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Skrypty dziaajce
w przegldarce

Pierwszy mechanizm skryptowy dziaajcy w przegldarce pojawi
si w Nestcape Navigatorze w roku 1995 jako wynik prac Brendana
Eicha. Wbudowany j zyk Mocha (bo taka bya jego pierwotna nazwa)
dawa twórcom stron moliwo manipulowania dokumentami HTML,
wywietlania prostych systemowych okien dialogowych, otwierania
i przesuwania okien przegldarki i wykorzystywania innych prostych
typów automatyzacji dziaania strony klienta.
W kolejnych wydaniach beta swojej przegldarki Netscape ostatecznie zmieni
nazw Mocha na LiveScript, a po dopi ciu dziwacznych umów z firm Sun Microsystems ostateczn nazw j zyka stao si JavaScript. Byo zaledwie kilka podobiestw mi dzy j zykiem Mocha Eicha Brendana a Jav Suna, ale w firmie Netscape
wierzono, e takie marketingowe maestwo z pewnoci pozwoli uzyska JavaScriptowi dominacj w lukratywnym wiecie serwerów. Pragnienie to stao si
jasne po pojawieniu si w 1995 roku synnego i wprowadzajcego w bd ogoszenia
zapowiadajcego nowy j zyk, które od razu wizao go z ogromn liczb produktów
komercyjnych1:
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Netscape i Sun prezentuj JavaScript, nowy, otwarty, midzyplatformowy
i obiektowy jzyk skryptowy dla sieci korporacyjnych i internetu.
[…]
Netscape Navigator Gold 2.0 pozwala na tworzenie i edytowanie skryptów
w j zyku JavaScript, natomiast Netscape LiveWire umoliwia instalowanie,
uruchamianie i zarzdzanie programami napisanymi w tym j zyku, zarówno
w sieci korporacyjnej, jak i w caym internecie. Netscape LiveWire Pro dodaje
funkcje czenia z j zykiem JavaScript wydajnych relacyjnych baz danych firm
Illustra, Informix, Microsoft, Oracle i Sybase. Obsuga j zyków Java i JavaScript
zostaa wbudowana w produkty firmy Netscape w celu stworzenia zunifikowanego
rodowiska narz dzi klienckich i serwerowych przeznaczonych do tworzenia
i wdraania aplikacji sieciowych.

Mimo niewaciwego przywizania firmy Netscape do j zyka Java warto j zyka JavaScript dla rozwiza programistycznych dziaajcych po stronie klienta
wydawaa si cakiem spora, co byo zrozumiae równie dla konkurencji. W 1996
roku Microsoft odpowiedzia Internet Explorerem 3.0, w którym wprowadzona
zostaa niemal idealna kopia j zyka JavaScript oraz wasna propozycja firmy: zmieniona wersja j zyka Visual Basic o nazwie VBScript. Zaproponowana przez Microsoft
alternatywa nie zyskaa jednak popularnoci, a jej obsuga nie zostaa nawet zaimplementowana w innych przegldarkach, co mogo wynika ze spó nionej prezentacji
albo z nieeleganckiej skadni nowego j zyka. Ostatecznie to JavaScript zagarn lwi
cz  rynku, a od tego czasu nawet nie próbowano wprowadzi nowych j zyków
skryptowych do przegldarek, co równie moe wynika z pierwotnej poraki
Microsoftu na tym polu.
Firma Netscape zach cona popularnoci j zyka JavaScript cz  odpowiedzialnoci za jego rozwój i konserwacj przekazaa niezalenemu stowarzyszeniu
ECMA (European Computer Manufacturers Association). Nowy opiekun j zyka ju
w 1999 roku udost pni trzecie wydanie specyfikacji ECMAScript2, ale od tego momentu rozwój j zyka sta si duo trudniejszy. Czwarte wydanie specyfikacji, które
cakowicie przedefiniowao cay j zyk, po kilku latach przepychanek mi dzy twórcami przegldarek zostao odoone na pók , a ograniczone wydanie pite3 mimo
opublikowania w 2009 roku nadal nie cieszy si pen obsug w przegldarkach (cho
ten stan cigle si poprawia). W 2008 roku rozpocz y si prace nad kolejn iteracj,
nazywan „Harmony”, ale s one nadal dalekie od ukoczenia. Z powodu braku
obowizujcego wszystkich i stale ewoluujcego standardu pojawiaj si rozszerzenia j zyka tworzone przez poszczególnych producentów przegldarek, ale takie dodatki zwykle powoduj tylko problemy.

Podstawowe cechy j zyka JavaScript
JavaScript jest wzgl dnie prostym j zykiem przeznaczonym do interpretowania
w momencie uruchomienia. Charakteryzuje si skadni podobn do uywanej
w j zyku C (z wyjtkiem arytmetyki wska ników), prostym, bezklasowym modelem
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obiektów, który podobno zosta zainspirowany mao znanym j zykiem programowania o nazwie Self, mechanizmem automatycznego zwalniania pami ci i sabym typowaniem dynamicznym.
JavaScript nie ma wbudowanych mechanizmów wejcia-wyjcia. W przegldarkach otrzyma ograniczone moliwoci interakcji ze rodowiskiem komputera,
realizowane za pomoc metod i waciwoci odwoujcych si do kodu samej przegldarki. Jednak w przeciwiestwie do interfejsów znanych z innych j zyków programowania funkcje te maj bardzo ograniczone moliwoci i zostay przygotowane do realizowania konkretnych zada.
Wi kszo gównych funkcji j zyka JavaScript nie jest niczym niezwykym i powinny by one znane programistom uywajcym ju j zyków C lub C++ oraz
w mniejszym stopniu — Java. Prosty program JavaScript moe wyglda tak:
var text = "Cze, mamo!";
function display_string(str) {
alert(str);
return 0;
}
// To wywoanie wywietli tekst "Cze, mamo!".
display_str(text);

Dokadniejsze wyjanienie semantyki j zyka JavaScript wykracza poza ramy tej
ksiki, dlatego w tym rozdziale podsumuj tylko szczególne i wpywajce na bezpieczestwo cechy j zyka. Czytelnicy szukajcy bardziej systematycznego wprowadzenia do j zyka powinni zainteresowa si ksik Marjina Haverbeke’a Eloquent
JavaScript (No Starch Press, 2011).

Model przetwarzania skryptów
Kady dokument HTML wywietlany w przegldarce — niezalenie od tego, czy
w osobnym oknie, czy te w ramce — otrzymuje osobne rodowisko wykonania
skryptów JavaScript razem z niezalen przestrzeni nazw dla wszystkich zmiennych globalnych oraz funkcjami tworzonymi przez adowane skrypty. Wszystkie
skrypty wykonywane w ramach kontekstu konkretnego dokumentu wspódziel
mi dzy sob jedn piaskownic , ale mog te kontaktowa si z innymi kontekstami za porednictwem specjalnego API. Takie interakcje mi dzy dokumentami musz by wykonywane w sposób otwarty, dlatego przypadkowe interferencje s bardzo mao prawdopodobne. Na pierwszy rzut oka reguy izolowania skryptów bardzo
przypominaj model szufladkowania procesów, znany z nowoczesnych systemów
operacyjnych, ale nie s one a tak rozbudowane.
W ramach jednego kontekstu wykonania wszystkie znalezione bloki JavaScriptu
przetwarzane s po kolei, niemal zawsze w cile okrelonym porzdku. Kady blok
kodu musi skada si z dowolnej liczby prawidowo zbudowanych jednostek skadniowych, które s przetwarzane w trzech nast pujcych po sobie krokach o nazwach: parsowanie, rozwizywanie funkcji i wykonanie kodu.
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Parsowanie
Na etapie parsowania sprawdzana jest skadnia bloku skryptu, który najcz ciej
konwertowany jest do poredniej postaci binarnej. Wykonanie skryptu zapisanego w tej postaci jest zdecydowanie szybsze. Sam kod nie ma adnych globalnych
skutków do czasu cakowitego ukoczenia prac na tym etapie. Jeeli pojawi si
b dy skadniowe, to cay problematyczny blok kodu jest porzucany, a parser
przechodzi do kolejnego dost pnego bloku kodu.
W ramach zobrazowania zachowania parsera zgodnego ze specyfikacj j zyka
JavaScript zach cam do przyjrzenia si poniszemu wycinkowi kodu:
blok nr 1:

<script>
var my_variable1 = 1;
var my_variable2 =
</script>

blok nr. 2: <script>
2;
</script>

Dowiadczenie zdobyte w pracy z j zykiem C podpowiada, e powyszy kod
powinien zosta zinterpretowany tak samo jak poniszy. W j zyku JavaScript tak
si jednak nie dzieje.
<script>
var my_variable1 = 1;
var my_variable2 = 2;
</script>

Wynika to z faktu, e bloki <script> nie s ze sob czone przed rozpocz ciem
parsowania. W tym przypadku pierwszy segment skryptu spowoduje powstanie
b du skadniowego (przypisanie z brakujc wartoci po prawej stronie), przez co
cay blok zostanie zignorowany i nie przejdzie do etapu wykonania. Fakt, e cay
segment jest pomijany, zanim b dzie móg mie jakikolwiek wpyw na stron , oznacza te, i pierwotny przykad nie jest równowany poniszemu:
<script>
var my_variable1 = 1;
</script>
<script>
2;
</script>

