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Sammanfattning
Syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att kunna i realtid
undersöka kod på en webbsida för att rekommendera uppdatering av en befintlig
webbläsare vid behov, utan att användarupplevelsen påverkas negativt. För att
undersöka detta implementerades ett program i JavaScript. Sex olika JavaScriptbibliotek användes som testfall. Programmet söker igenom koden som finns i ett
JavaScript-bibliotek och gör en rekommendation med hänsyn till några kända
säkerhetsrisker och försvar mot dem. Dessutom beräknar programmet svarstiden med
hjälp av klockan på klientsidan.
Enligt Tolia, Andersen och Satyanarayanan (2006) visar undersökningar som har
gjorts att användare föredrar svarstider som är under en sekund, och att svarstider som
är över en sekund kan få användarna att bli missnöjda. För att användarupplevelsen
inte skall påverkas negativt, bör svarstiden inte överstiga en sekund.
Resultaten från undersökningen visar att svarstiderna inte blir tillräckligt långa för att
kunna påverka användarupplevelsen negativt.
Nyckelord: JavaScript, webbläsare, realtid, säkerhetsrisker, svarstider
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1 Introduktion
Webbläsare används dagligen av många användare för att få tillgång till olika
webbapplikationer som t.ex. Facebook, Twitter, Instagram och Dropbox, på internet. Det
finns dock säkerhetsrisker i många webbapplikationer som varken den som driver en
webbplats eller webbplatsens användare känner till. Säkerhetsrisker i webbapplikationer kan
utnyttjas av illvilliga användare (Shar & Tan, 2012a). Genom att utnyttja säkerhetsrisker i
webbapplikationer kan de bland annat kapa användarkonton, manipulera innehållet på en
webbsida och ta reda på användarnas webbhistorik.
Säkerhetsrisker i webbapplikationer kan minskas om användarna uppdaterar sina webbläsare,
eller om de som driver en webbplats byter ut kod som de använder till säkrare kod. Ett väldigt
bra sätt för användare att skydda sig mot kända säkerhetsrisker enligt Ely (2010), är att se till
att webbläsare alltid uppdateras nya versioner släpps. Det är dock inte alltid som användarna
uppdaterar sina webbläsare till den senaste versionen. Det skulle därför vara bra om det fanns
en mekanism som i realtid söker igenom kod som finns på en webbplats för att med hänsyn
till koden och webbläsaren som används, kunna ge användare rekommendationer om att
uppdatera sina befintliga webbläsare.
Det finns en fördel med en sådan mekanism jämfört med att generellt uppmana en användare
att uppdatera sin webbläsare när en ny version släpps. Fördelen är att det skulle vara möjligt
att varna användaren för eventuella säkerhetsrisker samtidigt som användaren rekommenderas
att uppdatera till den senaste versionen av sin befintliga webbläsare. På det sättet kan
användaren välja att lämna webbplatsen för att undvika säkerhetsriskerna om han eller hon
inte har möjlighet att uppdatera webbläsaren. Om användaren t.ex. sitter vid en dator som
tillhör ett internetcafé är det inte säkert att användaren har behörighet att uppdatera
webbläsaren.
Att söka igenom kod på en webbsida i realtid, kan innebära att laddning av webbsidan
fördröjs. En sådan fördröjning kan påverka användarupplevelsen negativt (Rajamony &
Elnozahy, 2001). För att användarupplevelsen inte skall påverkas negativt, bör svarstider inte
överstiga en sekund (Tolia, Andersen & Satyanarayanan, 2006). I detta arbete undersöktes
därför om det är möjligt att kunna i realtid undersöka kod på en webbsida för att
rekommendera för användare att uppdatera sina befintliga webbläsare vid behov, utan att
användarupplevelsen påverkas negativt.
För att undersöka detta implementerades ett program i JavaScript. Sex olika JavaScriptbibliotek användes som testfall. Programmet söker igenom koden som finns i ett JavaScriptbibliotek och gör en rekommendation med hänsyn till några kända säkerhetsrisker och försvar
mot dem. Dessutom beräknar programmet svarstiden med hjälp av klockan på klientsidan.
Enligt Rajamony och Elnozahy (2001) krävs ingen klocksynkronisering om både start- och
sluttider beräknas på klientsidan.
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2 Bakgrund
2.1 Försvar mot säkerhetsrisker
I denna del beskrivs olika försvar mot kända säkerhetsrisker som är relaterade till JavaScript.
Först beskrivs JavaScript-funktionen JSON.parse(), som är säkrare att använda än funktionen
eval(). Sedan beskrivs HTML5 cross-document messaging API, som möjliggör säker
kommunikation mellan dokument i olika domäner. Därefter beskrivs metoden toStaticHTML
som kan användas för att ta bort skript och dynamiska HTML-attribut från t.ex.
använderinput, innan den visas som HTML. Till slut beskrivs CSS :visited selektorer och
varför det är viktigt att webbläsare begränsar tillgång till dessa.

2.1.1 Att omvandla JSON-text till objekt med JSON.parse()
JSON (JavaScript Object Notation) är ett textbaserat datautbytesformat som är enkelt för
maskiner att parsa och generera (JSON, 2015a). Det är baserat på en delmängd av
programmeringsspråket JavaScript och är helt oberoende av programmeringsspråk. JSON
använder dock syntaxkonventioner som är kända för programmerare med erfarenhet av Cliknande programmeringsspråk som t.ex. C#, C++, JavaScript och Python.
Eftersom JSON är en delmängd av JavaScript, kan det användas i programmeringsspråket på
ett smidigt sätt. Nedan framgår ett exempel på hur JSON i JavaScript kan se ut.
var text = '{"kunder":[' +
'{"fornamn":"Anna","efternamn":"Andersson" },' +
'{"fornamn":"Lisa","efternamn":"Johansson" },' +
'{"fornamn":"David","efternamn":"Karlsson" }]}';

I kodexemplet ovan skapas en JavaScript-textsträng som innehåller JSON-syntax. För att
omvandla JSON-texten ovan till ett JavaScript-objekt, kan JavaScript-funktionen
JSON.parse() användas enligt nedan:
var objekt = JSON.parse(text);

Ett annat alternativ för att omvandla en JSON-text till ett objekt, är att använda funktionen
eval(). Ett exempel på detta framgår nedan.
var objekt = eval ("(" + text + ")");

