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Sammanfattning 
 

Det har länge funnits en efterfrågan att identifiera och spåra användare på internet. En 

av de första teknikerna för detta och den mest använda är cookies.  Men användare 

kan begränsa cookies användbarhet och gör så mer och mer. Så device fingerprinting 

är en teknik som blivit allt mer populär. Den är för användaren mycket svårare t.o.m. i 

vissa fall omöjlig att förhindra och handlar om att samla in tillräckligt mycket 

information om användarsession för att skapa en unik profil av denna. I detta arbete så 

har det utvärderats om det går att avgöra ifall en användares User Agent-sträng är 

sanningsenlig eller fabricerad genom att utföra conformance test på HTML5. Denna 

fråga har besvarats genom att en artefakt har skapats och sedan har den utvärderats 

via ett experiment. Experimentets resultat får ses som överlag positiva till att det går 

att avgöra om User Agent-strängen är korrekt eller inte. 

Nyckelord: device fingerprinting, conformance test, HTML5 
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1 Introduktion 

 
Arbetet behandlar ämnet device fingerprinting, vilket är ett begrepp som skulle kunna 

beskrivas som samlandet av information om en maskinvaruenhet i syftet för att identifiera 

den. Detta görs genom att identifiera så många parametrar som möjligt från en användares 

webbläsare, för att skapa en unik profil av denna. En metod för att få fram tillräckligt med 

parametrar är att se hur väl funktioner i webbläsarna överensstämmer med en standard. 

Detta kallas för conformance test. 

En viktig aktivitet i device fingerprinting är att säkerhetsställa att en användares User Agent 

String inte är fabricerad. User Agent-strängen är en textsträng som webbläsaren skickar till 

webbservern där den anger vilken webbläsare den är, och oftast även vilket operativsystem 

den opererar på. Men användaren kan alltså ange vad den vill i User Agent-strängen och 

således påstå att den använder sig av en annan webbläsare än vad den i verkligheten 

använder. 

Inspirationen för arbetet kommer ifrån ett arbete gjort av Mulazzani, Huber, Leithner, et al. 

(2013) där de använder sig av conformance test på javascriptmotorn av de olika 

webbläsarna. De föreslår i sitt stycke om framtida forskning att conformance testning skulle 

kunna göras på andra icke enhetliga funktioner i webbläsarna liksom tolkningen av HTML5 

eller CSS3. 

Så arbetet undersöker om det går att identifiera en användares webbläsare genom att utföra 

conformance test på dess HTML5-funktioner, och på så vis kunna utgöra om användarens 

User Agent-sträng är fabricerad eller inte. Så genom att skapa en implementation i 

Javascript så har arbetet försökt besvara denna fråga. 

Implementationen består i grunden av ett logiskt beslutsträd där den, beroende på vad 

användaren påstår sig att använda för webbläsare i sin User Agent-sträng, kommer ta olika 

vägar ner genom trädet för att se om det som anges i User Agent-strängen är korrekt eller 

inte. Beslutsträdet är uppbyggd av flertalet olika testfunktioner som fungerar som 

conformance test, där de testar webbläsarens uppfyllande av HTML5-standarden. Förutom 

testfunktionerna så består implementationen av två stycken huvudfunktioner. Den första är 

checkUserAgent() som har syftet att analysera användarens User Agent-sträng och returnera 

en sträng där den anger vilken webbläsare, samt version av denna, som användaren påstår 

sig använda. Den andra huvudfunktionen är validateUserAgent(). I denna funktion återfinns 

det beslutsträd som är själva hjärtat av implementationen. Det denna funktion gör är att den 

testar om den webbläsarversion som checkUserAgent() anger är korrekt eller inte. Det kan 

ses ifall användarens webbläsare återger ett resultat som avviker ifrån det förväntade 

resultatet under dess väg ner genom beslutsträdet. Om webbläsarens resultat skiljer sig ifrån 

dess förväntade resultat så kommer validateUserAgent() returnera det booleska värdet false, 

och ifall det stämmer överens med det förväntade resultatet så returnerar den true. 
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2 Bakgrund 

Att kunna identifiera och spåra användare på webbplatser har det alltid funnits en 

efterfrågan av. Detta på grund av flera olika anledningar. Vissa är för att förbättra 

användarupplevelsen, medan andra är för att i hemlighet spåra användarens vanor och 

intressen. (Nikiforakis, Kapravelos, Joosen, et al., 2014) 

Den första metoden som användes för att spåra användare på webbsidor var genom cookies. 

Cookies är textfiler som sparas lokalt på användarens maskin, som servern sedan kan läsa av 

vid senare besök (Nikiforakis, Kapravelos, Joosen, et al., 2013). Det har dock bland 

användarna skett en ökad medvetenhet om att cookies ofta används för att göra intrång på 

deras integritet, och många blockerar eller begränsar dem i olika grader (Eckersley, 2010). 

Detta har lett till att de aktörer på webben som är intresserade att spåra användare måste 

använda en ny spårbarhetsmetod som användarna inte kan begränsa lika enkelt som cookies 

(Nikiforakis, Kapravelos, Joosen, et al., 2014). Denna nya metod kallas device fingerprinting 

eller förkortat endast fingerprinting. Fingerprinting går ut på att samla ihop information 

från tillräckligt många olika parametrar om användarsessionen för att kunna identifiera 

denna session som unik (Nikiforakis, Kapravelos, Joosen, et al., 2014). I insamlingen av 

dessa olika parametrar om sessionen används flera olika medium som HTTP headers, 

Javascript, Adobe Flash, Java, m.fl. (Nikiforakis, Kapravelos, Joosen, et al., 2014). Exempel 

på de olika parametrarna som används enligt Eckersley (2010) är webbläsarversion, 

operativsystem, accept headers, såvida cookies är tillåtet, skärmupplösning, tidszon, 

installerade plugins, tillgängliga teckensnitt. Nikiforakis, Kapravelos, Joosen, et al. (2014) 

nämner även parametrar som IP-adress, proxy detektering, och drivrutiner. 

Många av dessa parametrar kan endast insamlas om användaren har installerat 

tredjepartsplugins i likhet med Adobe Flash eller Java. Vilket kan komma att innebära ett 

problem för framtida fingerprinting då varken iOS (Godwin-Jones, 2011) eller Android 

(Ryck, Desmet, Piessens, et al., 2014) har stöd för Flash, och att HTML5-tekniker troligtvis 

kommer minska behovet av Flash hos desktopanvändare. Utan Flash så används i många fall 

endast User Agent string, vilket är en HTTP-header, för att ta reda på användarens 

webbläsarversion samt operativsystem. Denna är dock inte tillförlitlig då den kan fabriceras 

av användaren och således ange vad användaren vill att den ska ange. Men det finns tekniker 

som använder sig av webbläsarens javascriptmotor för att kontrollera om User Agent-

strängen är fabricerad eller ej. Detta är genomförbart eftersom endast 1 % av 

internetanvändarna har Javascript inaktiverat (Acar, Juarez, Nikiforakis, et al., 2013). Ett av 

de tillvägagångssätten för att använda sig av javascriptmotorn är att mäta hur snabbt den 

utför olika funktioner som Mowery, Bogenreif, Yilek, et al. gjorde 2011. Detta 

tillvägagångssätt har dock sina nackdelar som påverkan av yttre faktorer som kan störa 

hastighetsmätningen och således försämra träffsäkerheten i resultatet. En annan metod är 

conformance testing, vilket Mulazzani, Huber, Leithner, et al.  använde sig av i deras arbete 

2013. 

 

 

 



 3 

 

Figur 1 Ett exempel på hur en User Agent string kan se ut. 

I figur 1 så visas ett exempel på hur en User Agent string kan se ut. Den är uppdelad i olika 

sektioner som var och en ger information om olika saker om användarsessionen. Den första 

delen är där på grund av historiska anledningar där vissa webbplatser endast gjorde simpla 

matchningar efter en sträng för att leta igenom User Agent strängen (I forts. förkortat till 

UA-strängen) och dirigerade om alla de som inte använde sig av denna speciella browser. 

Därför har de flesta webbläsarna denna del i sin UA-sträng. (Mackey, Tulloch & Krishnan, 

2012) 

Den andra delen anger vilket operativsystem som används, i detta exempel så är det 

Windows 7, vilket i UA-strängen anges som Windows NT 6.1. Nästföljande stycke är en 

benämning som visar att det är ett 32-bitars program som körs på ett 64-bitars 

operativsystem (WOW64 står för Windows-On-Windows 64).  

Sektion nummer fyra är vilken renderingsmotor som används, i detta fall motorn WebKit 

version 537.36. Det nästföljande stycket handlar liksom det första stycket om att inte bli 

utelåst eller omdirigerad av webbplatser som endast söker efter fraserna ”KHTML” eller 

”Gecko”, vilka båda två också är renderingsmotorer. 

I det sista stycket anges den faktiska webbläsaren vilket i detta exempel är Chrome v.41. 

2.1 Conformance testing 

Conformance testing går ut på att avgöra ifall ett testfall uppfyller de krav som ställs i dess 

specifikation (Antonia Bertolino, 2005). Denna specifikation kan vara en standard eller 

annan liknande måttstock. 

Säg till exempel att man utför ett conformance test på skåpbilar utefter en viss standard som 

gäller just denna typ av fordon. Ett av kraven är ljudet från signalhornet ska uppnå en viss 

decibel. Du kan då uppmäta detta med en ljudmätare och ge varje bilmodell godkänt eller 

underkänt på just detta krav.  

Om skåpbilarna skulle bytas ut mot webbläsare och signalhornet mot ett av de tusentals 

olika funktioner som en javascriptmotor kan utföra, så börjar det likna det arbetet som lades 

fram av Mulazzani, Huber, Leithner, et al. (2013). Det fungerade som så att de genomförde 

det publika conformance-testet test262 för de olika webbläsarna. Test262 är 

standardiseringsorganisationen ECMAs test för att se hur väl de olika webbläsarna efterföljer 

deras standard för ECMAScript (standarden av Javascript). (Mulazzani, Huber, Leithner, et 

al., 2013)  

 



 4 

Figur 2 Visualisering av beslutsträd av Mulazzani, Huber, Leithner, et al. 
(2013) 

Sedan så jämförde dem de olika webbläsarnas resultat i testet för att hitta unika testresultat 

för varje webbläsarversion och på så sätt kunna identifiera de olika webbläsarversionerna.  

Test262 innehåller flera tusen olika test och tar i sin helhet runt tio minuter att genomföra 

på en desktop-dator. Men genom att endast välja ut de test som är relevanta för att kunna 

särskilja de olika webbläsarversionerna så lyckades Mulazzani, Huber, Leithner, et al. (2013) 

att i genomsnitt kunna utföra sina tester inom en sekund. En av de metoder som de använde 

sig av var beslutsträd. Genom att hitta tester som halverade, eller så nära som möjligt 

halverade, antalet potentiella webbläsare vid varje förgrening i trädet så fick de fram en 

effektiv algoritm som skalade bra i mängden potentiella webbläsare. (Mulazzani, Huber, 

Leithner, et al., 2013)  
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Figur 3 En skärmdump av test 15.4.5.1-3.d-1, ett av de tusentals test som ingår i 
test262. (Copyright Ecma International 2012) 

I Figur 3 så visas ett bra exempel på hur ett conformance test kan fungera. I just detta testfall 

så kontrolleras det ifall javascriptmotorn initierar funktionen RangeError om längden på en 

array överstiger den enligt standarden tillåtna längden på 4,294,967,295 element. Om 

webbläsaren inte initierar RangeError vid detta fall så följer den inte standarden Ecma-262 

(Ecma International, 2011) och således så skulle den få underkänt på detta specifika test. 

Ett annat conformance test är HTML5test, vilket istället för javascriptmotorn mäter, som 

namnet avslöjar, hur webbläsarna hanterar den nya HTML5-standarden, samt 

experimentella HTML5-funktioner som ännu inte ingår i standarden men som i framtiden 

troligtvis kommer göra det.  
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3 Problemformulering  

 Fingerprinting genom att granska webbläsarens javascriptmotor är en generellt sett god idé 

då alla större moderna webbläsare har en javascriptmotor, och endast 1 % av 

internetanvändarna har Javascript inaktiverat (Acar, Juarez, Nikiforakis, et al., 2013). Detta 

betyder att till skillnad mot många andra metoder för fingerprinting så är detta applicerbart 

på nästan alla enheter och webbläsare, som används i någon större utsträckning i dagens 

marknad. De två olika metoder, som tidigare har används i vetenskaplig forskning, för att 

identifiera olika webbläsare via dess Javascriptmotorer är antingen att mäta hastigheten vid 

utföranden av olika funktioner (Mowery, Bogenreif, Yilek, et al., 2011), eller att mäta vilka 

funktioner motorn inte kan utföra (Mulazzani, Huber, Leithner, et al., 2013). Det 

förstnämnda sättet har flertalet nackdelar som att hastighetsmätningen kan påverkas av 

externa faktorer som kan sänka träffsäkerheten i resultaten. En annan nackdel den metoden 

har är att den är relativt tidskrävande om den ska kunna leverera tillräckligt träffsäkra 

resultat. Detta är inget problem i laborationsmiljö men kan vara ett stort problem vid 

implementation i praktiken. Den andra nämnda metoden har tillsynes inga större nackdelar 

när Mulazanni, Huber, Leithner, et al. gjorde sin studie 2013. Men då webbläsarnas 

javascriptmotorer är en, för aktörerna på webbläsarmarknaden, viktigt faktor 

konkurrensmässigt sätt så har utvecklingen och förbättringen av dessa varit konstant de 

senaste åren. (Shang, Thompson, Cherkaoui, et al., 2013) Därför så är det troligt att de nyare 

versionerna av webbläsarna klarar av många fler funktioner i dagens läge än 2013 och 

således gör denna fingerprintingmetod svårare att använda och inte lika exakt. 