Ta cecha odrónia j zyk JavaScript od wielu innych j zyków skryptowych,
takich jak Bash, w których etap parsowania nie zosta tak mocno oddzielony od etapu
wykonania.
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W naszym oryginalnym przykadzie po zignorowaniu pierwszego bloku kodu
parser przejdzie do drugiego dost pnego bloku (<script>2;</script>), który zostanie obsuony bez adnych b dów. Drugi blok kodu jest równowany wykonaniu instrukcji pustej, poniewa znajduje si w nim tylko jedna instrukcja b dca
wartoci numeryczn.
Rozwi zywanie funkcji
Po zakoczeniu etapu parsowania w kolejnym kroku rejestrowane s wszystkie nazwane, globalne funkcje znalezione przez parsera w aktualnym bloku kodu. Od tego
momentu kada znaleziona funkcja b dzie dost pna w uruchomionym pó niej kodzie. Dzi ki zastosowaniu tego kroku poniszy kod zadziaa bez adnych problemów, poniewa funkcja hello_world() zostanie zarejestrowana jeszcze przed wykonaniem pierwszego wiersza kodu, wywoujcego t wanie funkcj . Jest to
dziaanie odmienne od tego, do jakiego przyzwyczaili si programici uywajcy
j zyków C lub C++.
<script>
hello_world();
function hello_world() {
alert('Cze, mamo!');
}
</script>

Z drugiej strony poniszy kod nie zachowa si tak, jak bymy sobie tego yczyli:
<script>
hello_world();
</script>
<script>
function hello_world() {
alert('Cze, mamo!');
}
</script>

Tak zmieniony kod zgosi b dy w czasie wykonania, poniewa poszczególne
bloki nie s obsugiwane razem, ale w kolejnoci, w jakiej zostaj zaprezentowane mechanizmowi skryptowemu. W czasie gdy pierwszy blok jest ju wykonywany, blok definiujcy funkcj hello_world() nie zosta nawet sparsowany.
eby byo jeszcze ciekawiej, okazuje si , e opisany tu nieco dziwny sposób rozwizywania nazw dotyczy wycznie funkcji, a deklaracje zmiennych s z niego wyczone. Zmienne s rejestrowane sekwencyjnie w czasie wykonania, podobnie jak
dzieje si to we wszystkich innych j zykach interpretowanych. Oznacza to, e poniszy przykad, w którym funkcja hello_world() zostaa zastpiona funkcj anonimow
przypisywan do zmiennej globalnej, nie b dzie dziaa tak, jak bymy tego chcieli:
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<script>
hello_world();
var hello_world = function() {
alert('Cze, mamo!');
}
</script>

W tym przypadku przypisanie wartoci do zmiennej hello_world wykonywane
jest dopiero po próbie wywoania hello_world().
Wykonywanie kodu
Po zakoczeniu procesu rozwizywania nazw mechanizm skryptowy przyst puje
do wykonywania wszystkich instrukcji znajdujcych si poza blokami funkcji. Na
tym etapie wykonywanie skryptu moe zosta zatrzymane z powodu nieobsuonego wyjtku lub z kilku innych, bardziej ezoterycznych powodów. Mimo wystpienia takiego b du nadal moliwe b dzie wywoanie wszystkich funkcji znajdujcych si w tym samym bloku kodu, a zmiany wprowadzone przez wykonany do
tej pory kod pozostan aktywne w ramach biecego kontekstu.
W poniszym (dugawym, ale i interesujcym) wycinku kodu prezentowanych
jest kilka innych cech wykonania kodu JavaScript, w tym i mechanizm wznawiania
pracy po wystpieniu wyjtku:
<script>
function not_called() {
return 42;
}
function hello_world() {
alert("W tym programie wszystko jest moliwe!");
do_stuff();
}

alert("Witamy w naszej przykadowej aplikacji.");
hello_world();
alert("Dzikujemy, zapraszamy ponownie.");
</script>

<script>
alert("Skoro ju popracowalimy, to moe partyjka szachów?");
</script>
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Prosz samodzielnie wypróbowa dziaanie tego przykadu i sprawdzi, czy
podane przy nim komentarze zgadzaj si z rzeczywistoci.
Z tego maego wiczenia wynika, e nieoczekiwane i nieobsuone wyjtki maj
do nietypowe konsekwencje. Mog one wprowadzi aplikacj w stan niespójny,
a mimo to umoliwiajcy dalsze wykonywanie kodu. Zadaniem wyjtków jest
uniemoliwienie rozprzestrzenienia si b dów wynikajcych z nieoczekiwanych
sytuacji, a zatem taki sposób wykonywania skryptów naley uzna za dziwny, tym
bardziej e na wielu innych frontach (na przykad w sprawie zakazu uywania instrukcji goto) j zyk JavaScript ma zdecydowanie twardsze zasady.

Zarzdzanie wykonaniem kodu
Chcc odpowiednio przeanalizowa cechy bezpieczestwa pewnych popularnych
wzorców projektowych aplikacji WWW, musimy dokadnie pozna model koordynacji i zarzdzania wykonywaniem kodu stosowany w j zyku JavaScript. Na
szcz cie model ten jest zadziwiajco rozsdny.
Niemal cay kod JavaScript, który znajduje si w okrelonym kontekcie, wykonywany jest w sposób synchroniczny. Jeeli kod skryptu jest wykonywany, to
jego wykonywanie nie moe zosta wznowione w wyniku dziaania zewn trznego
zdarzenia. Nie istnieje te mechanizm wtków, które mogyby równoczenie modyfikowa wspóln pami . W czasie gdy mechanizm skryptowy jest zaj ty, wstrzymana
zostaje obsuga wszystkich zdarze, czasomierzy, da nawigacji w stronach itp.
W wi kszoci przypadków caa przegldarka, a przynajmniej modu rysujcy HTML,
przestaje odpowiada. Obsuga zdarze zapisanych w kolejce wznawiana jest dopiero po zakoczeniu wykonywania skryptu, gdy mechanizm skryptowy przechodzi do stanu wstrzymania. Od tego momentu ponownie mona uruchomi kod
JavaScript.
Co wi cej, j zyk JavaScript nie udost pnia funkcji sleep(…) lub pause(…), która
tymczasowo zwalniaaby procesor i po pewnym czasie wznawiaaby wykonywanie
kodu od tego samego miejsca. Jeeli programista chce opó ni wykonywanie wykonania skryptu, musi zarejestrowa czasomierz, który pó niej ponownie uruchomi wykonywanie kodu. Wykonywanie to musi si jednak rozpocz na pocztku funkcji obsugujcej zdarzenie czasomierza (albo na pocztku anonimowej
funkcji wprowadzonej w czasie konfigurowania czasomierza). Takie warunki mona
uzna za irytujce, ale trzeba przyzna, e prawie do zera redukuj one ryzyko
wystpienia warunków wycigu (ang. race condition) w uruchomionym kodzie.
UWAGA

W tym synchronicznym modelu wykonywania kodu istnieje kilka raczej przypadkowych luk. Jedn z nich jest moliwo wykonania kodu w czasie, gdy wykonanie
innego bloku kodu zostaje wstrzymane w wyniku wywoania funkcji alert(…) lub
showModalDialog(…). Trzeba jednak pamita, e takie przypadki brzegowe nie
wpywaj zbyt czsto na sposób wykonywania kodu.
Taki blokujcy przegldark sposób wykonywania p tli w kodzie JavaScript
wymusza na samych przegldarkach wprowadzanie pewnych mechanizmów agodzcych. Mechanizmy te opisz dokadniej w rozdziale 14. Na razie wystarczy
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powiedzie, e wi si one z innymi, i to do nieoczekiwanymi konsekwencjami.
Wykonanie kadej nieskoczonej p tli moe zosta zakoczone w sposób zbliony
do rzucenia nieobsuonego wyjtku. Mechanizm skryptowy wróci wtedy do stanu
wstrzymania, ale kod nadal b dzie móg by wykonywany, poniewa wszystkie
czasomierze i zdarzenia pozostan aktywne.
Moliwo nieoczekiwanego przerwania duej dziaajcego kodu, który przez
autora traktowany jest jako zawsze wykonujcy si w caoci, moe zosta wykorzystana przez atakujcego do wprowadzenia aplikacji w stan niezdefiniowany. To
nie wszystko, inna podobna konsekwencja takiej semantyki powinna by widoczna
i zrozumiaa po przeczytaniu punktu „JSON i inne metody serializacji danych”.

