av algoritmen har utgått från beskrivningen som finns på Wikipedia.org c 

(2016). I algoritmen tilldelas först variabeln x den nuvarande x-positionen och variabeln y blir 

tilldelad den nuvarande y-positionen. Efter det börjar algoritmen att köra en loop som körs så 

länge x > 0 eller y > 0, vilket betyder att loopen avslutas endast om både x och y är mindre eller 

lika med noll. I loopen beräknas resterna för x%3 och y%3 och om båda resterna är lika med 

ett avslutas loopen och det skapas ett hål vid den pixeln. Om inte båda resterna är lika med ett 

så blir x tilldelat resultatet av heltalsdivisionen x/3 och y blir tilldelat resultatet av 

heltalsdivisionen y/3 och sedan börjar loopen om på nytt. Om x och y inte längre är större än 

noll och inget hål har skapats betyder det att det inte ska vara något hål på den pixeln. I skriptet 

representeras hål med lila färg och de andra delarna av kvadraten representeras med grönt. 

 

 Sierpinskicarpet() 

 { 

  Sätt x och y till nuvarande x- och y-position; 

    Loopa så länge x>0 || y>0 

    { 

     Om x%3 == 1 && y%3==1 

      Skapa hål och avsluta loopen; 

     Sätt x till Math.floor(x/3); 

     Sätt y till Math.floor(y/3); 

} 

Om inget hål har skapats sätt i så fall till den andra färgen; 

} 

} 

} 

 

Det sista skriptet beräknar Heighwaydraken. Heighwaydraken är en fraktal som är uppbyggd 

av linjer som är vinkelräta mot de andra linjerna som de sitter ihop med. Det går att bygga upp 

Heighwaydraken på flera olika sätt, men i skriptet använder vi oss av algoritmen i 

Wikipedia.org d (2016) som skapar fraktalen utifrån en binär sträng. Strängen består av tecknen 

”R” och ”L” där ”R” representerar att algoritmen ska göra en 90 graders högersväng, medan 

”L” representerar att algoritmen ska göra en 90 graders vänstersväng. Algoritmen börjar med 
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att skapa strängen dragonString och tilldelar den tecknet ”R” som startvärde. Sedan går 

algoritmen igenom en loop som gör n:st varv. Storleken på mönstret beror på hur lång 

dragonString är och ju större värde n har desto längre blir dragonString. I varje varv i loopen 

förlängs dragonString. dragonString förlängs genom att lägga till ”R” i slutet av den tidigare 

strängen och sedan läggs även den tidigare strängen till fast den är då spegelvänd och 

inverterad. Ett exempel på hur det skulle kunna se ut är att vi har strängen ”RRL”. Vi lägger 

till först ”R” och får då ”RRLR”. Sedan spegelvänder vi ”RRL” så vi får ”LRR” och sen 

inverterar vi den spegelvända strängen och då får vi strängen ”RLL”. Vi lägger till den 

spegelvända och inverterade strängen i slutet av ”RRLR” och får då den nya strängen 

”RRLRRLL”. När loopen har körts n varv har vi fått den sträng som mönstret ska utgå från 

och algoritmen kan börja skapa mönstret. Algoritmen itererar igenom strängen och gör en 90 

graders höger- eller vänstersväng för varje tecken i strängen. Ifall algoritmen ska göra en höger- 

eller vänstersväng baseras på om nuvarande tecken i iterationen är ”R” eller ”L” . Varje sväng 

har längden lineLength och på så vis kommer den nuvarande positionen uppdateras för varje 

varv i iterationen. Varje sväng utgår alltid från den position som den nuvarande positionen har 

i det varvet som svängen sker i. Detta skript skiljer sig från de andra två grafiska skripten 

eftersom de andra två är skrivna i WebGL och detta skript är  skriven i Javascript. Orsakerna 

till att Heighwaydraken är skriven i Javascript istället för WebGL beror på att det är svårt att 

mäta exekveringstiden när algoritmerna är skrivna i WebGL. Funktionen readPixels() används 

i de skript som är skrivna i WebGL för att få skripten att vänta med att exekvera tills GPU:n 

har exekverats klart, men det är fortfarande inte säkert att tiden stämmer till 100%. För att få 

mer variation mellan de grafiska skripten och även kunna få noggrannare tider på minst ett av 

de tre skripten används Javascript till att implementera Heighwaydraken. 

 

 Drakkurva() 

{ 

 Sätt dragonString till ’R’; 

 Räkna i från 1 till 11 

 {  

Sätt dragonString till dragonString + ’R’ + spegelvänd och inverterad  

dragonString; 

  Öka i med 1; 

} 

Välj startposition för x och y; 

Räkna i från 0 till dragonString.length-1 

{ 

 Om dragonString[i] == ’R’ 

  Gör en 90 graders högersväng; 

 Annars 

  Gör en 90 graders vänstersväng; 

} 

} 
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De algoritmer som har beskrivits är de som används i de olika skripten, men det skulle gått lika 

bra att använda andra algoritmer än de som har valts. Det enda kravet som finns på algoritmerna 

är att de tre skripten som exekveras på CPU:n ska använda olika beräkningstyper, vilket 

betyder att vi skulle kunna byta ut alla algoritmer mot andra algoritmer så länge detta krav inte 

bryts.  

4.1 Skapa digitala fingeravtryck 

När det kommer till att ta fram exekveringstider mäter testskripten tiden det tar att slutföra sina 

algoritmer. Skripten mäter tiden genom att använda sig av funktionen Performance.now(), 

som representerar tiden i millisekunder, vid början och slutet av varje algoritm och tar sedan 

differensen för att få fram exekveringstiden. Det skulle även vara möjligt att använda 

Date.now() för att mäta tiden men funktionen har inte samma precision som 

Performance.now() då Date.now() endast mäter millisekunder i heltal, medan 

Performance.now() använder sig av decimaler som har en precision ända ner till 

mikrosekunder (developer.mozilla.org, 2016). En annan fördel med Performance.now() är att 

tidsuppdateringen är konstant, medan Date.now() utgår från systemklockan. Systemklockans 

uppdatering kan skilja sig några millisekunder för varje sekund och för att fixa till det 

synkroniseras systemklockan ibland för att klockan inte ska skilja sig för mycket med den 

riktiga tiden. När systemklockan synkroniseras kan Date.now() få större eller mindre ökning 

än tidigare intervall vilket gör att tidsuppdateringen inte är konstant. Om tidsuppdateringen inte 

är konstant kan mätningarna skilja sig med några millisekunder vilket inte är acceptabelt när 

tiden ska mätas i millisekunder och därför kommer Performance.now() att användas vid 

tidmätningarna. Då informationen kommer från developer.mozilla.org (2016) som är en 

hemsida för att lära sig att skapa applikationer som körs på hemsidor är det troligt att 

informationen stämmer eftersom Mozilla är de som har skapat webbläsaren Firefox. Däremot 

är det inte 100% säkert att information stämmer eftersom det är möjligt för medlemmar av 

hemsidan att bidra med information vilket gör att vem som helst kan skriva vad de vill. 

 

Utöver de sex testskripten har det även skapats en hemsida. Hemsidans uppgift är att starta 

exekveringarna för de sex skripten och sedan samla in exekveringstiderna från varje testskript 

för att skapa ett DF. För att hemsidan ska kunna köras på en webbläsare och kunna skapa DF 

är den skriven i HTML och Javascript. HTML behövs för att göra det möjligt att köra hemsidan 

på en webbläsare men det behövs också för att kunna anropa alla testskript från hemsidan 

eftersom HTML’s skript tag <script> gör det möjligt att länka externa filer till hemsidan 

(W3schools.com a, u.å.). Javascriptkod används för att göra det möjligt att anropa funktionerna 

från testskripten och för att samla in och addera ihop exekveringstiderna från varje skript och 

till slut skapa ett DF. För att kunna exekvera grafikskripten behöver de något att rendera på 

och därför består hemsidan också av två canvas. Orsaken till att två canvas används beror på 

att två olika typer av renderingstekniker används. Den första typen använder sig av WebGL 

och shaders för att rendera och den andra typen använder sig av Javascript. Det går inte att 

använda samma canvas för båda typerna och på grund av det används två olika canvas.  
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När hemsidan skapar ett DF exekveras ett skript i taget och hemsidan anropar ett skripts 

startfunktion fem gånger för att få fem exekveringstider för varje skript. När ett skript har 

exekverats fem gånger adderar hemsidan ihop de fem tiderna och lägger sedan till summan i 

en vektor och fortsätter sedan med nästa skript. När alla skript har exekverats och summorna 

har adderats ihop kommer vektorn bestå av sex olika summor av exekveringstider och vektorn 

kommer då vara ett DF. 

