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Sammanfattning 

Ett sätt att utveckla webbapplikationer är att göra det i två delar. Dels ett API, dels 
en klient. Denna rapport fokuserar på JSON-API:er och på att hitta en lösning för att 
identifiera kritiska ändringar i JSON-meddelanden innan de påverkar sin avsedda 
klient på ett oönskat sätt. 

En fallstudie är genomförd hos ett företag som utvecklar sina webbapplikationer i 
två delar. Resultatet är en utvecklad webbapplikation (ett verktyg) som löser 
problemet genom att spela in API-förfrågningar som repeteras mot flera olika 
versioner av API:et. Versionstaggade svar samlas in och jämförs mot varandra med 
olika avseenden. 

Webbapplikationen (verktyget) lyckas på ett tillfredställande sätt identifiera kritiska 
ändringar i JSON-meddelanden. Detta verifieras med hjälp av ett test-API, och 
bekräftar därmed examensarbetets hypotes. 

För att kunna testa ett API, vars bakomliggande applikation är stateful, förväntas 
den applikationen vara återställd till ett standardiserat tillstånd inför varje 
användning av verktyget. Detta är en begränsning. 

Det finns en utvecklingspotential i att få verktyget att fungera även mot 
autentiserade API:er. 

Nyckelord 
JSON, Diff, Jämförelse, API 

  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

One way of developing web applications is in two parts, where one part is an API and 
the other part is the client. This report focuses on JSON APIs and on finding a solu-
tion for identifying breaking changes in JSON messages before they affect their in-
tended client in undesirable ways. 

A case study has been carried out at a company that develops their web applications 
in two parts. The result is a web application (a tool) that solves the problem by re-
cording API requests that are then replayed against different versions of the API. 
Version tagged responses are collected and compared against each other by different 
aspects. 

The web application (the tool) succeeds in identifying breaking changes in JSON 
messages. This is verified using a test API, which in turn verifies the thesis’ hypoth-
esis. 

To test an API, whose underlying application is stateful, that application is expected 
to be reset to a standardized state before each use of the tool. This is a limitation. 

There is potential for future development in getting the tool work against authenti-
cated APIs. 

Keywords 
JSON, Diff, Comparison, API 

  



 
 
 
 
 

  



Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom datateknik på Kungliga 
Tekniska Högskolan, på uppdrag av företaget Slagkryssaren AB. 

För att kunna tillgodogöra sig vissa delar av rapportens innehåll bör grundläggande 
kunskaper finnas inom datavetenskap.  

Kursiv text i denna rapport motsvarar engelska termer som inte var lämpliga att 
översätta till svenska.  

Författaren vill passa på att tacka personalen på Slagkryssaren som har varit 
tillmötesgående, intresserade och hjälpsamma.  

 

Ordförklaring  

Diffing - Att beräkna skillnaden mellan två dokument 

Diff – Skillnaden mellan två dokument 

diff – Ett verktyg som utför diffing på textdokument 

API - Application Programming Interface, beskriver hur programvaror kan 
integrera med varandra.  

URL - Uniform Resource Locator, är en global adress av dokument och andra 
resurser på Internet.  

GIT - Versionshanteringsprogram, används för att dela kod mellan utvecklare. 

MySQL - Databashanterare som använder SQL som frågespråk.  

PHP - Scriptspråk som är speciellt lämpat webbutveckling. 

JSON - JavaScript Object Notation, är ett textbaserat datautbytesformat läsbart av 
såväl datorer som människor.   

CI/CD pipeline - Continuous integration/continuous delivery pipeline, automatisk 
process som bygger kod och distribuerar programvara. 

ROI – Return on Investment, en typ av ekonomisk kalkyl som kan användas för att 
beräkna eventuell avkastning på en investering.  
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1 Inledning 

I kapitel 1 ges en bakgrund till examensarbetet. Problemformuleringen som 
återfinns i avsnitt 1.2 leder till hypotesen som finns formulerad i avsnitt 1.3. Arbetets 
mål definieras i avsnitt 1.4 och avgränsas i avsnitt 1.6. Vidare finns en genomgång av 
hur arbetet påverkas av frågan kring etik och hållbarhet i avsnitt 1.5. 

1.1 Bakgrund 
Slagkryssaren AB är ett företag som bland annat utvecklar webbapplikationer, vilket 
är ett samlingsnamn för programvaror som man kommer åt genom att använda en 
webbläsare. Det finns flera olika sätt att utveckla webbapplikationer, varav ett sätt är 
att göra det i två delar, ett API (Application Programming Interface) och en klient. 
Dessa begrepp förklaras ytterligare i avsnitt 2.2.2. 

Webb-API:er kan utvecklas med hjälp av flera olika datautbytesformat, varav JSON 
är ett alternativ. Denna rapport fokuserar på så kallade JSON-API:er (JavaScript 
Object Notation Application Programming Interfaces). Begreppet JSON förklaras i 
avsnitt 2.2.3. 

Under utvecklingen av ett JSON-API kan meddelanden variera i innehåll avseende 
struktur, storlek, innehåll och semantik.  Om ett JSON-meddelande ändras på ett 
sådant sätt att det inte längre kan tolkas av avsedd klient benämns det i denna 
rapport som en kritisk ändring (breaking change). 

1.2 Problemformulering 
Slagkryssaren AB har identifierat att kritiska ändringar i JSON-meddelanden 
orsakas av att utvecklingen av klient och server inte nödvändigtvis sker parallellt 
med varandra. Resultatet kan bli att det uppstår förändringar i servern som inte 
upptäcks förrän avsedd klient försöker tolka ett JSON-meddelande. Dessa kritiska 
ändringar uppkommer genom att klienten förlitar sig på att den kan tolka serverns 
svar, trots att klienten och servern egentligen inte har någon explicit koppling med 
varandra. 

Att manuellt upptäcka de kritiska ändringar som uppkommer är ett tidskrävande 
och därmed kostnadsdrivande arbete. Om detta manuella arbete inte utförs, kan det 
leda till uppkomna fel som inte visar sig förrän avsedd klient försöker tolka ett 
meddelande. 

Slagkryssaren AB saknar en lösning för att automatiskt upptäcka kritiska ändringar 
i ett webb-API:s JSON-meddelanden.  

1.3 Hypotes 
En lösning på problemet angående kritiska JSON-ändringar i webb-API:er skulle 
kunna vara att utveckla en webbapplikation, ett verktyg, som testar om ett webb-
API:s JSON-meddelanden ändras över tid avseende struktur, storlek, innehåll och 
semantik. 
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1.4 Målsättning 
Målsättningen med detta examensarbete var att bekräfta hypotesen (se 1.3) genom 
att utveckla en webbapplikation (nedan benämnt som verktyg) för att automatisera 
en process som på ett tillfredställande sätt upptäcker och redovisar kritiska 
ändringar i ett webb-API:s JSON-meddelanden under utvecklingen. Verktyget skulle 
utvecklas så att driftkostnader hölls nere. 

Delmål för att nå arbetets huvudmål var att välja projektmetod som skulle användas 
under utvecklingens gång, att välja teknikmetod, skapa en testmiljö, utföra tester och 
analysera resultatet. Se punkt 1.4.1 - 1.4.2 nedan för beskrivning av respektive 
delmål. 

Målet skulle anses vara uppnått om verktyget identifierar ändringar i ett test-API 
avseende dess JSON-meddelandens volym, struktur, innehåll och semantik. 

 Delmål projekt- och utvecklingsmetod 
Vid val av projekt- och utvecklingsmetod för att uppnå huvudmålet i avsnitt 1.4, var 
det viktigt att uppnå följande delmål: 

1. Projektmetoden som väljs ska syfta till att hålla arbetet vetenskapligt. 
2. Utvecklingsmetoden skulle väljas för att kunna utnyttja stöd av det företag 

som identifierat problemet. Företaget skulle vara en del av utvecklingen. 

 Delmål teknikmetod 
För att uppnå huvudmålet i punkt 1.4 skulle följande delmål avseende teknikmetod 
uppnås: 

1. Utvecklingen av verktyget ska göras med hänsyn tagen till att det ska fungera 
på fria och öppna teknologier, för att hålla nere driftkostnader. 

2. Utvecklingen skulle syfta till att verktyget förbereds för en mer generell 
användning än den som huvudmålet i punkt 1.4 avser, i syfte att öka arbetets 
allmännytta. 