Funktionen eval() anropar JavaScript-kompilatorn och eftersom JSON är en riktig delmängd
av JavaScript, kommer kompilatorn att korrekt tolka texten och producera en objektstruktur
(JSON, 2015b). Eval-funktionen är väldigt snabb. Den kan dock kompilera och exekvera
vilket JavaScript-program som helst, vilket är en säkerhetsrisk. T.ex. om ett skript inte
validerar användarinput noggrant, kan en illvillig användare injicera skadlig programkod som
kan skickas som argument till funktionen eval(). Funktionen kan exekvera den skadliga
programkoden.
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I webbapplikationer som använder XMLHttpRequest tillåts kommunikation endast mellan
sidor som har samma ursprung, därför är kommunikationen tillförlitlig (JSON, 2015b). Om
servern inte är rigorös i sin JSON-kodning eller om den inte validerar alla sina inputs
noggrant, kan den ge ogiltig JSON-text som kan innehålla skadlig programkod som t.ex. en
illvillig användare har injicerat. Funktionen eval() kan exekvera sådan skadlig programkod.
Enligt JSON (2015b) är det mycket säkrare att använda funktionen JSON.parse(). Detta beror
på att en JSON-parser endast känner igen JSON-text och avvisar alla skript. I webbläsare som
har stöd för JSON, är JSON.parse() dessutom mycket snabbare än eval.
Chuan och Haining (2013) gjorde en undersökning som omfattade 6 805 unika webbplatser.
Deras resultat visade att över 44,4% av dessa webbplatser använder funktionen eval(). Enligt
Meawad, Richards, Morandat och Vitek (2012) används eval-funktionen fortfarande av
många trots att den medför en säkerhetsrisk. De menar att det troligtvis beror på att eval är
enkel att använda, att existerande kod är svår att förändra, eller osäkerhet på vad som kommer
att exekveras, t.ex. för att den kom från tredjepartskod.

2.1.2 Att skicka meddelanden mellan dokument i olika domäner med
postMessage
Cross-site scripting (XSS) är topprankad i OWASP (Open Web Application Security Project)
topp tio lista över säkerhetsbrister och är enligt säkerhetsexperter bland de allvarligaste och
vanligaste hoten i webbapplikationer (Shar & Tan, 2012a).
Enligt Shar och Tan (2012b) möjliggör XSS-sårbarheter för angripare att skicka skadliga
skript till webbklienter. Detta inträffar när en webbapplikation refererar till användarinput i
sina HTML-sidor, utan att validera dem på ett korrekt sätt. En angripare kan via sådana inputs
bädda in skadliga skript i applikationens HTML-sidor. När en användare besöker en
exploterad webbsida skall användarens webbläsare, utan att vara medveten om att det finns ett
skadligt skript, exekvera det skadliga skriptet för att en XSS-attack skall vara lyckad. Med
hjälp av XSS-attacker kan angripare bland annat kapa konton, stjäla och förgifta cookies,
manipulera webbinnehåll och utföra DoS-attacker. Angriparens skadliga kod som används i
en XSS-attack, kan vara skriven i t.ex. HTML, JavaScript, VBScript och Flash.
Av säkerhets- och sekretesskäl förhindrar webbläsare dokument i olika domäner från att
påverka varandra, XSS tillåts alltså inte. Även om detta är en viktig säkerhetsfunktion,
förhindras sidor från olika domäner från att kommunicera med varandra, även när dessa sidor
inte är fientliga (WHATWG community, 2015).
Det finns dock ett API för HTML5 som gör det möjligt för dokument i olika domäner att
kommunicera med varandra, utan onödiga risker (Reynold, 2009). Detta API kallas för
"HTML5 Cross-document messaging" och det definierar postMessage API:et som ett
standardiserat sätt att skicka meddelanden (Lubbers, Albers & Salim, 2011). Alla större
webbläsare, inklusive Internet Explorer 8 och senare, har stöd för postMessage API:et. Det är
alltid en bra idé att först kontrollera om postMessage API:et stöds innan det används. Koden
nedan är ett exempel på ett sätt att kontrollera om postMessage stöds.
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if (typeof window.postMessage === "undefined"){
//postMessage stöds inte i den här webbläsaren
}

Enligt Lubbers, Albers och Salim (2011) är det väldigt enkelt att skicka ett meddelande med
postMessage API:et. Om t.ex. ett dokument A innehåller ett iframe-element som i sin tur
innehåller ett dokument B, och ett skript i dokument A anropar metoden postMessage() på
fönsterobjektet i dokument B, kommer en meddelandehändelse att skickas iväg till objektet.
Ett exempel på hur skriptet i dokument A kan se ut framgår nedan.
var obj = document.getElementsByTagName('iframe')[0];
obj.contentWindow.postMessage('Hello world!', 'http://b.exempel.com');

För att ta emot meddelanden, läggs en händelsehanterare till på sidan. På det sättet kan
meddelandets ursprung kontrolleras när det anländer, för att sedan kunna besluta om något
speciellt behöver göras med meddelandet eller inte. Koden i Figur 1 är ett exempel på en
händelselyssnare som skickar vidare ett meddelande till en funktion som hanterar
meddelanden.

Figur 1. En händelselyssnare (Event Listener).

Som det framgår av exemplet i Figur 1, används egenskapen "origin" för att kontrollera
meddelandets ursprung. Genom att använda origin-egenskapen är det enligt Lubbers, Albers
och Salim (2011) enkelt för den mottagande sidan att ignorera meddelanden från otillförlitliga
källor. Meddelandets ursprung kan helt enkelt kontrolleras mot en lista över tillåtna källor.

2.1.3 Sterilisering av dynamiska HTML-attribut med toStaticHTML
Skadlig HTML-kod kan föras vidare i en URL, i formulärparametrar, eller över domäner
genom XDomainRequest eller postMessage (MSDN, 2015). Därför är det viktigt att alltid
validera användarinput noggrant innan den förvaras i en databas eller läggs till som ett
HTML-fragment på en webbsida. Istället för att validera användarinput kan metoden
toStaticHTML användas för att ta bort händelseattribut och skript från användarinput innan
den visas som HTML. På det sättet elimineras risken för att skadlig HTML-kod ska föras
vidare i t.ex. en URL.
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Metoden toStaticHTML tar ett HTML-fragment av typen string som input och lämnar tillbaka
ett HTML-fragment som består av endast statiska element. Skriptet i Figur 2 är ett exempel på
hur metoden toStaticHTML kan användas för att sterilisera skript och dynamiska HTMLattribut. Resultatet efter steriliseringen är: <span>Klicka</span>.