4.2 Pilotstudie 

En pilotstudie gjordes när implementationen var klara. I pilotstudien skapades digitala 

fingeravtryck tio gånger på två olika datorer. Den första datorn hade en hårdvara som bestod 

av: 

 

 Intel(R) Core(TM) i5-3317U @ 1.70GHZ CPU 

 Intel(R) HD Graphics 4000 GPU 

 4.0 GB RAM-minne.  

Datorns operativsystem var Windows 10 pro. Den andra datorns hårdvara bestod av: 

 

 AMD A8-3820 APU with Radeon(tm) HD Graphics 2.50GHZ CPU 

 AMD Radeon HD 6550D GPU 

 8.0 GB RAM-minne.  

Operativsystemet var Windows 7. Vid pilotstudien fick båda datorerna skapa DF från grunden 

tio gånger. Att ett DF skapas från grunden betyder att datorn inte använder exekveringstider 

från tidigare försök att skapa DF utan exekverar varje testskript på nytt fem gånger varje gång 

den försöker skapa ett DF. 

 

När alla DF hade skapats på båda datorerna skapades låddiagram av DF för att lättare kunna se 

hur mycket exekveringstiderna från ett testskript skiljer sig mellan datorerna och för att se om 

exekveringstiderna varierar mycket på samma dator. Fördelen med låddiagram är att det visar 

max-, min- och medianvärdet i en mängd, plus lådan i ett låddiagram representerar den 

mittersta hälften av alla värden. Med den mittersta hälften av värdena menas de värden som är 

högre än värdet som är högre än 25 procent av värdena, och mindre än det värde som är högre 

än 75 procent av alla värden. Lådan representerar på så vis den mängd som en dators 

exekveringstid troligast kommer att befinna sig i. Ovanför och under lådorna finns det en 

vertikal linje  som visar exekveringstider som finns i mängden men som inte är lika troliga att 

få. Vilka värden som inkluderas i linjerna bestäms av kvartilavståndet. Kvartilavståndet är 

avståndet mellan lådans största och minsta värde. För att beräkna vilka värde som kan 

inkluderas i linjerna utförs beräkningen lådans minsta värde - 1,5 * kvartilavståndet för linjen 

under lådan, och lådans största värde + 1,5 * kvartilavståndet för linjen ovanför lådan. Om ett 

värde i mängden inte inkluderas i linjerna, det vill säga värdet är större än den övre linjens 

högsta värde eller mindre än den undre linjens minsta värde, betyder det att det är ett 

extremvärde och det representeras som en punkt i diagrammet. Två extremvärden går att se i 

Figur 2 i Mandelbrot 2 och Heltal 2 som båda har en punkt över sina lådor. 
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Resultaten av exekveringarna har delats upp i tre olika låddiagram. Orsaken till det beror på att 

DF består av sex olika delar och vi har två datorer vilket betyder att om vi tar allt på samma 

diagram får vi tolv olika kolumner vilket blir svårt att avläsa. De delas även upp på grund av 

att y-leden är olika stora i diagrammen. Orsaken till olika stora y-led beror på att vissa skript 

har mycket större exekveringstider än andra skript och skillnaderna kan ibland vara väldigt små 

mellan datorerna vilket gör att om diagrammets y-led går mellan 0 till 400 millisekunder kan 

det vara svårt att se tidsskillnader på skript där en dator har en exekveringstid på 20 

millisekunder, medan den andra datorn har en tid på 15 millisekunder. De tre låddiagrammen 

går att se i Figur 2, Figur 3 och  Figur 4. I Figur 2 jämförs datorernas exekveringstider på 

skripten som beräknar Mandelbrotsmängden, Sierpinskis matta och heltal. I Figur 3 jämförs 

exekveringstiderna från primtalskriptet och i  Figur 4 jämförs tiderna från skripten som 

beräknar flyttal och drakkurvan. Något som utmärker sig snabbt i diagrammen är att dator 1 

har en stor variation på de tider som är från samma skript, medan dator 2 har en låg variation 

mellan tiderna från samma skript. Det som utmärker sig när det gäller att jämföra tider mellan 

datorerna är tiderna från Sierpinskis matta och primtalsskriptet, som är de tider som skiljer sig 

mest mellan datorerna. För Sierpinskis matta har dator 1 ett högre minimumvärde än dator 2:s 

maxvärde där differensen är 6.429 millisekunder. För primtalsskriptet är det en stor skillnad 

mellan dator 1:s maxvärde som var på 227.345 millisekunder och dator 2:s minimumvärde som 

var på 347 millisekunder som ger det en differens på 119.655 millisekunder. Eftersom dator 1 

har en hög variation är chansen stor att tiderna från andra skript också skiljer sig från dator 2 

men då det inte är en garanti är Sierpinskis matta och primtalsberäkningen de två skript som 

visar att det är två olika datorer. Det skulle kunna bli ett problem att dator 1 har hög variation 

om endast tiderna jämförs med varandra vid en identifiering men det skulle vara möjligt att 

identifiera dator 1 om vi även jämför hur stor variation datorerna har. Då dator 1 har högre 

variation än dator 2 skulle det vara möjligt att tillsammans med tiderna identifiera datorerna. 

Att jämföra variationen är däremot något som detta arbete inte har tänkt att lägga någon större 

fokus på.  
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Figur 2. Jämförelse mellan exekveringstiderna för Dator 1 och 2  när de exekverar Mandelbrots-, Sierpinski- 
och heltalsskriptet. 

 

 
Figur 3. Jämförelse mellan exekveringstiderna för Dator 1 och 2 när de exekverar primtalsskriptet. 
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 Figur 4. Jämförelse mellan exekveringstiderna för Dator 1 och 2 när de exekverar flyttalsskriptet och skriptet 
som beräknar  drakkurvan. 

Vid ett senare tillfälle gjordes ytterligare tester på dator 1 då det testades om det gör någon 

skillnad ifall koden ligger i olika filer eller om all kod ligger i samma fil. Det testades även 

ifall det blev någon skillnad i resultatet om skapandet av DF loopades tio gånger eller om endast 

ett DF skapades i taget. Även i dessa två test skapades tio DF för varje metod. I första testet 

fick dator 1 först skapa DF genom en hemsida som var tvungen att anropa algoritmerna från 

andra javascriptsfiler, och sedan fick datorn skapa DF genom en hemsida som innehöll alla 

algoritmer. Orsaken till att testet utfördes var för att se om det påverkar exekveringstiden och 

variationen att utföra algoritmerna i olika filer istället för att anropa dem från samma fil. När 

varje metod har fått fram tio DF beräknades differensen mellan ett testsskripts max- och 

minimumvärdet och differenserna från de två metoderna jämförs sedan i Tabell 1 för att se 

vilken metod som har minst variation. Vi kallar det fortfarande testskript även fast koden finns 

i samma fil som hemsidans kod för att göra det lättare att förstå och det används fortfarande 

skripttaggar för att skilja på de olika algoritmerna så det blir fortfarande testskript. Vid alla 

testskript förutom primtalsskriptet så är det lägre variation när alla algoritmer är i samma fil. 

Bara för att det är lägre variation betyder det inte att det är någon större skillnad på tiderna. 

Jämförs tiderna mellan de två metoderna syns det i Tabell 2 att medianerna för varje testskript 

skiljer sig max två millisekunder mellan metoderna. Det enda undantaget är skriptet som 

beräknar drakkurvan där medianen är 234.242 millisekunder när koden ligger i olika filer och 

52.547 millisekunder när all kod ligger i samma fil. Då variationen är mindre för fem av de sex 

skripten när all kod ligger i samma fil och att den totala exekveringstiden är mindre med 

metoden bör metoden ge bättre resultat. 
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Tabell 1. Differenserna mellan max- och minimumvärdena jämförs mellan metoderna 

 

 
Tabell 2. Medianerna jämförs mellan metoderna 

 

Under testet som undersökte ifall resultatet påverkades olika om skapandet av DF loopades 

eller inte låg all kod i samma fil eftersom det var den metod som valdes som mest passande i 

det tidigare testet. Orsaken till att endast den metoden användes i detta test var att det beslöts 

att den metoden var bättre att använda i undersökningen eftersom den hade mindre 

variationsbredd och på grund av det var det onödigt att använda en metod som inte skulle 

användas i senare delar av detta test. När endast ett DF skapades i taget stängdes webbläsaren 

ner efter varje gång ett DF hade skapats och startades om på nytt när nästa DF skapades. I 

Tabell 3 går det att se variationsbredderna för varje skript då koden loopades och när den inte 

loopades. Som det går att se är det lägre variation vid fem av de sex skripten när koden inte 

loopas. Medianerna för varje testskript togs även fram och jämfördes mellan de två metoderna. 