1.4.2.1 Skapa en testmiljö och utföra tester 
För att uppnå huvudmålet i punkt 1.4 skulle följande delmål gällande skapande av 
en testmiljö uppnås: 

1. Ett test-API måste utvecklas för att kunna verifiera att målet är uppfyllt. 
2. Testmiljön måste erbjuda en verklighetsbaserad upplevelse.  

Verktyget skulle köras mot framtaget test-API, där ett tillfredställande resultat visar 
att målet är uppnått och hypotesen bekräftad. 

 Delmål ekonomi 
I huvudmålet ovan framgår att verktygets driftkostnader ska hållas nere. För att den 
potentiella användaren ska kunna bilda sig en uppfattning om vad det egentligen 
innebär, ska även den ekonomiska vinningen av eventuell implementation av 
verktyget utredas. 
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1.5 Etik och hållbarhet 
Verktyget kommer att lagra godtyckliga data som potentiellt kan bestå av personlig 
och känslig information. Det var därför viktigt att i utvecklingen vidta åtgärder för 
att skydda känslig information, dessa åtgärder redovisas under avsnitt 4.6. 

Projektets digitala natur minimerar dess miljöpåverkan som därför försummas. 

1.6 Avgränsningar 
Detta examensarbetes avgränsningar redovisas nedan. 

1. Semantikanalysen skulle utföras av en lämplig tredje part som erbjuder en 
API-lösning för syftet. 

2. Verktyget skulle endast läsa in förfrågningsloggar förformaterade i dess 
interna lagringsformat för förfrågningar. 
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2 Teori 

För att kunna uppnå mål och delmål som finns angivna i avsnitt 1.4 presenteras 
teorier som använts i detta examensarbete, samt tidigare forskning inom området. I 
avsnitt 2.1 behandlas de projekt- och utvecklingsteorier som används i arbetet och i 
avsnitt 2.2 behandlas använda teknikteorier. Tidigare forskning berörs i avsnitt 
2.2.1. Webbapplikationer beskrivs närmare i avsnitt 2.2.2 och JSON i avsnitt 2.2.3. 
Dessutom behandlas VueJS – det ramverk som kommer att användas för att 
presentera jämförelseresultat för användaren, se avsnitt 2.2.4. 

2.1 Projekt- och utvecklingsteorier 
I detta avsnitt redovisas examensarbetets använda projektteorier och vilka faktorer 
som varit viktiga vid dessa val. 

 Bunges vetenskapliga arbetsmetod 
Bunges vetenskapliga metod valdes som ett ramverk att förhålla arbetet till. Syftet 
var att hålla arbetet vetenskapligt och metoden valdes med inspiration av 
Anderssons och Ekholms generalisering [1], motiverat av arbetets starka koppling 
till teknologi. 

Metoden beskriver i tio steg hur en vetenskaplig frågeställning besvaras [2]:  

1. Hur kan den aktuella problemställningen lösas? 
2. Hur kan en teknik/produkt utvecklas för att lösa problemet på ett effektivt 

sätt? 
3. Vilket underlag/information finns och erfordras för att utveckla 

tekniken/produkten? 
4. Utveckla tekniken/produkten utifrån underlaget/informationen i steg 3. Om 

tekniken/produkten visar sig fullgod, gå till steg 6. 
5. Försök med ny teknik/produkt. 
6. Skapa en modell/simulering av den föreslagna tekniken/produkten. 
7. Vad medför, alltså vilka är konsekvenserna av, modellen/simuleringen i steg 

6? 
8. Testa tillämpningen av modellen/simuleringen. Om utfallet inte är 

tillfredsställande gå till steg 9, annars gå till steg 10. 
9. Identifiera och korrigera för brister i modellen/simuleringen. 
10. Utvärdera hur resultatet i förhållande till befintlig kunskap och praxis, samt 

identifiera nya problemområden för fortsatt forskning. 

 Projekttriangeln 
Projekttriangeln användes för att den effektivt förtydligar och visualiserar ett 
projekts resursmässiga begränsningar. 

Projekttriangeln är en modell av de begränsningar som finns inom projekthantering. 
Modellen visar att kvaliteten av ett projekts slutresultat begränsas av tre faktorer; 
omfattning, kostnad och tid. [3] 
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De tre faktorerna är beroende av varandra. Se exempel nedan: 

• Projektet kan utföras billigare genom att minska omfattningen. 
• Projektet kan utföras snabbare genom att öka budgeten. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1: Projekttriangeln 

   MoSCoW-metoden  
MoSCoW-metoden används i syfte att kontrollera ett projekts omfattning. Av den 
anledningen är den lämpad i ett examensarbete där både budget och tid är kraftigt 
begränsade. Projektet planeras genom att prioritera dess komponenter. Varje 
komponent tilldelas en prioritet, varefter komponenterna utvecklas i 
prioriteringsordning. Syftet med detta är att projektets viktigaste komponenter ska 
vara implementerade, även om projektet på grund av tidsbrist inte slutförs. [4] 

• Must have: Dessa delar av projektet måste vara implementerade innan 
projektet avslutas. Projektet anses misslyckat om det finns komponenter med 
denna prioritet som inte har implementerats. 

• Should have: Att implementera dessa delar av projektet tillför mycket, men 
slutprodukten är fortfarande användbar även om det finns komponenter med 
denna prioritet som utelämnats. 

• Could have: Komponenter med denna prioritet är förslag som potentiellt 
skulle kunna bli del av slutprodukten, men har den lägsta möjliga prioriteten. 

• Won’t have: Komponenter som redan från början utesluts ur projektet 
kategoriseras ”Won’t have”. 

2.2 Teknikteorier 
I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning inom området diffing avseende andra 
datautbytesformat än JSON, närmare bestämt textdata (se avsnitt 2.2.1.1) och XML 
(se avsnitt 2.2.1.2). Den här forskningen kommer att användas som inspiration för 
att utföra diffing på JSON-data. En beskrivning av begreppet webbapplikationer 
återfinns i avsnitt 2.2.2. JSON och JSONs roll i webb-API:er förklaras närmare i 
avsnitt 2.2.3. I avsnitt 2.2.4 beskrivs VueJS och faktorerna som ledde till valet av just 
VueJS. 

 
Kvalitet 

Omfattning 

Tid Kostnad 
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 Bakgrund 
Tidigare forskning, som har identifierats i samband med detta examensarbete, har i 
första hand fokuserat på diffing av textdata och XML-data, se avsnitt 2.2.2.1.  

Under detta examensarbetes litteraturstudie har ingen forskning som berör diffing 
av JSON-dokument kunnat hittas. Det som har kunnat identifieras är ett 
framstående hobbyprojekt, jdd av Zack Grossbart  [5]. Då det projektets 
dokumentation är bristfällig används det inte för annat än inspiration. 

2.2.1.1 Textdata 
Ett exempel på ett verktyg som utför diffing för textdokument är programmet diff, 
av J. W. Hunt och M. D. McIlroy, som i sin gemensamma rapport beskriver sitt 
program med följande exempel [6]: 

[…] consider the two files, listed horizontally for brevity: 

a b c d e f g 

w a b x y z e 

It is easy to see that the first file can be made into the second by 
the following prescription, in which an imaginary line 0 is under-
stood at the beginning of each: 

append after line 0: w, 

change lines 3 through 4, which were: c d 

into: x y z, 

delete lines 6 through 7, which were: f g. 

Going the other way, the first file can be made from the second 
this way: 

delete line 1, which was: w, 

change lines 4 through 6, which were: x y z 

into: c d, 

append after line 7: f g.  

Författarna av diff anser alltså att skillnaden mellan filerna är en uppsättning 
ändringar. Genomförande av ändringarna mot den ena filen, resulterar i den andra 
filen. Till exempel: betrakta strängarna ”a c” samt ”a b c”. I detta fall är skillnaden 
mellan strängarna följande ändring: ”lägg till ’b’ efter ’a’”. 

2.2.1.2 XML-data 
När det kommer till strukturerad XML-data är den textuella skillnaden i 
representationen inte av intresse. Det handlar exempelvis om white space som 
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ignoreras vid tolkningen av XML. Författarna av algoritmen X-Diff argumenterar för 
att ta detta ett steg längre. [7] 

This paper argues that an unordered model (only ancestor rela-
tionships are significant) is more suitable for most database appli-
cations. Using an unordered model, change detection is substan-
tially harder than using the ordered model, but the change result 
that it generates is more accurate. 