Figur 2. Metoden toStaticHTML steriliserar skript och dynamiska HTML-attribut.

2.1.4 Webbläsare som begränsar tillgång till CSS :visited selektorer
Webbläsare har alltid gjort en visuell åtskillnad mellan länkar till sidor som deras användare
redan har besökt, och länkar till sidor som deras användare ännu inte har besökt (Weinberg,
Chen, Jayaraman & Jackson, 2011). CSS låter en webbsidas skapare att styra utseendet på
länkar med hjälp av CSS-selektorer som :link och :visited. CSS-selektorn :link används för att
styra utseendet på länkar som en besökare ännu inte har besökt, medan :visited används för att
styra utseendet på länkar som en besökare redan har besökt.
Ett exempel på hur CSS-selektorerna :link och :visited kan användas för att ändra utseendet
på länkar framgår nedan:
a:link
{color:#f475d5;}
a:visited {color:#a894aa;}

I kodexemplet ovan styrs färgen på besökta och obesökta länkar. Det är dock inte enbart
färgen på länkar som kan styras med hjälp av dessa selektorer. Andra egenskaper som kan
styras är bland annat bakgrundsfärg och om länkar skall vara understrukna eller inte.
Enligt Weinberg et al. (2011) kan denna förmåga kombinerat med JavaScript förmågan att
inspektera hur en sida återges, avslöja användarnas webbhistorik för en webbplats som testar
en lista med webbadresser, i syfte att ta reda på vilka av dessa som en användare har besökt.
History sniffing handlar helt enkelt om att ta reda på användarnas webbhistorik.
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För att testa vilka länkar som en användare har besökt, kan t.ex. en webbutvecklare skriva ett
skript som använder metoden getComputedStyle. Ett exempel på detta finns att se i Figur 3.

Figur 3. Ett skript som använder metoden getComputedStyle.

För att förhindra webbsidor från att komma åt en användares webbhistorik på detta sätt, måste
webbläsare begränsa tillgången till CSS :visited selektorer (Baron, 2010).
Under 2010 utvecklade L. David Baron ett försvar som blockerar alla kända, automatiserade
tekniker för denna typ av attack, utan att förhindra den visuella åtskillnaden mellan besökta
och obesökta länkar (Weinberg et al., 2011). De flesta moderna webbläsare anammar detta
försvar.

2.2 Svarstidsmätning i JavaScript
Företag använder alltmer webben för att tillhandahålla information (t.ex. nyheter) till
användarna, och för att erbjuda sina kunder olika tjänster. En kund som upplever en lång
fördröjning efter att ha skickat en begäran till ett företags webbserver, går ofta över till en
konkurrent som ger snabbare service (Rajamony & Elnozahy, 2001). Företag behöver därför
ha kvantitativ information om de upplevda svarstiderna för sina tjänster. Med hjälp av den
informationen, kan de lättare avgöra om det finns något som de behöver åtgärda för att
förbättra användarupplevelsen.
Från en användares perspektiv är svarstiden den tid som förflutit från det att en begäran inletts
hos en klient, till den tidpunkt som svaret har laddats helt av klienten (Marshak & Levy,
2003). Enligt Rajamony och Elnozahy (2001) bidrar två faktorer till svarstiden som uppfattas
av en klient. Den ena faktorn är nätverksfördröjningen och den andra faktorn är den tid som
det tar för servern att generera ett svar, efter att en begäran når servern.
Enligt Rajamony och Elnozahy (2001) kan svarstiderna som upplevs av en klient mätas med
hjälp av JavaScript och klockan på klientsidan. Ett enkelt exempel är en webbsida som har en
valutaomvandlare. En användare fyller i ett värde, väljer till vilken valuta som omvandlingen
skall ske och trycker sedan på en knapp för att omvandla värdet. För att mäta svarstiden från
den tidpunkt som en användare trycker på knappen till den tidpunkt som ett svar visas för
användaren, kan en JavaScript-funktion anropas när användaren trycker på knappen. När
funktionen anropas kan den spara den aktuella tiden i en variabel, och sedan omvandla och
visa värdet för användaren. Därefter kan funktionen beräkna svarstiden genom att subtrahera
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den aktuella tiden med tiden som finns i variabeln. Svarstiderna som beräknas kan t.ex. sparas
på en server. I Figur 4 visas ett kodexempel på hur svarstiden kan beräknas.