Som det går att se i Tabell 4 är det en högre median på alla sex testskript när koden inte loopas. 

Summan av medianerna för när koden loopas är 255.920 millisekunder och summan av 

medianerna när koden inte loopas är 420.512 millisekunder vilket är en summa som är närmare 

summan av medianerna när koden ligger i olika filer som var 442.822 millisekunder. Teoretiskt 

sett skulle summan av medianerna kunna kallas den totala tiden det tar att göra ett DF, men 

eftersom det finns kod som exekveras mellan testskripten som har i uppgift att samla in 

exekveringstiderna och anropa testskripten kommer några millisekunder att behöva läggas till 

i totaltiden. Eftersom det inte påverkar totaltiden så mycket kommer summan av medianerna 

att kallas för totaltiden. Tidsmässigt är det effektivare att loopa koden tio gånger men det är 

mindre risk för variation om koden inte loopas. Enligt Anderson (2016) lämnar majoriteten av 

internetanvändare en hemsida om laddningstiden är över två till fyra sekunder men eftersom 

ingen av mediansummorna är över 500 millisekunder spelar det ingen större roll tidsmässigt 

vilken metod som används. På grund av att en fil som innehåller all kod och som inte loopas 

har minst variation och en acceptabel totaltid kommer dessa metoder att används under 

testningsdelen i detta arbete. 

Kodplaceringstest 

variationsbredd 
Mandelbrot Sierpinski Heltal Primtal Flyttal Drakkurva 

Differens med kod i 

olika filer 
19,270 20,105 10,950 68,575 22,545 313,185 

Differens med kod i 

samma fil 
7,895 11,005 10,395 106,005 17,385 71,790 

Kodplaceringstest 

median Mandelbrot Sierpinski Heltal Primtal Flyttal Drakkurva 
Differens med kod i 

olika filer 21,245 27,720 3,272 140,718 15,625 234,242 
Differens med kod i 

samma fil 20,783 25,772 3,168 138,460 15,190 52,547 
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Tabell 3. Hur stor variation båda teknikerna hade för  varje testskript. 

 

 
 Tabell 4. Jämförelse av medianerna mellan teknikerna 

 

4.3 ARAVQ-algoritm 

Efter pilostudien lades det till i metoden att en dator skulle få jämföra DF för att upptäcka 

likheter och skillnader med hjälp av en algoritm. Orsaken till detta är att det finns detaljer som 

det mänskliga ögat missar och i praktiken är det en dator som jämför DF och inte människor 

så därför ska en dator jämföra DF. Algoritmen som används är en version av ARAVQ som är 

en algoritm som kategoriserar vektorer, som i vårat fall är DF, beroende på vilka värden som 

vektorerna innehåller (Linåker & Niklasson, 2000). De vektorer som är lika varandra 

kategoriseras i samma kategori och de som är olika kategoriseras i olika kategorier. Algoritmen 

använder Euklides distans för att veta vilken kategori ett DF ska läggas i. Euklides distans är 

en algoritm som beräknar avståndet mellan två vektorer genom att utföra beräkningen 

√ ∑ (𝐩𝐧 − 𝐪𝐧)𝟐𝐧
𝐢=𝟎 , där p och q är vektorer av samma längd och n representerar vektorernas 

längd (Guo, Susilo & Mu, 2014). För att göra det möjligt att beräkna Euklides distans består 

varje kategori av en medelvärdesvektor. Medelvärdesvektorn tas fram genom att beräkna 

medelvärdet av några utvalda vektorer i kategorin. När en kategori skapas är 

medelvärdesvektorn den vektorn som läggs till först i kategorin. Senare när en ny vektor läggs 

till i kategorin beräknas avståndet mellan medelvärdesvektorn och den nya vektorn för att se 

om avståndet är mindre än hälften av ett gränsvärde. Om avståndet är mindre kommer den nya 

vektorn inkluderas i beräkningen när medelvärdesvektorn ska uppdateras. Oavsett om den nya 

vektorn inkluderas i beräkningen till medelvärdesvektorn eller inte så kommer vektorn 

fortfarande tillhöra kategorin. Genom att endast använda vektorerna med ett avstånd mindre 

än hälften av gränsvärdet i medelvärdesberäkningen minskar det risken för att brus påverkar 

medelvärdesvektorn.  

 

När en ny vektor ska kategoriseras beräknas avståndet mellan vektorn och de olika 

kategoriernas medelvärdesvektorer. Det avstånd som är kortast är den kategori som vektorn 

läggs till i, men för att vektorn ska kategoriseras krävs det också att avståndet är mindre än ett 

gränsvärde. Gränsvärdet är samma gränsvärde som används för att beräkna om en vektor ska 

inkluderas i medelvärdesberäkningen och i detta arbete har den tagits fram genom att beräkna 

Variation i 

tid 
Mandelbrot Sierpinski Heltal Primtal Flyttal Drakkurva 

Loopas tio 

gånger 
7,895 11,005 10,395 106,005 17,385 71,790 

Loopas inte 6,045 17,265 4,745 37,925 8,870 23,650 

Jämförelse av 

medianerna 
Mandelbro

t 
Sierpinski Heltal Primtal Flyttal Drakkurv

a 
Loopas tio 

gånger 
20,783 25,772 3,168 138,460 15,190 52,547 

Loopas inte 36,048 37,833 12,633 203,533 28,760 101,707 
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medelvärdet av datorernas standardavvikelser. Standardavvikelsen beräknas för varje skript på 

varje dator, sedan adderas standardavvikelserna från samma dator ihop och till slut beräknas 

medelvärdet av summorna för att få fram gränsvärdet, som i detta fall blev 8,727 millisekunder. 

Det går även att se en väldigt simpel förklaring på hur vektorerna läggs till i kategorierna i 

Figur 5, Figur 6 och Figur 7.  

 

En skillnad mellan denna version av algoritmen och den som beskrivs av Linåker & Niklasson 

(2000) är att de också använder en medelvärdesvektor som beräknar medelvärdet av alla 

vektorer som har kategoriserats i någon kategori, istället för att endast beräkna medelvärdet av 

de vektorer som finns i en kategori. Denna vektor använder de till att beräkna om en ny kategori 

ska skapas och lite annat men på grund av oklarheter om hur vektorn skulle implementeras när 

vår version av algoritmen implementerades så inkluderades inte vektorn i implementationen. 

 
Figur 5. Ny vektor läggs till i första kategorin. 

 
Figur 6. Avståndet mellan första kategorin och nästa vektor är för stort för att vektorn ska kunna läggas till i 
kategorin. 
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Figur 7. Eftersom det inte finns någon kategori som vektorn passar in i skapas en ny kategori som den läggs till 
i. 
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5 Utvärdering 

5.1 Undersökningen 

Under undersökningen användes åtta olika datorer som testskripten fick exekveras på. Sju av 

datorerna hade denna hårdvara:  

 

 Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz processor 

 NVIDIA GeForce GTX 960 GPU  

 RAM-minne på 16GB 

Dessa sju datorer har fått en numrering mellan 1 till 7 där varje siffra representerar en av 

datorerna. Den åttonde datorns hårdvara bestod av: 

 

 AMD A8-3820 APU with Radeon(TM) HD Graphics 2.50GHz processor 

 AMD Radeon HD 6550D GPU 

 RAM-minne på 8GB  

Precis som dator 1-7 betecknas den åttonde datorn med en siffra och betecknas då som dator 

8. Alla åtta datorer använde operativsystemet Windows 7, skripten exekverades i webbläsaren 

Internet Explorer 11 version 11.0.9600.18282 och hade låg prestandabelastning. DF skapades 

tio gånger på varje dator där ett DF skapades genom att starta upp webbläsaren, exekvera 

skripten och sedan stänga ner webbläsaren för att kunna börja om på nytt för nästa digitala 

fingeravtryck. Efter varje gång som ett DF hade skapats sparades tiderna undan för att sedan 

göra det möjligt att jämföra DF mellan datorerna. Efter undersökningen fanns det 80 digitala 

fingeravtryck, 10 från varje dator. När alla DF hade sparats undan skapades grafer och tabeller 

av resultatet och DF jämfördes med hjälp av ARAVQ-algoritmen. 

 

För att tekniken ska fungera får inte värdena skilja sig när en dator har olika 

prestandabelastningar och när datorn använder olika webbläsare, därför utfördes även två tester 

på dator 8 där det första testet använde samma version av Internet Explorer som tidigare test 

på dator 8 men med högre prestandabelastning och det andra testet använde istället 

webbläsaren Google Chrome version 50.0.2661.94 och hade låg prestandabelastning.  