Det föreslås alltså att efter tolkning av XML-dokumentet, ska ordningen på noderna 
ignoreras, och endast hierarkin tas hänsyn till. 

 Webbapplikationer 
En traditionell skrivbordsapplikation, till exempel en ordbehandlare, körs direkt på 
användarens dator. En webbapplikation däremot, innebär att användaren inte 
kommer åt den direkt, utan endast genom en webbläsare. Delarna av 
webbapplikationen som körs på användarens dator gör detta med hjälp av 
programkod, skriven i Javascript, och funktionsanrop till webbläsarens inbyggda 
API:er. Vissa delar av webbapplikationen kan även köras på servern – alltså inte på 
användarens dator. I det fallet kan en rad olika programspråk användas. 

Ett sätt att bygga webbapplikationer på är i två delar. Dels ett API som körs på 
servern, dels en klient som körs i användarens webbläsare. Klienten anropar server-
API:et för att läsa från, och skriva till, servern. 

För att den här kommunikationen ska fungera, måste servern och klienten som två 
separata applikationer kunna förstå varandras meddelanden. 

 JavaScript Object Notation (JSON) 
JSON är ett lättviktigt datautbytesformat [8] som kan användas för att flytta 
strukturerade data mellan applikationer. Det är ett textbaserat format, läsbart av 
datorer såväl som människor och syntaxen känns bekant för den med erfarenhet i C-
liknande språk. JSON kan läsas med hjälp en mängd olika programmeringsspråk, 
inklusive PHP. 
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JSON stöder följande datatyper: 

Object 

Datatypen Object representerar ett JavaScript-objekt. Object har stora likheter med 
en associativ array avseende hur den kopplar textnycklar till värden. Ett objekt kan 
ha godtyckligt många nycklar. Varje nyckel har exakt ett värde, av vilken datatyp som 
helst. 

{ 

    ”name”: ”William”, 

    ”yearOfBirth”: 1996 

} 
Figur 2.2: Ett JSON-objekt med två nycklar vars värden tillsammans beskriver en person. 

String 

Datatypen String representerar en textsträng. En String identifieras av ett inledande 
och avslutande citationstecken. Avbrottsekvensen (eng. escape sequence) ”\” 
används för att markera att det följande tecknet har en speciell mening och inte ska 
tolkas bokstavligen, till exmpel: ”\n” betyder radmat. 

{ 

    ”string_a”: ”En textsträng”, 

    ”string_b”: ”Två\nrader” 

} 
Figur 2.3: Ett JSON-objekt innehållande två strings, varav en innehåller ett radmat. 

Number 

Datatypen Number representerar ett reellt nummer. Ett nummer skrivs utan 
citationstecken eller andra identifierare. Nummer kan uttryckas exakt eller i 
vetenskaplig notation. 

{ 

    ”number_a”: 42, 

    ”number_b”: 1e100 

} 
Figur 2.4: Ett JSON-objekt som innehåller två nummer; 42 och 10100. 
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Array 

Datatypen Array representerar en vektor eller en ordnad lista av värden. Värdena 
kan ha vilka datatyper som helst, de kan ha olika datatyper och vektorn kan vara tom. 

{ 

    ”array_a”: [2, 3, 5, 7, 11], 

    ”array_b”: [“Stockholm”, “Göteborg”] 

} 
Figur 2.5: Ett JSON-objekt som innehåller två arrays; en med de fem första primtalen, och en 

med namnen på Sveriges två största städer. 

Boolean 

Datatypen Boolean representerar ett booleskt värde; sant eller falskt. 

{ 

    ”boolean_a”: true, 

    ”boolean_b”: false 

} 
Figur 2.6: Ett JSON-objekt som innehåller två booleska värden; true och false. 

Null 

Datatypen Null representerar endast sig själv. Null används ibland för att indikera 
att ett värde saknas, istället för utelämning av nyckeln. 

[ 

 { 

        ”name”: ”William”, 

        ”yearOfBirth”: 1996 

    }, 

    { 

        ”name”: ”Bob”, 

        ”yearOfBirth”: null 

    } 

] 
Figur 2.7: En JSON-array som innehåller två objekt vardera representationer av personer. Den 

ena personen har inget födelseår definierat, indikerat av värdet null. 
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2.2.3.1 JSON:s roll i webb-API:er 
Strukturerad data måste serialiseras (eng. serialize) innan den kan skickas över 
internet. JSON är ett alternativ bland andra lösningar, som till exempel XML och 
YAML. I figur 7 och 8 hämtas JSON-serialiserad data via ett webb-API. 

>HTTP/1.1 GET /users/1 

>Accept: application/json 
Figur 2.8: En HTTP-förfrågan för /users/1 mot någon server. 

 

>HTTP/1.1 200 OK 

>Content-Type: application/json 

> 

>{”id”:1,”name”:”William”} 
Figur 2.9: Ett HTTP-svar för förfrågan  i Figur 2.7. 

I figur 2.8 förfrågas en användare. I figur 2.9 visas svaret på förfrågan. Eftersom en 
användare i detta fall representeras av strukturerad data, måste datan serialiseras 
för att kunna utbytas. I detta fall användes JSON för serialiseringen. Användaren 
med ID-nummer 1, och namn William, representerades som 
{”id”:1,”name”:”William”}. 

 

 VueJS 
VueJS är ett så kallat reactive framework, jämförbart med andra reactive 
frameworks såsom React och AngularJS [9]. Syftet med denna typ av framework är 
att synkronisera modell med vy i webbläsaren. Till exempel skulle modellen i ett fall 
kunna vara { x: 1 } och vyn vara <h1>{{ x }}</h1>. I detta fall skulle 
platshållaren ”x” i vyn ersättas med den faktiska datan ”1” från modellen, och om 
modellen ändras så uppdateras även vyn. 

För att förenkla komplicerade vyer kan de brytas ner i components. En component 
definieras av ett stycke HTML innehållande platshållare och ett unikt, identifierande 
namn. 

Anledningen att VueJS lämpar sig bättre än tex React och AngularJS i detta projekt 
är dess enkelhet [10]. VueJS kan tex implementeras genom att inkludera en enda 
Javascript-fil i webbsidan. VueJS bygger dessutom i stor grad på klassiska 
webbteknologier, och blir därmed mer lätthanterligt som ramverk. 
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2.3 Ekonomiteori 
I detta avsnitt diskuteras den typ av ekonomisk kalkyl som senare kommer ligga till 
grund för arbetets ekonomiska diskussion. 

 Return on Investment 
ROI (Return on Investment) är en typ av ekonomisk kalkyl som mäter en 
investerings effektivitet. ROI är byggd för att mäta avkastning på en enskild 
investering, relativt till kostnaderna som investeringen inneburit. [11] 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 − 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡
 

Figur 2.10: ROI-formeln 

Med current value of investment menas värdet på investeringen vid en given 
tidpunkt. Med cost of investment menas kostnaden som investeringen inneburit att 
göra. 
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3 Metoder 

I kapitlet Metoder ges en beskrivning av hur valda projekt- och utvecklingsmetoder 
(3.1), samt valda teknikmetoder (3.2), har varit till hjälp i detta examensarbete för 
att kunna lösa problemet i avsnitt 1.2, uppnå målen i avsnitt 1.4 och därigenom 
bekräfta hypotesen i avsnitt 1.3. 

3.1 Projekt- och utvecklingsmetoder 
I avsnittet redovisas hur valda projektteorier har varit ett stöd i detta examensarbete.  

 Bunges vetenskapliga arbetsmetod 
Här presenteras hur Bunges vetenskapliga arbetsmetod har använts och nedan 
redovisas svaren på de frågor som ställs i arbetsmetoden. 

1) Hur kan den aktuella problemställningen lösas? 
Litteraturstudien presenterad i avsnitt 2.2.1 ger insyn i hur datajämförelse kan 
fungera i andra format än JSON. Det borde gå att utveckla en webbapplikation, ett 
verktyg, som testar om ett webb-API:s JSON-meddelanden ändras över tid avseende 
struktur, storlek, innehåll och semantik. 

