Säkerhetsproblem med
webbaserade mashup-tjänster

Henrik Westergård

Olika typer av mashup-tjänster blir allt vanligare på webben. Därför är det
intressant att fundera över vilka problem som kan uppstå då man använder eller
skapar mashup-tjänster, och om det finns lösningar på dessa problem.
Den här uppsatsen börjar med att förklara vad en mashup är, och ytligt berättar om
olika typer och kategorier av dem. Sedan diskuteras nyttan med mashup-tjänster;
varför finns de?
Då begreppet är utrett fortsätter uppsatsen med att förklara hur mashup-tjänster
fungerar på webben. Saker som tas upp här är t.ex. dokumentmodellen för
webbdokument och webbläsaren som plattform för mashup-tjänster.
Då läsaren borde ha tillräckligt med bakgrundinformation tas säkerhetsproblemen
upp. Om man laddar in externa skript till sin webbsida, har dessa skript samma
behörighet som skript du skrivit själv. Av detta uppstår många olika problem som
vissa kan lösas och andra förblir. Problemen som förblir beror av webbens natur,
och går därför inte att lösa med de verktyg som finns idag. Det finns några säkra
delmängder av javascript man kan använda för att lösa vissa problem. T.ex.
Adsafe och Caja jämförs ytligt.
Till sist diskuteras den senaste utvecklingen av ECMAscript och hur webben
kommer att se ut då den tagits i bruk.
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Vad är en mashup?
Inom mjukvaruutveckling avser man med mashup en tjänst där flera datorprogram
samarbetar. Programmen behöver inte ha något med varandra att göra, utan de är
gjorda för att lösa individuella problem och kan vara skapade av till och med
konkurrerande organisationer (1). En mashup skall dock skapa en ny typ av tjänst
som ingen av de enskilda programmen klarar av ensam.
Den enklaste typen av mashup sammanställer helt enkelt data från olika källor.
Detta kan vara en användbar tjänst om slutanvändaren får alla relevanta data om
ett ämne i t.ex. en och samma tabell. Om man vill utveckla tjänsten vidare
behöver man kanske rita grafer över informationen man sammanställt. I stället för
att skapa ett nytt program som ritar grafer kunde man koppla in ett färdigt sådant i
tjänsten. På så vis blir det inte bara mindre arbete för utvecklaren, utan datorerna
belastas också mindre då arbetet sprids ut.
I en mer avancerad mashup kan delar av program kommunicera och påverka
varandra på en lägre nivå för att skapa ännu mer finslipade tjänster. I en
föreläsning vid Google Tech Talks menar dock Douglas Crockford, en
javascriptexpert, att ett stort problem med denna idé är säkerheten (2). Kan man
lita på att alla tjänster man använder fungerar rätt? I tidigare exempel har delarna
varit isolerade och om de inte fungerat korrekt har felet åtminstone inte kunnat
spridas och förstöra data från de andra delarna. Varje del kommer också att ha
tillgång till allt som finns i tjänsten, t.ex. lösenord och annan konfidentiell
information. Därför är det viktigt att delarna förutom att samarbeta även behöver
kunna skydda sig från varandra. Här behöver de skilda delarna alltså fungera
under ömsesidig misstänksamhet (mutual suspicion). Det finns inte många
programmeringsmiljöer där man kan uppnå sådana här tjänster på ett säkert sätt.
Programmeringsspråket E är dock ett exempel på ett språk som klarar av detta. (3)
Endast en säker miljö gör inte programmet säkert, utan den är bara ett krav. Då
man programmerar under ömsesidig misstänksamhet finns många saker att tänka
på. En bra princip att följa är POLA (principle of least authority). Det innebär att
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man tilldelar varje programdel endast så mycket auktoritet över andra delar som
den behöver för att fungera, och aldrig mer än så.