Så ett naturligt steg är, som Mulazzani, Huber, Leithner, et al. (2013) föreslår, att undersöka 

om det går att utföra liknande conformance test på andra funktioner i webbläsarna som inte 

tolkas enhetligt av de olika aktörerna, t.ex. CSS3 och HTML5. 

3.1 Hypotes 

Att med ett conformance test av HTML5-funktioner så ska det gå att hitta unika testresultat 

för de olika webbläsarversionerna som utgör majoriteten av marknaden, och på så vis kunna 

utgöra ifall User Agent-strängen är felaktig eller ej. Detta skulle kunna kombineras med det 

arbete som gjordes av Mulazzani, Huber, Leithner, et al. (2013) för att skapa en träffsäkrare 

fingerprintingmetod. 

3.2 Metodbeskrivning 

Den vetenskapliga metod som ska användas i arbetet är experiment. Detta för att kunna 

utläsa ett direkt och precist resultat i en kontrollerad miljö (Wohlin, Runeson, Höst, et al., 

2012). Experimentet är tekniskt-orienterat vilket styrker dess objektivitet jämfört med ett 

mänskligt-orienterat eftersom människor agerar annorlunda i olika situationer samt kan 

vara partiska, medvetet eller omedvetet, till skillnad från ett verktyg (Wohlin, Runeson, 

Höst, et al., 2012). 

Experimentet är en differentierad replikering av Mulazzani, Huber, Leithner, et al. (2013) 

metod. Orsaken till att det är en differentierad replikering är för att studien använder sig av 

samma arbetssätt men på ett nytt ämne. Det betyder att studien är explorativ (Wohlin, 

Runeson, Höst, et al., 2012). 
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Att experiment valdes till som den vetenskapliga metoden och inte fallstudie, som vore det 

mest lämpliga alternativa metoden, berodde framför allt på två faktorer. Där den första är att 

verkställningskontrollen finns hos författaren själv och ej hos den externa intressenten där 

fallstudien genomförs (Wohlin, Runeson, Höst, et al., 2012). Den andra faktorn är att 

möjligheten att genomföra en replikering av arbetet ökar marginellt jämfört med en 

fallstudie (Wohlin, Runeson, Höst, et al., 2012). Detta styrker arbetets vetenskaplighet. Dock 

ska det noteras att i en mjukvaruutvecklingsmiljö går det aldrig att utföra en helt exakt 

replikation av ett arbete, på grund av den mängd med variabler som finns i en sådan miljö 

(Miller, 2005).  

3.2.1 Experimentsprocess 

Ett experiments process består av fem olika huvudaktiviteter. Dessa är omfång, planering, 

genomförande, analys, presentation. (Wohlin, Runeson, Höst, et al., 2012) 

 

Figur 4 Experimentsprocessen med dess fem olika huvudaktiviteter. 

Den första aktiviteten är där omfånget för experimentet fastställs. Här ingår fastställandet av 

studieobjektet, syftet, perspektiv, miljö. (Wohlin, Runeson, Höst, et al., 2012) Detta går att 

finna i kapitel 1-3 i detta arbete. 

I den andra aktiviteten så planeras experimentet. Labbmiljön planeras detaljerat och 

experimentets olika variabler definieras och mätskala bestäms. Även tillvägagångssätt för 

hur experimentet ska mätas planeras, samt hur säkerhetsställandet av experimentets 

validitet ska ske (Wohlin, Runeson, Höst, et al., 2012). Detta kommer behandlas i det fjärde 

kapitlet i detta arbete. 

Den tredje aktiviteten är genomförandet av experimentet. Det är viktigt att detta sker utefter 

de premisser som fastställts i de tidigare stegen och att den data som genereras är korrekt 

(Wohlin, Runeson, Höst, et al., 2012).  

Efter ett genomförande är det viktigt att följa upp med en analys av den datan som har 

genererats. I vissa fall måste kanske det öka eller minska på datamängd, och sedan 

genomföra experimentet igen. Det viktiga vid den här aktiviteten är hur datan tolkas för att 

denna ska kunna ge svar på den hypotes som har angetts (Wohlin, Runeson, Höst, et al., 

2012). Denna aktivitet kommer beskrivas i det femte kapitlet i detta arbete. 
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Som sista aktivitet så ska allting dokumenteras så att kunskapen som uppkommit under 

experimentets gång inte går förlorad (Wohlin, Runeson, Höst, et al., 2012). Tanken är att all 

data och verktyg som används skall publiceras publikt på internet efter arbetets 

färdigställande. 

3.2.2 Forskningsetik 

I experimentet som ska utföras så kommer inga människor vara involverande så den delen 

av den etiska aspekten är inget som behövs begrundas. 

De externa verktyg som kommer användas är HTML5test, vilket är upphovrättsskyddad av 

dess skapare Nils Leenheer. Licensen för HTML5test ger fri tillgång till att använda, kopiera 

och modifiera mjukvaran. Dock ska licensdokumentet finnas tillgängligt tillsammans med 

mjukvaran. (Leenheer, 2015a) Nils Leenheer har inte något tydligt jäv angående 

webbläsarmarknaden, med den information om honom som går att hitta på internet. Han 

verkar inte associerad med någon av de webbläsaraktörer som finns. 

All källkod och information om arbetssätt är tänkt att publiceras publikt så att arbetet ska 

kunna gå att replikeras. Detta för att bidra till möjlig framtida forskning och att kunna 

legitimera arbetet som har utförts. 

Svaren som kan besvaras av detta arbete skulle kunna användas till ondo av aktörer som 

använder fingerprintingtekniker i destruktiva syften som, för att spåra användare mot deras 

vilja, eller att attackera vissa särskilda kombinationer av webbläsare, plugins, 

operativsystem. (Nikiforakis, Kapravelos, Joosen, et al., 2013) 
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4 Genomförande  

4.1 Design av implementation 

Applikationen är skriven i Javascript och exekveras på klient-sidan eftersom det är klientens 

webbläsare som ska utvärderas i den. Den består av 27 olika testfunktioner och två stycken 

huvudfunktioner.  

Den första av de två huvudfunktionerna är checkUserAgent() vilket har syftet att returnera 

en sträng med vilken webbläsare, och vilken version av denna, som användaren använder sig 

av enligt dess UA-sträng. Den andra huvudfunktionen är den marginellt största av 

funktionerna, både i kodlängd och i betydelse. För det är i validateUserAgent() som det 

avgörs vilka testfunktioner som ska användas och om användarens UA-sträng är korrekt 

eller inkorrekt. Här återfinns det logiska beslutsträd (se Figur 5 eller Appendix A) som är 

grundstommen i applikationen. 

 

Figur 5 Implementationens beslutsträd. 

4.1.1 checkUserAgent() 

Funktionen tar inga parametrar och returnerar en sträng med en uppbyggnad i likhet med 

”[webbläsare], version [nr]” (t.ex. den UA-strängen som visas i Figur 1 skulle 

returneras som ”Chrome, version 41”). 

Den fungerar som så att den hämtar UA-strängen med funktionen navigator.UserAgent 

och sparar den i en lokal variabel. Sedan så letar den efter speciella uttryck i strängen med 

hjälp av metoden indexOf() (Mozilla Contributors, 2015d) för varje webbläsare. Denna 

sökning måste dock ske i en speciell ordning eftersom vissa webbläsares UA-strängar 
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innehåller sina konkurrenters namn. Om vi igen tar exemplet ifrån Figur 1 så kan vi se att 

Chrome även nämner Safari i sin UA-sträng. Därför så kontrollerar funktionen först såvida 

uttrycket ”Chrome” finns innan den ser efter ifall uttrycket ”Safari” förekommer (se Figur 6). 

På så sätt kan varje, för testet aktuell, webbläsaraktör identifieras. 

 

Figur 6 Kodremsa från checkUserAgent() 

Om UA-strängen inte verkar vara någon av de webbläsare som ingår i testet kommer 

funktionen returnera strängen ”Unknown browser”. Koden för funktionen återfinns i 

Appendix C, sid 18-19 . 

4.1.2 validateUserAgent() 

Funktionen har parametern ”browser” där det returnerade värdet ifrån checkUserAgent() 

skickas in. Den returnerar antingen ett booleskt värde beroende på om UA-strängen verkar 

stämma eller inte, eller vid speciella fall kan den returnera en sträng. Dessa speciella fall är 

vid webbläsare som inte ingår i testet, samt vid nya versioner av de webbläsare som ingår i 

testet. 

 

Figur 7 Uppbyggnad av validateUserAgent() 

Funktionen är konstruerad med två switch-satser där den ena är placerad inuti den andra. 

Den yttre switch-satsen ser efter vilken webbläsare som UA-strängen anger sig vara. Den 

inre kollar vilken version av denna som UA-strängen utger sig att vara. Beroende på vilken 

webbläsare och vilken version det är, så ska olika testfunktioner utföras och varje 

webbläsarversion har sin speciella resultatprofil. Om alla de olika test-funktionerna ger de 

resultat som förväntas av webbläsarversionens resultatprofil så returneras det booleska 

värdet true, uppfylls inte resultatprofilen så returneras false. 
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Figur 8 Den väg genom beslutsträdet som tas om Chrome 41 ska valideras. 

Resultatprofilen för varje webbläsarfunktion uthämtas ifrån det logiska beslutsträdet (se 

Appendix A). För att till exempel ta webbläsarversionen Chrome 41 igen, så ska den klara av 

alla de testfunktioner som den möter i dess väg genom trädet. Detta ger en resultatprofil på 

11111111, där ettorna står för klarade test och nollorna misslyckade test. Denna väg illustreras 

i Figur 8. 

4.1.3 Testfunktionerna 

Implementationen innehåller 27 testfunktioner vilka alla returnerar ett heltalsvärde på 

antingen 1 eller 0 beroende på ifall användarens webbläsare passerar det testet. De är alla 

lika varandra i uppbyggnad, där det finns en try-catch-sats för att underlätta felhantering om 

testet inte uppför sig som väntat. Sedan så finns det en if-else-sats där villkoret är det som 

ska testas. Om webbläsaren inte passerar villkoret så returneras en nolla och klarar det av 

det så returneras en etta. 

 

Figur 9 Testfunktionen promise() 

Vissa testfunktioner behöver ett element för att kunna utföras så i de fallen så läggs det 

element som behövs till i början av funktionen och sedan när testet är genomförts så tas det 

bort precis innan svaret returneras (se t.ex. testfunktionen oggTheora). Elementen skapas 

och bifogas som barn till div-elementet wrapper som skapas precis i början på 

implementationen. 

 

Figur 10 Div-elementet wrapper skapas i början av dokumentet. 
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4.2 Implementationens progression 

Från början så fanns det inga bestämda gränser på omfånget av webbläsare förutom att de 

fem valda webbläsarna som ingår i implementationen, var de som skulle ingå. Antalet 

versioner av varje webbläsare var ojämnt uppdelat både till antal och sett till hur många 

versioner varje webbläsare släppt inom det senaste året. Så efter första skissen av 

beslutsträdet så var Chrome 37-40 de enda Chrome-versionerna som kunde identifieras 

individuellt, där Chrome 37 lanserades den 26 augusti 2014 (Mineer, 2014). Jämför det med 

till exempel Safari där det gick att urskilja bland versionerna 6-8 i beslutsträdet, varav Safari 

6 lanserades 25 juli 2012 (Anon, 2015). Så när det kom till Chrome gick det att särskilja de 4 

senaste versionerna men endast de 6-7 senaste månaderna, men vid fallet Safari gick det 

särskilja endast de 3 senaste versionerna men istället de två och ett halvt senaste åren. Så 

omfånget bestämdes till att beslutsträdet skulle inkludera alla webbläsarversioner som 

släpptes efter 1 januari 2014, alternativt de tre senaste versionerna för de webbläsare som 

släpper sina versioner väldigt sällan (Internet Explorer & Safari).  

Tabell 1 Webbläsarversioner som är släppta sedan 1 jan 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Vid vissa fall så har det inte gått att särskilja på olika versioner mellan samma webbläsare, 

med hjälp av HTML5test. Detta gällde framför allt de senaste versionerna av webbläsaren 

Firefox. För att kunna identifiera dessa så har helt egengjorda testfunktioner skapats för 

detta syfte. Genom att utläsa, vilka nya HTML-funktioner som tillkommit i varje ny version, 

på utvecklarens webbplats så har dessa testfunktioner kunna skapats. I Appendix A så går de 

egengjorda testfunktionerna i beslutsträdet att identifieras med att de efterföljs av en 

asterisk (*). 