2) Hur kan en teknik/produkt utvecklas för att lösa problemet på ett 
effektivt sätt? 
Genom en fallstudie hos Slagkryssaren AB kan ett verktyg (en webbapplikation) för 
att jämföra JSON-meddelanden avseende volym, innehåll, struktur och semantik 
utvecklas. 
 
3) Vilket underlag/information finns och erfordras för att utveckla 
tekniken/produkten? 
Tidigare forskning som har identifierats i samband med detta examensarbete är 
datajämförelse i andra format än JSON. Litteraturstudien är presenterad i avsnitt 
2.2.1. 
 
4) Utveckla tekniken/produkten utifrån underlaget/informationen i steg 
3. Om tekniken/produkten visar sig fullgod, gå till steg 6. 
Verktyget (en webbapplikation) har utvecklats, med litteraturstudien presenterad i 
avsnittet om tidigare forskning, 2.2.1, som underlag. MoSCoW-metoden, som 
projekttriangeln visade vara lämplig, har använts i prioriteringssyfte.  
 
5) Försök med ny teknik/produkt. 
Ej aktuellt då den första iterationen resulterade i en tillfredställande lösning. 

6) Skapa en modell/simulering av den föreslagna tekniken/produkten. 
Ett diagram skapas enligt UML för att modellera verktygets struktur. Diagrammet 
presenteras i resultatkapitlet under 4.1. 
 
7) Vad medför, alltså vilka är konsekvenserna av, 
modellen/simuleringen i steg 6? 
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UML-diagrammet från steg 6, presenterat i avsnitt 4.1, agerar stöd under utveck-
lingen, specifikt för arkitektoniska frågor gällande övergripande design av verktyget. 

8) Testa tillämpningen av modellen/simuleringen. Om utfallet inte är 
tillfredställande gå till steg 9, annars gå till steg 10. 
Utifrån UML-diagrammet (se 4.1) utvecklas verktyget. Verktyget testas mot ett test-
API, vilket beskrivs i avsnitt 4.4. 

9) Identifiera och korrigera för brister i modellen/simuleringen. 
Inte aktuellt då verktyget genererade tillfredställande resultat när det kördes mot 
test-API:et.  

10) Utvärdera hur resultatet i förhållande till befintlig kunskap och 
praxis, samt identifiera nya problemområden för fortsatt forskning. 
Likt programmet diff av Hunt, J. W. och McIlroy, M. D. [6] identifierar verktyget 
skillnaden mellan två dokument. Den stora skillnaden mellan lösningarna ligger i 
vad som anses vara skillnaden mellan dokumenten. I diff:s fall anses skillnaden vara 
det minsta möjliga antalet ändringar för att återskapa det ena dokumentet från det 
andra. Verktyget har fyra olika sätt att avgöra skillnaden, till exempel genom att 
jämföra JSON-strukturen och identifiera borttagna samt tillagda nycklar. 

Problemområden där fortsatt forskning kan vara aktuell har identifierats och 
redovisas i avsnitt 5.3. 

 Projekttriangeln 
Med projekttriangeln, beskriven i 2.1.2, som utgångspunkt är två av de tre faktorerna 
fasta. Kostnaden och tiden är inte rörliga. Den enda möjligheten att justera projektet 
och samtidigt bibehålla en tillfredställande kvalitet är att begränsa omfattningen. 

 MoSCoW-metoden 
Med insikten från föregående avsnitt, 3.1.2, är projektet vidare planerat enligt 
MoSCoW-metoden, beskriven i 2.1.3, vilken låter projektets omfattning variera på 
ett kontrollerat sätt. Nedan redovisas arbetets MoSCoW-prioriteringar. 

• Must have 
o Ett webbaserat användargränsnitt 
o Ett fungerande exempel av import-plugin 
o Jämförelse-plugin för JSON-dokument med avseende på volym 
o Jämförelse-plugin för JSON-dokument med avseende på struktur 
o Jämförelse-plugin för JSON-dokument med avseende på innehåll 
o Jämförelse-plugin för JSON-dokument med avseende på semantik 

• Should have 
o Jämförelse-plugin för HTTP-rubriker 

• Could have 
o Import-plugin för verkliga webbservrar, till exempel nginx och Apache 

• Won’t have 
o Autentisering och behörighetshantering via ett användarsystem 
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3.2  Teknikmetoder 

 Webbapplikation 
Webbapplikationens arkitektur bygger på programspråket PHP och 
databashanteraren MySQL. Denna miljö kan i sin tur köras på valfri plattform, 
exempelvis Linux eller Windows. Vidare är dessa teknologier dessutom i linje med 
delmålet från 1.4.2 – både PHP och MySQL är fria och öppna teknologier. 

 Projekthantering 
För att tillåta projekthantering i verktyget (se avsnitt 4.3.1) måste data struktureras 
på så sätt att det går att särskilja vilken data som tillhör vilket projekt. Databasen har 
modellerats enligt följande avseende projekthantering. 

• Ett projekt består av flera sessions. 
• En session består av flera requests. 
• En request har flera responses, av olika versioner. 

 

 

Figur 3.1: Relationen mellan projects, sessions, requests och responses 

När ett projekt skapats är det initialt tomt, det innehåller inga sessioner. 

 Import av loggar 
En log parser kännetecknas av interface \App\LogParser och syftar till att läsa in en 
loggfil för import (se 4.3.2). Vilken klass som helst som implementerar 
\App\LogParser kan användas som log parser. Detta uppfyller delmålet angående 
generell användning i 1.4.2. 

Den parser som implementerats i verktyget tolkar JSON-filer kodade som en array 
av objekt av det interna formatet specificerat i \App\HTTPRequest. Man kan säga 
att detta är en 1:1-parser. 

interface LogParser { 

    public function getName() : string; 

    public function parse(string $log) : array; 

} 
Figur 3.2: Det interface som implementeras av parsers  
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 Uppspelning av loggar 
Med en logg importerad är det möjligt att åter spela upp den mot godtycklig server. 
Innan uppspelningen kan ske måste viss konfiguration anges av användaren: 

• Base URL: till exempel ”http://127.0.0.1:5000” – adressen till den server 
uppspelningen önskas göras mot, inklusive port. 

• Version: till exempel ”version3” – för användarens referens, den version 
som loggen spelas upp emot. 

• Spoof Host header: till exempel “localhost” – om detta värde anges 
kommer HTTP header ”Host” bytas ut innan förfrågan skickas till servern. 

När konfigurationen är angiven kan uppspelningen starta. Varje request i vald 
session skickas i turordning mot vald server. Serverns responses sparas i databasen, 
kopplade till aktuell request och taggade med angiven version. Varje request kan 
endast ha ett response per version (se 3.2.2 för en detaljerad förklaring av dessa 
relationer). 

 Jämförelse av versioner 
När en request har minst två olika responses blir det möjligt att utföra en jämförelse 
(se 4.4), en så kallad diff. För att jämföra två olika responses skickas de till alla 
laddade comparators i turordning. 

En comparator, likt en parser, kännetecknas av ett interface. \App\Comparator im-
plementeras av alla comparators. 

interface Comparator { 

    public function getName() : string; 

    public function compare(HTTPResponse $a, 

                            HTTPResponse $b); 

    public function getTemplate() : string; 

} 
Figur 3.3: Det interface som implementeras av comparators 

En comparator består av två huvuddelar, dels funktionen som utför själva 
jämförelsen och dels ett template som används för att presentera resultatet av 
jämförelsen, diff:en, för användaren. 

Vad diff:en mellan två responses är avgörs enskilt av varje comparator. Det kan 
exempelvis vara en siffra, en array av strings, eller vilken komplex struktur som 
helst. Värdena null, 0 (noll) och [] (tom array) används för att indikera att två 
responses är likvärdiga. För att presentera diff:en för användaren kompileras 
aktuellt template till en vy i form av en Vue component, därefter matas diffen in i vyn 
där den blir läsbar och överskådligbar. 
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Fyra comparators har implementerats: 

Content-Length (jämförelse avseende storlek) 
Denna comparator är den enklaste av de som implementerats, och finns framför allt 
för att fungera som ett enkelt exempel. Den utför sin jämförelse genom att 
subtrahera HTTP header ”Content-Length” från request A med den samma från 
request B. Diffen av två requests anses alltså av denna comparator vara differensen 
mellan dessa två tal. 

public function compare(HTTPResponse $a, 

                        HTTPResponse $b) { 

    return $b->headers->{'Content-Length'} -  

                         $a->headers->{'Content-Length'}; 

} 
Figur 3.4: compare-funktionen i Content-Length 

Denna comparator presenterar sitt resultat i ett mycket enkelt template. 

public function getTemplate() : string { 

    return '<div>{{ diff }} byte(s)</div>'; 

} 
Figur 3.5: getTemplate-metoden i Content-Length 

JSON Keys (jämförelse avseende struktur) 
Denna comparator tolkar två requests som JSON och jämför deras struktur. J. W. 
Hunt och M. D. McIlroys rekommendation att ignorera nodordning i XML-diffing 
för mer träffsäkra resultat (se 2.2.1.2) har följts. Detta anser författaren vara 
motiverat av den stora likheten i hierarki mellan XML och JSON.  