Nyttan med mashup-tjänster
Största nyttan med mashup-tjänster är återanvändningen av kod. Om det är
möjligt att använda sig av en extern tjänst istället för att återuppfinna hjulet och
implementera hela tjänsten själv, sparar man både tid och pengar.
En annan fördel är att kunderna har enklare att förstå programmet i
planeringsskedet, då den får se och välja olika komponenter som kommer att vara
del av slutliga programmet. Också om slutliga programmet skall vara en tjänst
som kunder prenumererar på, kan det vara fördelaktigt för kunder att använda
sådana tjänster som är byggda av bekanta komponenter.
Då man har en färdig tjänst finns det också olika orsaker varför man till den
tjänsten frivilligt bygger API:n, så att den kan användas i andras mashup-tjänster.
Det kan t.ex. vara i marknadsföringssyfte: om en tjänst syns på flera ställen
kommer den säkert att få fler användare. En annan nytta med att få sitt program
integrerat i olika mashup-tjänster är att programmet kan samla in värdefull data
om tjänsterna och deras användare.

Olika typer av mashup
Definitionen på vad som räknas som en mashup är ganska bred. Det finns många
olika sätt att åstadkomma en, och därför kan man tala om olika typer eller
kategorier av mashup. Dessa kategorier är dåligt definierade och olika källor delar
in kategorierna på olika sätt.
M. Ogrinz skriver i sin bok Mashup Patterns om consumer och enterprise 2.0
mashups (4). Till consumer mashups räknar han Webb 2.0-tjänster som använder
sig av andra offentliga tjänster med väldefinierade API:n. S. Peenikal skriver
också om consumer mashups och ger en liknande definition. Han förklarar också
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att consumer mashups typiskt byggs upp i klientens webbläsare och ger ett
exempel på en tjänst som låter honom hitta lediga lägenheter nära hans
favoritrestauranger. Tjänsten visar delar från flera olika webbplatser och
tillhandahåller kommunikationskanaler för de olika delarna.
Peenikal skriver också om data mashups. Dessa samlar bara in information från
olika källor och sammanställer den. Skillnaden är alltså att nu använder
slutanvändaren sig inte direkt av mer än en tjänst, utan det är den tjänsten som
hämtat data utifrån. Dessa kunde också vara webbtjänster, men istället för att
sammanställa data i webbläsaren är det i allmänhet smidigare att göra det här
arbetet på servern. (5)
Orginzs enterprise 2.0 kategori överlappar definitionen av både data mashups och
Peenikals tredje och sista kategori: business mashups. Denna kategori skiljer sig
mest från de andra genom att vara mer sofistikerad: t.ex. lägger den mer vikt på
säkerheten, styrningen och på att bättre integrera de olika tjänsterna. Den
sammanställer information och tjänster så att användaren får mer värde ur
sammanställningen, än ur varje enskild tjänst. Denna typ av tjänst passar väl för
en lättrörlig mjukvaruutveckling (Agile software development) där kunden och
utvecklaren har ett nära sammarbete. (4)
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Mashup och webben
Världswebben (Word Wide Web) utvecklas hela tiden. Från början var den tänkt
att bestå av statiska textdokument länkade till varandra. Snart dök det ändå upp
möjligheter att lägga till bilder och annat nytt innehåll i dokumenten. Det blev så
småningom möjligt att lägga till skript på klientsidan och göra webbsidan
dynamisk. Då tjänster som kommunicerar med servern efter att själva sidan
laddats in, började dyka upp, talade man om ajax och Webb 2.0. Nu verkar
utvecklingen gå mot olika typer av mashup-tjänster.
På Världswebben kan vem som helst tillgängliggöra material, som i sin tur kan
användas av vem annan som helst. Detta gör att webben är en naturlig plattform
för mashup-tjänster. Där finns oändligt många tjänster som man kan kombinera på
olika sätt för att få nya typer av tjänster. Allteftersom webben vuxit har olika
mashup-tjänster börjat dyka upp. Webben har blivit en så central del av begreppet
att t.ex. Wikipedia definierar mashup som en typ av webbtjänst. (6)
Många företag som erbjuder tjänster på webben tillhandahåller även sådana
gränssnitt till tjänsterna att de kan användas i en mashup. Man kan t.ex. använda
Googles kartprogram på sin egen webbsida för att visa något på kartan. Oftast
handlar det just om sådana här enklare tjänster som inte kräver att ens egen
webbsida och den inhämtade tjänsten kommunicerar då tjänsten är i användning.
Den enda kommunikationen som sker är alltså då den egna webbsidan hämtar in
den utomstående tjänsten. (1)