Moliwoci badania kodu i obiektów
J zyk JavaScript udost pnia podstawowe metody badania dekompilowanego kodu
ródowego dowolnych niestandardowych funkcji. Wystarczy wywoa metod
toString() lub toSource() na rzecz dowolnej funkcji, któr chcemy skontrolowa.
Poza tym moliwoci skontrolowania przepywu dziaajcego programu s bardzo
ograniczone. Aplikacje mog próbowa wykorzystywa dost p do zapisanej w pami ci reprezentacji gównego dokumentu i poszukiwa w niej bloków <script>,
ale w ten sposób nie da si przejrze zdalnie adowanego lub generowanego kodu.
Za pomoc niestandardowej waciwoci caller mona te uzyska wgld w stos
wywoa dziaajcego skryptu, ale nie da si w ten sposób okreli aktualnie wykonywanego wiersza kodu ani jego cz ci, która zostanie wykonana w nast pnej
kolejnoci.
Dynamiczne tworzenie nowego kodu JavaScript jest jedn z najwaniejszych
cech tego j zyka. Istnieje tu moliwo nakazania mechanizmowi skryptowemu,
aby synchronicznie interpretowa cigi znaków przekazywanych poprzez wbudowan funkcj eval(…). Na przykad ponisza instrukcja spowoduje wywietlenie
okienka z komunikatem:
eval("alert(\"Cze, mamo!\")")

B dy skadniowe wykryte w tekcie przekazanym do funkcji eval(…) spowoduj, e funkcja ta rzuci wyjtek. Jeeli parsowanie si powiedzie, to wszystkie nieobsuone wyjtki rzucone przez interpretowany kod równie zostan przekazane
do funkcji wywoujcej. W przypadku gdy interpretowany kod zostanie bezb dnie
przygotowany i wykonany, to jako warto zwracana przez funkcj eval(…) potraktowana zostanie warto ostatniej instrukcji znajdujcej si w przekazanym jej kodzie.
Obok opisanej funkcji mona te wykorzysta mechanizmy dziaajce na poziomie przegldarki, aby z ich pomoc zaplanowa opó nione parsowanie i wykonywanie nowych bloków kodu JavaScript, które to operacje zostan wykonane, gdy
tylko mechanizm skryptowy powróci do stanu wstrzymania. Przykadami takich
mechanizmów mog by czasomierze (setTimeout, setInterval), funkcje obsugi
zdarze (onclick, onload itd.) oraz interfejsy umoliwiajce dost p do parsera
HTML (innerHTML, document.write(…) i inne).
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Co prawda moliwoci badania kodu pozostawiaj wiele do yczenia, ale ju
moliwoci introspekcji obiektów dziaajcego kodu zostay w j zyku JavaScript
do mocno rozbudowane. Aplikacje mog wylicza niemal wszystkie metody lub
waciwoci obiektu za pomoc prostych iteratorów for … in oraz for each … in,
a take uywa takich operatorów jak typeof, instanceof lub „jest dokadnie równy”
(===) i waciwoci length. W ten sposób programy mog pozna szczegóy wszystkich znalezionych przez siebie elementów.
Wszystkie te mechanizmy sprawiaj, e skrypty dziaajce w tym samym kontekcie nie maj prawie adnych moliwoci ukrycia przed sob jakichkolwiek danych. Co wi cej, utrudniaj one ukrywanie danych nawet pomi dzy rónymi kontekstami dokumentów. Z tym problemem twórcy przegldarek walczyli przez
bardzo dugi czas, a jak dowiemy si w rozdziale 11., nadal nie udao im si cakowicie go rozwiza.

Modyfikowanie rodowiska uruchomieniowego
Mimo wzgl dnej prostoty j zyka JavaScript wykonywane w nim skrypty maj wiele
moliwoci, eby mocno wpyn na zachowanie wasnej piaskownicy tworzonej
przez j zyk. W rzadkich przypadkach takie zachowania mog wpywa nawet na inne
dokumenty.
Pokrywanie wbudowanych elementów
Jednym z najbardziej zaskakujcych narz dzi, jakimi mog posugiwa si zoliwe skrypty, jest moliwo usuni cia, pokrycia albo przesoni cia wi kszoci
wbudowanych w j zyk JavaScript funkcji oraz praktycznie wszystkich metod wejcia-wyjcia udost pnianych przez przegldark . Prosz przyjrze si na przykad
dziaaniu poniszego kodu:
// To przypisanie nie spowoduje powstania bdu.
eval = alert;
// To wywoanie spowoduje nieoczekiwane wywietlenie okna z komunikatem.
eval("Cze, mamo!");

A to dopiero pocztek zabawy. W Chrome, Safari i Operze moliwe jest cakowite usuni cie funkcji eval(…). Wystarczy skorzysta z operatora delete. Dziwne
jest te to, e próba wykonania tej samej operacji w Firefoksie spowoduje przywrócenie oryginalnej, wbudowanej funkcji i usuni cie wszystkich ewentualnych pokry.
Z kolei w Internet Explorerze próba usuni cia tej funkcji spowoduje opó nione
rzucenie wyjtku, który w tym miejscu raczej nie ma adnego konkretnego celu.
Zgodnie z t zasad niemal wszystkie obiekty, wcznie z wbudowanymi typami
String lub Array, s tylko prototypami, które mona dowolnie modyfikowa. Taki
prototyp jest obiektem nadrz dnym, od którego wszystkie istniejce i przysze obiekty
wywodz swoje metody i waciwoci. Jest to zgrubne odwzorowanie mechanizmu
dziedziczenia klas istniejcego w bardziej rozbudowanych j zykach programowania.
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Moliwo modyfikowania prototypów obiektów moe powodowa mao intuicyjne zachowania nowo tworzonych obiektów, o czym mona si przekona w poniszym przykadzie:
Number.prototype.toString = function() {
return "Mam ci!";
};
// To wywoanie wywietli napis "Mam ci!", a nie "42":
alert(new Number(42));

Funkcje get i set
Jeszcze bardziej interesujc cech modelu obiektów w uywanym powszechnie
dialekcie j zyka JavaScript s funkcje get i set, które umoliwiaj zdefiniowanie
wasnego kodu obsugujcego odczytywanie i zapisywanie wartoci do waciwoci
danego obiektu. Co prawda nie jest to mechanizm a tak rozbudowany jak przecianie operatorów w j zyku C++, ale mona go wykorzysta do zmuszenia istniejcych obiektów lub prototypów do zachowa dalekich od standardu. W poniszym
wycinku kodu operacje przypisania i odczytania wartoci do waciwoci zostay
w prosty sposób podmienione:
var evil_object = {
set foo() { alert("Mam ci!"); },
get foo() { return 2; }
};
// To przypisanie spowoduje wywietlenie komunikatu "Mam ci!".
// Poza tym nie stanie si nic wicej.
evil_object.foo = 1;
// To porównanie na pewno si nie uda.
if (evil_object.foo != 1) alert("Co si dzieje?!");
UWAGA

Funkcje set i get powstay pocztkowo jako rozszerzenie jzyka, ale zostay wczone do standardu ECMAScript wydanie 5. Funkcje te dostpne s we wszystkich
nowoczesnych przegldarkach (z wyjtkiem Internet Explorera w wersji 6 i 7).

Efekty potencjalnych przypadków u ycia j zyka
W wyniku zastosowania technik opisywanych w poprzednich dwóch podpunktach
skrypt uruchomiony w danym kontekcie, który zosta zmieniony przez niezaufane
treci, nie ma adnej pewnej metody na sprawdzenie swojego rodowiska ani na
wykonanie dziaa korygujcych. Nie mona zaufa nawet zachowaniu prostych
wyrae warunkowych oraz p tli. Proponowane rozszerzenia j zyka najprawdopodobniej spowoduj jeszcze wi ksze skomplikowanie tej sytuacji. Na przykad
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nieudana propozycja z 4. wydania j zyka ECMAScript zawieraa opis rozbudowanego mechanizmu przeciania operatorów i pomys ten prawdopodobnie b dzie powraca w przyszoci.
Bardzo ciekawe jest te to, e podj te decyzje projektowe utrudniaj teraz
moliwoci sprawdzania kontekstu wykonania spoza piaskownicy tworzonej dla
danej strony. Na przykad lepe zaufanie w dziaanie obiektu location w potencjalnie wrogim dokumencie doprowadzio ju do wielu problemów z bezpieczestwem, zwizanych z wtyczkami do przegldarek, rozszerzeniami tworzonymi w j zyku JavaScript oraz w niektórych klasach aplikacji WWW dziaajcych po stronie
klienta. Wszystkie te problemy spowodoway ostatecznie powstanie rónorakich
obej na poziomie przegldarki, które maj cho cz ciowo chroni ten szczególny obiekt przed sabotaem. Niestety wi kszo pozostaych obiektów nadal pozostaje niechroniona.
UWAGA

Moliwoci modyfikowania wasnego kontekstu wykonania zostay mocno ograniczone w trybie „strict” zdefiniowanym w 5. wydaniu specyfikacji ECMAScript.
Niestety na razie ten tryb nie jest w peni obsugiwany przez adn przegldark,
a na dodatek ma by mechanizmem dobrowolnym, z którego nie kada strona bdzie musiaa korzysta.