Jämförelsen görs genom att ”platta till” nycklarna till endimensionella strings. 
Exempel: 

{ 

  ”a”: { 

    ”b”: [ 

      { 

        ”c”: 123 

      } 

    ] 

  } 

} 
Figur 3.6: En komplicerad JSON-struktur med nästlade objekt 

Nyckeln ”c” i JSON-objektet i figur 4.8 skulle ”plattas till” och skrivas som 
”$.a.b[0].c”. I detta format betecknas dokumentets rot med ett dollartecken. En 
objektnyckel betecknas med en punkt följd av nyckelns namn. Ett array-element 
betecknas med elementets index i hakparenteser. 
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Nu återstår en trivial diff av två listor med tillplattade nycklar. Användaren 
presenteras nya nycklar och borttagna nycklar. 

JSON Values (jämförelse avseende innehåll) 
Denna comparator lånar kod från JSON Keys. Till varje tillplattad nyckel lagras 
också tillhörande värde. Till exempel skulle JSON-objektet i figur 4.9 transformeras 
till JSON-objektet i figur 4.10. 

{ 

  "a": { 

    "b": { 

      "c": { 

        "x": 1, 

        "y": 2, 

        "z": 3 

      } 

    } 

  } 

} 
Figur 3.7: En komplicerad JSON-struktur 

{ 

  "$.a.b.c.x": 1, 

  "$.a.b.c.y": 2, 

  "$.a.b.c.z": 3 

} 
Figur 3.8: Tillplattad version av strukturen i figur 4.9 

Efter denna operation finns alltså två tillplattade, endimensionella objekt. Nu 
jämförs värdet på alla nycklar som finns i de båda objekten. För nycklar med två olika 
värden presenteras de två värdena för användaren. 

Semantics by Google (jämförelse avseende semantik) 
Denna comparator jämför värden bokstavligen olika, på semantik, i syfte att hitta 
data som är olika, men trots det har samma betydelse. Den bygger delvis på koden 
från comparator JSON Values, och Google utför de nödvändiga AI-beräkningarna i 
molnet i enlighet med avgränsningar (se 1.6). 

Alla värden som är exakt likadana hoppas över. Alla värden som innehåller mindre 
än 20 ord hoppas också över, på grund av en begränsning i Googles tjänst. 

Google klassificerar värdena efter en uppsättning fördefinierade kategorier som 
deras modell är tränad att upptäcka. Om denna klassificering skiljer sig för en nyckel 
presenteras denna skillnad för användaren. 
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4 Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet som bekräftar hypotesen i avsnitt 1.3 och 
besvarar uppdragsgivarens problemformulering i avsnitt 1.2, samt uppnår de mål 
som presenterats i avsnitt 1.4. Det övergripande huvudmålet, att ta fram en 
webbapplikation, har uppfyllts. Även delmålen presenterade i avsnitt 1.4.1 och 1.4.2 
har uppfyllts, exempelvis har verktyget byggts på fria och öppna teknologier. 
Resultatet behandlar dessutom etik och hållbarhetsaspekten från avsnitt 1.5. 

4.1 Sammanfattning av resultat 
Resultatet bekräftar hypotesen (se avsnitt 1.3), det vill säga att det är möjligt att 
genom en webbapplikation testa huruvida ett JSON-meddelande har ändrats 
avseende struktur, storlek, innehåll och semantik. Verktyget har genom 
tillfredställande resultat vid körning mot test-API:et (se avsnitt 4.4) visat sig kunna 
lösa Slagkryssaren AB:s problem med att automatiskt upptäcka kritiska JSON-
ändringar i webb-API:er. 

Under litteraturstudien hittades inget tidigare akademiskt arbete angående diffing 
av JSON-meddelanden. Ett framstående fritidsprojekt inom området är däremot 
jdd av Zack Grossbart [5]. Då projektets dokumentation är bristfällig används det 
inte för annat än inspiration. Däremot har tidigare arbete, framför allt inom diffing 
av XML, bidragit till arbetet. J. W. Hunt och M. D. McIlroys rapports [6] 
rekommendation angående nodordning har följts, och verktyget ignorerar således 
ordningen på nycklar vid jämförelse avseende struktur (se avsnitt 3.2.5). 

Som del av Bunges vetenskapliga metod (se 3.1.1) togs följande UML-diagram fram 
för att modellera verktygets struktur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1: UML-diagram av verktygets struktur  
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4.2 Resultat av verktygets funktion 
Ett webbaserat gränssnitt (verktyget), har utvecklats i enlighet med MoSCoW-
prioriteringarna från avsnitt 3.1.3. Verktyget har tre huvudsakliga funktioner. 

1. Importera serverloggar. Användaren laddar upp loggfiler innehållande 
webbförfrågningar. Loggfilen tolkas och lagras i databasen. 

2. Spela upp förfrågningar. Användaren väljer bland importerade 
förfrågningar och spelar upp dem mot en vald server. Svaren lagras i 
databasen. 

3. Jämför versioner. Användaren väljer en webbförfrågan som gjorts mot två 
API-versioner och presenteras en jämförelse av de två svaren. 

Import av serverloggar och lösningar för att utföra tidigare beskrivna jämförelser (se 
3.2.5) har implementerats i form av ett plugin-system. Exempelvis kan ett import-
plugin tolka loggar från webbservern Apache, och ett annat import-plugin kan tolka 
loggar från webbservern Nginx. 

Ett jämförelse-plugin kan jämföra JSON-meddelanden med avseende på storlek, 
och ett annat kan jämföra JSON-meddelanden med avseende på struktur. 

Tack vare att ett plugin-system används kan verktyget hållas mycket avgränsat utan 
att riskera användbarhet eller allmänintresse. Detta genom att tillåta enkel 
expansion i framtiden. 

4.3 Verktyget  
Verktyget hanterar användarens projekt, spelar in och spelar upp loggar, samt utför 
versionsjämförelser. Verktyget finns tillgängligt på KTH:s git-tjänst: https://gits-
15.sys.kth.se/benter/traffic-replayer 

Grafiskt består verktyget av två delar. En övre navigationsmeny som låter 
användaren växla mellan projekt, och en nedre vy som visar det valda projektet. Se 
figur 4.2. 

 Projekthantering i verktyget 
Användaren har möjlighet att skapa projekt i verktyget. Ett projekt är en namngiven 
samling sessions, där varje session består av en grupp inspelade requests. Varje 
request kan ha noll eller flera tillhörande responses, taggade med olika versioner. 

 

 

 

 

Figur 4.2: Ett projekt döpt ”Test Project” visas i verktyget 

https://gits-15.sys.kth.se/benter/traffic-replayer
https://gits-15.sys.kth.se/benter/traffic-replayer
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Se 3.2.2 för en formell beskrivning av hur funktionaliteten för projekthantering har 
uppnåtts datamässigt. 

 Import av loggar 
Med ett valt projekt kan användaren ladda upp en serverlogg. En serverlogg är en fil, 
ofta i textformat. Utöver själva loggfilen måste användaren specificera vilken parser 
som ska användas för att tolka loggfilen. Parserns resultat lagras i databasen 
grupperade i en session som skapas i och med uppladdningen. Se 3.2.3 för tekniska 
detaljer. 

 Uppspelning av loggar 
 

 

 

 

 

Figur 4.3: Listan av inspelade loggar, innehållande en logg, vilken har inspelade responses för tre olika versioner 

 

4.4 Tester av verktyget 
För att testa verktyget har ett test-API tagits fram. API:et har en enda endpoint, 
/animals.json, och tre olika versioner, v1, v2 och v3. 