 

5.2 Resultat 

Resultaten delades upp i olika låddiagram för att kunna jämföra DF och det skapades även 

tabeller som presenterar resultaten från ARAVQ beräkningarna. Varje diagram från Figur 8 till 

Figur 13 representerar det skript som datorerna har exekverat på och i diagrammen visas 

exekveringstiderna för testdatorerna. Tiderna delades även upp i tabellerna Tabell 5 till Tabell 

10 där varje tabell representerar ett skript. Tabellernas kolumner visar datorernas 

minimumvärde, undre kvartil, medianvärde, övre kvartil, maxvärde och standardavvikelse. 

Raderna visar vilken dator som värdena tillhör. Resultatet från ARAVQ beräkningen på 

testdatorerna presenteras i Tabell 11. I Tabellen representerar kolumnerna testdatorerna 
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förutom den sista kolumnen som representerar det totala antalet DF i varje kategori, medan 

raderna representerar de kategorier som algoritmen skapade. Det tabellen visar är hur många 

DF från varje dator som finns i kategorierna. Genom tabellen går det på så vis att se vilka 

datorer som algoritmen anser vara samma dator och de datorer som algoritmen anser vara olika 

datorer.  

 

Efter resultatet från alla testdatorer finns resultatet från testerna när dator 8 använde Internet 

Explorer med hög prestandabelastning och när datorn använde Google Chrome med låg 

prestandabelastning. Resultatet tillsammans med de tidigare exekveringstiderna från dator 8 

när alla testdatorer jämfördes delades upp i diagrammen som finns i Figur 14 till Figur 19. Som 

tidigare representerar varje diagram det skript som exekveringarna utfördes på och i 

diagrammen går det att se exekveringstiderna som metoderna fick på skriptet. I Tabell 12 till 

Tabell 17 har vi istället resultatet uppdelat i tabeller. Varje tabell representerar ett skript, 

kolumnerna visar de tidigare nämnda värdena och raderna visar vilken metod värdena tillhör. 

Det sista i denna del är Tabell 18 som visar resultatet från ARAVQ beräkningen för de tre 

metoderna. Tabellen visar hur många DF från varje metod som finns i varje kategori. 

Numreringen i Tabell 18 fortsätter från Tabell 11 för att göra det lättare att urskilja tabellerna 

och kategorierna i analysen. 

 

Diagrammens y-axlar har olika start- och slutvärden vilket betyder att det inte går att jämföra 

lådor som är i olika diagram genom att endast jämföra hur stora lådorna är. Om två lådor är 

lika stora i två diagram men det första diagrammet går mellan 0 till 10 och det andra går mellan 

0 till 100 betyder det att den låda som är i det andra diagrammet har tio gånger så stor 

variationsbredd som den lådan som är i första diagrammet. För att kunna jämföra lådor som är 

i olika diagram måste värdena jämföras och inte lådornas storlek. 
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Figur 8. Låddiagram på exekveringstiderna som testdatorerna fick när de exekverade Mandelbrotsskriptet. 

 
Tabell 5. Tabell över testdatorernas minimumvärden, undre kvartiler, medianer, övre kvartiler, maxvärden och 
standardavvikelser på Mandelbrotsskriptet. 

 

Manddelbrots 

tider 

Min Undre 

kvartil 

Median Övre 

kvartil 

Max Standardavvikelse 

Dator 1 12,296 13,183 13,675 14,117 14,678 0,627 

Dator 2 10,957 12,634 13,197 14,141 15,535 1,227 

Dator 3 12,969 13,150 13,297 13,894 14,518 0,458 
Dator 4 12,887 13,008 13,679 14,376 15,374 0,768 

Dator 5 9,936 13,114 13,541 13,878 14,462 1,185 

Dator 6 11,106 12,912 13,217 13,667 14,696 0,907 

Dator 7 12,555 12,904 13,250 13,577 14,591 0,544 
Dator 8 11,628 12,157 13,154 14,345 14,440 1,062 
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 Figur 9. Låddiagram på exekveringstiderna som testdatorerna fick när de exekverade Sierpinski skriptet 

 
 Tabell 6. Tabell över testdatorernas minimumvärden, undre kvartiler, medianer, övre kvartiler, maxvärden och 
standardavvikelser på Sierpinski skriptet. 

 

Sierpinskis 

tider 

Min Undre 

kvartil 

Median Övre 

kvartil 

Max Standardavvikelse 

Dator 1 2,080 2,457 2,763 2,886 3,039 0,296 

Dator 2 2,126 2,228 2,488 2,863 3,398 0,401 

Dator 3 2,126 2,333 2,490 2,876 3,423 0,373 
Dator 4 2,284 2,510 2,708 3,036 3,570 0,350 

Dator 5 2,014 2,085 2,302 2,992 3,256 0,463 

Dator 6 2,062 2,316 2,596 2,911 2,929 0,303 

Dator 7 2,205 2,605 2,839 3,140 3,434 0,348 
Dator 8 7,940 8,119 8,931 9,396 10,523 0,761 
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Figur 10. Låddiagram på exekveringstiderna som testdatorerna fick när de exekverade heltalsskriptet 

 
Tabell 7. Tabell över testdatorernas minimumvärden, undre kvartiler, medianer, övre kvartiler, maxvärden och 
standardavvikelser på heltalsskriptet. 

Heltals tider Min Undre 

kvartil 

Median Övre 

kvartil 

Max Standardavvikelse 

Dator 1 1,655 1,691 1,708 1,747 1,806 0,041 
Dator 2 1,693 1,743 1,773 1,808 2,224 0,142 

Dator 3 1,697 1,710 1,740 1,826 1,870 0,060 

Dator 4 1,714 1,725 1,736 1,804 1,881 0,053 

Dator 5 1,662 1,698 1,732 1,776 1,837 0,050 
Dator 6 1,683 1,701 1,748 1,770 1,819 0,039 

Dator 7 1,700 1,719 1,754 1,844 2,360 0,187 

Dator 8 2,898 2,943 3,113 3,158 3,492 0,166 
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Figur 11. Låddiagram på exekveringstiderna som testdatorerna fick när de exekverade primtalsskriptet 

 
Tabell 8. Tabell över testdatorernas minimumvärden, undre kvartiler, medianer, övre kvartiler, maxvärden och 
standardavvikelser på primtalsskriptet. 

Primtals 

tider 

Min Undre 

kvartil 

Median Övre 

kvartil 

Max Standardavvikelse 

Dator 1 144,507 144,976 146,901 149,439 151,847 2,397 

Dator 2 144,953 146,963 149,096 151,076 157,639 3,371 

Dator 3 143,490 145,081 148,269 149,847 153,809 3,129 
Dator 4 143,206 145,720 150,025 152,835 154,130 3,483 

Dator 5 146,731 148,160 151,254 154,596 157,774 3,544 

Dator 6 145,153 146,790 148,677 149,798 151,195 1,720 

Dator 7 143,918 144,895 148,414 152,025 156,300 3,979 
Dator 8 505,303 509,081 511,500 551,880 556,559 20,374 
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Figur 12. Låddiagram på exekveringstiderna som testdatorerna fick när de exekverade flyttalsskriptet. 

 
Tabell 9. Tabell över testdatorernas minimumvärden, undre kvartiler, medianer, övre kvartiler, maxvärden och 
standardavvikelser på flyttalsskriptet. 

Flyttals tider Min Undre 

kvartil 

Median Övre 

kvartil 

Max Standardavvikelse 

Dator 1 7,325 7,358 7,483 7,589 8,070 0,207 

Dator 2 7,278 7,406 7,449 7,550 8,098 0,216 

Dator 3 7,237 7,415 7,505 7,681 8,210 0,249 
Dator 4 7,238 7,362 7,481 7,679 7,795 0,170 

Dator 5 7,266 7,381 7,446 7,621 7,767 0,154 

Dator 6 7,229 7,387 7,504 7,783 8,020 0,229 

Dator 7 7,328 7,408 7,483 7,592 7,646 0,095 
Dator 8 17,374 17,463 17,520 18,322 20,523 0,917 
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Figur 13. Låddiagram på exekveringstiderna som testdatorerna fick när de exekverade skriptet som beräknade 
drakkurvan. 

 
Tabell 10. Tabell över testdatorernas minimumvärden, undre kvartiler, medianer, övre kvartiler, maxvärden och 
standardavvikelser på drakkurvans skript. 