Figur 4. Svarstidsmätning.
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3 Problem
3.1 Problembeskrivning
Det finns säkerhetsrisker i många webbapplikationer som varken den som driver en webbplats
eller webbplatsens användare känner till. Säkerhetsriskerna kan minskas om användarna
uppdaterar sina webbläsare, eller om de som driver en webbplats byter ut programkod som de
använder, till säkrare programkod. En utvecklare kan t.ex. byta ut eval() där det är möjligt mot
den säkrare funktionen JSON.parse(). Shar och Tan (2012a) menar att säkerhetsrisker
fortsätter att existera i många webbapplikationer på grund av utvecklarnas bristande förståelse
för problemet och deras ovana med de aktuella försvarens begränsningar och styrkor.
Säkerhetsrisker i webbapplikationer kan utnyttjas av illvilliga användare (Shar & Tan, 2012a).
Som det nämndes tidigare kan en illvillig användare t.ex. kapa användarkonton och
manipulera webbinnehåll genom att utnyttja XSS-sårbarheter i webbapplikationer.
Webbläsare kan skydda sina användare mot olika säkerhetsrisker, genom att t.ex. begränsa
tillgång till CSS :visited selektorer. På det sättet förhindras webbsidor från att komma åt
användarnas webbhistorik. Webbläsare kan även befrämja säkerheten genom att ha stöd för
olika API:er som t.ex. JSON.parse API och HTML5 Cross-document messaging API.
Ett väldigt bra sätt för användare att skydda sig mot kända säkerhetsrisker enligt Ely (2010),
är att se till att webbläsare och pluginprogram alltid uppdateras när patchar eller nya versioner
släpps. Det är dock inte alltid som användare uppdaterar sina webbläsare till den senaste
versionen.
Problemet är att det inte finns någon mekanism som i realtid söker igenom kod som finns på
en webbplats för att med hänsyn till koden och webbläsaren som används, kunna ge
användare rekommendationer om att uppdatera sina befintliga webbläsare. Om t.ex. en
användare besöker en webbplats som använder metoden getComputedStyle, finns det en risk
att webbplatsen försöker att ta reda på användarens webbhistorik. Om användarens
webbläsare inte begränsar tillgång till CSS :visited selektorer, kan användaren ha nytta av att
varnas och rekommenderas en senare version av sin webbläsare som begränsar tillgång till
:visited selektorer.
Mekanismen som beskrevs ovan kan vara bättre än att generellt uppmana användaren att
uppdatera sin webbläsare när en ny version av webbläsaren släpps. En anledning till detta är
att en användare inte alltid har möjligheten att uppdatera webbläsaren som han eller hon
använder. Med hjälp av en sådan mekanism är det dessutom möjligt att både ge användaren
en rekommendation om att uppdatera sin befintliga webbläsare och samtidigt ge en förklaring
till varför han eller hon rekommenderas att uppdatera webbläsaren. T.ex. en användare sitter
vid en dator på ett internetcafé och bestämmer sig för att besöka webbplatsen för sin bank.
När användaren besöker webbplatsen får han direkt en varning om att webbläsarversionen
som han använder inte är säker för den aktuella webbplatsen och rekommenderas att
uppdatera sin webbläsare till den senaste versionen. Om användaren inte har behörighet att
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uppdatera webbläsaren kan han välja att lämna webbplatsen istället för att logga in på sin
internetbank med sina känsliga kontouppgifter. På det sättet kan han undvika
säkerhetsriskerna.
Syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att kunna i realtid undersöka kod på
en webbsida för att rekommendera uppdatering av en befintlig webbläsare vid behov, utan att
användarupplevelsen påverkas negativt.
Att i realtid söka igenom kod på en sida, kan innebära att laddning av sidan fördröjs. Enligt
Rajamony och Elnozahy (2001) kan en sådan fördröjning påverka användarupplevelsen
negativt. Reis, Dunagan, Wang, Dubrovsky och Esmeir (2007) implementerade en prototyp
av ett system som söker igenom inbäddade skript och HTML-kod på webbsidor för att kunna
byta ut osäker kod mot säkrare kod. De kom bland annat fram till att genomsökningen och
redigeringen av koden inte tog speciellt lång tid, det framgår dock inte exakt hur långa
svarstider det blev. I och med detta förväntas inte genomsökningen av kod i detta arbete att ta
lång tid. Därmed har följande hypotes formulerats:
"Svarstider kan försämras av att söka igenom kod på en webbsida i realtid, men inte
tillräckligt mycket för att användarupplevelsen skall påverkas negativt."
Eftersom långa svarstider kan påverka användarupplevelsen negativt, är det viktigt att hitta
stöd för hypotesen i denna undersökning. För att resultaten från undersökningen ska kunna ge
stöd för hypotesen, bör inte någon svarstid överstiga en sekund. Svarstider som överstiger en
sekund, kan påverka användarupplevelsen negativt (Tolia, Andersen & Satyanarayanan,
2006).

3.2 Relaterade arbeten
Ett relaterat arbete har gjorts av Reis et al. (2007). Deras arbete är likt det här arbetet på det
sättet att de också undersökte ett sätt att skydda användare mot kända säkerhetsrisker som kan
finnas i webbapplikationer. Deras tillvägagångssätt skiljer sig dock från det som används i det
här arbetet. De designade och implementerade en prototyp av ett system som de kallar för
BrowserShield. Denna prototyp skyddar en webbläsare mot kända säkerhetsrisker genom att
redigera HTML-sidor och eventuella inbäddade skript för att göra dem säkrare innan de
återges av webbläsaren. De redigerade HTML-sidorna innehåller logik för att rekursivt
tillämpa kontroller på dynamiskt genererat eller modifierat webbinnehåll (Reis et al., 2007).
Kontrollerna tillämpas under körtid och de är baserade på kända säkerhetsrisker.
Ett annat relaterat arbete tillhör Cova, Kruegel och Vigna (2010). Deras arbete är likt det här
arbetet på det sättet att de också försöker att hitta JavaScript-relaterade säkerhetsrisker som
kan finnas i webbapplikationer. Till skillnad från det här arbetet försöker de förutom att hitta
kända säkerhetsrisker, att även hitta okända säkerhetsrisker. Att hitta okända säkerhetsrisker
kan vara mer utmanande än att hitta kända säkerhetsrisker. De implementerade ett system som
använder ett antal funktioner och maskininlärningstekniker för att fastställa egenskaperna hos
"normal" JavaScript-kod. Systemet kan identifiera avvikande JavaScript-kod genom att
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emulera JavaScript-kodens beteende och jämföra det med etablerade profiler. I deras arbete
fokuserar de främst på drive-by download attacker. I en drive-by download attack, luras en
användare att besöka en skadlig webbsida som vanligtvis innehåller JavaScript-kod (Cova,
Kruegel & Vigna, 2010). När en användare har lurats till en skadlig webbsida, försöker koden
på webbsidan att ladda ner skadlig programvara på användarens dator genom att utnyttja
sårbarheter i användarens webbläsare.
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4 Metod
Metoden som har valts för detta arbete är experiment. Metoden experiment har valts för att i
en kontrollerad miljö kunna testa om arbetets hypotes stöds eller inte. Enligt Berndtsson,
Hansson, Olsson och Lundell (2008) används ett experiment typiskt för att verifiera eller
falsifiera en tidigare formulerad hypotes. Det går dock aldrig att säga att ett positivt resultat i
ett experiment bevisar att hypotesen stämmer. Detta beror på att det alltid kan finnas en annan
förklaring till resultatet. Däremot kan ett positivt resultat ge viss stöd för hypotesen. Som det
nämndes tidigare kan det innebära en viss fördröjning att söka igenom kod i realtid för att
kunna göra en rekommendation. Fördröjningen kan påverka användarupplevelsen negativt,
därför är det viktigt att undersöka om hypotesen stöds.
Ett program i JavaScript kommer att implementeras. Något känt JavaScript-bibliotek (t.ex.
jQuery) kommer att användas som testfall. Programmet söker igenom koden som finns i ett
JavaScript-biblioteket och gör en rekommendation med hänsyn till säkerhetsriskerna och
försvaren mot dessa som beskrevs tidigare. Dessutom beräknar programmet svarstiden med
hjälp av klockan på klientsidan. Enligt Rajamony och Elnozahy (2001) krävs ingen
klocksynkronisering om både start- och sluttider beräknas på klientsidan.
Att använda JavaScript-bibliotek som testfall kan ge en bra representation av det vanliga
användandet av kod på en webbsida när det gäller antalet kodrader. Dessutom består
utvecklarens egna JavaScript-kod vanligtvis av väldigt få kodrader jämfört med antalet
kodrader som finns i ett JavaScript-bibliotek. Genom att använda sig av JavaScript-bibliotek
kan utvecklaren minska antalet kodrader i sin egna JavaScript-kod.
Ett hot mot conclusion-validitet enligt Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell och Wesslén
(2012) är om ett test har en låg statistisk styrka. Om den statistiska styrkan är låg, finns det en
stor risk att en felaktig slutsats dras. Genom att köra varje testfall många gånger ökar den
statistiska styrkan, därför kommer alla testfall i detta arbete att köras många gånger.
Programmet kommer att testas i olika webbläsare eftersom prestandan mellan dessa kan skilja
sig (Wang, Liu, Guo & Chen, 2014). Följande webbläsare kommer att användas:





Internet Explorer
Firefox
Chrome
Opera

Webbläsarna ovan valdes eftersom de är bland de mest använda webbläsarna idag
(W3schools, 2015).