Webbläsare version 

Opera 19-28 

Chrome 32-41 

Firefox 27-36 

Safari 7-8 

Internet Explorer 11 
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Figur 11 Beslutsträdet med de egengjorda funktionerna inringade 

Ta till exempel Firefox 35 och 36 vilka HTML5test inte kunde särskilja. Enligt Firefox 36 

release notes på Mozilla Developers Network så har MediaDevices-gränssnittet blivit tillagt i 

Firefox 36. (Mozilla Contributors, 2015a) 

 

Figur 12 Testfunktionen mediaDevices() 

Detta gränssnitt ingår i Navigator-objektet och kan testas om det är implementerat i 

webbläsaren eller inte, med hjälp av ”in”-operatorn. Denna operator återger true om den 

nämnda egenskapen (property) finns i objektet (Mozilla Contributors, 2015b). I Figur 12 så 

visas detta hur det är gjort i testfunktionen mediaDevices() som är den testfunktion som 

används för att särskilja på Firefox 35 och 36 i implementationen. 
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4.3 Pilotstudie 

Det som ska utvärderas i denna studie är om implementationen kan särskilja alla de olika 

webbläsarversionerna, av Chrome, Firefox, Opera, Safari, och Internet Explorer, som släppts 

sedan 1 januari 2014 och på så vis ange om användarens UA-sträng är fabricerad eller 

sanningsenlig. I pilotstudien så påbörjas detta experiment i mindre skala för att se om det är 

möjligt att utvärdera eller inte. 

Det som måste utföras för varje individuell webbläsarversion är att först använda 

implementationen med riktigt UA-sträng och med rätt webbläsarversion. Sedan måste även 

en fabricerad UA-sträng användas med en annan webbläsarversion än den riktiga. Utför 

man inte båda dessa operationer så kan man inte säkerhetsställa att implementationen 

fungerar korrekt. 

I pilotstudien så har det valts att utföra dessa två operationer på två olika versioner av varje 

webbläsare. Detta för att ge ett stickprov på hur väl implementationen uppfyller sin funktion. 

Ett problem med detta experiment är att alla webbläsarversioner inte kan exekveras ifrån 

samma maskin av två olika anledningar. Den första är att webbläsaren Safari finns endast på 

OS X, och har således testats ifrån en Mac istället för på en maskin med Windows 7. 

Det andra problemet är webbläsaren Chrome som inte ger åtkomst till äldre versioner och 

dess installerare uppdaterar alltid till den senaste stabila versionen vid nyinstallation. Detta 

har lett till att de äldre Chrome versionerna testas på en virtuell maskin som webbsidan 

Browserstack erbjuder. De erbjuder en kortare testperiod helt gratis, men för längre 

sessioner krävs det att man betalar $19 för en månad (aktuellt pris våren 2015). 

Utförandet av den andra operationen med felaktig webbläsare samt UA-sträng, har skett på 

två olika sätt. Det första är med hjälp av Chrome DevTools (Developer Tools) som är inbyggt 

i Chrome och kommer enklast åts via att trycka in CTRL+SHIFT+I. 

 

Figur 13 I Chrome DevTools går det enkelt att testa falska UA-strängar 

Inne i DevTools så klickar man på ”device mode” vilket representeras av en liten 

smartphone-ikon uppe i vänstra hörnet (se Figur 13, pil 1). Inne i ”device mode” så finns en 

textruta märkt ”UA” (se Figur 13, pil 2). I denna textruta klistrar man in den UA-sträng som 

man vill skicka till webbsidan man besöker. 

Det andra tillvägagångsättet som används för att ange felaktig UA-sträng är med 

webbläsaren Firefox. I Firefox adressfält skrivs ”about:config”, för att få access till config-
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sidan. Sedan så ska en ny sträng skapas som döps till ”general.useragent.override”. Värdet 

som tilldelas denna sträng är den UA-sträng som Firefox skickar till de webbplatser som 

besöks. 

Det första tillvägagångssättet med hjälp av Chrome DevTools användes för Firefox, Safari, 

och Internet Explorer, versionerna. Det andra tillvägagångssättet som använde sig utav 

Firefox användes för att testa Opera och Chrome versionerna. 

Tabell 2 Resultat från pilotstudien. 

Webbläsarversion Rätt webbläsare, sann UA-sträng Fel webbläsare, falsk UA-sträng 

Opera 28 OK OK 

Opera 20 OK OK 

Chrome 41 OK OK 

Chrome 33 OK OK 

Firefox 36 OK OK 

Firefox 28 OK OK 

Safari 8 OK OK 

Safari 7 OK OK 

IE 11 OK OK 

IE 10 OK OK 

 

Resultatet från pilotstudien visade att implementationen kunde identifiera om UA-strängen 

var korrekt eller ej vid alla de olika testfallen. Dock behöver detta inte tyda på att resten av 

implementationen fungerar som den ska, eftersom detta endast är 10 utvalda 

webbläsarversioner av 36 stycken som ingår i implementationen. 

4.3.1 Förutsättningar 

Server: 

 Intel Core i5-2500k 3,30 GHz 

 12 GB RAM 

 Windows 7 Home Premium 64-bit (Service Pack 1) 

 Apache/2.4.4 

Klient (Opera, Chrome 41, Firefox, IE): 

 Intel Core i5-2500k 3,30 GHz 

 12 GB RAM 

 Windows 7 Home Premium 64-bit (Service Pack 1) 
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Klient (Safari): 

 Apple iMac 

 Intel Core i5 2,9 GHz 

 8 GB RAM 

 Mac OS X Mountain Lion 64-bit 

Klient (Chrome 33): 

 Virtuell maskin, åtkomst via www.browserstack.com 

 

http://www.browserstack.com/
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5 Utvärdering 

Förutom att utvärdera hur väl implementationen uppfyller dess funktion, genom att ange om 

användarens UA-sträng är korrekt eller fabricerad, så utvärderas även hur lång tid 

exekveringen av implementationen tar i olika webbläsarversioner. Det utvärderas även 

implementationens beteende när, för den, okända webbläsare körs. Klarar den av att 

identifiera webbläsare utanför dess omfång? 

5.1 Förutsättningar 

Server: 

 Intel Core i5-2500k 3,30 GHz 

 12 GB RAM 

 Windows 7 Home Premium 64-bit (Service Pack 1) 

 Apache/2.4.4 

Klient: 

 Virtuell maskin, åtkomst via www.browserstack.com 

 

Figur 14 Skärmdump av menyn på Browserstack.com. 

5.2 Presentation av undersökning 

5.2.1 Funktionalitet 

Utvärderingen av funktionaliteten har skett på samma sätt som det gjordes i pilotstudien 

(kapitel 4.3), med två olika operationer utförda på varje webbläsarversion. Istället för att 

som i pilotstudien testa de olika webbläsarna på olika maskiner så har det valts att utföra alla 

http://www.browserstack.com/
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test på webbplatsen browserstack.com. Detta för att ha samma förutsättningar för alla 

webbläsarversioner, samt underlätta testningen. 

Tabell 3 Resultat på funktionaliteten. 

Webbläsarversion Rätt webbläsare, sann UA-sträng Fel webbläsare, falsk UA-sträng 

Opera 28 OK OK 

Opera 27 OK OK 

Opera 26 OK OK 

Opera 25 OK OK 

Opera 24 OK OK 

Opera 23 OK OK 

Opera 22 OK OK 

Opera 21 OK OK 

Opera 20 OK OK 

Opera 19 EJ OK OK 

Opera 18 OK OK 

Chrome 41 OK OK 

Chrome 40 OK OK 

Chrome 39 OK OK 

Chrome 38 OK OK 

Chrome 37 OK OK 

Chrome 36 OK OK 

Chrome 35 OK OK 

Chrome 34 OK OK 

Chrome 33 OK OK 

Chrome 32 EJ OK OK 

Firefox 36 OK OK 

Firefox 35 OK OK 

Firefox 34 OK OK 
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Firefox 33 OK OK 

Firefox 32 OK OK 

Firefox 31 OK OK 

Firefox 30 OK OK 

Firefox 29 OK OK 

Firefox 28 OK OK 

Firefox 27 OK OK 

Safari 8 OK OK 

Safari 7 OK OK 

Safari 6 OK OK 

IE 11 OK OK 

IE 10 OK OK 

IE 9 OK OK 

 

Resultatet från funktionalitetstestet av implementationen visar att alla webbläsarversioner 

som ingår i studien, förutom två stycken, klarade av att identifiera om UA-strängen var 

fabricerad eller ej. De två webbläsarversioner som implementationen inte klarade av att 

identifiera var Opera 19 och Chrome 32. 

5.2.2 Exekveringstid 

Mätningen av implementationens exekveringstid har skett genom Javascript, där 

performance-gränssnittet har använts med metoden now(). Performance.now() returnerar 

antalet millisekunder som har gått sedan sidan startade att ladda (Irish, 2012). Dess 

precision är en tusendels millisekund (Mozilla Contributors, 2015c). Fördelen med att 

använda denna metod framför äldre varianter att mäta tid som new Date().getTime() eller 

console.time() är först och främst dess precision på en tusendel av en millisekund (De andra 

metoderna kan endast mäta hela millisekunder), men även att tiden är monoton (Irish, 

2012). Om en tid inte är monoton så kan tiden synkroniseras med systemklockan med jämna 

mellanrum vilket gör att mätningsresultatet kan bli kortare eller längre på grund utav denna 

synkronisering (Gentilcore, 2012). 
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Figur 15 Koden för mätning av exekveringstid. 

För varje webbläsarversion så har mätningen av implementationens exekveringstid itererats 

hundra gånger. Resultaten har sparats i en array som sedan skrivs ut i webbläsarens konsol. 

Denna data har sedan manuellt kopierats från webbläsarkonsolen till ett Excel-dokument, 

där medelvärde, standardavvikelse, och median har räknats ut. All mätning på de olika 

webbläsarversionerna har skett via tjänsten browserstack.com. 

  

Figur 16 Mätningsresultat för de olika versionerna av Mozilla Firefox. 
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Figur 17 Skillnaden mellan medelvärde och medianvärde för Mozilla Firefox. 

Implementationen hade snabbast exekveringstid i Firefox av alla webbläsare. Där Firefox 36 

stod för det lägsta medelvärdet på 0,07 millisekunder och Firefox 33 hade det högsta 

medelvärdet på 0,51 millisekunder. Medianen var lägre än medelvärdet i alla de olika 

versionerna av Firefox. Alla versioners mätningsresultat hade en hög standardavvikelse, som 

går att se i Figur 16. 
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Figur 18 En skärmdump på hur mätresultatet ser ut i versioner av Chrome och 
Opera som är släppta innan oktober 2014. 

 

Figur 19 Mätningsresultat för versionerna 38 till 41 av Google Chrome. 
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Figur 20 Mätningsresultat för versionerna 25 till 28 av Opera. 

 

Figur 21 Skillnaden mellan medelvärde och median för Google Chrome 38-41. 
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Figur 22 Skillnaden mellan medelvärde och median för Opera 25-28. 

Webbläsarna Chrome och Opera fick väldigt lika resultat på deras mätningar. På båda två så 

gick det endast att få ett mätresultat på de fyra senaste versionerna. På alla versioner som är 

släppta innan oktober 2014, så har testresultatet sett ut som i Figur 18. Men även de 

resultaten från deras fyra senaste versioner följer ett väldigt liknande mönster och med 

relativt lika värden. Vid Opera 26, Opera 27, Chrome 39, och Chrome 40 så finns det en stor 

standardavvikelse i resultaten vilket går att se i Figur 19 och Figur 20. Även här liksom vid 

Firefox mätningsresultat så är medianen lägre än vad medelvärdet är. 

 

Figur 23 Koden för mätning på äldre webbläsarversioner (IE 9 och Safari 7). 
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Figur 24 Mätningsresultaten för de olika versionerna av Internet Explorer. 

 

Figur 25 Skillnaden på medelvärde och median för de olika versionerna av 
Internet Explorer. 

Av de tre olika versionerna av Internet Explorer som har ingått i studien så har Internet 

Explorer 10 haft lägst medelvärde (0,5 ms) och med väldigt liten standardavvikelse. Internet 

Explorer 11 har det dubbla medelvärdet på 1 millisekund, och med en mycket större 

spridning. Internet Explorer 9 har inte kunnat mätas med hjälp av Performance.now() 

eftersom det inte finns något stöd för denna metod i den webbläsarversionen (Mozilla 

Contributors, 2015c). Istället har Date().getTime() använts. Dess mätningsresultat visar på 

mycket längre exekveringstider än de två senare versionerna av Internet Explorer. 
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Figur 26 Mätningsresultaten för de olika versionerna av Safari. 

 

Figur 27 Skillnaden på medelvärde och median för de olika versionerna av 
Safari. 

Safari har uppvisat de sämsta resultaten i mätningarna utav alla webbläsarna. Safari 8 fick 

ett medelvärde på 5,6 millisekunder och en median som var på 5,4 millisekunder. Safari 7 

har i likhet med Internet Explorer 9 inget stöd för Performance.now() (Mozilla Contributors, 

2015c) så även här har Date().getTime() används. Safari 7 uppvisade ännu längre 

exekveringstider än Safari 8 och på ännu större spridning bland resultaten. 

Mätningsmetoden fungerade inte alls på Safari 6 utan där uppkom liknande resultat som 

setts i de äldre versionerna av Chrome och Opera. 
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Figur 28 Beskärd skärmdump på mätningsresultaten i Safari 6. 

 

Figur 29 Jämförelse mellan de senaste versionerna av varje webbläsare. 

5.2.3 Okända webbläsare 

Trots att de fem webbläsarna som ingår i denna studie upptar uppemot 99 procent av 

marknaden enligt sidan W3Schools (2015) statistik, så finns det hundratals andra 

webbläsare som används på webben. I många fall utgår de från open source-projekten 

Google Chromium (vilket Chrome och Opera utgår ifrån) eller Mozilla Firefox. Frågan som 

ställs är då hur väl implementationen kan upptäcka okända webbläsare, och hur den 

hanterar dem. I denna utvärdering kommer tre stycken för implementationen okända 

webbläsare att testas. 