JSON i inne metody serializacji danych
Bardzo wan struktur skadniow uywan w j zyku JavaScript jest bardzo kompaktowy i wygodny mechanizm serializacji danych, znany pod nazw JavaScript
Object Notation (notacja obiektów j zyka JavaScript) albo po prostu JSON (RFC
46274). Ten format danych wykorzystuje moliwo przecienia znaczenia symbolu
otwierajcego nawiasu klamrowego ({). Nawias ten uywany jest normalnie do
oznaczenia pocztku zagniedonego bloku kodu, co oznacza, e otwiera on now
instrukcj . Jeeli jednak nawias ten pojawi si jako cz  wyraenia, to traktowany
jest jako pocztek zserializowanego obiektu. Poniszy przykad przedstawia prawidowe zastosowanie takiej skadni do wywietlenia prostego komunikatu:
var impromptu_object = {
"given_name" : "Jan",
"family_name" : "Kowalski",
"lucky_numbers" : [ 11630, 12067, 12407, 12887 ]
};
// W okienku pojawi si napis "Jan".
alert(impromptu_object.given_name);

Przecienie operatora otwierajcego nawiasu klamrowego oznacza, e bloki
JSON nie zostan waciwie rozpoznane, jeeli spróbujemy ich uy jako osobnych
instrukcji. Oznacza to, e zachowuj si one inaczej ni liczby, cigi znaków i tablice,
których serializacja nie ma takich dwuznacznoci. Moe si to wydawa mao zna-
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czce, ale jest to cakiem spora zaleta. Oznacza to, e niemoliwe staje si doczanie
do stron odpowiedzi zgodnych z t skadni, przesyanych przez serwer z innej
domeny, z wykorzystaniem znaczników <script src=…>*. Przedstawiony niej listing
spowoduje powstanie b du skadniowego z powodu wykrycia nieprawidowo umiejscowionego znaku cudzysowu (n) w miejscu, które interpreter traktuje jako etykiet kodu†. Taki bd nie b dzie mia tutaj adnych efektów ubocznych.

n

UWAGA

<script>
{
"given_name" : "Jan",
"family_name" : "Kowalski",
"lucky_numbers" : [ 11630, 12067, 12407, 12887 ]
};
</script>

Brak moliwoci doczenia danych w formacie JSON za pomoc znaczników <script
src=…> jest bardzo interesujc waciwoci, ale nie jest to zabezpieczenie doskonae.
Wystarczy umieci odpowied serwera w nawiasach okrgych lub kwadratowych
albo usun cudzysowy otaczajce nazwy etykiet, a tak poprawion skadni bdzie mona wykona jako osobny blok kodu, co moe mie ju powane efekty
uboczne. Biorc pod uwag szybko rozwijajc si skadni jzyka JavaScript, nie
mona oczekiwa, e ten szczególny ukad kodu bdzie ju zawsze powodowa bdy
parsowania. W wielu mao istotnych zastosowaniach ten poziom bezpieczestwa
z pewnoci bdzie wystarczajcy i mona go traktowa jako bardzo prosty mechanizm zabezpieczajcy.
Dane w formacie JSON otrzymane przez dowolny kana, taki jak na przykad
danie XMLHttpRequest, mona szybko i atwo przeksztaci w obiekty zapisane
w pami ci. Wystarczy wywoa funkcj JSON.parse(…) dost pn we wszystkich popularnych przegldarkach (z wyjtkiem Internet Explorera). Niestety w celu utrzymania zgodnoci z t przegldark, a czasami po prostu z przyzwyczajenia, wielu
programistów uywa równie prostego wywoania, które jednak jest zdecydowanie bardziej niebezpieczne:
var parsed_object = eval("(" + json_text + ")");

*

W przeciwiestwie do innych sposobów wczania treci do skryptów (takich jak XMLHTTPRequest)
znaczniki <script src=…> nie podlegaj ograniczeniom odwoa mi dzydomenowych, o których mówi
b d w rozdziale 9. Oznacza to, e mechanizm ten stanowi pewne ryzyko dla bezpieczestwa, w przypadku
gdy porednie dane uwierzytelniajce (na przykad ciasteczka) uywane s przez serwer do dynamicznego
generowania kodu JavaScript dla konkretnego uytkownika. Ta klasa podatnoci opisywana jest skrótem
XSSI — cross-site script inclusion.

†

Zaskakujc funkcj j zyka JavaScript jest obsuga etykiet znanych z j zyka C, takich jak moja_etykieta:
alert("Cze, mamo!");. Jest to o tyle interesujce, e j zyk nie obsuguje instrukcji goto, a to oznacza,
i w wi kszoci przypadków takich etykiet po prostu nie da si wykorzysta.
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Problem polega na tym, e funkcja eval(…) uywana tutaj do wyliczania „wartoci” danych w formacie JSON pozwala na przekazanie jej nie tylko zserializowanych danych, ale i penoprawnego kodu JavaScript, a to moe mie nieoczekiwane,
globalne konsekwencje. Na przykad wywoanie funkcji, umieszczone w spreparowanej odpowiedzi JSON, zostanie oczywicie wykonane:
{ "given_name": alert("Cze, mamo!") }

Takie zachowanie sprawia, e twórca aplikacji musi dodatkowo zadba o to, eby
przyjmowa dane JSON tylko z zaufanych róde, a wszystkie dane otrzymane od
serwera poddawa dodatkowemu procesowi oznaczania znaków. Jak mona si spodziewa, niedocigni cia w tym zakresie powodoway ju wiele b dów w bezpieczestwie aplikacji WWW.
UWAGA

Kopoty z prawidow obsug funkcji eval(…) widoczne s nawet w samej specyfikacji formatu JSON (RFC 4627). Rzekomo bezpieczna implementacja parsera
doczona do tego dokumentu umoliwia spreparowanym odpowiedziom w formacie
JSON na dowolne inkrementowanie i dekrementowanie zmiennych programu, których nazwy skadaj si z liter a, e, f, l, n, r, s, t, u oraz cyfr. To wystarczy, eby
zoy takie sowo jak „unsafe” (niebezpiecznie) oraz okoo tysica innych angielskich
sów. Wadliwe wyraenie regularne prezentowane w tym dokumencie RFC pojawia
si w wielu miejscach w internecie i z pewnoci szybko nie zniknie.
atwo wykorzystania formatu JSON powoduje, e jest on powszechnie uywany przez nowoczesne aplikacje WWW. Jedynymi rywalami tego formatu s mniej
bezpieczne sposoby serializacji cigów znaków i tablic oraz format JSONP*. Wszystkie
te metody nie s jednak zgodne z funkcj JSON.parse(…), a to oznacza, e wymuszaj uycie niebezpiecznej funkcji eval(…) w celu konwersji danych do postaci
pozwalajcej na uycie w programie. Inn waciwoci tych formatów jest to, e
w przeciwiestwie do formatu JSON dane zaadowane z zewn trznej strony za
pomoc znacznika <script src=…> zostan prawidowo przetworzone. W rzadkich
przypadkach mona to uzna za zalet , ale zwykle naley traktowa to jako niepotrzebne ryzyko. Jeeli si zastanowi, to samo zaadowanie danych serializowanej
tablicy za pomoc znacznika <script> nie ma powanych efektów ubocznych, ale
atakujcy mógby zmodyfikowa funkcj set przypisan do prototypu Array, aby
w ten sposób odczytywa wpisywane do niej dane. Powszechnie stosowane zabezpieczenie polegajce na doklejeniu do pocztku odpowiedzi p tli while(1);, która
ma zablokowa taki atak, moe mie jednak interesujce skutki uboczne. Prosz
sobie przypomnie o moliwoci przerwania nieskoczonej p tli, jak daje nam j zyk JavaScript.

*

Skrót JSONP oznacza „JSON with padding” czyli „JSON w opakowaniu”. Jest to format standardowej
serializacji JSON opakowanej w uzupeniajcy kod, który zmienia cao w niezalen instrukcj JavaScript.
Wród typowych przykadów mona tu wymieni wywoania funkcji (np. callback_function({…dane
JSON…})) albo przypisania wartoci do zmiennych (var return_value = {…dane JSON…}).
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E4X i inne rozszerzenia sk adni jzyka
J zyk JavaScript ewoluuje bardzo szybko, podobnie jak j zyk HTML. Niektóre
wprowadzane do niego zmiany byy na tyle radykalne, e mogy powodowa przeksztacenie formatów tekstowych do tej pory odrzucanych przez parsery w prawidowy kod JavaScript. To z kolei mogo prowadzi do nieoczekiwanego ujawniania danych, szczególnie w poczeniu z rozbudowanymi moliwociami wgldu
w kod i obsugiwane przez niego obiekty, o których mówiem ju w tym rozdziale.
Nie wspominajc ju o moliwoci wykorzystania znacznika <script src=…> do
zaadowania kodu z zewn trznych domen.
Jednym z najbardziej widocznych przykadów tego trendu jest j zyk ECMSScript
for XML (E4X)5, b dcy zupenie niepotrzebn, cho eleganck prób wczenia
skadni XML do j zyka JavaScript i traktowania jej jako alternatywy dla formatu
JSON. W rozwizaniach zgodnych z E4X, takich jak Firefox, ponisze wycinki kodu
s sobie mniej wi cej równowane:
// Normalna serializacja obiektów
var my_object = { "user": {
"given_name": "Jan",
"family_name": "Kowalski",
"id": make_up_value()
} };
// Serializacja E4X
var my_object = <user>
<given_name>Jan</given_name>
<family_name>Kowalski</family_name>
<id>{ make_up_value() }</id>
</user>;

Nieoczekiwan konsekwencj obsugi rozszerzenia E4X jest to, e kady prawidowo zbudowany dokument XML moe zosta zaadowany za pomoc znacznika
<script src=…> i przetworzony w ramach bloku wyraenia traktowanego jak instrukcja. Co wi cej, jeeli atakujcy zdoa strategicznie umieci w dokumencie znaki
nawiasów klamrowych ({ i }) albo zmodyfikowa funkcj set prototypów odpowiednich obiektów, to moe mu si uda pobra tekst wywietlany w atakowanym dokumencie. Takie niebezpieczestwo prezentowane jest w poniszym przykadzie:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
...
{ wykradnij_dane(
...
<span>Tajne informacje uytkownika</span>
...
) }
...
</html>
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Trzeba przyzna, e po kilku latach istnienia tego b du w Firefoksie jego twórcy
zdecydowali si zakaza instrukcji E4X, które by obejmoway cao przetwarzanego skryptu, co cz ciowo zaatao ten problem. Mimo to wyra nie wida, e j zyk
jest w cigym ruchu, dlatego trudno jest mie cakowit pewno, i odpowiedzi
JSON b d dobrym zabezpieczeniem przed mi dzydomenowym doczaniem
skryptów. W momencie gdy pojawi si trzecie znaczenie otwierajcego nawiasu
klamrowego albo na pocztku nazwy etykiety, dopuszczony zostanie znak cudzysowu, wi c bezpieczestwo tej metody wymiany danych mi dzy serwerem
a klientem zostanie mocno zredukowane. Dobrze jest si na to przygotowa.