4.1 Alternativa metoder
En alternativ metod är fallstudie. Enligt Berndtsson et al. (2008) genomförs en fallstudie som
en djupgående utforskning av ett fenomen i sin naturliga miljö. Ett kännetecken för en
fallstudie är att den innefattar ett begränsat antal fall, ibland innefattar den även bara ett fall.
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Metoden anses vara speciellt lämplig när det finns en önskan att förstå och förklara ett
fenomen inom ett område som ännu inte är väl förstått (Berndtsson et al., 2008).
En fallstudie kan göras genom att söka igenom kod och mäta svarstider på en verklig
webbplats. Ett problem med detta är att om genomsökningen av koden medför för långa
svarstider, kan webbplatsens användare bli otåliga och lämna webbplatsen. Därför är det
bättre att använda experiment som metod för att få en bra uppfattning om hur långa svarstider
det kan bli, innan tester görs på en riktig webbplats med riktiga användare.
En annan alternativ metod som kan användas är enkätundersökning. En fördel med enkät som
metod enligt Berndtsson et al. (2008) är att det går att snabbt nå ett väldigt stort antal
individer och företag, med relativt begränsade medel. Dessutom finns det möjligheter att
automatisera hanteringen av svaren, eftersom enkäter ofta är väl standardiserade.
En enkel webbapplikation kan skapas och innehålla ett program som fungerar likt
programmet som beskrevs ovan, med skillnaden att inte låta detta program beräkna svarstider.
Istället får ett antal deltagare besöka webbapplikationen och sedan svara på en
enkätundersökning, som bland annat innehåller en fråga om hur användaren upplever
svarstiderna. Problemet med detta sätt är att användarna förmodligen inte kommer att märka
av små skillnader när det gäller svarstider.
En nackdel med enkät som metod är att motivationen för deltagande ofta är låg, och det är i
allmänhet svårt att uppnå en hög svarsfrekvens (Berndtsson et al., 2008). Därför hade det
funnits en risk att inte få tillräckligt med svar om denna metod hade valts för detta arbete.
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5 Genomförande
5.1 Insamling av statistik
För att kunna göra en rekommendation beroende på vilken webbläsare som används,
insamlades statistik över säkerheten i webbläsarna som JavaScript-programmet kommer att
testas i. All statistik samlades in från Browserscope (2015a). Browserscope är ett communitydrivet projekt för profilering av webbläsare. Via deras hemsida kan användare bland annat
testa säkerheten i sina webbläsare. Alla kan ta del av resultaten från genomförda tester,
resultaten finns tillgängliga på Browserscope (2015b).
I Tabell 1 nedan framgår statistiken som samlades in:
Stöd för HTML5
Cross-document
messaging API

Stöd för
JSON.parse API

Stöd för
toStaticHTML
API

Begränsar tillgång
till CSS :visited
selektorer

IE 1

Ja

Ja

Nej

Ja

IE 4

Ja

Ja

Ja

Ja

IE 5

Nej

Nej

Nej

Ja

IE 6

Nej

Nej

Nej

Nej

IE 7

Nej

Nej

Nej

Nej

IE 8

Ja

Ja

Ja

Nej

IE 9

Ja

Ja

Ja

Ja

IE 10

Ja

Ja

Nej*

Ja

IE 11

Ja

Ja

Ja

Ja

Firefox 0

Nej*

Nej*

Nej

Nej*

Firefox 1

Nej

Nej

Nej

Nej

Firefox 2

Nej

Nej

Nej

Ja

Firefox 3

Ja

Nej*

Nej

Nej

Firefox 4–19

Ja

Ja

Nej

Ja

Firefox 20

Ja

Ja

Nej

Nej*
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Firefox 21–24

Ja

Ja

Nej

Ja

Firefox 25

Ja

Ja

Nej

Nej*

Firefox 26–37

Ja

Ja

Nej

Ja

Chrome 0

Nej*

Nej*

Nej

Nej*

Chrome 1

Nej

Nej

Nej

Nej*

Chrome 2

Ja

Nej

Nej

Nej

Chrome 3

Ja

Ja

Nej

Ja

Chrome 4 & 5

Ja

Ja

Nej

Nej

Chrome 6–10

Ja

Ja

Nej

Ja

Chrome 11

Ja

Ja

Nej

Nej*

Chrome 12–23

Ja

Ja

Nej

Ja

Chrome 24

Ja

Ja

Nej

Nej*

Chrome 25–42

Ja

Ja

Nej

Ja

Opera 5

Ja

Ja

Nej

Ja

Opera 7

Nej*

Nej*

Nej

Ja

Opera 9

Nej*

Nej

Nej

Nej

Opera 10

Ja

Nej*

Nej

Nej

Opera 11 & 12

Ja

Ja

Nej

Nej

Opera 13–25

Ja

Ja

Nej

Ja

Opera 26

Ja

Ja

Nej

Nej*

Opera 27–29

Ja

Ja

Nej

Ja

Tabell 1. Statistiken som samlades in.

I Tabell 1 framgår vilken version av en viss webbläsare som har stöd för ett visst API, samt
vilken version av en viss webbläsare som begränsar tillgång till :visited selektorer.
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I Tabell 1 har vissa röda celler markerats med en asterisk (*). Detta innebär att det finns en
eller flera "mindre" versioner av en "stor" version som t.ex. har stöd för JSON.parse API, men
att det finns minst en mindre version av samma stora version som inte har stöd för
JSON.parse. T.ex. Internet Explorer version 10.0 har stöd för toStaticHTML men Internet
Explorer version 10.6 har inte stöd för toStaticHTML (Browserscope, 2015b). Därför har den
berörda cellen markerats med en asterisk i tabellen. Tanken är att det är bättre att göra en
rekommendation när det inte behövs, än att inte göra en rekommendation när det behövs.
Därför har de asterisk-markerade cellerna satts till "Nej".