Sleipner är en webbläsare som använder sig av Chromiums renderingsmotor Blink (Fenrir 

Inc., 2015), och har enligt dess skapare Fenrir Inc. (2013) laddats ner över 30 miljoner 

gånger sedan det släpptes. 

Sleipner 6.1 UA-sträng: 
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 Sleipnir/6.1.6 

Implementationen uppfattade Sleipner 6 som Chrome 41 enligt dess UA-sträng och Sleipner 

6 fick samma resultatprofil som Chrome 41 hade fått och implementationen återgav att det 

verkade som UA-strängen verkar vara korrekt. 
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Figur 30 Användaren kan med ett enkelt musklick ändra sin renderingsmotor i 
webbläsaren Maxthon. 

Maxthon är en webbläsare som erbjuder dubbla renderingsmotorer, då den använder sig 

både av Webkit och av Trident (Maxthon Inc., 2015). Den härstammar ifrån Kina och har 

130 miljoner användare världen över (Phaneuf, 2012). 

Maxthon 4.4 UA-sträng (Webkit): 
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Maxthon/4.4.5.1000 Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36 

Maxthon 4.4 UA-sträng (Trident): 
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET 

CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; 

.NET4.0C; .NET4.0E) 

När Maxthon använde sig av Webkit som renderingsmotor så uppfattade implementationen 

den som Chrome 30, och även om Chrome 30 inte ingår i implementationens omfång så kan 

den se om användarens webbläsare verkar vara en Chrome 26-30, och det verkade Maxthon 

4.4 (webkit) vara enligt implementationen. 
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Figur 31 Implementationen kan identifiera ifall en webbläsarversion är inom 
spannet av Chrome version 26-30. 

När Maxthon använder sig av Trident som renderingsmotor så uppfattar implementationen 

den som en Internet Explorer 7 enligt dess UA-sträng. Internet Explorer ingår inte i 

implementationens omfång så den kan inte validera om UA-strängen verkar korrekt eller 

fabricerad. 

Den sista okända webbläsaren som ska testas är Epic Privacy Browser, som är skapad för att 

skydda användarens integritet ifrån bland annat fingerprinting (Hidden Reflex Ltd., 2015) 

och är därför extra intressant att ta med i denna utvärdering. Den bygger på Googles 

Chromium-projekt (Hidden Reflex Ltd., 2015). 

Epic Privacy Browser 40 UA-sträng: 
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/40.0.2214.91 Safari/537.36 

Till skillnad från de två tidigare nämnda webbläsarna så nämner inte Epic Privacy Browser 

sig själv alls i sin UA-sträng, utan efterliknar en ganska vanlig UA-sträng för Chrome 40. 

Implementationen identifiera även webbläsaren för en Chrome 40 enligt dess UA-sträng och 

eftersom de bygger på samma Chromium release så får Epic Privacy Browser samma 

resultatprofil som Chrome 40 och implementationen ger resultatet att UA-strängen verkar 

stämma. 

5.3 Analys 

5.3.1 Funktionalitet 
 

Tabell 4 Differensen mellan den uppskattade och faktiska resultatprofilen för Chrome 32 

och Opera 19. 

 Uppskattad resultatprofil Faktisk resultatprofil 

Chrome 32 11110100 11110101 
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Opera 19 11100010 11100011 

 

I kapitel 5.2.1 så visas det att det fanns två webbläsarversioner som implementationen inte 

kunde identifiera korrekt. Dessa två var Chrome 32 och Opera 19. Det som är intressant är 

att båda dessa två särskiljs från närliggande webbläsarversioner med hjälp av testfunktionen 

oggOpus(). Denna testfunktion är hämtad från HTML5test och enligt HTML5test så ska inte 

de två webbläsarversionerna inte klara av detta test (Leenheer, 2015b). Men det visar sig att 

båda webbläsarversionerna klarade av testet och detta går att se genom att undersöka de två 

webbläsarversionernas uppskattade resultatprofil gentemot deras faktiska resultatprofil. I 

båda fallen så står den sista siffran för resultatet av oggOpus(), där en 1 betyder att 

webbläsarversionen klarar av testet ifråga, och en 0 betyder att den inte gör det. 

 

Figur 32 De två platserna i beslutsträdet där testfunktionen oggOpus() återfinns. 

5.3.2 Exekveringstid 

Som det går att se i kapitel 5.2.2 så finns det en stor spridning i mätningsresultaten, vilket 

visas genom den höga standardavvikelse som många av resultaten av mätningarna har. 

Denna höga standardavvikelse kan i de flesta fall främst skyllas på en liten mängd spikar 

som drar upp medelvärdet en märkbar bit på egen hand. Detta kan återses även i hur 

medianen alltid är lägre eller lika med medelvärdet. Detta tyder på en positiv sned 

fördelning i mätningsresultatet (Svensson, 2005). Därför kan medelvärdet möjligtvis vara 

lite missvisande och vara högre än vad majoriteten av resultatvärdena är. 

 Mätningsresultaten för Internet Explorer 9 samt Safari 7, bör utvärderas med försiktighet 

eftersom de använder sig av Date().getTime() istället för Performance.now() för att mäta 

exekveringstiden. Dessa resultat är även ovanligt höga om man jämföra med de andra 

webbläsarversionerna. Möjligtvis kan resultaten påverkas mer av bytet av metoden för 

mätning än av webbläsarversion i sig. 
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Att det var just Chrome 38 och Opera 25 som är de första versionerna av respektive 

webbläsare som det gick att få ett mätresultat ifrån är troligtvis inte så slumpmässigt som det 

kan se ut. Sedan version 15 har Opera utgått ifrån Googles open source-projekt Chromium 

(Walton, 2013), vilket även Google Chrome gör (Chromium Contributors, 2008). Så dessa 

två webbläsarversioner utgår båda två ifrån Chromium 38. Så de versioner som inte fungerar 

att mäta är baserade på Chromium 37 och äldre. 

För att säkerhetsställa att metoden som använts för att mäta inte skapar orimliga resultat så 

har en alternativ metod testats på ett urval av webbläsarversioner för att se om den får 

liknande resultat. 

 

Figur 33 1: Metoden som används i studien. 2: Den alternativa metoden 

Istället för att mäta tiden inom varje iteration så startar mätningen innan for-satsen och 

stannar efter alla hundra iterationer är gjorda. Sedan divideras tiden med hundra för att få 

ut medelvärde av hur snabbt en iteration gjordes. Denna metod användes på en 

slumpmässig version av varje webbläsare för att se om resultaten ifrån den ursprungliga 

metoden verkar vara rimliga. 

Tabell 5 Mätresultat från de två olika metoderna. (ms = millisekunder) 

 Ursprungliga metoden Alternativa metoden 

Firefox 35 0,078 ms 0,073 ms 

Chrome 41 0,757 ms 0,845 ms 

Opera 26 0,911 ms 0,957 ms 

Internet Explorer 10 0,500 ms 0,529 ms 

Safari 8 5,621 ms 4,034 ms 

 

Den alternativa metoden uppvisar liknande värden i sina resultat som den ursprungliga 

metoden gjorde, så det verkar som den valda mätningsmetoden ger rimliga resultat. 

5.3.3 Okända webbläsare 

Ingen av de tre, för implementationen, okända webbläsare som testas i kapitel 5.2.3 kunde 

implementationen identifiera korrekt. Detta beror på hur huvudfunktionen 

checkUserAgent() är uppbyggd. Som det går att se i Figur 6 så letar den efter speciella ord i 

UA-strängen. Den letar även i en speciell ordning på grund av hur de UA-strängar ser ut hos 

de webbläsare som ingår i omfånget. Problemet är att den inte letar efter ord som ”Sleipner” 
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eller ”Maxthon”, vilket gör att den bara ser ord som ”Chrome” i UA-strängen och tror därför 

att webbläsaren är en Chrome. 

När det kommer till Epic Security Browser så anger den inte sig själv i UA-strängen och 

bygger på samma Chromium version som den Chrome version den anger sig för att vara i 

UA-strängen, vilket gör det omöjligt för implementationen att kunna identifiera den som 

något annat.  

5.4 Slutsatser 

Studien visar att implementationen lyckas att särskilja alla de olika versionerna av 

webbläsarna Chrome, Opera, Firefox, Safari, och Internet Explorer som släppts sedan 1 

januari 2014, förutom Opera 19 samt Chrome 32. Att dessa två inte kan särskiljas är på 

grund av att testfunktionen oggOpus() inte producerar dess förväntade resultat. 

Implementationens exekveringstid är snabbare än en millisekund på majoriteten av 

webbläsarversionerna, där endast webbläsaren Safaris versioner har betydligt högre 

exekveringstid på 5-10 millisekunder. Implementationen kan inte identifiera okända 

webbläsare som använder sig av samma ord i sin UA-sträng som webbläsare som ingår i 

omfånget använder. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Målet med arbetet var att undersöka om det går att hitta unika testresultat för de olika 

webbläsarversioner som utgör majoriteten av webbläsarmarknaden, genom att utföra 

conformance test på deras HTML5-funktioner. Därigenom så ska det gå att avgöra ifall den 

av användaren skickade User Agent-strängen är fabricerad eller sanningsenlig.  

Först så skapades ett logiskt beslutsträd beståendes av olika conformance test av HTML5-

funktioner, som sedan stod som grund för en implementation som skrevs i Javascript. 

Implementationen utgår ifrån användarens User Agent-sträng och utför de conformance test 

som behövs för att avgöra om den är fabricerad eller ej. 

Genom att utföra flera experiment så har implementationen utvärderats i hur väl den klarar 

av att uppfylla den ställda hypotesen samt hur snabbt den exekverar och hur den hanterar, 

för implementationen, okända webbläsare. Den klarade av att korrekt identifiera 34 stycken 

av de 36 webbläsarversioner som ingår i omfånget. De okända webbläsare som testades 

kunde den inte identifiera utan trodde de var webbläsare som ingick i dess omfång. 

Implementationens exekveringstid låg under millisekunden hos de flesta webbläsarna, men 

uppvisade sämre resultat hos Apples webbläsare Safari. 

6.2 Diskussion 

Arbetets resultat styrker det antagande som Mulazzani, Huber, Leithner, et al. (2013) arbete 

indikerade på. Att använda sig av conformance test på icke enhetliga funktioner i 

webbläsarna för att identifiera dem, verkar vara en gångbar metod. Men som Mulazzani, 

Huber, Leithner, et al. (2013) nämner så med webbläsarnas utveckling med alltmer 

enhetliga funktioner så kan denna metod bli mindre relevant i framtiden. I dagsläget så är 

det dock en bra metod för att identifiera webbläsaren och dess version, då den har en låg 

exekveringstid i jämförelse med till exempel vid mätning av hur lång tid javascriptmotorn 

utför funktioner, vilket var en metod som Mowery, Bogenreif, Yilek, et al. presenterade 2011. 

Enligt Mowery, Bogenreif, Yilek, et al. (2011) så tog deras metod 190 sekunder att exekvera. 

Jämför detta med att Mulazzani, Huber, Leithner, et al. (2013) nämner ett medelsnitt på 

under 200 millisekunder i exekveringstid, och detta arbetes implementation uppvisar på 

resultat under 10 millisekunder. Eftersom tanken är att device fingerprinting inte ska 

märkas eller påverka webbsidans användbarhet är det bra om metoden som används har en 

kort exekveringstid.  

Det bör noteras att miljön för experimentet inte helt kunde kontrolleras av författaren då det 

utfärdades på webbtjänsten Browserstack, så de mätningsresultat som utfördes för att mäta 

exekveringstiden på de olika webbläsarversionerna kan möjligtvis ha olika förutsättningar i 

prestanda på maskinvaruenhet. Detta kan i så fall påverkat resultaten mellan de olika 

webbläsarversionerna. Mätmetoden bör dock inte ha någon påverkan på mätresultaten, 

förutom för Internet Explorer 9 och Safari 7 där Date().getTime() användes istället för 

Performance.now(), vilket troligtvis har påverkat de resultaten. En indikator på detta kan 

vara att de mätresultaten från dessa två webbläsarversioner var märkbart högre än de 

mätresultat som de andra versionerna av samma webbläsare visade. Resultaten från 

funktionalitetstestet påverkas inte av att ha blivit testade via Browserstack, då de inte är 
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beroende av maskinvaruenhetens prestanda, utan endast på såvida funktioner är 

implementerade i webbläsaren eller inte. Utifall att webbtjänsten Browserstack skulle läggas 

ner eller förändra sitt utbud av tillgängliga webbläsarversioner, så skulle det inte vara möjligt 

att replikera denna studie längre i framtiden. Det skulle gå att utföra testerna på annat håll 

men det skulle aldrig gå att utföra en exakt replikering. 

Någonting som studien visar är att implementationen inte är bra på att identifiera okända 

webbläsare, och eftersom den är till för att säkerhetsställa att UA-strängen är korrekt så är 

detta ett problem. I nuläget skulle den exempelvis inte kunna användas för att korrekt 

identifiera anonymitetstjänsten Tors webbläsare Tor browser. För att implementationen ska 

kunna identifiera Tor browser så måste den införas i beslutsträdet och där särskiljas från den 

Firefox-version som den utgår ifrån. 