Drakkurvans 

tider 

Min Undre 

kvartil 

Median Övre 

kvartil 

Max Standardavvikelse 

Dator 1 71,693 72,364 72,752 73,342 73,900 0,666 

Dator 2 71,360 71,785 72,350 74,419 84,181 3,662 

Dator 3 71,211 71,856 72,634 73,365 76,371 1,382 

Dator 4 71,329 71,518 71,932 74,776 80,028 2,619 

Dator 5 71,366 71,849 72,349 76,805 77,265 2,308 

Dator 6 71,253 71,409 72,134 73,025 75,635 1,258 

Dator 7 71,450 72,202 72,676 73,223 76,362 1,289 

Dator 8 151,481 152,818 154,619 155,590 156,394 1,585 
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Tabell 11. Resultat av ARAVQ exekveringen. Tabellen visar hur många DF från varje dator som har 
kategoriserats till de påhittade datorerna. Kollumen längst till höger visar antalet DF i varje påhittad dator. 

 

 

 
Figur 14 

  

ARAVQ 

resultat Dator 1 
Dator 

2 
Dator 

3 
Dator 

4 
Dator 

5 
Dator 

6 
Dator 

7 
Dator 

8 

Antal DF i 

varje 

kategori 
Påhittad 

dator 1 
10 9 10 9 7 10 7 0 62 

Påhittad 

dator 2 
0 1 0 1 1 0 0 0 3 

Påhittad 

dator 3 
0 0 0 0 2 0 3 0 5 

Påhittad 

dator 4 
0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Påhittad 

dator 5 
0 0 0 0 0 0 0 7 7 
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Tabell 12. Tabell över dator 8's  minimumvärden, undre kvartiler, medianer, övre kvartiler, maxvärden och 
standardavvikelser när dator 8 använde olika webbläsare och prestandabelastningar på Mandelbrotsskriptet. 

Mandelbrots tider Min Undre 

kvartil 

Median Övre 

kvartil 

Max Standardavvikelse 

Låg 

prestandabelastning  
11,628 12,157 13,154 14,345 14,440 1,062 

Hög 

prestandabelastning  
11,516 11,693 12,062 12,649 12,848 0,449 

Google Chrome 18,990 19,000 19,510 20,011 21,005 0,664 
 

 

 
Figur 15 

 
Tabell 13. Tabell över dator 8's  minimumvärden, undre kvartiler, medianer, övre kvartiler, maxvärden och 
standardavvikelser när dator 8 använde olika webbläsare och prestandabelastningar på Siperinski skriptet. 

Sierpinskis tider Min Undre 

kvartil 

Median Övre 

kvartil 

Max Standardavvikelse 

Låg 

prestandabelastning  
7,940 8,119 8,931 9,396 10,523 0,761 

Hög 

prestandabelastning  
7,827 8,022 8,193 8,392 8,651 0,238 

Google Chrome 17,000 17,005 17,005 18,250 19,0 0,798 
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Figur 16 

 
Tabell 14. Tabell över dator 8's  minimumvärden, undre kvartiler, medianer, övre kvartiler, maxvärden och 
standardavvikelser när dator 8 använde olika webbläsare och prestandabelastningar på heltalsskriptet. 

Heltals tider Min Undre 

kvartil 

Median Övre 

kvartil 

Max Standardavvikelse 

Låg 

prestandabelastning  
2,898 2,943 3,113 3,158 3,492 0,166 

Hög 

prestandabelastning  
3,033 3,082 3,110 3,190 3,469 0,117 

Google Chrome 9,000 9,999 10,997 11,254 12,005 0,901 
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Figur 17 

 
Tabell 15. Tabell över dator 8's  minimumvärden, undre kvartiler, medianer, övre kvartiler, maxvärden och 
standardavvikelser när dator 8 använde olika webbläsare och prestandabelastningar på primtalsskriptet. 

 

 

Primtals tider Min Undre 

kvartil 

Median Övre 

kvartil 

Max Standardavvikelse 

Låg 

prestandabelastning  
505,303 509,081 511,500 551,880 556,559 20,374 

Hög 

prestandabelastning  
526,825 536,504 540,911 545,317 553,031 6,933 

Google Chrome 349,995 350,004 351,000 352,749 356,995 2,209 
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Figur 18 

 
Tabell 16. Tabell över dator 8's  minimumvärden, undre kvartiler, medianer, övre kvartiler, maxvärden och 
standardavvikelser när dator 8 använde olika webbläsare och prestandabelastningar på flyttalsskriptet. 

Flyttals tider Min Undre 

kvartil 

Median Övre 

kvartil 

Max Standardavvikelse 

Låg 

prestandabelastning  
17,374 17,463 17,520 18,322 20,523 0,917 

Hög 

prestandabelastning  
17,559 18,140 18,507 18,955 19,825 0,649 

Google Chrome 22,995 23,000 24,000 24,996 25,000 0,830 
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Figur 19 

 
Tabell 17. Tabell över dator 8's  minimumvärden, undre kvartiler, medianer, övre kvartiler, maxvärden och  
standardavvikelser när dator 8 använde olika webbläsare och prestandabelastningar på drakkurvans skript. 

Drakkurvans tider Min Undre 

kvartil 

Median Övre 

kvartil 

Max Standardavvikelse 

Låg 

prestandabelastning  
151,481 152,818 154,619 155,590 156,394 1,585 

Hög 

prestandabelastning 
152,427 153,425 154,269 155,193 172,123 5,490 

Google Chrome 60,995 62,742 64,002 66,256 67,000 1,923 
 

 
Tabell 18. Resultatet från ARAVQ. DF från dator 8 när den exekverar på Internet Explorer med och utan  
prestandabelastning och när den exekverar på Google Chrome kategoriseras i olika påhittade datorer. 

ARAVQ resultat 

Internet Explorer 

med låg 

prestandabelastning 

Internet Explorer 

med hög 

prestandabelastning 

Google Chrome med 

låg 

prestandabelastning 

Påhittad dator 6 3 1 0 
Påhittad dator 7 7 0 0 
Påhittad dator 8 0 1 0 
Påhittad dator 9 0 6 0 
Påhittad dator 10 0 2 0 
Påhittad dator 11 0 0 10 
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5.3 Analys 

5.3.1 Analys av testdatorernas resultat 

Något som alla diagram mellan Figur 8 till Figur 13 visar är att dator 1-7 har exekveringstider 

som liknar varandra i varje diagram, vilket är förståeligt då dator 1-7 har likadan hårdvara. Det 

finns skillnader på tiderna mellan dator 1-7 som att variationsbredden är olika som i Figur 8 

men skillnaderna är ofta små och det skulle vara svårt att urskilja en dator från dator 1-7 med 

hjälp av den digitala fingeravtrycksteknik som vi använt oss av i detta arbete. Detsamma gäller 

variationsbredden för dator 1-7 som oftast inte överskrider en variationsbredd på fem 

millisekunder. Informationen från Tabell 5 till Tabell 10 visar mestadels på samma analys som 

diagrammen förutom i Tabell 10 där det visar att differensen mellan max- och minvärdena är 

cirka tio millisekunder vilket är ett tillräckligt högt värde för att olika DF från samma dator 

skulle kunna kategoriseras olika. Dator 8 är den dator som inte har en hårdvara som är likadan 

som de andra testdatorerna och i diagrammen och tabellerna går det se att dator 8 är den dator 

där tiderna skiljer sig märkbart från de andra datorernas tider förutom i Figur 8 och Tabell 5 

som är det diagram och tabell som representerar Mandelbrotsskriptet. Med de resultat som 

finns i diagrammen och tabellerna skulle det betyda att det inte går att identifiera olika datorer 

med samma hårdvara med den digitala fingeravtrycksteknik som vi har använt oss av i detta 

arbete, men det är möjligt att identifiera olika datorer med olika hårdvara med tekniken.  

 

Något som går att se men inte lika tydligt är att variationsbredden är större tidsmässigt om det 

tar lång tid att exekvera ett skript jämfört med om det går fort att exekvera skriptet. 