5.2 Implementering av programmet
I denna del beskrivs JavaScript-programmet som implementerades. Beskrivningen är
uppdelad i olika delar för tydlighetens skull. Programmet består av HTML och JavaScript
kod. För den som är intresserad, finns hela koden att se i Bilaga A.

5.2.1 Genomsökning av kod
En funktion hämtar all kod som finns mellan script-taggar som har ett visst id. Koden som
placeras mellan dessa taggar skall tillhöra något JavaScript-bibliotek (t.ex. jQuery, Prototype
eller MooTools). På det sättet kan ett JavaScript-bibliotek användas som testfall. Funktionen
går igenom koden rad för rad för att försöka hitta funktioner eller metoder som har att göra
med säkerhetsriskerna och försvaren mot dessa som beskrevs tidigare. I Figur 5 framgår hur
hämtning samt genomsökning av kod går till.

Figur 5. Genomsökning av kod.
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5.2.2 Rekommendation av webbläsarversion
En array med fyra element skapades enligt Figur 6. Varje element i arrayen representerar en
säkerhetsfråga, och varje säkerhetsfråga innehåller bland annat en array som i sin tur
innehåller fyra arrayer som representerar fyra olika webbläsare.
I varje array som representerar en webbläsare, lagrades versioner av webbläsaren som är
"säkra" för en viss säkerhetsfråga. T.ex. i arrayen securityIssue[0][1][0] lagrades alla
versioner av IE som har stöd för JSON.parse API och i arrayen securityIssue[0][1][1] lagrades
alla versioner av Firefox som har stöd för JSON.parse API.

Figur 6. Webbläsarversioner lagrades i arrayer.

För att kunna göra en rekommendation kontrollerar programmet vilka funktioner och metoder
som hittades i koden. Funktionerna och metoderna hör till olika säkerhetsfrågor som det
framgår av Figur 6. För varje metod eller funktion som existerar i JavaScript-biblioteket,
kontrolleras först om versionen av webbläsaren som används finns med i webbläsarens array
över versioner för den aktuella säkerhetsfrågan. Om versionen finns med, ökas den första
räknaren "counter1" (se Figur 7). Sedan kontrolleras om den senaste versionen av
webbläsaren som programmet känner till, finns med i arrayen. Om den finns med, ökas den
andra räknaren "counter2".
Till slut kontrolleras om den första räknaren är mindre än den andra räknaren och om
användarens version är mindre än den senaste versionen. Om allt detta är sant,
rekommenderar programmet att användaren uppdaterar till den senaste versionen av sin
befintliga webbläsare. I Figur 7 här nedan, framgår hur rekommendationen går till.
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Figur 7. Rekommendation av webbläsarversion.

5.2.3 Svarstidsmätning
När webbsidans innehåll har laddats helt, anropas en funktion som hämtar den aktuella tiden
och sparar den i variabeln "start". Funktionen gör detta innan hämtning och genomsökning av
kod påbörjas. Strax efter att en rekommendation har gjorts, beräknar funktionen svarstiden
genom att subtrahera den aktuella tiden med tiden som finns i variabeln "start".
Tiden hämtas med hjälp av metoden performance.now(). Date.now() är en annan metod som
kan användas för tidmätning men enligt Aigner, Hütter, Kirsch, Miller, Payer och Preishuber
(2014) har metoden performance.now() en bättre noggrannhet. Metoden performance.now()
returnerar en DOMHighResTimeStamp som är mätt i millisekunder, med en noggrannhet på
en tusendel av en millisekund (MDN, 2015). Ett exempel på hur svarstidsmätningen går till,
finns att se i Figur 8.
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Figur 8. Svarstidsmätning med hjälp av metoden performance.now().

5.3 Experimentell miljö
För experimentet användes en stationär dator och programmet placerades på en lokal server. I
Tabell 2 framgår information om den experimentella miljön.

Experimentell miljö
Server

Apache httpd 2.2.25

Operativsystem

Windows 7 Professional N (32-bitar)

Processor

AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+ 2.80 GHz

RAM

1,00 GB

Övrigt

SCSI hårddisk

Tabell 2. Information om den experimentella miljön.

Programmet testades i följande webbläsare:





Internet Explorer 11
Firefox 37
Chrome 42
Opera 29

5.4 Experimentupplägg
Sex olika JavaScript-bibliotek användes som testfall. För varje testfall itererade programmet
1000 gånger i varje webbläsare. Iterationerna sköttes automatiskt av programmet.
Programmet kördes i en webbläsare åt gången och program som inte har med experimentet att
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göra var inte igång under körningarna. I Tabell 3 nedan framgår information om vilka
JavaScript-bibliotek som användes samt antalet rader i varje bibliotek.
Bibliotek

Version

Antal rader

1

jQuery (2015).

1.11.3

10 351

2

MooTools Core (MooTools, 2015).

1.5.1

6 068

3

Prototype (2015).

1.7.2

7 510

4

React (2015).

0.13.3

19 602

5

Underscore (2015).

1.8.3

1 548

6

Zepto (2015).

1.1.6

1 587

Tabell 3. Information om JavaScript-biblioteken som användes.
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6 Utvärdering
6.1 Resultat

Svarstid (millisekunder)

I Figur 9 och Figur 10 framgår resultatet för testfall 1: jQuery.

Figur 9. Bibliotek: jQuery. Svarstid per iteration.

Som det framgår av Figur 9 varierar svarstiderna en del, mest för Chrome och Opera. Ingen
svarstid överstiger dock 50 millisekunder. Chrome har den längsta svarstiden (45
millisekunder). Firefox ser ut att ha flest korta svarstider.
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jQuery – Genomsnittliga svarstider (+/- 1 SD)

Figur 10. Bibliotek: jQuery. Genomsnittliga svarstider (+/- 1 standardavvikelse (SD)).