[ 

    { 

        "name": "Dog", 

        "colors": ["black", "white", "[...]"] 

        "averageLifespan": 11.5, 

        "description": "The domestic dog [...]" 

    }, 

    { 

        "name": "Elephant", 

        "colors": ["gray"], 

        "averageLifespan": 60, 

        "description": "Elephants are [...]" 

    } 

] 
Figur 4.4: Ett exempel på /animals.json från en av test-API:ets versioner 

Fullständiga versioner av test-API:et finns bifogade, se bilaga A.  
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Figur 4.5: Testkörning av verktyget mot version 2 och version 3 av test-API:et 

Som indikerat i figur 4.5 har svaret krympt med 255 bytes mellan versionerna. Två 
nycklar har tillkommit, och ett av värdena har ändrats. Notera att trots den 
bokstavliga skillnaden i beskrivningen av hundar, indikerar plugin:et Semantics by 
Google ”ingen skillnad”. Detta beror på att texterna har samma semantiska 
betydelse.
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4.5 Ekonomi 
För att driftsätta verktyget krävs två huvudsakliga komponenter: 

• En PHP-miljö 
• En MySQL-databas 

Nedan följer en kalkyl av kostnader avseende driftsättande i molnet, hos den 
branschledande leverantören av molntjänster, Amazon. [12] [13] 

PHP-miljö: ”EC2 t3.micro” – virtuell server med två processorkärnor och 1 GiB 
minne. 0,012 USD / timme. 

MySQL-databas: ”RDS db.tr.micro” – MySQL-server hanterad till fullo av 
Amazon. 0,02 USD / timme. 

Totalt: 0,032 USD / timme, ca 23 USD / månad. Detta motsvarar cirka 220 kr / 
månad i skrivande stund. 

Att beräkna den ekonomiska vinningen av verktyget är mer komplicerat. För att göra 
det, och därmed uppfylla delmålet i 1.4.3, väljer författaren att upprätta en kalkyl av 
typen ROI. 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 − 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡
 

Figur 4.6: ROI-formeln 

Se ROI-formeln i figur 4.6 eller läs mer om ROI i avsnitt 2.3.1. I detta fall är current 
value of investment, nuvarande värde på investeringen, den totala kostnad det skulle 
innebära att utföra verktygets arbetsuppgift manuellt under ett års tid. Denna 
summa anses alltså vara värdet av investeringen. Cost of investment är kostnaden 
det innebär att implementera och börja använda verktyget under samma 
ettårsperiod. 

Kostnaderna verktyget innebär (cost of investment) är relativt statiska och lätta att 
förutsäga. Det samma gäller inte kostnaderna för det manuella arbetet som verktyget 
automatiserar (current value of investment). Dessa kostnader kan variera på grund 
av en mängd olika anledningar som gör det svårt att svara med en summa på ett 
meningsfullt sätt. 

Istället är kalkylen utvecklad i ett interaktivt Excel-kalkylark där en mängd 
parametrar används för att ta fram en ungefärlig kostnadsbild som till sist matas in 
i ROI-formeln. Parametrar som ingår i kalkylen specificeras i följande tabell, se figur 
4.7. Den fullständiga kalkylen finns bifogad, se bilaga B, och den bakomliggande, 
interaktiva Excel-filen finns också inkluderad i projektet på KTH:s git-tjänst. 
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Parameter Förtydligande 

Snittmånadslön Snittmånadslön för manuellt 
utförande av verktygets uppgift 

Sociala avgifter % Sociala avgifter i procent kopplade till 
månadslönen 

Antal endpoints Det antal endpoints som utgör API:et 

Antal kodrevisioner 
i endpoints 

Antal gånger API:ets bakomliggande 
kod revideras, per månad. 

Tid konsumerad per 
endpoint (minuter) 

Den tid det tar att manuellt 
kontrollera en enstaka endpoint. 

Driftkostnad verktyg 
per månad 

Den månadskostnad som drift av 
verktyget innebär. 

Tid konsumerad 
uppstart (timmar) 

Den tid det tar att utföra den initiala 
installationen av verktyget. 

Tabell 4.1: ROI-parametrar 
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Det är tänkt att ett företag som är intresserat av verktyget ska ha möjlighet att mata 
in sina egna uppgifter och på så sätt anpassa kalkylen efter sin situation. För att ge 
läsaren en generell uppfattning har olika snittvärden och uppskattningar samlats in 
och matats in i ROI-kalkylen. Värdena som användes specificeras i tabellen nedan. 

Parameter Exempel- 
värde 

Källa 

Snittmånadslön 44 200 kr Snittmånadslön för 
systemutvecklare i 
Sverige, enligt SCB 
[14] 

Sociala avgifter % 31,42% Normal avgift, 
enligt Skatteverket [15] 

Antal endpoints 15 st Slagkryssaren AB* 

Antal kodrevisioner i 
endpoints 

20 st Slagkryssaren AB* 

Tid konsumerad per 
endpoint (minuter) 

2,5 minuter Slagkryssaren AB* 

Driftkostnad verktyg 
per månad 

220 kr Se avsnitt 4.5 

Tid konsumerad 
uppstart (timmar) 

2 timmar Slagkryssaren AB* 

Tabell 4.2: Exempelvärden, ROI-parametrar 

* Uppskattningar av Slagkryssaren AB gällande ett av deras egna API:er. 

Dessa exempelvärden inmatade i ROI-kalkylen ger följande sammanfattning: 

Genom implementering av verktyget kommer detta exempelfall 
att generera en kostnadsbesparing på 94% det första året. Det 
innebär en besparing på 51 091 kr, motsvarande 150 
arbetstimmar. Denna kalkyl grundar sig utifrån en månadslön 
för heltidsarbete (160 timmar per månad) på 44 200 kr samt en 
uppstartskostnad på totalt 726 kr. 

För att förtydliga – besparingen på 94% är ROI-formelns resulterande värde. Det är 
alltså den andel utav dagens kostnader direkt relaterade till upptäckt av kritiska 
JSON-ändringar i webb-api:er som kan sparas in. Se bilaga B för den fullständiga 
kalkylen. 
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4.6 Etik och hållbarhet 
Verktyget lagrar godtycklig data som potentiellt kan bestå av personlig och känslig 
information. På grund av detta tas initiativ för att skydda informationen från 
obehörig åtkomst. Detta i enlighet med avsnitt 1.5. Databasen som lagrar 
informationen är lösenordskyddad, och känsliga filer ligger utanför webbserverns 
rot-mapp vilket gör dem onåbara. 

Det finns också en funktion i verktyget där användaren påminns om det faktum att 
all data som spelas in kopieras inom verktyget, och att användaren bör överväga hur 
känslig informationen är innan den importeras. 

Projektets digitala natur minimerar dess miljöpåverkan som därför försummas. 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel presenteras en analys och utvärdering av hur resultatet i kapitel 4 
utföll i relation till målen presenterade i avsnitt 1.4. Här diskuteras också hur 
projektets valda metoder i kapitel 3 har lett fram till att hypotesen nedan bekräftats.  

En lösning på problemet angående kritiska JSON-ändringar i 
webb-API:er skulle kunna vara att utveckla en webbapplikation, 
ett verktyg, som testar om ett webb-API:s JSON-meddelanden 
ändras över tid avseende struktur, storlek, innehåll och semantik. 
Hypotesen. Se 1.3. 

5.1 Resultatanalys 
Hypotesen, som bekräftats i denna rapport, visar att det är möjligt att genom en 
webbapplikation testa huruvida ett JSON-meddelande har ändrats avseende 
struktur, storlek, innehåll och semantik. Verktyget har genom tillfredställande 
resultat vid körning mot test-API:et (se avsnitt 4.4) visat sig kunna lösa 
Slagkryssaren AB:s problem (se avsnitt 1.2). Arbetets vetenskapliga värde har 
säkerställts genom att hålla verktyget generellt, modulärt och därmed öppet för 
expansion enligt avsnitt 4.2. 

5.2 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras val och resultat av metoder (se avsnitt 5.2.1), vald teknisk 
lösning (se avsnitt 3.2.3 och 3.2.5), samt etik och hållbarhet. 