Standardavvikelsen och variationsbredden är inte samma sak då variationsbredden är avståndet 

mellan det högsta och det lägsta värdet i en mängd medan standardavvikelsen är ett mått på 

den genomsnittliga avvikelsen från en mängds medelvärde, men standardavvikelsen påverkas 

i samma riktning som variationsbredden fast i mindre hastighet, det vill säga om 

variationsbredden ökar ökas standardavvikelsen också men inte lika mycket och detsamma 

gäller om variationsbredden minskar. Eftersom standardavvikelsen är svårare att påverka 

kommer standardavvikelserna att jämföras mellan de olika skripten istället för 

variationsbredden. Figur 8,  Figur 9, Figur 10 och Figur 12 representerar de skript som inte har 

exekveringstider över 30 millisekunder och medelvärdena på deras standardavvikelser är alla 

under millisekunden, medan diagrammen i Figur 11 och Figur 13 som har exekveringstider 

från 70 millisekunder och ända upp till 550 millisekunder har medelvärden på 

standardavvikelserna som är 5,250 millisekunder för Figur 11 och 1,846 millisekunder för 

Figur 13. Påståendet stämmer däremot inte om standardavvikelsen räknas procentuellt för 

procentuellt är standardavvikelsen mindre om det tar lång tid att exekvera ett skript. Figur 11 

och Figur 13 som hade högst standardavvikelser tidsmässigt har de minsta 

standardavvikelserna procentuellt med ett medelvärde på 2,30 procent för Figur 11 och ett 

medelvärde på 2,38 procent för Figur 13. De skripten med kortare exekveringstider har istället 

medelvärden på 4,67 procent på den procentuella standardavvikelsen för Figur 10, 6,35 procent 

för Figur 8 och 13,07 procent för  Figur 9. Det enda undantaget är Figur 12 som är ett av de 

skript som hade värden under 30 millisekunder men som hade ett medelvärde på 2,83 vilket är 

en standardavvikelse som är närmare skripten med höga exekveringstider. 
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Resultatet från ARAVQ algoritmen visar på en liknande slutsats. Algoritmen har delat upp DF 

i fem olika kategorier som vi kallar påhittade datorer. Påhittad dator 1 är den första kategorin 

som blev skapad och eftersom algoritmen börjar med att gå igenom DF från dator 1 är det ett 

DF från dator 1 som först blir tillagd i Påhittad dator 1. På grund av det kommer Påhittad 

dator 1 att representera dator 1. Som det går att se i Tabell 11 innehåller Påhittad dator 1 62 

av 70 DF som dator 1-7 har tillsammans, vilket betyder att Påhittad dator 1 innehåller 71.4 

procent av alla DF som kommer från datorerna med samma hårdvara. De resterande åtta DF 

från dator 1-7 är uppdelade i Påhittad dator 2 och Påhittad dator 3, där tre DF tillhör Påhittad 

dator 2 och de andra fem tillhör Påhittad dator 3. Resultatet från Påhittad dator 1-3 tyder på 

att majoriteten av DF som kommer från datorer med samma hårdvara skiljer sig inte tillräckligt 

för att kunna urskilja olika datorer med samma hårdvara. En orsak till att inte alla DF från dator 

1-7 är i Påhittad dator 1 skulle kunna vara att datorerna inte är helt identiska i sin 

exekveringshastighet och stabilitet men att skillnaderna oftast är för små för att upptäcka. Det 

är även möjligt att DF som ligger i Påhittad dator 2 och Påhittad dator 3 innehåller brus som 

påverkar resultatet. Oavsett vilken orsak det beror på kan det skapa en ny kategori om ett DF 

skiljer sig för mycket från de andra DF och när senare DF som egentligen skulle kategoriseras 

till Påhittad dator 1 istället kategoriseras till den nya kategorin på grund av att DF har kortare 

avstånd till DF i den nya kategorin. Ett tecken som visar på att den teorin skulle kunna vara 

sann är att om gränsvärdet ökas från 8.727 millisekunder till 9.727 millisekunder, vilket inte är 

en stor ökning, innehåller istället Påhittad dator 1 67 av 70 DF vilket är 95.7 procent av DF 

som kommer från dator 1-7, det vill säga de datorer med samma hårdvara. 

 

I Påhittad dator 4 och Påhittad dator 5 finns det istället endast DF från dator 8, där tre av DF 

tillhör Påhittad dator 4 och de resterande sju tillhör Påhittad dator 5. Det betyder att 

majoriteten av dator 8’s DF finns i Påhittad dator 5 med 70 procent av DF. Även här kan 

uppdelandet mellan DF på två påhittade datorer bero på brus, men det kan även bero på att 

dator 8 hade högre variationsbredd i värdena mellan DF. Dator 1-7 hade standardavvikelser 

mellan 4-10 millisekunder och gränsvärdet i algoritmen var 8.727 millisekunder så majoriteten 

av DF från dator 1-7 hade en avvikelse som är lägre än gränsvärdet. Dator 8 hade däremot en 

standardavvikelse på 24.866 millisekunder vilket kan betyda att det är större risk att ett DF från 

dator 8 har en större avvikelse än gränsvärdet, men det är ingen garanti då endast ett DF kan 

ha en hög avvikelse från de andra DF vilket ökar värdet på standardavvikelsen. Även fast 30 

procent av dator 8’s DF skiljer sig från datorns resterande DF är 70 procent fortfarande ett 

tillräckligt högt värde för att kunna tyda på att det är möjligt att identifiera dator 8 från de andra 

sju datorerna. Då algoritmen oftast inte lyckades urskilja dator 1-7 från varandra men den 

lyckades identifiera dator 8, tillsammans med att resultatet i diagrammen och tabellerna visar 

på samma resultat som algoritmen tyder det på att det är möjligt att identifiera datorer med 

olika hårdvara men inte datorer med samma hårdvara med tekniken.  

5.3.2 Analys av resultat från dator 8 

Diagrammen i Figur 14 till Figur 19 visar resultatet från de tidigare exekveringstiderna på dator 

8 när den använde webbläsaren Internet Explorer och hade låg prestandabelastning, men 

diagrammen visar även exekveringstiderna från när dator 8 använde Internet Explorer och hade 

hög prestandabelastning samt när datorn använde Google Chrome och hade låg 
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prestandabelastning. Det går att se att DF som kommer från exekveringen på Google Chrome 

skiljer sig märkbart från de andra två testerna, medan alla exekveringar på Internet Explorer 

inte skiljer sig mer än max tre till fyra millisekunder på de flesta skript. Även fast det inte 

skiljer mycket tidsmässigt mellan exekveringarna på Internet Explorer med låg och hög 

prestandabelastning går det ändå att se i Figur 14, Figur 15 och Figur 18 att medianerna inte 

träffar varandras lådor. Eftersom medianen representerar den exekveringstid som är troligast 

att få under en exekvering och lådan representerar den mängd som är troligast att 

exekveringstiden kommer att befinna sig i betyder det att om medianen från exekveringen med 

låg prestandabelastning på Internet Explorer inte korsar exekveringen med hög 

prestandabelastnings låda är det inte är troligt att båda exekveringarna får liknande tider. 

Detsamma gäller åt andra hållet eftersom medianen från exekveringen med hög 

prestandabelastning inte korsar lådan från exekveringen med låg prestandabelastning. Det är 

även troligt att exekveringstiderna skiljer sig mellan exekveringarna på Internet Explorer med 

låg och hög prestandabelastning i Figur 17 även fast medianen från den höga 

prestandabelastningen träffar den låga prestandabelastningens låda. Det beror på att medianen 

från den låga prestandabelastningen har ett värde som är cirka 15 millisekunder lägre än den 

höga prestandabelastningen kortaste tid, vilket är tillräckligt stor skillnad för att urskilja 

exekveringarna om gränsvärdet i ARAVQ som är 8.727 används. Det som skiljer sig mer 

mellan exekveringen på Internet Explorer med låg och hög prestandabelastning är att 

exekveringarna med hög prestandabelastningen oftast har mindre variation i sina värden än 

exekveringen med låg belastning.  

 

Tabell 12 till Tabell 17 visar att medianerna från exekveringarna på Internet Explorer med låg 

och hög prestandabelastning har liknande medianer precis som diagrammen. Det enda 

undantaget är i Tabell 15 där differensen är cirka 30 millisekunder mellan medianerna vilket 

är en tillräckligt stor skillnad för att det ska vara troligt att DF från låg och hög 

prestandabelastning inte kategoriseras som samma dator. Precis som i diagrammen visar 

tabellerna att variationen är större för exekveringen på låg prestandabelastning än de på hög 

prestandabelastning vilket går att se i kolumnen ”standardavvikelse” i tabellerna. Det enda 

undantaget är i Tabell 17 där exekveringarna på hög prestandabelastning har högre 

standardavvikelse än de på låg prestandabelastning. Även i tabellerna skiljer sig tiderna från 

exekveringarna på Google Chrome tillräckligt mycket från exekveringstiderna på låg och hög 

prestandabelastning för att det ska vara tydligt att tiderna kommer från Google Chrome.  