Standardowa hierarchia obiektów
rodowisko wykonawcze j zyka JavaScript zbudowane jest wokó niejawnego
obiektu podstawowego, który uywany jest jako domylna przestrze nazw dla
wszystkich zmiennych i funkcji globalnych tworzonych przez program. Przestrze
ta wypeniana jest hierarchi funkcji, które implementuj operacje wejcia i wyjcia realizowane w rodowisku przegldarki, oraz kilkoma dodatkami wynikajcymi
ze specyfiki j zyka. Do wspomnianych operacji nale funkcje manipulowania
oknami przegldarki (open(…), close(…), moveTo(…), resizeTo(…), focus(…), blur(…)
itp.), konfigurowania czasomierzy j zyka JavaScript (setTimeout(…), setInterval(…)
itp.), wywietlania okienek dialogowych interfejsu uytkownika (alert(…), prompt(…),
print(…)) oraz wykonywania wielu innych dziaa przygotowanych przez producenta przegldarki. Nierzadko chodzi tu o do ryzykowne operacje, takie jak dost p
do schowka systemowego, tworzenie zakadek albo modyfikowanie strony startowej.
Ten podstawowy obiekt udost pnia te referencje gównych obiektów przypisanych do danego kontekstu, do których mona zaliczy obiekt nadrz dnej ramki
(parent), gównego dokumentu w aktualnym oknie przegldarki (top) oraz wszystkich ramek zdefiniowanych w tym dokumencie (frames[]). Znajdziemy w nim
nawet kilka dodatkowych referencji do aktualnego obiektu gównego, takich jak
windows i self. We wszystkich przegldarkach (z wyjtkiem Firefoksa) do tej przestrzeni nazw doczane s te elementy, którym przypisano parametry id lub name,
dzi ki czemu moliwe jest zastosowanie takich konstrukcji:
<img id="hello" src="http://www.example.com/">
...
<script>
alert(hello.src);
</script>

Na szcz cie w przypadku wystpienia konfliktów nazw ze zmiennymi j zyka JavaScript lub elementami wbudowanymi w j zyk elementy z parametrem id nie
s traktowane priorytetowo. Dzi ki temu unika si moliwych interferencji mi dzy
prawidowo zbudowanym kodem HTML dostarczonym przez uytkownika a znajdujcymi si w dokumencie skryptami.
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Pozostaa cz  tej wysokopoziomowej hierarchii skada si przede wszystkim
z kilku obiektów-dzieci tematycznie grupujcych róne API udost pniane przez
przegldark :
Obiekt location
Jest to kolekcja waciwoci i metod pozwalajcych programowi na odczytywanie
adresu URL aktualnego dokumentu oraz inicjowanie przejcia do nowego.
W wi kszoci przypadków ta ostatnia operacja le si koczy dla wywoujcego
dokumentu, poniewa jego kontekst jest niszczony i krótko potem zast powany
nowym. Wyjtkiem od tej zasady jest aktualizowanie samego identyfikatora
fragmentu (location.hash), co zostao dokadniej opisane w rozdziale 2.
Trzeba pami ta o tym, e podczas konstruowania cigów znaków zawierajcych dane z obiektu location (kod HTML, a w szczególnoci kod JavaScript)
nie wolno zakada, i niebezpieczne znaki zostan w tych danych prawidowo
oznaczone. Internet Explorer nie zmienia znaków nawiasów ostrych na waciwoci location.search (przechowuje ona tekst zapytania). Z drugiej strony Chrome
prawidowo je oznacza, ale za to pomija znaki cudzysowu i lewego ukonika.
Wi kszo przegldarek w ogóle nie stosuje oznaczania znaków w identyfikatorze
fragmentu.
Obiekt history
Ten obiekt udost pnia kilka rzadko uywanych metod pozwalajcych na korzystanie z historii danego okna przegldarki w sposób zbliony do klikania przycisków Wstecz i Naprzód. Nie ma tu moliwoci bezporedniego skontrolowania
poprzednio odwiedzonych adresów URL, a jedyn opcj jest lepe nawigowanie
w historii stron przez okrelenie liczbowego przesuni cia, na przykad za pomoc
wywoania history.go(-2). W rozdziale 17. omówi te kilka nowych funkcji
dodanych ostatnio do tego obiektu.
Obiekt screen
Proste API pozwalajce okreli wielko ekranu i okna przegldarki, rozdzielczo monitora, g bi kolorów i inne parametry. Udost pniane jest ono witrynom, aby mogy jak najlepiej dopasowa swój wygld do konkretnego urzdzenia
wywietlajcego.
Obiekt navigator
Interfejs umoliwiajcy sprawdzenie wersji przegldarki, systemu operacyjnego
oraz listy zainstalowanych w przegldarce wtyczek.
Obiekt document
To zdecydowanie najbardziej zoony jeden z obiektów gównych. Mona go
traktowa jako wejcie do modelu DOM6 aktualnej strony (na temat tego modelu mówi b d w nast pnym punkcie). Dost pnych jest w nim te kilka
funkcji zupenie niezwizanych ze struktur dokumentu, które dodane zostay
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w wyniku niezalenych decyzji projektowych. Jako przykad mona tu poda
waciwo document.cookie pozwalajc manipulowa plikami cookie, funkcj
document.write(…) przeznaczon do dopisywania kodu HTML do aktualnej
strony albo funkcj document.execCommand(…) umoliwiajc edycj dokumentu
w trybie WYSIWYG.
UWAGA

Co ciekawe, informacje dostpne w obiektach navigator i screen cakowicie wystarczaj do pobrania unikalnego „odcisku palca” przegldarki wielu uytkowników. Ta dobrze znana waciwo tych obiektów prezentowana jest obrazowo na
stronie projektu Panopticlick prowadzonego przez fundacj Electronic Frontier
Foundation (https://panopticlick.eff.org).
Kilka innych obiektów zdefiniowanych w j zyku JavaScript udost pnia proste funkcje obsugi cigów znaków lub funkcje arytmetyczne. Na przykad funkcja
math.random() realizuje niebezpieczny, przewidywalny generator liczb pseudolosowych. Niestety bezpieczna alternatywa PRNG nie jest w tej chwili dost pna
w wi kszoci przegldarek*. Z kolei za pomoc funkcji String.fromCharCode()
mona przeksztaca wartoci liczbowe w cigi znaków Unicode. W uprzywilejowanych kontekstach wykonania (niedost pnych dla normalnych aplikacji WWW)
pojawia si te cakiem sporo obiektów przeznaczonych do realizacji konkretnych
dziaa.

UWAGA

Korzystajc z obiektów wbudowanych w przegldark, trzeba pamita, e cho
jzyk JavaScript nie korzysta z cigów znaków ASCIZ, których koniec oznaczany
jest znakiem NUL, to sama przegldarka czasami ich uywa (poniewa zostaa napisana w jzyku C lub C++). Oznacza to, e przypisywanie waciwociom modelu
DOM cigów znaków, które zawieraj znaki NUL, albo przekazywanie takich cigów znaków do funkcji udostpnianych przez przegldarki moe powodowa nieprzewidywalne i niejednoznaczne zachowania. Niemal wszystkie przegldarki obcinaj
cigi znaków przypisywane do waciwoci obiektu location w miejscu pierwszego
wystpienia znaku NUL, ale tylko niektóre z nich postpuj podobnie w przypadku
waciwoci innerHTML obiektów modeli DOM.