En topplista över API:n som används i mashup-tjänster som finns på
programmableweb. (7)
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Man kan fråga sig varför vi inte ser mer avancerade mashup-tjänster på webben.
En orsak kanske är att idén är så ny att den inte ännu tagits i bruk på allvar. En
viktigare orsak som kanske bromsar utvecklingen är säkerhetsproblemen. Trots att
webben är en naturlig plattform för mashup-tjänster klarar den idag inte av att lösa
dessa problem. Varje externt script som hämtas till ens egen webbsida är en
frivillig XXS-attack. Man är alltså tvungen att ge det externa scriptet fulla
rättigheter, och bara lita på att det inte gör något otillåtet. Då man bygger mer
avancerade tjänster vill man knappast ta onödiga risker och därför undviker man
att använda sig av en mashup.
Mashup är ändå intressant eftersom problemen är välkända och många försöker
lösa dem. Den senaste versionen av javascript, ECMAscript 5, har redan löst en
del av problemen och man försöker göra nästa version av språket till ett object
capabilty language. Om problemen löses på ett bra sätt kan man vänta sig att
mashup-teknik blir allt vanligare, även i mer avancerade implementationer.

Implementering av en mashup på webben
Med mashup på webben menas här en mashup som byggs upp i webbläsaren. Hit
räknas alltså inte mashup-tjänster som skapas på servern och bara har ett
gränssnitt på webben. En mashup kunde skapas t.ex. med flash eller en javaapplet. Webbläsare stöder dock i allmänhet inte dessa sätt direkt, utan kräver att
insticksmoduler installeras. Istället kommer den här uppsatsen framöver att handla
om mashup-tjänster som använder javascript och webbläsarens dokumentmodell.

ECMAscript
Javascript har många namn. Då det utvecklades kallades språket livescript. Senare
började javascript användas. Microsoft kallar det jscript, och officiellt heter
språket ECMAScript. Det javascript som finns i webbläsarna idag är ECMAScript
version 3 som standardiserades 1999. Språket utvecklades av Netscape 1996 långt
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innan ajax och webb 2.0 blev aktuella. Det klarar ändå bra av många av dagens
behov. En sak som man dock inte förutspådde var att det skulle kunna finnas
multipla intressen i ett och samma program, vilket är ett problem som kommer att
tas upp senare i uppsatsen.

HTML och DOM
På samma sätt som javascript, utvecklades också HTML i ovetskap om dagens
behov. Språket har byggts på i flera skeden för att lösa nya problem, och idag är
det HTML 4.1 som är standard på webben. Även om en standard för HTML 5
väntas först 2014 (8) stöds redan delar av det av de fem stora webbläsarna
(Explorer, Firefox, Chrome, Safari och Opera) och är därför delvis redan i
användning. Den nya versionen ger mycket ny funktionalitet, men många menar
att det inte löser det kanske viktigaste problemet, nämligen cross-site scripting (2).
Man kan till och med påstå att problemen förvärras då nya saker introduceras utan
att lösa de gamla problemen. HTML 5 erbjuder t.ex. databasfunktionalitet hos
klienten, men eftersom de gamla säkerhetsproblemen inte lösts kommer även
dessa databaser nu att vara utsatta för XSS.
DOM utvecklades av Microsoft i slutet av nittiotalet och är en trädstruktur som
representerar elementens egenskaper och placering i förhållande till varandra i ett
webb-dokument. Då en sida laddats in skapas alltså ett DOM-träd av samma
information som finns i HTML-koden. Poängen med DOM är att man efter att
HTML-koden laddats in, kan dynamiskt med javascript ändra på trädets struktur
och därmed på dokumentet. Trädet behöver alltså inte nödvändigtvis alltid
representera samma information som HTML-koden för dokumentet. Alla moderna
webbläsare använder DOM och deras standardinställningar tillåter dessa
ändringar. På samma sätt som HTML är också DOM nuförtiden standardiserat av
W3C och följder alltså HTML-standarderna som finns. (9)
Med script är det enkelt att komma åt noder i DOM-trädet. Javascripts globala
objekt delar namnrymd med noden i DOM-trädets rot. Eftersom varje nod har
pekare till sin första och sista dotternod, till föregående och följande syskonnod
och till föräldernoden kan man därmed komma åt vilken nod som helst. Därutöver
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finns metoder för att hitta specifika noder t.ex. enligt deras id-attribut, ifall ett
angivits i HTML-koden eller tilldelats med skript.