 

När det kommer till resultatet från ARAVQ algoritmen tog algoritmen fram sex stycken 

påhittade datorer som det går att se i Tabell 18. Påhittad dator 6 och Påhittad dator 7 är så 

gott som samma datorer som Påhittad dator 4 och Påhittad dator 5 i Tabell 11 eftersom de 

innehåller samma DF från exekveringen på Internet Explorer med låg prestandabelastning. Det 

enda som skiljer sig är att ett DF från exekveringen med hög prestandabelastning har lagts till 

i Påhittad dator 6 men annars har inget påverkats. Något oväntat är att de resterande nio DF 

från exekveringen med hög prestandabelastning är uppdelade mellan Påhittad dator 8, 

Påhittad dator 9 och Påhittad dator 10. Orsaken till att det var oväntat är att exekveringarna 

med hög prestandabelastning hade mindre variationsbredd i alla skript förutom ett och på grund 

av det bör DF vara mer samlade än DF från exekveringarna på Internet Explorer med låg 



 
46 

prestandabelastning. En möjlig orsak till att DF från den höga prestandabelastningen är 

utspridda på så många påhittade datorer kan vara att alla tider i ett DF skiljer sig lite för mycket 

från tiderna i ett annat DF från samma metod och på grund av det anser algoritmen inte att de 

två DF är från samma dator. Exekveringarna på Internet Explorer med låg prestandabelastning 

har större variationsbredd men det är möjligt att endast en tid i ett DF skiljer sig från ett annat 

DF och den skillnaden kanske inte är tillräckligt stor för att algoritmen ska anse att de två DF 

är från olika datorer. Påhittad dator 9 har majoriteten med DF från exekveringen med hög 

prestandabelastning då den innehåller sex DF vilket blir 60 procent av DF, men 60 procent är 

inte ett tillräckligt högt värde för att det ska vara troligt att rätt dator identifieras och på grund 

av det visar det på att tiderna i ett DF kan påverkas av hur mycket datorn belastas för stunden. 

Den sista kategorin är Påhittad dator 11 som innehåller alla tio DF från exekveringen på 

Google Chrome och precis som i diagrammen och tabellerna är det ingen tvekan om ifall datorn 

har använt Internet Explorer eller Google Chrome eftersom DF skiljer sig så mycket. 

5.4 Slutsats 

Både diagrammen i Figur 8 till Figur 13, tabellerna i Tabell 5 till Tabell 10 och resultatet från 

ARAVQ-algoritmen i Tabell 11 visar på att det inte går att identifiera olika datorer med samma 

hårdvara men det är möjligt att identifiera datorer med olika hårdvara. Även fast det går att 

urskilja datorer med olika hårdvaror visar diagrammen i Figur 14 till Figur 19, tabellerna i 

Tabell 12 till Tabell 17 och resultatet från algoritmen i Tabell 18 att det är möjligt att påverka 

exekveringstiderna genom att använda en annan webbläsare eller göra så att datorn har en 

annan prestandabelastning än den hade när det första DF skapades. Detta gör att tiderna kan 

skilja sig mellan olika DF från samma dator vilket gör att datorn inte går att identifiera. För att 

det ska vara möjligt att identifiera samma dator flera gånger med hjälp av exekveringstider 

måste alltså datorn alltid använda samma webbläsare och prestandabelastningen får inte skilja 

sig mycket mellan olika exekveringstillfällen. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Arbetet gick ut på att undersöka om det är möjligt att identifiera olika datorer oberoende av 

vilken hårdvara de har genom att mäta tiden det tar för datorerna att exekvera ett antal skript 

på CPU:n och GPU:n.  

 

Först skapades sex olika skript där tre av skripten endast är skrivna i Javascript och exekveras 

endast på CPU:n, medan de andra tre är grafiska skript som antingen är skrivna i Javascript 

eller i WebGL och de exekveras antingen endast på GPU:n eller så exekveras de både på CPU:n 

och GPU:n. Det skapades även en hemsida som startar upp exekveringarna för de sex 

testskripten och samlar ihop exekveringstiderna för varje testskript och lägger till dem i en 

vektor som i slutet innehåller sex tider. När alla tider har lagts till i vektorn har ett digitalt 

fingeravtryck skapats. 

 

När implementationen var klar genomfördes tester genom att skapa digitala fingeravtryck med 

testskripten på åtta olika datorer där sju av datorerna hade likadan hårdvara medan den åttonde 

hade annorlunda hårdvara. Resultatet visade på att majoriteten av alla DF från de sju datorerna 

med likadan hårdvara klassades som att de kom från samma dator, medan majoriteten av DF 

från datorn som inte hade likadan hårdvara klassades som samma dator, men inget av DF från 

datorn med annorlunda hårdvara klassades som någon av de andra sju datorerna. Resultatet 

visar på att det inte är möjligt att urskilja olika datorer med likadan hårdvara genom att använda 

exekveringstider från CPU:n och GPU:n som DF, men det är möjligt att urskilja datorer med 

olika hårdvara. Det testades även om tiderna i det DF påverkas beroende på om datorn har olika 

prestandabelastningar eller om en annan webbläsare används. Resultatet från de sista testerna 

visar på att det inte går att identifiera en dator om den använder olika webbläsare eller om den 

har olika prestandabelastningar eftersom det påverkar tiderna i det digitala fingeravtrycket. 

 

Det skulle vara möjligt att använda exekveringstider från CPU:n och GPU:n som ett 

komplement till andra DF men det skulle inte fungera att endast använda exekveringstiderna 

eftersom de lätt kan påverkas av prestandabelastningar och genom att använda andra 

webbläsare. 

6.2 Diskussion 

En av Mowery, Bogenreif, Yilek & Shacham’s (2011) undersökningar i sitt arbete var att 

försöka identifiera olika processorarkitekturer med hjälp av att mäta exekveringstiderna på 

datorer när de exekverade 38 olika skript. De fick en träffsäkerhet på 45.3% vilket inte var en 

hög siffra, men de hade en teori om att den låga träffsäkerheten berodde på att de hade samlat 

in för lite data om de olika arkitekturerna och om mer arbete lades ned i undersökningen skulle 

de fått en högre träffsäkerhet. Resultatet i vårat arbete styrker denna teori då vi har lyckats att 

identifiera datorer med olika hårdvara. Att resultatet visar att det inte går att urskilja datorer 

med likadan hårdvara styrker fortfarande Mowery m.fl.’s (2011) teori då det visar på att det är 
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hårdvaran som identifieras och inte själva datorn. Mowery m.fl.’s (2011) arbete visar även på 

att exekveringstiderna skiljer sig då en dator använder olika webbläsare och arbetet i denna 

rapport styrker det med då det var synlig skillnad mellan tiderna på Internet Explorer och 

Google Chrome både i diagrammen, tabellerna och i algoritmens resultat. 

 

Tidmätningen använder sig av performance.now() och eftersom den är konstant i 

tidsuppdateringen ska inte tidmätningen ha kunnat påverka resultatet. Däremot går det inte 

garantera att tidmätningen stämmer till 100% i Mandelbrotsskriptet och Sierpinskiskriptet 

eftersom det inte gick att mäta den exakta tiden som det tar för GPU:n att exekvera. Problemet 

löstes till viss del genom att använda funktionen readPixels() som måste vänta på att GPU:n 

ska bli klar med exekveringen för att kunna läsa av pixlarna, men tiden det tar att skicka 

information från CPU:n och GPU:n och tvärtom var då tvungen att räknas med i 

exekveringstiden. Överföringstiden kan variera och eftersom överföringstiden måste räknas 

med går det inte garantera att mätresultaten blir 100 procent korrekta i de två skripten. Eftersom 

tiderna sparades undan manuellt genom att kopiera tiderna från webbläsaren till en excel-fil 

finns det en risk att det uppstod misstag i kopieringen, som till exempel att en exekveringstid 

kopplades till fel skript vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

Något som inte påverkar resultatet men som kan påverka idén med att de tre skripten som 

endast exekveras på CPU:n ska beräkna olika beräkningstyper är att Javascript endast använder 

dubbelprecisionsflyttal (W3schools.com b, u.å.). Det betyder att oberoende av vilka värden 

som definieras i en variabel så kommer värdet i variabeln alltid vara ett flyttal. Det betyder att 

även fast det är tänkt att heltalsskriptet och primtalsskriptet endast beräknar heltal kommer 

skripten att beräknas i samma del av CPU:n som flyttalsskriptet eftersom alla värden är i 

flyttalsform. 

 

Något som kan ha påverkat resultatet positivt eller negativt är att DF skapades ett i taget istället 

för att loopa exekveringen tio gånger. I pilotstudien (delkapitel 4.2) togs slutsatsen att det blir 

mindre varians i resultatet om skapandet av DF inte loopas utan istället skapas ett DF i taget 

och variansen blev ännu mindre om webbläsaren stängdes ner efter varje DF. I praktiken skulle 

inte webbläsare stängas ner efter varje gång ett DF skapas och på grund av det hade kanske 

resultatet sett annorlunda ut om webbläsaren inte stängdes ner mellan varje DF eller om 

skapandet av DF loopades tio gånger.  