Model DOM
Model DOM (Document Object Model) danego dokumentu dost pny jest poprzez
obiekt document, w którym znajduje si reprezentacja dokumentu HTML przygotowana przez parser. W wyniku jego pracy tworzone jest drzewo obiektów zawierajce wszystkie elementy HTML znajdujce si na danej stronie, uzupenione
o metody i waciwoci odpowiednie dla danego rodzaju znacznika oraz powizane
z nimi dane CSS. To wanie taka reprezentacja dokumentu, a nie jego ródowy

*

Do Chrome dodano ostatnio nowe API window.crypto.getRandomValues(…), a w Firefoksie pojawio si
API window.crypto.random(…), które na razie nie realizuje adnych funkcji.
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kod HTML, uywana jest przez przegldarki do rysowania i aktualizowania wywietlanego dokumentu.
J zyk JavaScript moe bardzo atwo uzyska dost p do struktur DOM i korzysta z nich tak jak z dowolnych innych obiektów. Na przykad poniszy wycinek
kodu przejdzie do pitego znacznika umieszczonego w bloku <body> aktualnego
dokumentu, wyszuka pierwszy zagniedony w nim znacznik i za pomoc stylu CSS
nada mu kolor czerwony:
document.body.children[4].children[0].style.color = "red";

Chcc unikn koniecznoci przedzierania si przez cae drzewo elementów
w celu dotarcia do szczególnie g boko umieszczonego w nim elementu, moemy
skorzysta z udost pnianych przez przegldarki funkcji wyszukiwania, takich jak
getElementById(…) i getElementsByTagname(…). Mona te wykorzysta róne mechanizmy grupujce takie jak frames[], images[] lub forms[]. Wszystkie te rozwizania umoliwiaj stosowanie takiego kodu jak przedstawione poniej instrukcje
odwoujce si do pewnego elementu bez uwzgl dniania jego dokadnej pozycji
w hierarchii obiektów:
document.getElementsByTagName("input")[2].value = "Cze, mamo!";
document.images[7].src = "/example.jpg";

Ze wzgl du na konieczno utrzymania wstecznej zgodnoci bezporednio
w przestrzeni nazw document dost pne s równie nazwy niektórych elementów
HTML (<img>, <form>, <embed>, <object> i <applet>), co pozwala na stosowanie
takiego kodu jak w poniszym przykadzie:
<img name="hello" src="http://www.example.com/">
<script>
alert(document.hello.src);
</script>

W przeciwiestwie do cakiem rozsdnego odwzorowania waciwoci name i id
w globalnej przestrzeni nazw (mówiem o tym w poprzednim punkcie), takie dodatki do obiektu document mog tylko przesoni wbudowane w ten obiekt funkcje
i waciwoci typu getElementById lub body. Z tego powodu tworzenie nazw znaczników na podstawie danych pobranych od uytkownika, choby w celu dynamicznego konstruowania formularzy, naley uzna za bardzo niebezpieczne.
Podstawow funkcj w zów modelu DOM jest tworzenie abstrakcyjnej reprezentacji dokumentu, ale wiele z nich udost pnia dodatkowo takie waciwoci jak
innerHTML i outerHTML, które umoliwiaj odczytanie cz ci drzewa dokumentu
w postaci prawidowo zbudowanego cigu znaków z kodem HTML. Co ciekawe,
tym samym waciwociom mona przypisywa wartoci, aby w ten sposób podmieni dowoln cz  drzewa DOM poprzez parsowanie wycinka kodu HTML
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przygotowanego przez skrypt. Oznacza to, e w kodzie JavaScript mog znale  si
takie instrukcje:
document.getElementById("output").innerHTML = "<b>Cze, mamo!</b>";

Kady przypisywany do waciwoci innerHTML cig znaków musi zawiera prawidowo zbudowany i niepodzielny blok kodu HTML, który nie wpywa na hierarchi dokumentu poza podmienianym fragmentem. Jeeli wprowadzany kod nie
spenia tych warunków, to przed dokonaniem wstawienia zostanie on przymusowo
przeksztacony do speniajcej je postaci. Oznacza to, e poniszy przykad nie
zadziaa zgodnie z naszym oczekiwaniem, czyli nie wywietli pogrubionego tekstu
„Cze, mamo!” i nie spowoduje, i pozostaa cz  dokumentu b dzie wywietlana kursyw.
some_element.innerHTML = "<b>Cze";
some_element.innerHTML += " mamo!</b><i>";

W rzeczywistoci obie operacje przypisania zostan przetworzone osobno i skorygowane niezalenie od siebie, w wyniku czego uzyskamy efekt równowany poniszej instrukcji:
some_element.innerHTML = "<b>Cze</b> mamo!<i></i>";

Naley tu nadmieni, e mechanizm waciwoci innerHTML powinien by uywany z zachowaniem ostronoci. Oprócz tego, e pozwala on na wstrzykiwanie
kodu HTML do strony, to w przypadku niewaciwego oznaczenia niebezpiecznych znaków mona si spodziewa dziwnych zachowa przegldarek, poniewa
stosowane w nich algorytmy serializacji DOM-do-HTML s dalekie od doskonaoci. Poniej prezentuj niedawny (teraz ju poprawiony) bd w przegldarkach
z rodziny WebKit7:
<textarea>
&lt;/textarea&gt;&lt;script&gt;alert(1)&lt;/script&gt;
</textarea>

Z powodu nieporozumie zwizanych z semantyk znacznika <textarea> ten
pozornie jednoznaczny zapis po umieszczeniu w drzewie DOM i odczytaniu za
pomoc waciwoci innerHTML zostanie nieprawidowo zwrócony jako:
<textarea>
</textarea><script>alert(1)</script>
</textarea>
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W takiej sytuacji nawet wykonanie niczego niezmieniajcego przypisania do tej
waciwoci (takiego jak jaki_element.innerHTML += "") spowoduje nieoczekiwane
wstrzykni cie skryptu do kodu strony. Poza tym programici pracujcy w Internet
Explorerze nad kodem waciwoci innerHTML nie wiedzieli, e w j zyku MSHTML
znaki lewego apostrofu (`) s równowane cudzysowom, a przez to przegldarka
rozpoznaje je nieprawidowo w tym kontekcie. Okazuje si , e Internet Explorer
serializuje poniszy kod:
<img src="test.jpg" alt="``onload=alert(1)">

do postaci:
<img src=test.jpg alt=``onload=alert(1)>

Nawet bez takich drobnych b dów sytuacja waciwoci innerHTML nie jest ciekawa. W sekcji 10.3 aktualnego szkicu specyfikacji HTML5 potwierdza, e struktury DOM tworzone za pomoc skryptów nie daj si prawidowo serializowa
do tekstu HTML i w zwizku z tym nie wymaga si od przegldarek specjalnych
zachowa w tym zakresie. Caveat emptor!

Dostp do innych dokumentów
Skrypty mog te uzyska dost p do uchwytów obiektów wskazujcych gówne
hierarchie obiektów innych kontekstów skryptów. Na przykad domylnie kady
kontekst moe swobodnie odwoywa si do obiektów parent, top, opener oraz
frames[], które dost pne s w obiekcie najwyszego poziomu. Wywoanie funkcji
window.open(…) spowoduje otworzenie nowego okna i zwróci referencj do niego.
Podobnie zachowa si próba wyszukania istniejcego ju okna o okrelonej nazwie,
wykonana za pomoc poniszej instrukcji:
var window_handle = window.open("", "nazwa_okna");

Jeeli dany program uzyska uchwyt wskazujcy kontekst innego okna, moe
podj próby interakcji z tym kontekstem, co wie si z kolejnymi mechanizmami
kontroli bezpieczestwa, o których b d mówi w rozdziale 9. Przykad prostej
interakcji mi dzy dokumentami moe wyglda tak:
top.location.path = "/new_path.html";

albo tak:
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frames[2].document.getElementById("output").innerHTML = "Cze, mamo!";

Interakcja mi dzy niezwizanymi ze sob dokumentami na poziomie skryptu
JavaScript nie jest moliwa, jeeli skrypt nie ma dost pu do prawidowego uchwytu
kontekstu. Szczególnie nie istnieje aden sposób na wyszukanie nienazwanych
okien przegldarki otwartych w niezalenych przepywach nawigacyjnych. Nie
jest to moliwe do czasu, a która z odwiedzonych stron nada oknu jak nazw
(umoliwia to waciwo window.name).

Kodowanie znaków w skryptach
Implementacje j zyka JavaScript obsuguj kilka metod oznaczania znaków za pomoc lewego ukonika, które mona wykorzysta do oznaczenia znaków cudzysowu,
znaczników HTML oraz innych problematycznych elementów umieszczanych
w tekcie. Poniej przedstawiam wszystkie te metody:
x Skrócona notacja j zyka C umoliwiajca zapisanie pewnych znaków sterujcych.
Na przykad \b oznacza znak Backspace, \t to tabulacja, \v to tabulacja pozioma,
\f to wysuni cie strony, \r to znak powrotu karetki, a \n to wysuni cie wiersza.
Dokadnie ten zestaw kodów rozpoznawany jest zarówno przez specyfikacj
ECMAScript, jak i dokument RFC dotyczcy formatu JSON.
x Omiobitowe, ósemkowe, trzycyfrowe kody bez adnego przedrostka (na przykad
\145 zamiast litery e). Ta inspirowana j zykiem C skadnia nie zostaa wczona
do specyfikacji ECMAScript, ale w praktyce obsugiwana jest przez wszystkie
mechanizmy skryptowe zarówno w normalnym kodzie, jak i w funkcji
JSON.parse(…).
x Omiobitowe, szesnastkowe, dwucyfrowe kody poprzedzane znakiem x
(liter e zapisuje si jako \x65). Tutaj równie opis skadni nie pojawia si
ani w specyfikacji ECMAScript, ani w dokumencie RFC 4627, ale z powodu
swoich korzeni wywodzcych si z j zyka C jest ona w praktyce obsugiwana
prawie wsz dzie.
x Szesnastobitowe, szesnastkowe, czterocyfrowe wartoci Unicode poprzedzane
znakiem u (litera e zamienia si w \u0065). Ten format zosta zdefiniowany
w specyfikacji ECMAScript oraz dokumencie RFC 4627 i w zwizku z tym
obsugiwany jest we wszystkich nowoczesnych przegldarkach.
x Lewy ukonik, za którym znajduje si dowolny znak (z wyjtkiem cyfry
ósemkowej, liter b, t, v, f, r lub n uywanych w innej metodzie kodowania
znaków oraz liter x lub u). W tym przypadku znak znajdujcy si za lewym
ukonikiem traktowany jest jako litera. Specyfikacja ECMAScript dopuszcza
stosowanie tego kodowania jedynie do oznaczania znaków cudzysowu oraz
lewego ukonika, ale w praktyce akceptowane s równie wszystkie inne wartoci.
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Rozwizanie to jest jednak podatne na b dy, poniewa w przypadku stylów
CSS nie powinno si go uywa do oznaczania znaków nawiasów ostrych i innych
znaków stosowanych w skadni j zyka HTML. Wynika to z faktu, e parsowanie
kodu JavaScript wykonywane jest po zakoczeniu parsowania kodu HTML, a znak
lewego ukonika nie ma dla parsera HTML adnego specjalnego znaczenia.
UWAGA