Same origin policy
SOP (Same origin policy) är en säkerhetsregel som alla moderna webbläsare
följer. Regeln, som försöker förhindra XSS-attacker genom att endast tillåta
anslutningar till samma server som dokumentet ursprungligen laddades ifrån,
utvecklades av Netscape på nittiotalet. (10) (11)
Om regeln fungerade som tänkt skulle XSS inte finnas, men det skulle också vara
omöjligt att skapa mashup-tjänster i webbläsaren. Som tur är, ur mashuputvecklarens synvinkel, finns det flera kryphål som möjliggör kommunikation
mellan webbdokumentet i webbläsaren och andra servrar än den som dokumentet
ursprungligen laddats ifrån.
Det enklaste sättet är genom formulär-elementets post- och get-metoder. Dessa
skickar iväg data till en server, vilken svarar med ett nytt dokument som
webbläsaren tar emot. Innehållet i olika ramar i ett dokument behöver inte heller
alla ha samma ursprung. Man kan alltså hämta in webbsidor från andra servrar i
en ram i ursprungliga dokumentet. Dessa två metoder kan användas samtidigt
genom

att

i

formulärelementet

specificera

en

särskild

ram

i

vilken

svarsdokumentet skall laddas. På så vis kan man skapa ganska smidiga
kommunikationskanaler till vilka servrar man än vill.
Ett annat sätt att gå runt regeln är att använda sig av script-taggen. Taggens srcattribut, som anger varifrån ett skript skall laddas, begränsas ej heller av SOP.
Eftersom script-elementen också är del av DOM-trädet kan man alltså med ett
skript dynamiskt skapa nya script-element med de värden på src-attributet man
vill. På så vis kan man hämta javascript-program, som körs direkt de laddats ner,
från externa servrar.
De ovannämnda metoderna fungerar i de fem stora webbläsarna men det finns
ytterligare metoder, som är mindre kompatibla i olika webbläsare, för att
åstadkomma samma sak. Man kan t.ex. manipulera dokumentets domain-attribut
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så att det ser ut att komma från samma källa som externa skript, eller använda sig
av Cross-Origin Resource Sharing (CORS) som tillåter att man använder
XMLHttpRequest-metoden för att kommunicera med andra än ursprungsservern.
Man kan alltså dra slutsatsen att SOP inte klarar av att skydda webbdokument från
externa hot då det finns massor av kryphål i reglerna. Istället är det bara ett hinder
man måste bygga runt då man skapar mashup-tjänster.
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Säkerhetsrisker och lösningar
Säkerhetsriskerna är kanske det största problemet med att bygga mashup-tjänster
på webben. Webbläsaren klarar inte av att ge en sådan plattform åt de olika
deltjänsterna, där de kan fungera tillsammans, men vara säkra på att inte bli
övertagna eller manipulerade av en annan deltjänst. Om en extern tjänst får
fotfäste i ett javascriptprogram i webbläsaren kan den få tillgång till allt som finns
i programmet. Man kan se all information användaren ser, begära ytterligare
information av denne eller skicka förfrågningar till servern. Server eller
användaren kan på inget vis urskilja legitima förfrågningar från andra, och om
man inte skyddat sig från SQL-injektioner kan det externa skriptet också ta över
databasen på servern. Dessa risker uppstår på grund av brister i DOM och
ECMAscript. Det handlar inte om buggar i specifikationerna, utan som tidigare
nämnts är plattformen helt enkelt inte byggd för att stöda mashup-tjänster. (12)