 Metoddiskussion 
Utvecklingsarbetet har utförts hos företaget Slagkryssaren AB, som identifierat ovan 
nämnt problem med att det inte finns en lösning för att automatisera detektering av 
kritiska JSON-ändringar i webb-API:er. Genom att välja metoden kvalitativ 
fallstudie kunde regelbundna samtal föras med en part, som har uttalat behov, under 
utvecklingens gång. Detta visade sig vara framgångsrikt. 

Att använda sig av metoden fallstudie rekommenderas för framtida 
programmeringsorienterade examensarbeten, då det visade sig vara mycket 
värdefullt att arbeta nära en verksamhet där problemet uppmärksammats. 
Arbetssättet är verklighetsförankrat, det är lätt att resonera och det går snabbt att få 
svar på frågor som dyker upp under utvecklingens gång. 

Initialt användes projekttriangeln för att identifiera en lämplig projektmetod, vilket 
resulterade i användandet av MoSCoW-metoden. I och med att MoSCoW-metoden 
ledde till att projektet lyckades, anses projekttriangeln ha varit ett bra metodval. 

MoSCoW-metoden och prioriteringarna som gjordes tidigt i projektet ligger till 
grund för att verktyget nu är färdigställt och användbart. Kategorierna must have 
och should have är slutförda. Kategorin could have påbörjades inte på grund av 
tidsskäl, vilket MoSCoW-metoden tillåter. 
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 Teknikdiskussion 
Valet av PHP som programspråk och MySQL som databas visade sig vara tillräckliga 
för syftet att utveckla en webbapplikation som upptäcker ändringar i JSON-
meddelanden avseende storlek, innehåll, struktur och semantik. Teknikvalet 
uppfyller dessutom delmålet i 1.4.2 angående användning av fria och öppna 
teknologier. 

Datamodellen för projekthantering, presenterad i 3.2.2, lyckas med att separera data 
på projektnivå, vilket var ett krav för att tillåta projekthantering. 

Import av loggar (se avsnitt 3.2.3) och jämförelse av versioner (se avsnitt 3.2.5) 
implementeras via interfaces. Detta utgör det plugin-system, presenterat i avsnitt 
4.2, som låter kod enkelt bytas ut och läggas till på ett enhetligt sätt, där varje plugin 
är oberoende. Detta uppfyller delmålet enligt avsnitt 1.4.1, att verktyget ska 
förberedas för generell användning och därigenom öka arbetets allmännytta. 

Funktionaliteten för uppspelning av loggar tillåter konfiguration av användaren 
inför varje körning. Detta innebär till exempel att varje körning inte nödvändigtvis 
måste köras mot samma server, vilket också bidrar till att öka verktygets generella 
egenskaper och allmännytta. 

Vid jämförelse av JSON med avseende struktur (se 3.2.5, JSON Keys) fanns ett val 
att göra. Att följa J. W. Hunt och M. D. McIlroy rekommendation att ignorera 
nodordning [6], eller att gå den motsatta vägen och ta hänsyn till nodordning. Som 
nämnt i avsnitt 3.2.5 gjordes valet att följa rekommendationen som enligt författarna 
av diff ska ge mer träffsäkra resultat. 

 Ekonomidiskussion 
Genom att använda öppna och fria teknologier enligt diskussion ovan, avsnitt 5.2.2, 
har driftkostnader, enligt huvudmålet i avsnitt 1.4, hållits nere. 

Delmålet att utreda eventuell vinning av implementering av verktyget, se avsnitt 
1.4.3, har uppnåtts genom framtagande av en kalkyl av typen ROI (se bilaga B). 
Denna typ av kalkyl möjliggjorde nödvändiga beräkningar trots flera variabla 
värden. Värdena är variabla på grund av bland annat olika omfattning av API:er, och 
olika lönesättning hos användande företag. 

Kalkylen har, som specificerat i delmålet i avsnitt 1.4.3, gett svar på frågan avseende 
ekonomiska besparingar i konkreta siffror. Detta gjordes genom att fylla i ROI-
kalkylen med snitt- och exempelvärden, se avsnitt 4.5. 

Hur träffsäker kalkylen är beror i stor utsträckning på kvaliteten av de värden som 
matas in. En annan faktor som ger variation i träffsäkerheten är huruvida det 
manuella arbete som verktyget ersätter faktiskt utförs i dagsläget. Om det slarvas 
med utförandet av detta arbete medför det inte de kostnader som kalkylen 
förutsätter, vilken då överskattar besparingarna verktyget skulle innebära.  
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 Validitet 

5.2.4.1 Projektmetod 
MoSCoW-metoden valdes efter analys av projekttriangeln då den bryter ner 
projektet i olikas delar som sedan prioriteras. Omfattningen av utvecklingen tillåts 
variera på ett kontrollerat sätt, vilket i ett tidsbegränsat examensarbete är 
nödvändigt. Denna kontrollerade variation av omfattningen ledde till ett 
tillfredställande resultat inom angivna tidsramar. 

5.2.4.2 Undersökningsmetod 
Undersökningsmetoden, kvalitativ fallstudie, visade sig vara lämpligt i arbetet med 
att utveckla en lösning för att automatisera detektering av kritiska ändringar i JSON-
meddelanden. Det visade sig vara mycket värdefullt att arbeta nära en verksamhet 
där problemet uppmärksammats. Arbetssättet är verklighetsförankrat, det är lätt att 
resonera och det går snabbt att få svar på frågor som dyker upp under utvecklingens 
gång. 

5.2.4.3 Teknisk metod 
Verktyget bygger på programspråket PHP och databashanteraren MySQL. Verktyget 
fungerar tillfredställande i denna miljö. Dessutom uppnås arbetets sekundära mål i 
och med att ingen av teknikerna medför licenskostnader. 

 Reliabilitet 

5.2.5.1 Projektmetod 
Då projektet är färdigställt inom utsatt tid och resultatet är tillfredställande så görs 
bedömningen att projektmetoden MoSCoW, motiverad av projekttriangeln, är en 
tillförlitlig metod. 

5.2.5.2 Undersökningsmetod 
Undersökningsmetoden, kvalitativ fallstudie, visade sig vara lämplig i arbetet med 
att utveckla en lösning för att automatisera detektering av kritiska ändringar i JSON-
meddelanden. Det visade sig vara mycket värdefullt att arbeta nära en verksamhet 
där problemet uppmärksammats. Arbetssättet är verklighetsförankrat, det är lätt att 
resonera och det går snabbt att få svar på frågor som dyker upp under utvecklingens 
gång. Eftersom utvecklingen av verktyget skedde inom utsatt tid och fungerar 
tillfredställande bedöms fallstudie i detta arbete ha varit en tillförlitlig metod. 

5.2.5.3 Teknisk metod 
I och med att resultatet är tillfredställande, samt att PHP och MySQL uppfyller målet 
att hålla kostnader i form av licensavgifter ner, bedöms teknikvalet tillförlitligt. 
Teknikvalet har inte inneburit något hinder under utvecklingen, utan däremot 
fungerat väl. 

 Etik- och Hållbarhetsdiskussion 
Verktyget lagrar godtyckliga data som potentiellt kan bestå av personlig och känslig 
information. 
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På grund av detta har initiativ tagits för att skydda informationen från obehörig 
åtkomst. Det finns en funktion där verktygets användare påminns om det faktum att 
all data som spelas in kopieras inom verktyget, och att användaren bör överväga hur 
känslig informationen är innan den importeras. Se avsnitt 4.6. 

Projektets digitala natur minimerar dess miljöpåverkan vilket gör en 
hållbarhetsdiskussion irrelevant. 

 Resultatdiskussion 
Resultatet av utvecklingen för att automatisera upptäckande av kritiska ändringar i 
JSON-meddelanden anses vara tillfredställande, se avsnitt 4.4. 

Verktyget upptäcker förändringar avseende storlek, innehåll, struktur och semantik 
i JSON-meddelanden, och presenterar dessa överskådligt för användaren. 

En utvecklingspotential i verktyget är att låta användaren välja vilka sorters 
ändringar som ska rapporteras. Eftersom innebörden av en kritisk ändring varierar 
från API till API, kan verktyget inte automatiskt urskilja kritiska ändringar från 
övriga, ej kritiska, ändringar. Utvecklingen kan ske genom att låta användaren 
bestämma vilka plugins som ska användas för jämförelse. 