Som det framgår av Figur 10, går det inte att statistiskt skilja på IE och Firefox eftersom deras
standardavvikelser överlappar varandra. Det framgår även att det inte går att statistiskt skilja
på Chrome och Opera. Det går dock att statistiskt skilja på Firefox och Chrome och på Firefox
och Opera. Det går därmed att påstå att Firefox har i detta fall kortare svarstid i genomsnitt
jämfört med Chrome och Opera. Dessutom går det att statistiskt skilja på IE och Chrome och
på IE och Opera. Det går därmed att påstå att IE har i detta fall kortare svarstid i genomsnitt
jämfört med Chrome och Opera.
I Figur 11 och Figur 12 framgår resultatet för testfall 2: MooTools Core.
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Svarstid (millisekunder)
Figur 11. Bibliotek: MooTools Core. Svarstid per iteration.

I Figur 11 går det att se att de flesta svarstiderna ligger under 20 millisekunder. Även i detta
fall har Chrome och Opera mer varierande svarstider jämfört med IE och Firefox. Chrome har
den längsta svarstiden (88 millisekunder).

MooTools Core – Genomsnittliga svarstider (+/- 1 SD)

Figur 12. Bibliotek: MooTools Core. Genomsnittliga svarstider (+/- 1 standardavvikelse).
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Som det framgår av Figur 12, överlappar standardavvikelserna för IE och Firefox varandra.
Därför går det inte att statistiskt skilja på dessa. Det går heller inte att statistiskt skilja på
Firefox, Chrome och Opera. Däremot går det att statistiskt skilja på IE och Chrome, och på IE
och Opera. Enligt Figur 12 har IE den kortaste standardavvikelsen och Chrome har den
längsta.

Svarstid (millisekunder)

I Figur 13 och Figur 14 framgår resultatet för testfall 3: Prototype.

Figur 13. Bibliotek: Prototype. Svarstid per iteration.

Som det framgår av Figur 13, varierar svarstiderna en hel del för Chrome och Firefox. När det
gäller IE och Opera, varierar inte svarstiderna lika mycket. Den längsta svarstiden i detta fall
är 71 millisekunder.
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Prototype – Genomsnittliga svarstider (+/- 1 SD)

Figur 14. Bibliotek: Prototype. Genomsnittliga svarstider (+/- 1 standardavvikelse).

Som det framgår av Figur 14, har IE i genomsnitt kortare svarstid än Chrome och Opera. Det
går dock inte att statistiskt skilja på IE och Firefox. Opera har låg standardavvikelse jämfört
med Firefox, men Firefox har i genomsnitt kortare svarstid än Opera. Det går inte att
statistiskt skilja på Firefox och Chrome eftersom deras standardavvikelser överlappar
varandra.
I Figur 15 och Figur 16 framgår resultatet för testfall 4: React.
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Svarstid (millisekunder)
Figur 15. Bibliotek: React. Svarstid per iteration.

Svarstiderna varierar ganska mycket för Chrome och Opera enligt Figur 15. Firefox ser ut att
ha flest korta svarstider. När det gäller detta testfall, finns det många långa svarstider jämfört
med de andra testfallen. Detta kan bero på att biblioteket React har flest antal rader (se
tabellen i föregående del). Chrome har den längsta svarstiden (94 millisekunder) och Opera
har den näst längsta svarstiden (93 millisekunder). Firefox ser ut att ha flest korta svarstider.
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React – Genomsnittliga svarstider (+/- 1 SD)

Figur 16. Bibliotek: React. Genomsnittliga svarstider (+/- 1 standardavvikelse).

Som det framgår av Figur 16, har Firefox kortast svarstid i genomsnitt. Det går inte att
statistiskt skilja på IE, Chrome och Opera eftersom deras standardavvikelser överlappar
varandra.
I Figur 17 och Figur 18 framgår resultatet för testfall 5: Underscore.
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Svarstid (millisekunder)
Figur 17. Bibliotek: Underscore. Svarstid per iteration.

I Figur 17 framgår att svarstiderna varierar en hel del när det gäller alla webbläsare utom IE.
Opera har här den längsta svarstiden (28 millisekunder).

Underscore – Genomsnittliga svarstider (+/- 1 SD)

Figur 18. Bibliotek: Underscore. Genomsnittliga svarstider (+/- 1 standardavvikelse).
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Som det framgår av Figur 18, går det inte att statistiskt skilja på webbläsarna eftersom deras
standardavvikelser överlappar varandra.

Svarstid (millisekunder)

I Figur 19 och Figur 20 framgår resultatet för testfall 6: Zepto.

Figur 19. Bibliotek: Zepto. Svarstid per iteration.

I Figur 19 går det att se att de flesta svarstiderna är under 10 millisekunder. Opera har en hög
standardavvikelse och den längsta svarstiden (66 millisekunder).
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Zepto – Genomsnittliga svarstider (+/- 1 SD)

Figur 20. Bibliotek: Zepto. Genomsnittliga svarstider (+/- 1 standardavvikelse).

I Figur 20 framgår att webbläsarnas standardavvikelser överlappar varandra, därmed går det
inte att statistiskt skilja på dem.

6.2 Slutsatser
Enligt Tolia, Andersen och Satyanarayanan (2006) visar undersökningar som har gjorts att
användare föredrar svarstider som är under en sekund, och att svarstider som är över en
sekund kan få användarna att bli missnöjda. I och med att resultaten som presenterades ovan
visar att alla svarstider är långt under en sekund, kan en slutsats dras om att svarstiderna inte
blir tillräckligt långa för att påverka användarupplevelsen negativt. Därmed ger resultaten stöd
för arbetets hypotes.
Resultaten visar även att svarstiderna blir för det mesta lite längre i genomsnitt om ett
kodbibliotek som genomsöks har fler rader med kod än ett kodbibliotek som har färre rader
med kod. Det skulle därför kunna vara möjligt att svarstiden överstiger en sekund, om ett
mycket större bibliotek skulle användas som testfall.
JavaScript-biblioteken som användes som testfall ger en bra representation av det vanliga
användandet av kod på en webbsida när det gäller antalet kodrader. Därför ger resultaten från
testfallen indikation på att genomsökning av kod i realtid inte tar speciellt lång tid på
webbsidor generellt.