Nieco zaskakujcy jest fakt, e Internet Explorer nie rozpoznaje sekwencji kodujcej
znak pionowej tabulacji (\v), co umoliwia zastosowanie bardzo wygodnej (cho
i niezwykle paskudnej!) metody rozpoznawania tej szczególnej przegldarki:
if ("\v" == "v") alert("Wyglda jak Internet Explorer!");

Zaskakujcy jest natomiast fakt, e metody oznaczania znaków Unicode (i tylko
one) rozpoznawane s równie poza cigami znaków. Pomys moe wydawa si
nieco dziwny, ale takie zachowanie sprawdza si lepiej ni w przypadku stylów CSS.
Kody znaków mog by uywane tylko w identyfikatorach i nie da si ich zastosowa
do podmiany znaków wpywajcych na skadni skryptu. Oznacza to, e poniszy
wiersz kodu jest jak najbardziej prawidowy:
\u0061lert("A tu may komunikat!");

Z drugiej strony wszystkie próby zastpienia w ten sposób znaków cudzysowu
lub nawiasów na pewno si nie powiod.
aden mechanizm skryptowy JavaScriptu nie toleruje wielowierszowych literaów tekstowych, co jest dziaaniem zgoa odmiennym od tego, co znamy z niektórych implementacji j zyków C lub C++. Trzeba jednak zaznaczy, e mimo wyra nego sprzeciwu zapisanego w specyfikacji ECMAScript od zasady tej istnieje
jeden wyjtek: lewy ukonik umieszczony na kocu wiersza moe zosta uyty do
poczenia wielu wierszy jednego literau tekstowego. Zachowanie to przedstawiam
w poniszym przykadzie:
var text = 'Ta skadnia
jest nieprawidowa.';
var text = 'Z drugiej strony t skadni \
rozpoznaj wszystkie przegldarki.';

Tryby do czania kodu i ryzyko zagnie d ania
Z opisów podanych w poprzednich podrozdziaach jasne ju jest, e istnieje kilka
sposobów na wykonanie skryptów w kontekcie aktualnej strony. Dobrze by byo
wymieni tutaj te najcz ciej uywane sposoby:
x Bloki <script> w kodzie strony.
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x Zdalne skrypty adowane znacznikiem <script src=…>*.
x Pseudoadresy javascript: umieszczane w rónych parametrach HTML i CSS.
x Skadnia expression(…) uywana w stylach CSS i wizaniach XBL
dost pnych w niektórych przegldarkach.
x Funkcje obsugi zdarze (onload, onerror, onclick itd.).
x Czasomierze (setTimeout, setInterval).
x Wywoania funkcji eval(…).
czenie ze sob tych metod wydawa si moe cakiem naturalne, ale takie
dziaanie moe tworzy nieoczekiwane i niebezpieczne efekty podczas parsowania.
Na przykad w poniszym kodzie przyjrzyjmy si transformacjom, jakie trzeba wykona na wartoci zwracanej przez serwer, któr wstawiamy tutaj w miejsce tekstu
dane_uytkownika:
<div onclick="setTimeout('do_stuff(\'dane_uytkownika\')', 1000)">

Cz sto mona nawet nie zauway, e taka warto b dzie trzykrotnie poddawana parsowaniu! Po pierwsze parser HTML pobierze parametr onclick i umieci
go w modelu DOM. Po drugie po klikni ciu przycisku pierwsze parsowanie kodu
JavaScript pobierze wszystkie informacje zwizane z funkcj setTimeout(…). Po
trzecie sekund po klikni ciu rozpocznie si parsowanie i wykonywanie waciwej
funkcji do_stuff(…).
Oznacza to, e powyszy przykad musi zosta odpowiednio przygotowany na
cay ten proces. Cig znaków dane_uytkownika musi zosta podwójnie zakodowany
z wykorzystaniem JavaScriptowych sekwencji z lewym ukonikiem, a nast pnie
zakodowany ponownie za pomoc encji HTML. Wszystkie operacje kodowania
musz by wykonane w podanej tu kolejnoci, gdy jakiekolwiek odst pstwo od
tej zasady moe doprowadzi do wstrzykni cia kodu.
Poniej prezentuj kolejn ciekaw sytuacj zwizan z kodowaniem:
<script>
var some_value = "dane_uytkownika";
...
setTimeout("do_stuff('" + some_value + "')", 1000);
</script>

*

W przypadku obu rodzajów bloków <script> Microsoft dopuszcza zastosowanie pseudodialektu, nazywanego
JScript.Encode. Ten tryb mona wczy, podajc parametr language w znaczniku <script>, a pozwala
on na zakodowanie skryptu za pomoc trywialnego mechanizmu podstawiania liter, który ma sprawi, e jego
kod stanie si nieczytelny dla zwykych uytkowników. Takie dziaanie jest cakowicie bezuyteczne
z punktu widzenia bezpieczestwa, poniewa takie „szyfrowanie” mona zama bez adnego problemu.
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Co prawda pocztkowe przypisanie do zmiennej some_value wymagaoby tylko
jednokrotnego zakodowania cigu znaków dane_uytkownika, ale nast pujca pó niej konstrukcja, która tworzy kolejny skrypt w parametrze funkcji setTimeout(…),
moe wprowadzi podatno na wstrzykni cie kodu, jeeli wczeniej dane nie zostan odpowiednio zakodowane.
Takie wzorce bardzo cz sto powtarzaj si w programach JavaScript, dlatego
atwo mona je przeoczy. Znacznie lepiej byoby, gdyby ich uycie byo utrudnione, poniewa wyszukiwanie ich w gotowym kodzie jest niezwykle trudne.

ywy trup: Visual Basic
Po omówieniu najwaniejszych zagroe zwizanych z j zykiem JavaScript moemy
odda honory dawno zapomnianemu konkurentowi w wycigu o tron j zyków
skryptowych. Mimo e od 15 lat nie jest on prawie w ogóle uywany, j zyk VBScript
nadal jest obsugiwany przez kolejne wersje Internet Explorera. Pod wieloma
wzgl dami j zyk Microsoftu mia by funkcjonalnym odpowiednikiem j zyka JavaScript, dlatego równie moe korzysta z tego samego API modelu DOM oraz
innych wbudowanych funkcji. Jak si jednak mona spodziewa, istnieje w nim
kilka drobnych zmian i rozszerze. Na przykad zamiast funkcji wbudowanych
w JavaScript dost pnych jest kilka funkcji przeznaczonych wycznie dla j zyka
VBScript.
Na temat bezpieczestwa skryptów VBScript nie przeprowadzono prawie adnych bada. Podobnie niewiele wiadomo na temat skutecznoci parsera oraz potencjalnych niezgodnoci z nowoczesnym modelem DOM. Z anegdot dowiadujemy
si , e nawet w samej firmie Microsoft j zyk ten nie jest poddawany penej analizie.
Na przykad wbudowana funkcja MsgBox8 moe zosta uyta do wywietlenia modalnych okien z komunikatami, których moliwoci i elastyczno nie maj swojego
odpowiednika w wiecie JavaScript. Funkcja alert(…) jest w tym porównaniu tylko
ubogim krewnym.
Trudno przewidywa, jak dugo j zyk VBScript obsugiwany b dzie jeszcze
w Internet Explorerze i jakie konsekwencje b dzie to miao dla uytkowników oraz
dla bezpieczestwa aplikacji WWW. Czas pokae.
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ciga
Podczas adowania zdalnego skryptu
Podobnie jak w przypadku stylów CSS, czysz bezpiecze stwo swojej witryny z domen,
z której pochodzi skrypt. W razie wtpliwoci lepiej zrobi lokaln kopi kodu. W przypadku
witryn HTTPS wymagaj, eby wszystkie skrypty byy przesyane za pomoc tego protokou.