Vad som bör noteras forskningsetiskt är att implementationen har flertalet testfunktioner 

där olika video- och audio-kodek testas. Dessa kan ge felaktiga resultat i exempelvis Firefox 

där det går att inaktivera dem. Om användaren ändrar inställningen media.ogg.enabled från 

true till false i Firefox så kommer testfunktionerna oggTheora() och oggOpus() returnera en 

nolla oavsett om webbläsarversionen egentligen har stöd för dessa kodekar. Detsamma gäller 

för inställningen media.webm.enabled och testfunktionen vp9(). 

Att det bestämdes ett omfång där det istället för antal versioner användes kronologi för att 

bestämma hur många webbläsarversioner som skulle ingå, var för att de webbläsare som 

släpper sina versioner mer frekvent har mer utspridda marknadsandelar utöver sina 

versioner än de med mindre frekventa släpp (Statcounter, 2015). Detta gör så att fler 

potentiella användare inkluderas i implementationens omfång än vad som hade gjorts om 

antal versioner användes för att bestämma omfånget. 

6.2.1 Etiska aspekter 

Device fingerprinting går enligt Mowery, Bogenreif, Yilek, et al. (2011) att användas i 

antingen ett konstruktivt syfte eller ett destruktivt syfte. Konstruktiva syften kan vara sådana 

som att känna igen användaren sedan förra besöket och till exempel låta användaren loggas 

in på sidan automatiskt, eller som ett komplement till lösenord för att försvåra kapning av 

konto (Mowery, Bogenreif, Yilek, et al., 2011). Destruktiva syften som finns är till exempel 

att spåra användare mellan webbplatser utan att de är medvetna om det, oftast i syfte att 

kunna anpassa reklam utefter deras webbanvändande (Mowery, Bogenreif, Yilek, et al., 

2011). Det kan även användas av attackerare för att skicka skräddarsydda exploits för just 

den webbläsare som användaren använder sig av (Nikiforakis, Kapravelos, Joosen, et al., 

2013). Skillnaden mellan konstruktiv och destruktiv fingerprinting är enligt Nikiforakis, 

Kapravelos, Joosen, et al. (2013) i det stora hela artificiell, då de oftast använder sig av 

samma teknik. Därför är den etiska frågan för arbetet ett tveeggat svärd, där man på den ena 

sidan kan se dess artefakt användas för konstruktiva syften som en förhöjning av 

autentisering, eller så kan artefakten användas för destruktiva syften som att kränka 

användares integritet. 

6.3 Framtida arbete 

Det kortsiktigt framtida arbetet så hade kunnat göras är att byta ut testfunktionen oggOpus() 

mot någon annan testfunktion för att implementationen ska kunna identifiera alla 

webbläsarversioner i sitt omfång korrekt. Ett alternativ vore möjligtvis att byta ut alla de 
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testfunktionerna som innehåller test av kodekstöd, då dessa som det nämns i kapitel 6.2 kan 

duperas av användarinställningar i webbläsaren. 

Mer kortsiktigt framtida arbete vore att utöka funktionen checkUserAgent() med fler uttryck 

så att den kan identifiera fler olika webbläsare. Ifall studien skulle göras om hade det varit 

intressant om den gjordes där den ansvarige hade total kontroll av miljön, med tillgång till 

alla variabler som skulle kunna påverka resultatet. 

Det skulle vara intressant att se implementation användas som en del i ett större 

fingerprintingsystem, där det används för att ge ännu en parameter för att skapa en unik 

profil av användarsessionen. Detta skulle till exempel kunna vara ett autentiseringssystem 

för en internetbutik eller för ett företags intranät. I system där det finns krav på att använda 

sig av ett visst urval av webbläsarversioner skulle implementationen komma till perfekt 

använding. 

Ett sätt att underhålla implementationen på ett smidigt sätt vore att automatisera att alla 

meddelanden (t.ex. vid en ny version av någon av webbläsarna) skickas som email till den 

ansvariga administratören så att denna skulle kunna utöka beslutsträdet med nya 

testfunktioner utefter behov. 

Ett större åtagande skulle vara att konstruera om implementationen i grunden så att den 

istället för att kontrollera webbläsaren utefter hur UA-strängen ser ut, så tar den sin väg 

reaktivt ner genom beslutsträdet beroende på hur användarens webbläsare får för resultat på 

testfunktionerna för att sedan jämföras med UA-strängen. Detta skulle betyda att 

implementationen skulle inte bara kunna svara på om UA-strängen verkar korrekt eller inte, 

men även ifall den inte är korrekt så skulle den kunna ge svar på vad den tror användaren 

har för webbläsarversion. 

Att använda sig av conformance test på olika funktioner i webbläsaren för att identifiera 

webbläsare som försöker dölja sin identitet, liksom Tor browser, fungerade redan för 

Mulazzani, Huber, Leithner, et al. (2013). De lyckades i sitt arbete identifiera flertalet 

versioner av Tor browser genom att utföra conformance test på Javascriptmotorn. Det skulle 

troligtvis ännu idag gå att identifiera Tor browser med hjälp av conformance test, men om 

det skulle bli en populärare metod att använda så kommer troligtvis utvecklarna bakom 

webbläsaren att aktivt arbeta med att försvåra för metoden att kunna identifiera Tor 

browser. Detta har de redan gjort med andra fingerprintingmetoder som användandet av 

canvas-objekt för identifiering (Acar, Eubank, Englehardt, et al., 2014). Utvecklarna har 

även det nämnt som ett av sina mål för Tor browser att minska möjligheten av fingerprinting 

(Perry, Clark & Murdoch, 2015). Det mest effektiva sättet att motarbeta conformance test 

liknande det som har behandlats i detta arbete vore att alltid ha exakt samma funktionalitet i 

Tor browser som i den underliggande webbläsarversionen som används som grund. Så fort 

någon funktion avviker från den underliggande webbläsaren så kan detta upptäckas och 

användas för att identifiera den. 

I framtiden så kommer device fingerprinting troligtvis vara mycket större än vad det är idag, 

men det kommer säkert även börja appliceras liknande system även i andra områden än det 

på webben. Där exempelvis bilar kan samla in tillräckligt med information för att skapa 

profiler av sina förare med parametrar som vikt, hanteringsmönster av ratten, inställningar 

på speglar och stol. När någon för bilen okänd förare kör så kan bilen skicka ett meddelande 

till dess ägares mobil för att informera att en okänd människa kör dess bil. 
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Appendix A -  Beslutsträd 

 

 

Högupplöst bild återfinns på: http://webblabb.iki.his.se:81/a14tobbo/decision-tree.png 
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Appendix B -  Kod: index.html 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 

<meta charset="utf-8"> 

 

<title>Kandidatexamen 2015, Tobias Bolin, Högskolan i Skövde</title> 

 

</head> 

<body> 

<pre> 

<script type="text/javascript" src="functions.js"></script> 

</pre> 

</body> 

</html> 
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Appendix C -  Kod: functions.js 

// The following tests includes code from HTML5test: 

// videoElement() 

// oggTheora() 

// detailsElement() 

// contentSecurityPolicy11() 

// addSearchProvider() 

// dialogElement() 

// pointerEvents() 

// beacon() 

// pictureElement() 

// cryptoAPI() 

// audioTracks() 

// srcset() 

// hidden() 

// deviceOrientation() 

// promise() 

// oggOpus() 

// notifications() 

// path() 

// dashed() 

// vp9() 

 

/* Start of license notice for HTML5test */ 

 

// Copyright (c) 2010-2015 Niels Leenheer 

 

// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining 

// a copy of this software and associated documentation files (the 

// "Software"), to deal in the Software without restriction, including 

// without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, 

// distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to 

// permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to 

// the following conditions: 

 

// The above copyright notice and this permission notice shall be 
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// included in all copies or substantial portions of the Software. 

 

// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 

// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 

// MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 

// NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 

// LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION 

// OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION 

// WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

 

/* End of license notice for HTML5test */ 

 

/* General setup */ 

var wrapper = document.createElement('div'); 

document.body.appendChild(wrapper); 

 

 

/* video element */ 

function videoElement(){ 

 var element = document.createElement('video'); 

 wrapper.appendChild(element); 

 

 try { 

  if(!!element.canPlayType){ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

  

} 
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/* OGG Theora */ 

function oggTheora(){ 

 var element = document.createElement('video'); 

 wrapper.appendChild(element); 

  

 try { 

  if(!!element.canPlayType('video/ogg; codecs="theora, vorbis"')){ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

  

} 

 

/* details element */ 

function detailsElement(){ 

 var element = document.createElement('details'); 

 wrapper.appendChild(element); 

 

 try { 

  if('open' in element){ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 0; 

  } 

 } 
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 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

  

} 

 

/* Content Security Policy 1.1 */ 

function contentSecurityPolicy11(){ 

 try { 

  if('SecurityPolicyViolationEvent' in window){ 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 

/* addSearchProvider */ 

function addSearchProvider(){ 

 try { 

  if(!!(window.external && typeof window.external.AddSearchProvider != 

'undefined' && typeof window.external.IsSearchProviderInstalled != 'undefined')){ 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 

 

/* dialog element */ 
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function dialogElement(){ 

 var element = document.createElement('dialog'); 

 wrapper.appendChild(element); 

 

 try { 

  if(typeof HTMLDialogElement != 'undefined' && element instanceof 

HTMLDialogElement){ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

  

} 

 

/* Input PointerEvents */ 

function pointerEvents(){ 

 try { 

  if(!!window.navigator.maxTouchPoints){ 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 
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/* :read-write selector */ 

function readWrite(){ 

 var element = document.createElement('input'); 

 element.id = 'testInput'; 

 element.setAttribute("type", "text"); 

 wrapper.appendChild(element); 

 

 try { 

  if(!!document.querySelector("#testInput:read-write")){ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

  

} 

 

/* Beacon */ 

function beacon(){ 

 try { 

  if('sendBeacon' in navigator){ 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 
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/* Picture element */ 

function pictureElement(){ 

 try { 

  if('HTMLPictureElement' in window){ 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 

 

/* serviceWorker */ 

function serviceWorker(){ 

 try { 

  if('serviceWorker' in navigator){ 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 

 

/* Web cryptography API */ 

function cryptoAPI(){ 

 try { 

  if('crypto' in window && 'subtle' in crypto){ 

   return 1; 

  } 
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  else{ 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 

 

/* video element - Audio track selection */ 

function audioTracks(){ 

 var element = document.createElement('video'); 

 wrapper.appendChild(element); 

 

 try { 

  if('audioTracks' in element){ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

  

} 

 

/* srcset */ 

function srcset(){ 

 var element = document.createElement('img'); 

 wrapper.appendChild(element); 

 

 try { 

  if('srcset' in element){ 
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   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

  

} 

 

/* hidden */ 

function hidden(){ 

 var element = document.createElement('div'); 

 wrapper.appendChild(element); 

 

 try { 

  if('hidden' in element){ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

  

} 

 

/* Device orientation */ 

function deviceOrientation(){ 
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 try { 

  if(!!window.DeviceOrientationEvent){ 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 

 

/* Promise */ 

function promise(){ 

 try { 

  if('Promise' in window){ 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 

 

/* OGG Opus */ 

function oggOpus(){ 

 var element = document.createElement('video'); 

 wrapper.appendChild(element); 

  

 try { 

  if(!!element.canPlayType('audio/ogg; codecs="opus"')){ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 1; 



 XIII 

  } 

  else{ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

  

} 

 

/* Notifications */ 

function notifications(){ 

 try { 

  if('Notification' in window){ 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 

 

/* Notification.permission */ 

function notificationPermission(){ 

 try { 

  if('permission' in Notification){ 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   return 0; 

  } 

 } 
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 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 

 

/* Canvas path */ 

function path(){ 

 try { 

  if(typeof Path != "undefined" || typeof Path2D != "undefined"){ 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 

 

/* mozIsLocallyAvailable */ 

function mozIsLocallyAvailable(){ 

 try { 

  if('mozIsLocallyAvailable' in navigator){ 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 

 

/* mediaDevices */ 

function mediaDevices(){ 
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 try { 

  if('mediaDevices' in navigator){ 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 

 

/* Canvas dashed */ 

function dashed(){ 

 var element = document.createElement('canvas'); 

 wrapper.appendChild(element); 

  

 try { 

  if(typeof element.getContext('2d').setLineDash != 'undefined'){ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

  

} 

 

/* Webm vp9 */ 

function vp9(){ 

 var element = document.createElement('video'); 
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 wrapper.appendChild(element); 

  

 try { 

  if(!!element.canPlayType('video/webm; codecs="vp9"')){ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

  

} 

 

 

/* relList */ 

function relList(){ 

 var element = document.createElement('link'); 

 wrapper.appendChild(element); 

  

 try { 

  if('relList' in element){ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 
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} 

 

 

/* navigator.languages */ 

function languages(){ 

 try { 

  if('languages' in navigator){ 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   return 0; 

  } 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 

 

/* CanvasPattern.setTransform() */ 

function setTransform(){ 

 try { 

  var element = document.createElement('canvas'); 

  wrapper.appendChild(element); 

  var ctx = element.getContext("2d"); 

  var img = new Image(); 

  img.src = 'https://mdn.mozillademos.org/files/222/Canvas_createpattern.png'; 

 

  if('setTransform' in ctx.createPattern(img, 'repeat')){ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 1; 

  } 

  else{ 

   element.parentNode.removeChild(element); 

   return 0; 

  } 

 } 
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 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 

 

/* User Agent String check */ 

function checkUserAgent(){ 

 try { 

  var userAgent = navigator.userAgent; // Grabs the User Agent String from the 

navigator BOM object. 