6.3 Diskussion
En iakttagelse som kan göras baserat på resultaten som presenterades tidigare, är att Chrome
och Opera har flest varierande svarstider i de flesta fallen jämfört med svarstiderna för IE och
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Firefox. Vad detta beror på är oklart. Det skulle kunna vara att metoden performance.now()
som används för att hämta den aktuella tiden inte fungerar på samma sätt i Chrome och Opera
som den gör i IE och Firefox. Denna metod stöds dock av alla webbläsare som användes i
detta arbete. Om metoden performance.now() inte fungerar på samma sätt i alla webbläsare
som programmet testades i, kan experimentet ha påverkat resultatet på det sättet att resultatet
blir missvisande.
Gällande forskningsetiska aspekter är undersökningen i detta arbete återupprepbar eftersom
all information som är nödvändig för att kunna återupprepa undersökningen finns med i det
här arbetet. All kod för JavaScript-programmet som implementerades finns i Bilaga A.
Information om vilka webbläsare och versioner av dessa som programmet testades finns med i
arbetet. Information om vilka JavaScript-bibliotek och versioner av dem som har använts
finns också med i arbetet. Dessutom finns det information om den experimentella miljön som
användes.
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7 Framtida arbete
För framtida arbeten skulle det vara intressant att använda fler JavaScript-bibliotek som
testfall för att se om hypotesen håller. I och med att resultaten från testerna visar att större
kodbibliotek kan ge lite längre svarstider, skulle det vara speciellt intressant att hitta ännu
större kodbibliotek än de som användes i detta experiment och använda dem som testfall.
Programmet testades i fyra olika webbläsare eftersom prestandan mellan olika webbläsare kan
skilja sig (Wang, Liu, Guo & Chen, 2014). Det skulle därför vara intressant att testa
programmet i fler webbläsare, och gärna testa programmet i flera versioner av varje
webbläsare. På grund av tidsbegränsningen testades programmet i endast en version av varje
webbläsare.
Alla tester kördes på samma dator. För att kunna göra resultaten mer generaliserbara, skulle
det vara intressant att köra exakt samma tester på olika datorer med olika hårdvara.
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Bilaga A – programmet.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Testing</title>
<script type="text/javascript" id="myscript">
</script>
<script type="text/javascript">
function readScript() {
if (localStorage.getItem("iter")!=null) {
// Timer
var start = window.performance.now();
var exists = [false, false, false, false];
var securityIssue = [];
securityIssue[0] = ["JSON.parse och eval", [[1, 4, 8, 9, 10, 11],
[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37], [3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42], [5, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]]];
securityIssue[1] = ["postMessage", [[1, 4, 8, 9, 10, 11], [3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37], [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42], [5, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]]];
securityIssue[2] = ["toStaticHTML", [[4, 8, 9, 11], [], [], []]];
securityIssue[3] = ["getComputedStyle", [[1, 4, 5, 9, 10, 11], [2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37], [3, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42], [5, 7, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29]]];

var latestVersion = [11, 37, 42, 29];
var browserInfo = navigator.getBrowserInfo;
var M = browserInfo.split(" ");
var browser;
if (M[0]==="IE") {
browser = 0;
}
if (M[0]==="Firefox") {

I

browser = 1;
}
if (M[0]==="Chrome") {
browser = 2;
}
if (M[0]==="Opera") {
browser = 3;
}
// Get Javascript from script tag with id myscript
var txt =
document.getElementById("myscript").innerHTML.split("\n");
// Search through javascript
for(i = 0; i < txt.length; i++) {
if ((txt[i].indexOf("JSON.parse") != -1) ||
(txt[i].indexOf("eval(") != -1)) {
exists[0] = true;
}
if (txt[i].indexOf("postMessage") != -1) {
exists[1] = true;
}
if (txt[i].indexOf("toStaticHTML") != -1) {
exists[2] = true;
}
if (txt[i].indexOf("getComputedStyle") != -1) {
exists[3] = true;
}
}
var counter1 = 0;
var counter2 = 0;
if (exists[0]===true) {
if (securityIssue[0][1][browser].indexOf(parseInt(M[1])) != -1)
{
counter1++;
}
if
(securityIssue[0][1][browser].indexOf(latestVersion[browser]) != -1) {
counter2++;
}
}
if (exists[1]===true) {
if (securityIssue[1][1][browser].indexOf(parseInt(M[1])) != -1)
{
counter1++;
}

II

if
(securityIssue[1][1][browser].indexOf(latestVersion[browser]) != -1) {
counter2++;
}
}
if (exists[2]===true) {
if (securityIssue[2][1][browser].indexOf(parseInt(M[1])) != -1)
{
counter1++;
}
if
(securityIssue[2][1][browser].indexOf(latestVersion[browser]) != -1) {
counter2++;
}
}
if (exists[3]===true) {
if (securityIssue[3][1][browser].indexOf(parseInt(M[1])) != -1)
{
counter1++;
}
if
(securityIssue[3][1][browser].indexOf(latestVersion[browser]) != -1) {
counter2++;
}
}

if ((counter1 < counter2) && (parseInt(M[1]) <
latestVersion[browser])) {
recommendation = "We recommend that you update your browser to
"+M[0]+" version "+latestVersion[browser];
} else {
recommendation = "No update is needed";
}
// Timer
var total = window.performance.now()-start;
// Iterationsantal
var iterantal = localStorage.getItem("iter"); //Let's grab it and
save it to a variable
iterantal++;
localStorage.setItem("iter", iterantal); //It's saved!
// Save response time, browser name and iteration number in
localStorage
datastr=total+","+M[0]+","+iterantal+"<br>";
var datan = localStorage.getItem("test"); //Let's grab it and
save it to a variable

III

datan+=datastr;
localStorage.setItem("test", datan); //It's saved!
if (iterantal < 1000) {
window.location.href = "http://localhost/programmet.html";
} else {
document.getElementById("outp").innerHTML = datan;
}
}
}
navigator.getBrowserInfo = (function() {
var ua = navigator.userAgent, tem,
M =
ua.match(/(opera|chrome|safari|firefox|msie|trident(?=\/))\/?\s*(\d+)/i)
|| [];
if (/trident/i.test(M[1])) {
tem = /\brv[ :]+(\d+)/g.exec(ua) || [];
return 'IE '+(tem[1] || '');
}
if (M[1] === 'Chrome') {
tem = ua.match(/\bOPR\/(\d+)/);
if (tem != null) return 'Opera '+tem[1];
}
M = M[2]? [M[1], M[2]]: [navigator.appName, navigator.appVersion,
'-?'];
if ((tem = ua.match(/version\/(\d+)/i)) != null) M.splice(1, 1,
tem[1]);
return M.join(' ');
})();
function clearLocal() {
localStorage.setItem("test", "");
localStorage.setItem("iter", 0); //It's saved!
}
</script>
</head>
<body onload="readScript();">
This is body text.
<input type="button" onClick="javascript:clearLocal()" value="Clear" />
<div id="outp">
</div>
</body>
</html>

IV