Cross-site scripting
XSS (Cross-site scripting) innebär helt enkelt att skript från olika ursprung
fungerar i samma dokument. Man märker att definitionen är ungefär samma som
för mashup, men XSS används oftast i negativ bemärkelse och man talar ofta om
XSS-attacker. I en sådan attack har obehöriga program på något vis sluppit in i ett
sårbart webbdokument och tagit kontroll.
Man kan dela upp attackerna i grupper om ihållande och icke-ihållande. (13) Ickeihållande betyder att det externa skriptet inte finns lagrat i den sårbara tjänsten,
utan sårbarheten nås genom enskilda användare. En användare kan t.ex. luras att
klicka på en länk som gör att ett skript exekveras. Skriptet kan då eventuellt ta
över den sårbara tjänsten för just den användaren. Ihållande attacker har däremot
på något vis blivit sparade i tjänsten vilket gör att flera eller till och med alla
användare kan råka ut. Det kan ske om tjänsten visar data skapat av användarna.
Om dessa data inte formateras och kontrolleras innan de visas, kan de innehålla
farliga skript.
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I en mashup har man med flit i programmet ihållande XXS-”attacker”. Där är det
alltså inte längre intressant att skydda sig från XXS eftersom det är nödvändigt för
tjänsten. Istället vill man göra det omöjligt för olika program i ett dokument att
skada varandra. För att programmen skulle kunna samarbeta under denna
ömsesidiga misstänksamhet krävs en säker miljö.

Säkra delmängder
Även om ECMAscript inte är skapat för att hantera multipla intressen, råkar det
ända vara ett språk som är ovanligt bra på det, och där skulle inte många
justeringar behövas för att språket faktiskt skulle vara säkert. Det går att skapa
användbara säkra delmängder av språket genom att ta bort viss funktionalitet.
Ett av problemen med språket är att om en variabel som inte blivit deklarerad
används, kraschar inte programmet, utan variabeln deklareras automatiskt i
globala objektets namnrymd. Denna funktionalitet infördes antagligen för att
språket skulle vara enklare för nybörjarprogrammerare, men förutom att den gör
det svårt att hitta buggar, förstör den också säkerhetsegenskaperna. Vilken
subrutin som helst kan få tillgång till programmets globala objekt och kan därmed
göra vad det vill med resten av programmet.
Samma sak kan också åstadkommas med språkets this-nyckelord. Nyckelordet är
en referens till kontexten i vilken den används, eller enklare sagt: till det aktuella
objektet. Man kan tänka sig this som en osynlig funktionsparameter som kan
anges på fyra olika sätt. Då man anropar ett objekts metod kommer this i metoden
att referera till objektet. Då man anropar en konstruktör-funktion med newoperatorn kommer this i funktionen att referera till det nya objektet som
funktionen skapar och sedan returnerar. Man kan också explicit ange this genom
att använda call- eller apply-metoden. Då kommer this att referara till objektet
som specificeras i första parametern (14). Problemet framkommer dock då man
använder this i andra fall än dessa. Man skulle kunna tänka sig att this då referar
till undefined-värdet och ger som vanligt ett fel om man försöker nå dess
egenskaper. Istället referar this t.ex. i anonyma funktioner till globala objektet,
och då har vi igen samma problem som i fallet med odefinierade variabler.
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För att nå globala objektet kan man också helt enkelt använda window-referensen
eller någon globalt definierad metod som DOM erbjuder. Därför räcker det inte att
endast fixa problemen med ECMAscript utan också problemen i DOM behöver
ses över för att åstadkomma en säker miljö. Att ha ECMAscripts globala objekt
skild från DOM-trädets rot skulle lösa en del av problemen förutsatt att det inte
fanns andra sätt för att obehörigt komma åt globala objektet. I så fall kunde olika
skript hålla sin privata information hemlig och inte heller manipulera varandra
direkt.
Det vore dock fortfarande enkelt att ta över programmets användargränssnitt. Ett
externt skript kunde fortfarande be användaren om t.ex. dennes lösenord.
Användaren skulle i en sådan situation inte ha en chans att veta vilket av
programdelarna eller intressena i tjänsten som kommer att få informationen. Ett
phising-filter skulle också bara godkänna förfrågan som legitim eftersom den kom
från skript i samma DOM-träd. Därför skulle antingen DOM-trädets sätt att
tillhandahålla pekare till alla besläktade noder behöva ändras, eller så kunde man
helt enkelt låta bli att tillåta delar av skript tillgång till DOM-trädet eller några
metoder det erbjuder.