En iakttagelse av Slagkryssaren AB är att verktyget, utan vidareutveckling, inte kan 
användas mot autentiserade API:er, alltså API:er som kräver användarinloggning. 
Anledningen till detta är det sätt som denna typ av autentisering ofta sker på, även i 
Slagkryssaren AB:s egna projekt. De så kallade tokens, som verifierar att en 
användare loggat in, har ett utgångsdatum. Innebörden är att en förfrågan som 
tidigare varit autentiserad med tiden kan bli ogiltig, och inte fungera när den väljs 
för att starta en replay. 

Vidare uppstår även problem när applikationen används mot så kallade stateful 
applikationer. Att en applikation är stateful innebär att den lagrar data som kan 
modifieras över tid, och därmed ändra sina API-svar. Detta problem löses i nuläget 
helt genom att användaren av verktyget förväntas återställa den lagrade datan innan 
en replay startas. 

5.3 Förslag till fortsatt arbete och forskning 
Två huvudsakliga utvecklingsområden lyfts i kapitel 5 är autentiserade API:er och så 
kallade stateful applikationer. Fokus bedöms behöva läggas på API:erna som 
verktyget används mot, och inte på verktyget. Förklaringen kring detta resonemang 
är att verktyget inte har direkt kontroll av applikationen som API:et gränsar till. 

Vidare kan ytterligare steg i automatiseringen tas. Till exempel skulle replays kunna 
köras automatiskt som en del i CI/CD pipelines. Detta för att uppmuntra denna typ 
av testning som ett komplement till unit testing, som i dagsläget är en viktig del av 
CI/CD. 
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5.4 Arbetets nytta, bidrag till utveckling 
Arbetet har genom vetenskapliga metoder (se kapitel 3) utvecklat ett tillvägagångsätt 
för att upptäcka kritiska ändringar i JSON-meddelanden avseende storlek, innehåll, 
struktur och semantik. 

Detta arbete har bidragit med tillvägagångsätt för att jämföra JSON-meddelanden, 
ett område som enligt författarens litteraturstudie saknar tidigare akademiskt 
arbete. 
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6 Slutsatser 

Ett verktyg, i form av en webbapplikation, för att jämföra JSON-meddelanden 
avseende storlek, innehåll, struktur och semantik har tagits fram. Verktyget 
möjliggör automatiserad testning av API:er som använder JSON som 
datautbytesformat i syfte att upptäcka kritiska ändringar mellan versioner. Fria och 
öppna teknologier har använts, och delar av verktyget har utvecklats i plugin-form. 
Detta undviker licenskostnader, och förenklar vidareutveckling och modifiering av 
verktyget. 

Verktyget har testats mot ett test-API som tagits fram just i det syftet. Testresultaten 
är tillfredställande då de upptäcker de kritiska ändringar som introducerats mellan 
versioner i test-API:et. Därmed är hypotesen, se nedan, bekräftad. 

En lösning på problemet angående kritiska JSON-ändringar i 
webb-API:er skulle kunna vara att utveckla en webbapplikation, 
ett verktyg, som testar om ett webb-API:s JSON-meddelanden 
ändras över tid avseende struktur, storlek, innehåll och semantik. 
Hypotesen. Se 1.3. 

6.1 Rekommendationer 
Vidare utveckling rekommenderas i området autentiserade API:er, då verktyget som 
presenteras i rapporten inte hanterar denna typ av API. 

En annan begränsning i verktyget är att ett API, med en bakomliggande applikation 
som är stateful, förväntas återställas till ett standardiserat tillstånd inför varje 
körning. Slagkryssaren AB:s uppfattning är att detta problem är omöjligt att lösa 
externt inom verktygets ramar, och att lösningen istället måste ske inom API:et som 
man testar mot. 
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8 Bilaga A: Test-API 

[ 

  { 

    "name": "Dog", 

    "colors": [ 

      "black", 

      "white", 

      "yellow", 

      "gray", 

      "brown" 

    ], 

    "averageLifespan": 11.5, 

    "description": "A tractor is an engineering vehicle specifically de-

signed to deliver a high tractive effort (or torque) at slow speeds, for 

the purposes of hauling a trailer or machinery used in agriculture or 

construction. Most commonly, the term is used to describe a farm vehicle 

that provides the power and traction to mechanize agricultural tasks, es-

pecially (and originally) tillage, but nowadays a great variety of tasks. 

Agricultural implements may be towed behind or mounted on the tractor, 

and the tractor may also provide a source of power if the implement is 

mechanised." 

  }, 

  { 

    "name": "Elephant", 

    "colors": [ 

      "gray" 

    ], 

    "averageLifespan": 60, 

    "description": "Elephants are large mammals of the family Elephanti-

dae in the order Proboscidea. Three species are currently recognised: the 

African bush elephant (Loxodonta africana), the African forest elephant 

(L. cyclotis), and the Asian elephant (Elephas maximus). Elephants are 

scattered throughout sub-Saharan Africa, South Asia, and Southeast Asia. 

Elephantidae is the only surviving family of the order Proboscidea; 

other, now extinct, members of the order include deinotheres, gompho-

theres, mastodons, anancids and stegodontids; Elephantidae itself also 

contains several now extinct groups, such as the mammoths and straight-

tusked elephants." 

  } 

] 
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[ 

  { 

    "name": "Dog", 

    "colors": [ 

      "black", 

      "white", 

      "yellow", 

      "gray", 

      "brown" 

    ], 

    "averageLifespan": 11.5, 

    "description": "The domestic dog (Canis lupus familiaris when consid-

ered a subspecies of the wolf or Canis familiaris when considered a dis-

tinct species) is a member of the genus Canis (canines), which forms part 

of the wolf-like canids, and is the most widely abundant terrestrial car-

nivore. The dog and the extant gray wolf are sister taxa as modern wolves 

are not closely related to the wolves that were first domesticated, which 

implies that the direct ancestor of the dog is extinct. The dog was the 

first species to be domesticated and has been selectively bred over mil-

lennia for various behaviors, sensory capabilities, and physical attrib-

utes." 

  }, 

  { 

    "name": "Elephant", 

    "colors": [ 

      "gray" 

    ], 

    "averageLifespan": 60, 

    "description": "Elephants are large mammals of the family Elephanti-

dae in the order Proboscidea. Three species are currently recognised: the 

African bush elephant (Loxodonta africana), the African forest elephant 

(L. cyclotis), and the Asian elephant (Elephas maximus). Elephants are 

scattered throughout sub-Saharan Africa, South Asia, and Southeast Asia. 

Elephantidae is the only surviving family of the order Proboscidea; 

other, now extinct, members of the order include deinotheres, gompho-

theres, mastodons, anancids and stegodontids; Elephantidae itself also 

contains several now extinct groups, such as the mammoths and straight-

tusked elephants." 

  } 

] 

 

Version 2 

  



 
 
 
 

49  |  BILAGA A: TEST-API 

[ 

  { 

    "name": "Dog", 

    "colors": [ 

      "black", 

      "white", 

      "yellow", 

      "gray", 

      "brown", 

      "orange" 

    ], 

    "averageLifespan": 11.5, 

    "suitableAsPet": true, 

    "description": "Dogs are mammals that belong to the family Canidae, 

such as wolves, foxes and coyotes. Usually, the term dog is used to mean 

the domestic dog (Canis familiaris), which is believed to be descended 

from a wolf-like ancestor. (Some scientists maintain that the domestic 

dog is a subspecies of wolf, Canis lupus familiaris.)" 

  }, 

  { 

    "name": "Elephant", 

    "colors": [ 

      "gray" 

    ], 

    "averageLifespan": 60, 

    "suitableAsPet": false, 

    "description": "Elephants are large mammals of the family Elephanti-

dae in the order Proboscidea. Three species are currently recognised: the 

African bush elephant (Loxodonta africana), the African forest elephant 

(L. cyclotis), and the Asian elephant (Elephas maximus). Elephants are 

scattered throughout sub-Saharan Africa, South Asia, and Southeast Asia. 

Elephantidae is the only surviving family of the order Proboscidea; 

other, now extinct, members of the order include deinotheres, gompho-

theres, mastodons, anancids and stegodontids; Elephantidae itself also 

contains several now extinct groups, such as the mammoths and straight-

tusked elephants." 

  } 

] 
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9 Bilaga B: Kalkyl - ROI (return on investment) 
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