   

  if(-1 != userAgent.indexOf('OPR')){ // Opera 

   var pos = userAgent.indexOf('OPR'); 

   pos = pos+4; 

   var version = userAgent.substr(pos,2); 

   var browser = "Opera, version " + version; 

  } 

  else if(-1 != userAgent.indexOf('Opera')){ 

   var pos = userAgent.indexOf('Version'); 

   pos = pos+8; 

   var version = userAgent.substr(pos,2); 

   var browser = "Opera, version " + version; 

  } 

  else if(-1 != userAgent.indexOf('Edge')){ // IE 

   var pos = userAgent.indexOf('Edge'); 

   pos = pos+5; 

   var version = userAgent.substr(pos,2); 

   var browser = "Internet Explorer, version " + version; 

  } 

  else if(-1 != userAgent.indexOf('MSIE')){ 

   var pos = userAgent.indexOf('MSIE'); 

   pos = pos+5; 

   var version = userAgent.substr(pos,2); 

   var browser = "Internet Explorer, version " + version; 

  } 

  else if(-1 != userAgent.indexOf('rv:11')){ 

   var browser = "Internet Explorer, version 11"; 
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  } 

  else if(-1 != userAgent.indexOf('Chrome')){ // Chrome 

   var pos = userAgent.indexOf('Chrome'); 

   pos = pos+7; 

   var version = userAgent.substr(pos,2); 

   var browser = "Chrome, version " + version; 

  } 

  else if(-1 != userAgent.indexOf('Safari')){ // Safari 

   var pos = userAgent.indexOf('Version'); 

   pos = pos+8; 

   var version = userAgent.substr(pos,3); 

   var browser = "Safari, version " + version; 

  } 

  else if(-1 != userAgent.indexOf('Firefox')){ // Firefox 

   var pos = userAgent.indexOf('Firefox'); 

   pos = pos+8; 

   var version = userAgent.substr(pos,2); 

   var browser = "Firefox, version " + version; 

  } 

  else{ 

   var browser = "Unknown browser"; 

  } 

  return browser; 

 } 

 catch(e) { 

  alert(e.message); 

 } 

} 

 

/* Choose test path depending on what browser that the UAS claims to be, and check if the UAS 

seems to be true. */ 

function validateUserAgent(browser){ 

  

 // Switch to check browser vendor. 

 // "Opera" = Opera 

 // "Chrom" = Google Chrome 

 // "Firef" = Mozilla Firefox 
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 // "Safar" = Apple Safari 

 // "Inter" = Microsoft Internet Explorer 

 switch(browser.substr(0,5)){ 

  case "Opera": 

   // Depending on how the UAS looks 

   if(browser.indexOf(".") != -1){ 

    // Old Opera versions (<12) 

    var version = browser.slice(-4); 

    alert("Detected an very old version of Opera (Opera 

"+version+")"); 

   } 

   else{ 

    // Opera versions over version 12. 

    var versionString = browser.slice(-2); 

    var version = parseInt(versionString); 

 

    switch(version){ 

     case 12: 

     case 13: 

     case 14: 

     case 15: 

     case 16: 

     case 17: // Opera versions between 12-17 

      var o1217 = ""; 

      var o1217_1 = videoElement(); 

      var o1217_2 = oggTheora(); 

      var o1217_3 = detailsElement(); 

      o1217 = o1217.concat(o1217_1, o1217_2, o1217_3); 

      //o1217 should be 110 if the browser really is 

Opera 12-17. (o1217_1 and _2 should pass and o1217_3 should fail.) 

      var userAgentIsCorrect; 

      o1217 == "110" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

      return userAgentIsCorrect; 

      break; 

      

     case 18: 

      var o18 = ""; 
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      var o18_1 = videoElement(); 

      var o18_2 = oggTheora(); 

      var o18_3 = detailsElement(); 

      var o18_4 = addSearchProvider() 

      var o18_5 = dialogElement(); 

      var o18_6 = srcset(); 

      var o18_7 = promise(); 

      o18 = o18.concat(o18_1, o18_2, o18_3, o18_4, 

o18_5, o18_6, o18_7); 

      //o18 should be 1110000 if the browser really is 

Opera 18. (o18_1, _2 and _3 should pass and the other should fail.) 

      var userAgentIsCorrect; 

      o18 == "1110000" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

      return userAgentIsCorrect; 

      break; 

       

     case 19: 

      var o19 = ""; 

      var o19_1 = videoElement(); 

      var o19_2 = oggTheora(); 

      var o19_3 = detailsElement(); 

      var o19_4 = addSearchProvider() 

      var o19_5 = dialogElement(); 

      var o19_6 = srcset(); 

      var o19_7 = promise(); 

      var o19_8 = oggOpus(); 

      o19 = o19.concat(o19_1, o19_2, o19_3, o19_4, 

o19_5, o19_6, o19_7, o19_8); 

      //o19 should be 11100010 if the browser really 

is Opera 19. (o19_4, _5, _6 and _8 should fail and the other should pass.) 

      var userAgentIsCorrect; 

      o19 == "11100010" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

      return userAgentIsCorrect; 

      break; 

       

     case 20: 

      var o20 = ""; 

      var o20_1 = videoElement(); 
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      var o20_2 = oggTheora(); 

      var o20_3 = detailsElement(); 

      var o20_4 = addSearchProvider() 

      var o20_5 = dialogElement(); 

      var o20_6 = srcset(); 

      var o20_7 = promise(); 

      var o20_8 = oggOpus(); 

      o20 = o20.concat(o20_1, o20_2, o20_3, o20_4, 

o20_5, o20_6, o20_7, o20_8); 

      //o20 should be 11100011 if the browser really 

is Opera 20. (o20_4, _5 and _6 should fail and the other should pass.) 

      var userAgentIsCorrect; 

      o20 == "11100011" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

      return userAgentIsCorrect; 

      break; 

       

     case 21: 

      var o21 = ""; 

      var o21_1 = videoElement(); 

      var o21_2 = oggTheora(); 

      var o21_3 = detailsElement(); 

      var o21_4 = addSearchProvider() 

      var o21_5 = dialogElement(); 

      var o21_6 = srcset(); 

      var o21_7 = pointerEvents(); 

      o21 = o21.concat(o21_1, o21_2, o21_3, o21_4, 

o21_5, o21_6, o21_7); 

      //o21 should be 1110010 if the browser really is 

Opera 21. (o21_4, _5 and _7 should fail and the other should pass.) 

      var userAgentIsCorrect; 

      o21 == "1110010" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

      return userAgentIsCorrect; 

      break; 

       

     case 22: 

      var o22 = ""; 

      var o22_1 = videoElement(); 

      var o22_2 = oggTheora(); 
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      var o22_3 = detailsElement(); 

      var o22_4 = addSearchProvider() 

      var o22_5 = dialogElement(); 

      var o22_6 = srcset(); 

      var o22_7 = readWrite(); 

      var o22_8 = notifications(); 

      o22 = o22.concat(o22_1, o22_2, o22_3, o22_4, 

o22_5, o22_6, o22_7, o22_8); 

      //o22 should be 11100110 if the browser really 

is Opera 22. (o22_4, _5 and _8 should fail and the other should pass.) 

      var userAgentIsCorrect; 

      o22 == "11100110" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

      return userAgentIsCorrect; 

      break; 

       

     case 23: 

      var o23 = ""; 

      var o23_1 = videoElement(); 

      var o23_2 = oggTheora(); 

      var o23_3 = detailsElement(); 

      var o23_4 = addSearchProvider() 

      var o23_5 = dialogElement(); 

      var o23_6 = srcset(); 

      var o23_7 = readWrite(); 

      var o23_8 = notifications(); 

      o23 = o23.concat(o23_1, o23_2, o23_3, o23_4, 

o23_5, o23_6, o23_7, o23_8); 

      //o23 should be 11100111 if the browser really 

is Opera 23. (o23_4 and _5 should fail and the other should pass.) 

      var userAgentIsCorrect; 

      o23 == "11100111" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

      return userAgentIsCorrect; 

      break; 

      

     case 24: 

      var o24 = ""; 

      var o24_1 = videoElement(); 

      var o24_2 = oggTheora(); 
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      var o24_3 = detailsElement(); 

      var o24_4 = addSearchProvider() 

      var o24_5 = dialogElement(); 

      var o24_6 = pictureElement(); 

      o24 = o24.concat(o24_1, o24_2, o24_3, o24_4, 

o24_5, o24_6); 

      //o24 should be 111010 if the browser really is 

Opera 24. (o24_4 and _6 should fail and the other should pass.) 

      var userAgentIsCorrect; 

      o24 == "111010" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

      return userAgentIsCorrect; 

      break; 

      

     case 25: 

      var o25 = ""; 

      var o25_1 = videoElement(); 

      var o25_2 = oggTheora(); 

      var o25_3 = detailsElement(); 

      var o25_4 = addSearchProvider() 

      var o25_5 = dialogElement(); 

      var o25_6 = pictureElement(); 

      var o25_7 = beacon(); 

      o25 = o25.concat(o25_1, o25_2, o25_3, o25_4, 

o25_5, o25_6, o25_7); 

      //o25 should be 1110110 if the browser really is 

Opera 25. (o25_4 and _7 should fail and the other should pass.) 

      var userAgentIsCorrect; 

      o25 == "1110110" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

      return userAgentIsCorrect; 

      break; 

      

     case 26: 

      var o26 = ""; 

      var o26_1 = videoElement(); 

      var o26_2 = oggTheora(); 

      var o26_3 = detailsElement(); 

      var o26_4 = addSearchProvider() 

      var o26_5 = dialogElement(); 
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      var o26_6 = pictureElement(); 

      var o26_7 = beacon(); 

      var o26_8 = contentSecurityPolicy11(); 

      var o26_9 = serviceWorker(); 

      o26 = o26.concat(o26_1, o26_2, o26_3, o26_4, 

o26_5, o26_6, o26_7, o26_8, o26_9); 

      //o26 should be 111011100 if the browser really 

is Opera 26. (o26_4, _8 and _9 should fail and the other should pass.) 

      var userAgentIsCorrect; 

      o26 == "111011100" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

      return userAgentIsCorrect; 

      break; 

      

     case 27: 

      var o27 = ""; 

      var o27_1 = videoElement(); 

      var o27_2 = oggTheora(); 

      var o27_3 = detailsElement(); 

      var o27_4 = addSearchProvider() 

      var o27_5 = dialogElement(); 

      var o27_6 = pictureElement(); 

      var o27_7 = beacon(); 

      var o27_8 = contentSecurityPolicy11(); 

      var o27_9 = serviceWorker(); 

      o27 = o27.concat(o27_1, o27_2, o27_3, o27_4, 

o27_5, o27_6, o27_7, o27_8, o27_9); 

      //o27 should be 111011101 if the browser really 

is Opera 27. (o27_4 and _8 should fail and the other should pass.) 

      var userAgentIsCorrect; 

      o27 == "111011101" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

      return userAgentIsCorrect; 

      break; 

      

     case 28: 

      var o28 = ""; 

      var o28_1 = videoElement(); 

      var o28_2 = oggTheora(); 

      var o28_3 = detailsElement(); 
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      var o28_4 = addSearchProvider() 

      var o28_5 = dialogElement(); 

      var o28_6 = pictureElement(); 

      var o28_7 = beacon(); 

      var o28_8 = contentSecurityPolicy11(); 

      o28 = o28.concat(o28_1, o28_2, o28_3, o28_4, 

o28_5, o28_6, o28_7, o28_8); 

      //o28 should be 11101111 if the browser really 

is Opera 28. (o28_4 should fail and the other should pass.) 

      var userAgentIsCorrect; 

      o28 == "11101111" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

      return userAgentIsCorrect; 

      break; 

      

     default: // A new Opera version! 

      return "New Opera ver."; 

      break; 

    } 

   } 

   break; 

  case "Chrom": 

   var versionString = browser.slice(-2); 

   var version = parseInt(versionString); 

    

   switch(version){ 

    case 18: 

    case 19: 

    case 20: 

    case 21: 

    case 22: 

    case 23: 

    case 24: 

    case 25: // Chrome versions <25 

     var csub26 = ""; 

     var csub26_1 = videoElement(); 

     var csub26_2 = oggTheora(); 

     var csub26_3 = detailsElement(); 
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     csub26 = csub26.concat(csub26_1, csub26_2, csub26_3); 

     //csub26 should be 110 if the browser really is a Chrome 

version before 26. (Tests csub26_1 and csub26_2 and csub26_3 should fail.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     csub26 == "110" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 26: 

    case 27: 

    case 28: 

    case 29: 

    case 30: 

    case 31: 

     var c2631 = ""; 

     var c2631_1 = videoElement(); 

     var c2631_2 = oggTheora(); 

     var c2631_3 = detailsElement(); 

     var c2631_4 = addSearchProvider() 

     var c2631_5 = dialogElement(); 

     var c2631_6 = notificationPermission(); 

     c2631 = c2631.concat(c2631_1, c2631_2, c2631_3, c2631_4, 

c2631_5, c2631_6); 

     //c2631 should be 111100 if the browser really is Chrome 

31. (All tests should pass except c2631_5 and _6.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     c2631 == "111100" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 32: 

     var c32 = ""; 

     var c32_1 = videoElement(); 

     var c32_2 = oggTheora(); 

     var c32_3 = detailsElement(); 

     var c32_4 = addSearchProvider() 

     var c32_5 = dialogElement(); 
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     var c32_6 = notificationPermission(); 

     var c32_7 = pointerEvents(); 

     var c32_8 = oggOpus(); 

     c32 = c32.concat(c32_1, c32_2, c32_3, c32_4, c32_5, 

c32_6, c32_7, c32_8); 