Adsafe
Adsafe är en delmängd av javascript där funktionalitet som är farlig i mashuptjänster tagits bort. Den tar bort mycket ur språket men tillhandahåller fortfarande
tillräcklig funktionalitet för att t.ex. interaktiva reklamannonser kan fungera utan
problem. (15)
Adsafe fungerar helt enkelt genom att ett värdprogram kräver att externa skript,
eller så kallade gästprogram, använder sig av den delmängd av javascript som
Adsafe definierar. Koden kan verifieras online med programmet jslint innan den
laddas in på sidan. På så vis är användningen av Adsafe i sig redan en mashup,
och man måste utgå från att verifieringen också fungerar rätt.
Det finns tyvärr massor av restriktioner då man använder sig av den här
delmängden av javascript. Även om de är nödvändiga för säkerheten gör den
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utvecklingen av program svårare, vilket gör att man som utvecklare måste besluta
om det är värt att satsa så mycket på säkerheten.
Det som Adsafe i praktiken gör är att ta bort viss specifik funktionalitet ur språket.
Några av de viktigaste sakerna som tas bort är globala variabler, användningen av
nyckelordet this och några farliga metoder och egenskaper som kan orsaka
obehörig tillgång till andra objekt. Därutöver hindras man helt och hållet från att
direkt komma åt DOM-trädet. (15)
All funktionalitet som tas bort går ändå inte förlorad. Gästprogrammet får tillgång
till ett adsafe-objekt som innehåller säkra alternativ till en del av funktionaliteten.
Till exempel tillhandahålls getter- och setter-metoder då objekt[...]-notationen är
förbjuden.

Värdprogrammet

kan

också

genom

det

här

objektet

ge

gästprogrammen viss behörighet till delar av DOM-trädet. Detta åstadkoms med
ett så kallat adapterobjekt. Det innebär att värdprogramet bygger en adapter till en
nod i DOM-trädet som gästprogrammet skall ha tillgång till. Adaptern hindrar
dock gästprogrammet från att t.ex. traversera DOM-trädet eller på annat sätt få
tillgång till mer än den specifika noden och dess barn. Till och med ändringar av
CSS-koden för noderna man fått tillgång till begränsas. Man kan t.ex. inte ändra
nodernas CSS-position-värde till absolute. Detta gör att gästprogrammet inte kan
ändra på noder den har tillgång till så att de visuellt ser för slutanvändaren ut att
vara annanstans än faktiskt inom det element där de också är i trädstrukturen.
Annars kunde användaren luras och tro att delar av dokumentet som
gästprogrammet har kontroll över, vore en del av värdprogrammet.
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Gästprogrammen har ingen behörighet över värdprogrammet. Tvärtom
har dock värdprogrammet alla möjligheter att kontrollera
gästprogrammet.

Med Adsafe kan alltså ett värdprogram skydda sig och sitt användargränssnitt från
gästprogram. Av värden krävs inte mycket för att implementera Adsafe men
gästprogrammen kan bli svåra att implementera under restriktionerna. Därutöver
vinner gästprogrammen ingen säkerhet själva: de får inget skydd från
värdprogrammet. Enda orsaken för gästprogram att använda sig av Adsafe, är för
att intyga att man inte kommer att göra något otillåtet: t.ex. att manipulera
värdprogrammet eller stjäla information. Att kunna intyga detta kan i vissa fall
vara väsentligt och därmed värt arbetet, men för många gästprogram blir nyttan
med Adsafe otillräcklig.