 

Resultatet presenterades i låddiagram för låddiagram visar inom vilket omfång som majoriteten 

av tiderna befinner sig i för varje dator och skript. En fördel med låddiagram är att det är möjligt 

att se hur stor variation ett skript har på en dator. Genom att jämföra ifall lådorna har liknande 

y-positioner i diagrammet går det att dra slutsatser om ifall tiderna från olika datorer skiljer sig 

mycket eller lite. En av nackdelarna med låddiagram är att de kan vara svåra att avläsa korrekt. 

Även fast lådorna från två datorer är i samma höjd behöver inte det betyda att sannolikheten 

att tiderna från datorerna är lika varandra. Om båda datorerna har hög variation och den ena 

datorn har en median längst ned i sin låda och den andra datorn har en median högst upp i sin 

låda betyder det att troligheten att tiderna skiljer sig åt mellan datorerna är hög. En annan 

nackdel är att om tiderna från en dator skiljer sig mycket från de andra datorerna kan det vara 
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svårt att avläsa ifall de datorer som är nära varandra liknar varandra eller inte då lådorna 

minskar eftersom y-axeln innehåller ett större omfång av värden. Samma problem uppstår när 

variationsbredden ska avläsas på diagrammen som till exempel i Figur 11 där dator 8’s tider är 

cirka 350 millisekunder högre än dator 1-7’s tider. Det gör att det ser ut som att dator 1-7 har 

låga variationsbredder men i Tabell 8 går det att se att differenserna mellan dator 1-7’s 

minimum- och maximumvärden är cirka 10 millisekunder. Om det skulle vara 10 

millisekunders differens mellan två DF från samma dator på det skriptet skulle de kategoriseras 

som olika datorer vilket visar på att det är lätt att avläsa fel på låddiagram. Diagram med 

logaritmisk y-axel skulle kunna varit ett alternativ till låddiagram. En fördel med diagram med 

logaritmisk y-axel är att stora tidsskillnader mellan datorer inte påverkar diagrammet lika 

mycket som det gör för låddiagram. På så vis blir det lättare att jämföra de värden som är nära 

varandra även fast en dator skiljer sig mycket tidsmässigt. Däremot är det svårt att avläsa 

variationsbredden på ett diagram med logaritmisk y-axel men detta arbete var mer inriktat på 

att jämföra tider mellan datorer istället för att undersöka variationsbredder och därför skulle 

det även vara möjligt att använda logaritmiska y-axlar istället för låddiagram. 

 

Detta arbete visar på att det är möjligt att identifiera datorer med olika hårdvara och att det inte 

är möjligt att urskilja datorer med samma hårdvara, men det som alla datorer hade gemensamt 

var att de hade Windows 7 som operativsystem. Eftersom endast Windows 7 användes går det 

inte av bevisa att det är möjligt att urskilja datorer med olika hårdvara om andra operativsystem 

som till exempel iOS, Android, Linux eller andra versioner av Windows används. Enligt 

Mowery m.fl (2011) är det svårt att urskilja olika versioner av Windows-operativsystem så 

sannolikheten är hög att det även är möjligt att identifiera datorer med olika hårdvara om andra 

Windows-operativsystem används. Däremot är det inte säkert att det är lika lätt att identifiera 

datorer om de använder operativsystem från Android, Linux eller iOS. Enligt Chen, Liao, 

Baldi, Lee & Qiu’s (2014) har operativsystem från Windows-familjen en stabil klockfrekvens 

men i operativsystem från iOS-familjen ändras klockfrekvensen dynamiskt. Om 

klockfrekvensen ändras dynamiskt skulle det kunna betyda att exekveringstiderna på en dator 

med ett iOS operativsystem har en större variationsbredd än på Windows datorer. Det fanns 

redan DF från samma dator som klassades i olika kategorier i resultatet och om 

variationsbredden blir större kan det vara stor risk att det blir svårare att identifiera datorn. På 

grund av dessa orsaker stämmer detta arbetes slutsats endast om Windows 7 används som 

operativsystem tills något annat blir bevisat, men sannolikheten är hög att samma slutsats kan 

dras om andra Windows-operativsystem används. 

6.2.1 Samhälleliga och etiska aspekter 

Med DF kan information kopplas till en specifik dator eller användare och på så vis användas 

till att öka säkerheten mot kapningar av konton, skapa reklam som är riktad mot användare och 

underlätta för användare som till exempel vid inloggningar. Eftersom information kan kopplas 

till en specifik dator eller användare med hjälp av DF är det även möjligt att spåra användare 

mellan olika hemsidor och samla in information som skulle kunna användas till att utpressa 

den spårade användaren. 
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6.3 Framtida arbete 

I ett framtida arbete skulle flera olika hårdvaror än endast två kunna samlas in och göra tester 

på för att se om det fortfarande är möjligt att identifiera olika hårdvaror. Det fungerade i detta 

arbete men skulle vi använt två hårdvaror som var mer lika varandra kanske det inte skulle vara 

lika lätt att urskilja dem så därför skulle det vara ett framtida arbete att undersöka. 

 

Ett kortsiktigt framtida arbete skulle vara att använda en procentsats som ett gränsvärde istället 

för en konstant. Orsaken till det är att standardavvikelsen blir högre tidsmässigt desto längre 

tid det tar att slutföra ett skript och blir standardavvikelsen högre än gränsvärdet blir det svårt 

att identifiera rätt. Om vi istället har en procentsats kanske det blir en större chans att DF 

kategoriseras rätt. 

 

Chen m.fl. (2014) visar att operativsystemen från Windows och Android har låga 

standardavvikelser för klockfrekvensen majoriteten av tiden. Om klockfrekvensen är stabil kan 

det betyda att exekveringar på en dator följer ett mönster. Till exempel att om ett DF skapas 

under en prestandabelastning som är högre än vid ett tidigare tillfälle som ett annat DF skapades 

skulle det vara möjligt att det senare DF är en multipel av det tidigare DF eftersom processorn 

håller ett visst tempo vid exekveringarna. Om det är sant skulle ett framtida arbete vara att 

normalisera exekveringstiderna för att undersöka om variansen blir mindre mellan 

exekveringstiderna på en dator och om det då är möjligt att identifiera samma dator även fast 

den har olika prestandabelastningar. 

 

Ett framtida arbete skulle också vara att använda fler testskript än sex. Med fler testskript 

genereras mer data i DF, och ju mer data det finns desto lättare bör det bli att urskilja datorer. 

Med flera testskript som beräknar olika beräkningstyper kan risken att andra processer påverkar 

det DF lika mycket minska och på så vis minska risken att olika prestandabelastningar påverkar 

resultatet lika mycket som det gör just nu. 

 

För att tekniken ska fungera behöver det även fungera på andra operativsystem än endast 

Windows 7. På grund av det skulle det vara intressant att se om det är möjligt att identifiera 

datorer med olika hårdvara när datorerna använder andra operativsystem som till exempel iOS, 

Android, Linux och andra versioner av Windows. Speciellt intressant skulle det vara och se 

vad som sker med tiderna om iOS används eftersom Chen, Liao, Baldi, Lee & Qiu’s (2014) 

arbete visar på att klockfrekvensen ändras dynamiskt i iOS, vilket skulle kunna betyda att 

tiderna får större variationsbredd. 

 

Det gick inte att identifiera samma dator om webbläsaren byttes ut men är det möjligt att 

exekveringstiderna följer ett mönster mellan olika webbläsare? Ett framtida arbete kan vara att 

undersöka om det finns något mönster mellan olika webbläsare och i så fall se om det är möjligt 

att kompensera exekveringstiderna beroende på vilken webbläsare som används. 

 

Användare som påstår sig vara andra är även ett problem i onlinespel och tekniken som har 

undersökts i detta arbete kan implementeras i vilket språk som helst så länge det 
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programmeringsspråket kan göra tidmätningar vilket skapar möjligheten att använda tekniken 

i onlinespel för att undvika fusk. För att tekniken ska kunna användas i onlinespel får tekniken 

inte ta för mycket processorkraft för annars kan det påverka spelet och i så fall kan ett framtida 

arbete vara att undersöka hur mycket processorkraft tekniken tar under exekvering.   

 

Till sist skulle vi kunna byta ut mätningsmetoden för de skript som är skrivna i WebGL från 

att mäta millisekunder till att mäta FPS. Med FPS (Frames per second) menas att räkna antalet 

bilder som en dator lyckas att rendera under en sekund. Eftersom vi inte kan garantera att tiden 

stämmer till 100% när vi mätte tiden i millisekunder på de skript som är skrivna i WebGL 

kanske vi skulle kunna få ett mer noggrant resultat om vi mätte FPS istället eftersom det är 

lättare att mäta i WebGL. 
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