     //c32 should be 11110100 if the browser really is Chrome 

32. (All tests should pass except c32_5, _7 and _8.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     c32 == "11110100" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 33: 

     var c33 = ""; 

     var c33_1 = videoElement(); 

     var c33_2 = oggTheora(); 

     var c33_3 = detailsElement(); 

     var c33_4 = addSearchProvider() 

     var c33_5 = dialogElement(); 

     var c33_6 = notificationPermission(); 

     var c33_7 = pointerEvents(); 

     var c33_8 = oggOpus(); 

     var c33_9 = srcset(); 

     c33 = c33.concat(c33_1, c33_2, c33_3, c33_4, c33_5, 

c33_6, c33_7, c33_8, c33_9); 

     //c33 should be 111101010 if the browser really is 

Chrome 33. (All tests should pass except c33_5, _7 and _9.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     c33 == "111101010" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 34: 

     var c34 = ""; 

     var c34_1 = videoElement(); 

     var c34_2 = oggTheora(); 

     var c34_3 = detailsElement(); 

     var c34_4 = addSearchProvider() 
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     var c34_5 = dialogElement(); 

     var c34_6 = notificationPermission(); 

     var c34_7 = pointerEvents(); 

     var c34_8 = oggOpus(); 

     var c34_9 = srcset(); 

     c34 = c34.concat(c34_1, c34_2, c34_3, c34_4, c34_5, 

c34_6, c34_7, c34_8, c34_9); 

     //c34 should be 111101011 if the browser really is 

Chrome 34. (All tests should pass except c34_5 and _7.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     c34 == "111101011" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 35: 

     var c35 = ""; 

     var c35_1 = videoElement(); 

     var c35_2 = oggTheora(); 

     var c35_3 = detailsElement(); 

     var c35_4 = addSearchProvider() 

     var c35_5 = dialogElement(); 

     var c35_6 = notificationPermission(); 

     var c35_7 = pointerEvents(); 

     var c35_8 = path(); 

     c35 = c35.concat(c35_1, c35_2, c35_3, c35_4, c35_5, 

c35_6, c35_7, c35_8); 

     //c35 should be 11110110 if the browser really is Chrome 

35. (All tests should pass except c35_5 and _8.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     c35 == "11110110" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 36: 

     var c36 = ""; 

     var c36_1 = videoElement(); 

     var c36_2 = oggTheora(); 

     var c36_3 = detailsElement(); 
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     var c36_4 = addSearchProvider() 

     var c36_5 = dialogElement(); 

     var c36_6 = notificationPermission(); 

     var c36_7 = pointerEvents(); 

     var c36_8 = path(); 

     c36 = c36.concat(c36_1, c36_2, c36_3, c36_4, c36_5, 

c36_6, c36_7, c36_8); 

     //c36 should be 11110111 if the browser really is Chrome 

36. (All tests should pass except c36_5.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     c36 == "11110111" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 37: 

     var c37 = ""; 

     var c37_1 = videoElement(); 

     var c37_2 = oggTheora(); 

     var c37_3 = detailsElement(); 

     var c37_4 = addSearchProvider() 

     var c37_5 = dialogElement(); 

     var c37_6 = pictureElement(); 

     c37 = c37.concat(c37_1, c37_2, c37_3, c37_4, c37_5, 

c37_6); 

     //c37 should be 111110 if the browser really is Chrome 

37. (All tests should pass except c37_6.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     c37 == "111110" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 38: 

     var c38 = ""; 

     var c38_1 = videoElement(); 

     var c38_2 = oggTheora(); 

     var c38_3 = detailsElement(); 

     var c38_4 = addSearchProvider() 

     var c38_5 = dialogElement(); 
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     var c38_6 = pictureElement(); 

     var c38_7 = beacon(); 

     c38 = c38.concat(c38_1, c38_2, c38_3, c38_4, c38_5, 

c38_6, c38_7); 

     //c38 should be 1111110 if the browser really is Chrome 

38. (c38_7 should fail and the other should pass.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     c38 == "1111110" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 39: 

     var c39 = ""; 

     var c39_1 = videoElement(); 

     var c39_2 = oggTheora(); 

     var c39_3 = detailsElement(); 

     var c39_4 = addSearchProvider() 

     var c39_5 = dialogElement(); 

     var c39_6 = pictureElement(); 

     var c39_7 = beacon(); 

     var c39_8 = contentSecurityPolicy11(); 

     var c39_9 = serviceWorker(); 

     c39 = c39.concat(c39_1, c39_2, c39_3, c39_4, c39_5, 

c39_6, c39_7, c39_8, c39_9); 

     //c39 should be 111111100 if the browser really is 

Chrome 39. (c39_8 and _9 should fail and the other should pass.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     c39 == "111111100" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 40: 

     var c40 = ""; 

     var c40_1 = videoElement(); 

     var c40_2 = oggTheora(); 

     var c40_3 = detailsElement(); 

     var c40_4 = addSearchProvider() 

     var c40_5 = dialogElement(); 
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     var c40_6 = pictureElement(); 

     var c40_7 = beacon(); 

     var c40_8 = contentSecurityPolicy11(); 

     var c40_9 = serviceWorker(); 

     c40 = c40.concat(c40_1, c40_2, c40_3, c40_4, c40_5, 

c40_6, c40_7, c40_8, c40_9); 

     //c40 should be 111111101 if the browser really is 

Chrome 40. (c40_8 should fail and the other should pass.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     c40 == "111111101" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 41: 

     var c41 = ""; 

     var c41_1 = videoElement(); 

     var c41_2 = oggTheora(); 

     var c41_3 = detailsElement(); 

     var c41_4 = addSearchProvider() 

     var c41_5 = dialogElement(); 

     var c41_6 = pictureElement(); 

     var c41_7 = beacon(); 

     var c41_8 = contentSecurityPolicy11(); 

     c41 = c41.concat(c41_1, c41_2, c41_3, c41_4, c41_5, 

c41_6, c41_7, c41_8); 

     //c41 should be 11111111 if the browser really is Chrome 

41. (All tests should pass.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     c41 == "11111111" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    default: // A new Chrome version! 

     return "New Chrome ver."; 

     break; 

   } 

    

   break; 
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  case "Firef": 

   var versionString = browser.slice(-2); 

   var version = parseInt(versionString); 

    

   switch(version){ 

    case 27: 

     var f27 = ""; 

     var f27_1 = videoElement(); 

     var f27_2 = oggTheora(); 

     var f27_3 = detailsElement(); 

     var f27_4 = cryptoAPI(); 

     var f27_5 = dashed(); 

     var f27_6 = path(); 

     var f27_7 = promise(); 

     var f27_8 = vp9(); 

     f27 = f27.concat(f27_1, f27_2, f27_3, f27_4, f27_5, 

f27_6, f27_7, f27_8); 

     //f27 should be 11001000 if the browser really is 

Firefox 27. (f27_1, _2 and _5 should pass and the others fail.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     f27 == "11001000" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 28: 

     var f28 = ""; 

     var f28_1 = videoElement(); 

     var f28_2 = oggTheora(); 

     var f28_3 = detailsElement(); 

     var f28_4 = cryptoAPI(); 

     var f28_5 = dashed(); 

     var f28_6 = path(); 

     var f28_7 = promise(); 

     var f28_8 = vp9(); 

     f28 = f28.concat(f28_1, f28_2, f28_3, f28_4, f28_5, 

f28_6, f28_7, f28_8); 

     //f28 should be 11001001 if the browser really is 

Firefox 28. (f28_3, _4, _6 and _7 should fail and the others pass.) 
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     var userAgentIsCorrect; 

     f28 == "11001001" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 29: 

     var f29 = ""; 

     var f29_1 = videoElement(); 

     var f29_2 = oggTheora(); 

     var f29_3 = detailsElement(); 

     var f29_4 = cryptoAPI(); 

     var f29_5 = dashed(); 

     var f29_6 = path(); 

     var f29_7 = promise(); 

     var f29_8 = relList(); 

     f29 = f29.concat(f29_1, f29_2, f29_3, f29_4, f29_5, 

f29_6, f29_7, f29_8); 

     //f29 should be 11001010 if the browser really is 

Firefox 29. (f29_3, _4, _6 and _8 should fail and the others pass.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     f29 == "11001010" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 30: 

     var f30 = ""; 

     var f30_1 = videoElement(); 

     var f30_2 = oggTheora(); 

     var f30_3 = detailsElement(); 

     var f30_4 = cryptoAPI(); 

     var f30_5 = dashed(); 

     var f30_6 = path(); 

     var f30_7 = promise(); 

     var f30_8 = relList(); 

     f30 = f30.concat(f30_1, f30_2, f30_3, f30_4, f30_5, 

f30_6, f30_7, f30_8); 

     //f30 should be 11001011 if the browser really is 

Firefox 30. (f30_3, _4 and _6 should fail and the others pass.) 
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     var userAgentIsCorrect; 

     f30 == "11001011" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 31: 

     var f31 = ""; 

     var f31_1 = videoElement(); 

     var f31_2 = oggTheora(); 

     var f31_3 = detailsElement(); 

     var f31_4 = cryptoAPI(); 

     var f31_5 = dashed(); 

     var f31_6 = path(); 

     var f31_7 = languages(); 

     f31 = f31.concat(f31_1, f31_2, f31_3, f31_4, f31_5, 

f31_6, f31_7); 

     //f31 should be 1100110 if the browser really is Firefox 

31. (f31_3, _4 and _7 should fail and the others pass.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     f31 == "1100110" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 32: 

     var f32 = ""; 

     var f32_1 = videoElement(); 

     var f32_2 = oggTheora(); 

     var f32_3 = detailsElement(); 

     var f32_4 = cryptoAPI(); 

     var f32_5 = dashed(); 

     var f32_6 = path(); 

     var f32_7 = languages(); 

     var f32_8 = setTransform(); 

     f32 = f32.concat(f32_1, f32_2, f32_3, f32_4, f32_5, 

f32_6, f32_7, f32_8); 

     //f32 should be 11001110 if the browser really is 

Firefox 32. (f32_3, _4 and _8 should fail and the others pass.) 

     var userAgentIsCorrect; 
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     f32 == "11001110" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 33: 

     var f33 = ""; 

     var f33_1 = videoElement(); 

     var f33_2 = oggTheora(); 

     var f33_3 = detailsElement(); 

     var f33_4 = cryptoAPI(); 

     var f33_5 = dashed(); 

     var f33_6 = path(); 

     var f33_7 = languages(); 

     var f33_8 = setTransform(); 

     f33 = f33.concat(f33_1, f33_2, f33_3, f33_4, f33_5, 

f33_6, f33_7, f33_8); 

     //f33 should be 11001111 if the browser really is 

Firefox 33. (f33_3 and _4 should fail and the others pass.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     f33 == "11001111" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 34: 

     var f34 = ""; 

     var f34_1 = videoElement(); 

     var f34_2 = oggTheora(); 

     var f34_3 = detailsElement(); 

     var f34_4 = cryptoAPI(); 

     var f34_5 = mozIsLocallyAvailable(); 

     f34 = f34.concat(f34_1, f34_2, f34_3, f34_4, f34_5); 

     //f34 should be 11011 if the browser really is Firefox 

34. (f34_3 should fail and the others pass.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     f34 == "11011" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 
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    case 35: 

     var f35 = ""; 

     var f35_1 = videoElement(); 

     var f35_2 = oggTheora(); 

     var f35_3 = detailsElement(); 

     var f35_4 = cryptoAPI(); 

     var f35_5 = mozIsLocallyAvailable(); 

     var f35_6 = mediaDevices(); 

     f35 = f35.concat(f35_1, f35_2, f35_3, f35_4, f35_5, 

f35_6); 

     //f35 should be 110100 if the browser really is Firefox 

35. (f35_3, _5 and _6 should fail and the others pass.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     f35 == "110100" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    case 36: 

     var f36 = ""; 

     var f36_1 = videoElement(); 

     var f36_2 = oggTheora(); 

     var f36_3 = detailsElement(); 

     var f36_4 = cryptoAPI(); 

     var f36_5 = mozIsLocallyAvailable(); 

     var f36_6 = mediaDevices(); 

     f36 = f36.concat(f36_1, f36_2, f36_3, f36_4, f36_5, 

f36_6); 

     //f36 should be 110101 if the browser really is Firefox 

36. (f36_3 and _5 should fail and the others pass.) 

     var userAgentIsCorrect; 

     f36 == "110101" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

      

    default: // A new Firefox version! 

     return "New Firefox ver."; 

     break; 
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   } 

   break; 

  case "Safar": 

   var versionString = browser.slice(-3, -2); 

   var version = parseInt(versionString); 

    

   if(browser.indexOf("6.1") != -1){ 

    var version = 61; // This is for Safari 6.1 which is the same 

as Safari 7 but on OS X Mountain Lion instead. 

   } 

    

   switch(version){ 

    case 6: 

     var s6 = ""; 

     var s6_1 = videoElement(); 

     var s6_2 = oggTheora(); 

     var s6_3 = detailsElement(); 

     var s6_4 = audioTracks(); 

     var s6 = s6.concat(s6_1, s6_2, s6_3, s6_4); 

     //s6 should be 1010 if the browser really is Safari 6. 

(s6_2 and s6_4 should fail and the other tests should pass.) 

     s6 == "1010" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

     

    case 61: 

    case 7: 

     var s7 = ""; 

     var s7_1 = videoElement(); 

     var s7_2 = oggTheora(); 

     var s7_3 = detailsElement(); 

     var s7_4 = audioTracks(); 

     var s7_5 = srcset(); 

     var s7 = s7.concat(s7_1, s7_2, s7_3, s7_4, s7_5); 

     //s7 should be 10110 if the browser really is Safari 7. 