Caja
Caja är ett google-projekt som är långt influerat av Adsafe och är skapat för att
lösa samma problem. Till skillnad från Adsafe transformerar dock Caja
gästprogrammen, då Adsafe endast verifierar dem.
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Det som Caja i praktiken gör är att ladda ner ett gästprogram bestående av HTML,
CSS och javascript till en server. Där gås programmet igenom och transformeras
av ett java-program till ett program som är säkert att ladda in i värdprogrammet.
Man är fortfarande tvungen att skriva gästprogrammen i en definierad delmängd
av javascript. Eftersom Caja lägger till körtidskontroller som avbryter programmet
om överträdelser sker, är denna delmängd dock mycket större än den som Adsafe
definierar. T.ex. nyckelordet this som Adsafe är tvungen att förbjuda helt, kan
användas med Caja. Caja lägger bara till en kontroll i programmet alltid innan this
används, och kontrollerar att det används på ett av de 4 säkra sätten. Om this i
något skede refererar till det globala objektet kommer programmet alltså att
avbrytas och ge ett fel.
Fördelen med Caja jämfört med Adsafe är alltså att Caja gör det enklare att skapa
gästprogrammen då dess regler inte är lika strikta. Istället krävs att utvecklaren
förstår hur språket används på ett säkert sätt och kan undvika t.ex. felanvändning
av this.
Eftersom programmen först transformeras blir inte bara inladdningen av
gästprogram långsammare, utan den transformerade versionen, med alla
kontroller, som körs i värdprogrammet är också såklart långsammare än originalprogrammet hade varit. En annan nackdel med Caja är att det kan vara svårt att
avlusa programmen på sådana fel som upptäcks först då den transformerade
versionen körs.
Användningen av Caja underlättar i huvudsak gästprogrammets utveckling och
gör det alltså möjligt att skapa mer avancerade sådana än vad som kan
åstadkommas med Adsafe. Istället krävs lite mer av den som utvecklar
värdprogrammet.

Övriga säkra delmängder
Förutom Adsafe och Caja finns det några säkra delmängder till som är värda att
nämnas. Hit hör dojox.secure, FBJS och Jacaranda.
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Dojo är ett av många javascript-bibliotek som tillhandahåller API:n så att man
enklare kan programmera med DOM. Det som är speciellt med Dojo är att den
innehåller metoder för att hämta in externa skript på ett säkert sätt.
Tillvägagångssättet är långt samma som Adsafe:s, med några detaljskillnader där
man prioriterat annorlunda då man valt bort delar av språket. (16)

En modell över hur dojox.secure laddar in externa program som skall
fungera endast i en specificerad del av dokumentet.

Facebook är en plattform där det finns många externa tjänster som fungerar i en
mashup med facebook som värdprogram. På grund av säkerhetsriskerna med att
köra de externa programmen har FBJS (Facebook Javascript) utvecklats. Det är ett
javascriptbibliotek anpassat för att utveckla program som skall fungera i facebook.
FBJS löser en del av säkerhetsproblemen genom att transformera det externa
skriptet innan det laddas in i dokumentet. Det är dock inte lika avancerat som
Caja, utan i huvudsak läggs det bara till sådana prefix som är unika för varje
delprogram till alla deras variabelnamn. Prefixen är till för att hindra att olika
programs variabler skulle krocka, och gör det också omöjligt att läsa eller ändra
andra programs variabler utan programmets vetskap och tillåtelse. (17)
Jacaranda fungerar också på liknande sätt som Adsafe. Ett java-program som
heter ANTRL verifierar gästprogrammen innan de laddas in. Den största
skillnaden från Adsafe är att Jacaranda använder en större delmängd av javascript
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och istället för att skydda större moduler av program från varandra är varje objekt
i Jacaranda skyddat från andra. (18)
Som utvecklare måste man komma ihåg att dessa säkra delmängder inte gör ett
program säkert, utan endast gör det möjligt att skapa säkra program. Ett
experiment vid University of California visar att en stor del av webbtjänsterna
som finns idag, skulle vara sårbara mot externa program även om de blivit
verifierade av Adsafe. (19)
Det är också värt att poängtera att dessa delmängder endast ger en säker miljö i
avseende av att skydda värdprogrammet från intrång av gästprogram. I en
fullständigt säker miljö skulle alla objekt i ett program kunna skydda sig från
andra, oberoende av ursprung.