(s7_2 and s7_5 should fail and the other tests should pass.) 

     s7 == "10110" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 
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     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

     

    case 8: 

     var s8 = ""; 

     var s8_1 = videoElement(); 

     var s8_2 = oggTheora(); 

     var s8_3 = detailsElement(); 

     var s8_4 = audioTracks(); 

     var s8_5 = srcset(); 

     var s8 = s8.concat(s8_1, s8_2, s8_3, s8_4, s8_5); 

     //s8 should be 10111 if the browser really is Safari 8. 

(s8_2 should fail and the other tests should pass.) 

     s8 == "10111" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

     

    default: // A new Safari version! 

     return "New Safari ver."; 

     break; 

   } 

   break; 

  case "Inter": 

   var versionString = browser.slice(-2); 

   if(versionString.charAt(1) == "."){ // Fixing the string for version 9 

(removing the dot). 

    versionString = versionString.slice(0,1); 

   } 

   var version = parseInt(versionString); 

    

   switch(version){ 

    case 9: 

     var i9 = ""; 

     var i9_1 = videoElement(); 

     var i9_2 = oggTheora(); 

     var i9_3 = detailsElement(); 

     var i9_4 = hidden(); 
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     var i9_5 = audioTracks(); 

     var i9 = i9.concat(i9_1, i9_2, i9_3, i9_4, i9_5); 

     //i9 should be 10000 if the browser really is Internet 

Explorer 9. (i9_1 should pass and the rest should fail.) 

     i9 == "10000" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

     

    case 10: 

     var i10 = ""; 

     var i10_1 = videoElement(); 

     var i10_2 = oggTheora(); 

     var i10_3 = detailsElement(); 

     var i10_4 = hidden(); 

     var i10_5 = audioTracks(); 

     var i10 = i10.concat(i10_1, i10_2, i10_3, i10_4, i10_5); 

     //i10 should be 10001 if the browser really is Internet 

Explorer 10. (i10_2, i10_3 and i10_4 should fail and i10_1, i10_5 should pass.) 

     i10 == "10001" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

     

    case 11: 

     var i11 = ""; 

     var i11_1 = videoElement(); 

     var i11_2 = oggTheora(); 

     var i11_3 = detailsElement(); 

     var i11_4 = hidden(); 

     var i11 = i11.concat(i11_1, i11_2, i11_3, i11_4); 

     //i11 should be 1001 if the browser really is Internet 

Explorer 11. (i11_2 and i11_3 should fail and the other tests should pass.) 

     i11 == "1001" ? userAgentIsCorrect = true : 

userAgentIsCorrect = false; 

     return userAgentIsCorrect; 

     break; 

     

    default: // A new IE version! 

     return "New IE ver."; 
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     break; 

   } 

   break; 

  case "Unkno": // When checkUserAgent() don't recognize the UAS. Checks what 

the browser seems to be. 

   if(videoElement() == 0){ 

    return "Unknown browser, seems to be IE 8 or older." 

   } 

   else if(oggTheora() == 0){ // Seems to be Safari or IE 

    var uCase1 = ""; 

    var uCase1_1 = detailsElement(); 

    var uCase1_2 = audioTracks(); 

    var uCase1_3 = srcset(); 

    var uCase1_4 = hidden(); 

    uCase1 = uCase1.concat(uCase1_1, uCase1_2, uCase1_3, uCase1_4); 

    switch(uCase1){ 

     case "1001": 

      return "Unknown browser, seems to be Safari 6"; 

      break; 

     case "1101": 

      return "Unknown browser, seems to be Safari 7"; 

      break; 

     case "1111": 

      return "Unknown browser, seems to be Safari 8"; 

      break; 

     case "0000": 

      return "Unknown browser, seems to be Internet 

Explorer 9"; 

      break; 

     case "0100": 

      return "Unknown browser, seems to be Internet 

Explorer 10"; 

      break; 

     case "0101": 

      return "Unknown browser, seems to be Internet 

Explorer 11"; 

      break; 

    } 

   } 
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   else if(detailsElement() == 0){ // Seems to be Firefox 

    if(cryptoAPI == 0){ 

     // Firefox versions 4-33. 

     var uCaseFF1 = ""; 

     var uCaseFF1_1 = dashed(); 

     var uCaseFF1_2 = path(); 

     var uCaseFF1_3 = promise(); 

     var uCaseFF1_4 = vp9(); 

     var uCaseFF1_5 = relList(); 

     var uCaseFF1_6 = languages(); 

     var uCaseFF1_7 = setTransform(); 

     uCaseFF1 = uCaseFF1.concat(uCaseFF1_1, uCaseFF1_2, 

uCaseFF1_3, uCaseFF1_4, uCaseFF1_5, uCaseFF1_6, uCaseFF1_7); 

     switch(uCaseFF1){ 

     case "0000000": 

      return "Unknown browser, seems to be Firefox 4-

26"; 

      break; 

     case "1000000": 

      return "Unknown browser, seems to be Firefox 

27"; 

      break; 

     case "1001000": 

      return "Unknown browser, seems to be Firefox 

28"; 

      break; 

     case "1011000": 

      return "Unknown browser, seems to be Firefox 

29"; 

      break; 

     case "1011100": 

      return "Unknown browser, seems to be Firefox 

30"; 

      break; 

     case "1111100": 

      return "Unknown browser, seems to be Firefox 

31"; 

      break; 

     case "1111110": 

      return "Unknown browser, seems to be Firefox 

32"; 
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      break; 

     case "1111111": 

      return "Unknown browser, seems to be Firefox 

33"; 

      break; 

    } 

    } 

    else{ 

     // Firefox versions 34+. 

     var uCaseFF2 = ""; 

     var uCaseFF2_1 = mozIsLocallyAvailable(); 

     var uCaseFF2_2 = mediaDevices(); 

     uCaseFF2 = uCaseFF2.concat(uCaseFF2_1, uCaseFF2_2); 

     switch(uCaseFF2){ 

     case "10": 

      return "Unknown browser, seems to be Firefox 

34"; 

      break; 

     case "00": 

      return "Unknown browser, seems to be Firefox 

35"; 

      break; 

     case "01": 

      return "Unknown browser, seems to be Firefox 

36"; 

      break; 

     } 

    } 

   } 

   else if(addSearchProvider() == 0){ // Seems to be Opera 

    if(dialogElement() == 0){ 

     // Opera versions 18-23. 

     var uCaseO1 = ""; 

     var uCaseO1_1 = srcset(); 

     var uCaseO1_2 = promise(); 

     var uCaseO1_3 = oggOpus(); 

     var uCaseO1_5 = notifications(); 

     uCaseO1 = uCaseO1.concat(uCaseO1_1, uCaseO1_2, 

uCaseO1_3, uCaseO1_5); 
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     switch(uCaseO1){ 

     case "0000": 

      return "Unknown browser, seems to be Opera 18"; 

      break; 

     case "0100": 

      return "Unknown browser, seems to be Opera 19"; 

      break; 

     case "0110": 

      return "Unknown browser, seems to be Opera 20"; 

      break; 

     case "1110": 

      return "Unknown browser, seems to be Opera 21 or 

22"; 

      break; 

     case "1111": 

      return "Unknown browser, seems to be Opera 23"; 

      break; 

     } 

    } 

    else{ 

     // Opera versions 24-28. 

     var uCaseO2 = ""; 

     var uCaseO2_1 = pictureElement(); 

     var uCaseO2_2 = beacon(); 

     var uCaseO2_3 = contentSecurityPolicy11(); 

     var uCaseO2_4 = serviceWorker(); 

     uCaseO2 = uCaseO2.concat(uCaseO2_1, uCaseO2_2, 

uCaseO2_3, uCaseO2_4); 

     switch(uCaseO2){ 

     case "0000": 

      return "Unknown browser, seems to be Opera 24"; 

      break; 

     case "1000": 

      return "Unknown browser, seems to be Opera 25"; 

      break; 

     case "1100": 

      return "Unknown browser, seems to be Opera 26"; 

      break; 
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     case "1101": 

      return "Unknown browser, seems to be Opera 27"; 

      break; 

     case "1111": 

      return "Unknown browser, seems to be Opera 28"; 

      break; 

     } 

    } 

   } 

   else{ // Seems to be Chrome 

    if(dialogElement() == 0){ 

     // Chrome versions 26-36. 

     var uCaseC1 = ""; 

     var uCaseC1_1 = notificationPermission(); 

     var uCaseC1_2 = path(); 

     var uCaseC1_3 = pointerEvents(); 

     var uCaseC1_4 = oggOpus(); 

     var uCaseC1_5 = srcset(); 

     uCaseC1 = uCaseC1.concat(uCaseC1_1, uCaseC1_2, 

uCaseC1_3, uCaseC1_4, uCaseC1_5); 

     switch(uCaseC1){ 

     case "00000": 

      return "Unknown browser, seems to be Chrome 26-

31"; 

      break; 

     case "10000": 

      return "Unknown browser, seems to be Chrome 32"; 

      break; 

     case "10010": 

      return "Unknown browser, seems to be Chrome 33"; 

      break; 

     case "10011": 

      return "Unknown browser, seems to be Chrome 34"; 

      break; 

     case "10111": 

      return "Unknown browser, seems to be Chrome 35"; 

      break; 

     case "11111": 
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      return "Unknown browser, seems to be Chrome 36"; 

      break; 

     } 

    } 

    else{ 

     // Chrome versions 37+. 

     var uCaseC2 = ""; 

     var uCaseC2_1 = pictureElement(); 

     var uCaseC2_2 = beacon(); 

     var uCaseC2_3 = contentSecurityPolicy11(); 

     var uCaseC2_4 = serviceWorker(); 

     uCaseC2 = uCaseC2.concat(uCaseC2_1, uCaseC2_2, 

uCaseC2_3, uCaseC2_4); 

     switch(uCaseC2){ 

     case "0000": 

      return "Unknown browser, seems to be Chrome 37"; 

      break; 

     case "1000": 

      return "Unknown browser, seems to be Chrome 38"; 

      break; 

     case "1100": 

      return "Unknown browser, seems to be Chrome 39"; 

      break; 

     case "1101": 

      return "Unknown browser, seems to be Chrome 40"; 

      break; 

     case "1111": 

      return "Unknown browser, seems to be Chrome 41"; 

      break; 

     } 

    } 

   } 

   break; 

 } 

} 

 

document.write("User Agent String: " + navigator.userAgent + "<br><br>"); 
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document.write("Din webbläsare enligt din UAS: " + checkUserAgent() + "<br><br>"); 

 

if(validateUserAgent(checkUserAgent()) == true){ 

 document.write("Din UAS verkar korrekt.<br><br>"); 

} 

else if(validateUserAgent(checkUserAgent()) == false){ 

 document.write("Din UAS verkar vara inkorrekt.<br><br>"); 

} 

else if(validateUserAgent(checkUserAgent()) == "Unknown browser"){ 

 document.write("Din UAS påstår sig vara en webbläsare som ej är inlagd i detta 

test.<br><br>"); 

} 

else{ 

 document.write("Din UAS påstår sig vara en ny webbläsare som ej ännu är inlagd i detta 

test. (Meddelande: "+validateUserAgent(checkUserAgent())+")<br><br>"); 

} 



 XLVIII 

Appendix D -  Mätverktygen 

/* Measurement tool 1 */ 

// Used for old browsers in the test like: IE9, Safari 7. 

// Smallest unit it can measure is milliseconds. 

 

var timeStart; 

var timeEnd; 

var timeArray = []; 

for(i = 0; i < 100; i++){ 

 timeStart = new Date().getTime(); 

 validateUserAgent(checkUserAgent()); // <-- This is the application. 

 timeEnd = new Date().getTime(); 

 timeArray[i] = timeEnd - timeStart; 

} 

console.log(timeArray); 

 

 

/* Measurement tool 2 */ 

// Used for most browser except the versions that's named, in the description for tool number 

1, above. 

// Smallest unit it can measure is a thousand of a millisecond. 

 

var timeStart; 

var timeEnd; 

var timeArray = []; 

for(i = 0; i < 100; i++){ 

 timeStart = window.performance.now(); 

 validateUserAgent(checkUserAgent()); // <-- This is the application. 

 timeEnd = window.performance.now(); 

 timeArray[i] = timeEnd - timeStart; 

} 

console.log(timeArray); 
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/* Alternative Measurement tool 1 */ 

// The alternative measurement tool to test browsers IE9 and Safari 7. 

 

var timeStart; 

var timeEnd; 

timeStart = new Date().getTime(); 

for(i = 0; i < 100; i++){ 

 validateUserAgent(checkUserAgent()); // <-- This is the application. 

} 

timeEnd = new Date().getTime(); 

var timeCalc = timeEnd - timeStart; 

timeCalc = timeCalc/100; 

console.log(timeCalc); 

 

/* Alternative Measurement tool 2 */ 

// The alternative measurement tool to test all the browsers except IE9 and Safari 7. 

 

var timeStart; 

var timeEnd; 

timeStart = window.performance.now(); 

for(i = 0; i < 100; i++){ 

 validateUserAgent(checkUserAgent()); // <-- This is the application. 

} 

timeEnd = window.performance.now(); 

var timeCalc = timeEnd - timeStart; 

timeCalc = timeCalc/100; 

console.log(timeCalc); 