ECMAscript 5 strict
ECMAscript 5,vilken standardiserades i november 2009, stöds ännu inte allmänt
av alla av de fem stora webbläsarna. Microsoft var först med att få ut en
webbläsare, nämligen Explorer 9, som stöder den nya standarden. Explorer 9
släpptes den 14 mars 2011 (20) och bara en vecka senare släppte Mozilla sin
Firefox 4 som då blev den andra webbläsaren att stöda ECMAscript 5 (21). Man
kan anta att även de andra webbläsarna snart kommer att stöda den här tekniken.
ECMAscript 5 inför en del ny funktionalitet som inte finns med i nuvarande
version 3. För kompabilitetsskäl skapades två versioner av språket, default och
strict. Default bygger på det gamla språket och är helt kompatibelt med det,
medan strict tar bort en del funktionalitet som man ansett är onödig och gör mer
skada än nytta. Strict fungerar alltså som de säkra delmängderna som blivit
nämnda tidigare.
Strict-delen av språket introducerar inte heller någon ny syntax, utan för att
använda den striktare delmängden av språket lägger man bara till ett uttryck, som
i äldre versioner av språket inte skulle ha någon funktion, i början av det skript där
man vill använda delmängden. Detta gör att om man vill uppgradera gamla
program behöver man inte ändra hela programmet till att följa strict-reglerna på
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en gång, utan ett program kan innehålla både kod som fungerar enligt strictreglerna och gammal kod. (2)
Ny funktionalitet i språket är t.ex. en del stöd för meta-programmering. Det är
möjligt att ändra på ett objekts egenskaper (22). I en mashup-tjänst är denna
funktionalitet intressant då man nu kan frysa eller skrivskydda objekt. Flera olika
delar i ett program kunde dela på ett sådant objekt och vara säkra på att objektet
hålls intakt. En annan fördel är att man kan bättre kopiera DOM-trädets
egenskaper och bygga virtuella DOM-träd som ett värdprogram kunde ge åt sina
gästprogram. (23)
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Avslutning
Det har historiskt visat sig att vara svårt att förutspå hur webben utvecklas. Därför
är det svårt att säga om mashup-tjänster på webben kommer att bli ännu vanligare
och mer avancerade. Ifall säkerhetsproblemen löses finns det hursomhelst många
nya intressanta sätt att skapa tjänster på.
Utvecklingen av ECMAscript har för avsikt att lösa dess säkerhetsproblem.
ECMAscript5 strict har kommit en god bit på vägen. Version 6 av språket
kommer att baseras på den här strikta delmängden, och kommer eventuellt att
följa object capability-modellen helt (12). Detta skulle förenkla skapandet av
säkra mashup-tjänster märkbart och man behövde inte längre använda yttre
tjänster för att verifiera eller transformera programmen.
Idag går det att skapa säkra tjänster med hjälp av de säkra delmängderna av
javascript som finns. Dessa program är dock tvungna att följa modellen med ett
värdprogram som hämtar in och hanterar gästprogram. För att få en miljö där
olika intressen helt fritt från varandra kunde fungera i ett dokument, måste
dokumentmodellen förnyas. Någon sådan utveckling är dock inte på gång. Om
några år kommer vi alltså antagligen att ha ett säkert programspråk i webbläsaren,
som är tvungen att använda det gamla DOM. Praktiska skillnaden från idag vore
då att man kunde skapa säkra mashups mycket enklare, och programmen kunde
skydda

sig

från

varandra

oberoende

av

ursprung.

Gästprogrammens

användargränssnitt kunde dock fortfarande tas över av värdprogrammet.
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