Podczas parsowania danych JSON otrzymanych od serwera
Jeeli masz tak moliwo, korzystaj z funkcji JSON.parse(…). Nie stosuj funkcji eval(…) ani
adnej korzystajcej z niej implementacji pochodzcej z dokumentu RFC 4627. Nie s one
bezpieczne, szczególnie w trakcie przetwarzania danych pochodzcych z zewntrznych róde.
Prawdopodobnie bezpieczna jest natomiast póniejsza implementacja wykonana przez
autora dokumentu RFC 4627 o nazwie json2.js .
9

Gdy umieszczasz dane przesane przez uytkownika w blokach JavaScriptu
; Samodzielne cigi znaków w blokach <script>: Koduj za pomoc lewego ukonika
wszystkie znaki sterujce (0x00 – 0x1F), znaki lewego ukonika, nawiasów ostrych oraz
cudzysowu, podajc ich kody liczbowe. Dobrze jest te podobnie traktowa znaki z górnego
zakresu.
Nie korzystaj z cigów znaków podanych przez uytkownika do dynamicznego tworzenia
kodu HTML. Zawsze uywaj bezpiecznych funkcji i waciwoci modelu DOM, takich jak
innerText albo createTextNode(…). Nie korzystaj z cigów znaków podanych przez
uytkownika do konstruowania skryptów parsowanych z opónieniem. Unikaj stosowania
funkcji eval(…), setTimeout(…) itp.

; Samodzielne cigi znaków w skryptach przesyanych oddzielnie: Stosuj reguy dotyczce
bloków <script>. Jeeli Twoje skrypty zawieraj wraliwe informacje opisujce uytkownika,
upewnij si, e bierzesz pod uwag ryzyko midzydomenowego doczania skryptów.
W pobliu pocztku pliku stosuj przedrostki oszukujce parsery, takie jak )}]'\n,
a przynajmniej uyj waciwej serializacji JSON, bez wykorzystania dodatków i innych
zmian. Oprócz tego przejrzyj rozdzia 13., w którym znajdziesz wskazówki zapobiegajce
umieszczaniu skryptów midzydomenowych w treciach niezwizanych z kodem HTML.

; Cigi znaków w funkcjach obsugi zdarze definiowanych w kodzie HTML,
pseudoadresy javascript: itd.: W takich sytuacjach konieczne jest zastosowanie
wielu poziomów kodowania. Nie próbuj tego, poniewa jest to proces bardzo podatny
na bdy. Jeeli nie ma innego wyjcia, stosuj prezentowane wyej zasady kodowania
dla jzyka JavaScript, nastpnie w razie potrzeby w wynikowym cigu znaków uyj
kodowania parametrów jzyka HTML lub adresów URL. Nigdy nie stosuj w poczeniu
z funkcjami i waciwociami typu eval(…), setTimeout(…), innerHTML i podobnymi.

; Treci niebdce cigami znaków: Pozwalaj na pojawianie si wycznie alfanumerycznych
sów kluczowych z biaej listy i ostronie sprawdzaj poprawno wartoci liczbowych.
Nie próbuj metody odrzucania znanych, niebezpiecznych wzorców.
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Podczas interakcji z obiektami przegldarki po stronie klienta
; Generowanie treci HTML po stronie klienta: Nie korzystaj z takich narzdzi jak innerHTML,
document.write(…) i podobnych, poniewa z ich pomoc mona wprowadzi do aplikacji
podatnoci na midzydomenowe wykonanie skryptów. Do konstruowania dokumentu
uywaj raczej bezpiecznych metod, takich jak createElement(…) i appendChild(…), oraz
takich waciwoci jak innerText lub textContent.

; Korzystanie z danych tworzonych przez uytkownika: Nie czy adnych zaoe co
do regu kodowania zastosowanych wobec wartoci odbieranych od przegldarki,
we waciwoci location oraz innych zewntrznych ródach adresów URL. Reguy te s
niespójne i róni si w poszczególnych implementacjach. Zawsze samodzielnie wykonuj
kodowanie zawartoci cigów znaków.

Jeeli chcesz pozwoli na dziaanie skryptów uytkownika na swojej stronie
Zadania tego nie da si wykona w sposób bezpieczny. Eksperymentalne próby przepisywania
jzyka JavaScript, takie jak Caja (http://code.google.com/p/google-caja/), s chyba jedynym
przenonym rozwizaniem. Przejrzyj te rozdzia 16., w którym znajd si informacje na
temat ramek umieszczanych w piaskownicy, które w przyszoci mog sta si alternatyw
dla osadzania na wasnych stronach kodu niezaufanych gadetów.

154

Rozdzia 6

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz
A
ActiveX, 178
Adobe Flash, 172, 201
adres
about:blank, 214, 242
about:config, 242
about:neterror, 220
data, 217
IP4, 44
javascript, 218
serwera, 47
URL, 43, 48

bezwzgl dny, 45, 61
hierarchiczny, 45, 61
niehierarchiczny, 45
vbscript, 218
adresy
IP, 206
IPv4, 47
ADS, Alternate Data Stream, 295
agenty uytkownika, 91
algorytm
parsowania adresów URL, 52
podziau adresu URL, 50
algorytmy
serializacji DOM-do-HTML, 147
szyfrowania asymetrycznego, 92
anchor, 49
anonimowe korzystanie z sieci, 316
API, 32
DeviceOrientation, 325
navigator.registerProtocolHandle
r(), 322
Notification, 326
postMessage(), 188, 238, 300
XMLHttpRequest, 191, 301, 305
aplikacje offline, 324
architektura klient-serwer, 38
arkusze stylów, 31, 119, 124, 308
atak
na pojedynczy nagówek, 247
na Twittera, 234
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skadania okien, 281
wykorzystujcy
przezroczysto, 230
ataki
czasowe, 283
DoS, 272, 333
mi dzydomenowego
faszowania da, 115
pasywne, 93
phishingowe, 226
XSRS, 244
XSS, 197, 244, 266, 289
Atom, 163
atrybut
charset, 165
secure, 197
audio, 157
autoryzacja, 90

B
badanie kodu, 136
Base64, 75, 90
bezpieczestwo, 20
aplikacji WWW, 99
biblioteki Access Control, 304
ciasteczek, 194
przegldarek, 33, 279
systemu, 34
technologii Flash, 174
witryn, 195, 239, 269
wtyczek, 200
bezpieczne interfejsy
uytkownika, 285
biaa lista, 289
biblioteka WebKit, 326
binarny protokó HTTP, 323
blok
CDATA, 105
komentarza, 101, 104
<script>, 151
blokowanie
wyskakujcych okienek, 276
zapisywania odpowiedzi, 86

b dy, 26
bezimienne, 334
certyfikatów, 93
parsowania, 102
przepenienia, 84
skadniowe, 100, 136
SSL, 94
XSRF, 311

C
Cake, 324
CAPTCHA, 237
certyfikat, 93
EV SSL, 93
HTTPS, 190
klienta, 92
chmura, 35
ciasteczka, cookies, 87 194–199, 248
HttpOnly, 89, 291
Domain, 88
Expires, 88
Max-age, 88
Path, 88
Secure, 89
stron trzecich, 248
cig znaków dziedziny, 90
cigi znaków, 75
CLR, Certificate Revocation List, 164
cn, common name, 92
CORS, Cross-Origin Resource
Sharing, 193, 301
cross-site scripting, 36
cross-site request forgery, 36
CSP, Content Security Policy, 307
CSS, Cascading Style Sheets, 31,
119, 308
CSS2, 120
CSS3, 120, 124
CUPS, Common UNIX Printing
System, 199
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CVSS, Common Vulnerability
Scoring System, 25
CWE, Common Weakness
Enumeration, 25
czarna lista
nagówków HTTP, 192
typów, 254
czas nawigacji, 326
czasomierze, 136, 151
czcionki, 308
czysty tekst, 121
czytnik kanaów RSS, 160

D
dedykowane procesy robocze,
dedicated workers, 325
definicje waciwoci, 121
definiowanie ciasteczek, 195
delegowanie logiki aplikacji do
przegldarki, 38
deskryptor podatnoci, 25
DHCP, Dynamic Host
Configuration Protocol, 207
DNS, 47
document.domain, 187
dokument
RFC 1035, 47
RFC 1630, 49
RFC 1738, 45
RFC 1866, 97
RFC 1945, 73, 74
RFC 2046, 254, 255
RFC 2047, 75
RFC 2109, 88, 89
RFC 2183, 258
RFC 2231, 75
RFC 2368, 49
RFC 2616, 68, 72, 87
RFC 2818, 91
RFC 2965, 88
RFC 3492, 56
RFC 3986, 55, 62
RFC 4329, 156
RFC 4627, 139, 156
RFC 4918, 79
RFC 6265, 88
XML, 159
doczanie
kodu, 150
plików, 335
treci, 108
DOM, Document Object Model,
98, 145
domylna regua, 309
DoS, denial-of-service, 272
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dost p do
adresów data, 217
atakowanej aplikacji, 330
danych geolokalizacyjnych, 296
osadzajcej strony, 235
parsera HTML, 136
sieci wewn trznych, 243
uchwytów obiektów, 148
DRM, Digital Rights Management,
172
drzewo elementów dokumentu, 105
dyrektywa
@import, 122
<!DOCTYPE>, 99
<!ENTITY>, 106
<meta>, 268
default-src, 309
frame-ancestors, 309
private, 86
public, 86
sandbox, 309
script-src, 308
dyrektywy
@, 122
CSP, 307
dziedziczenie
pochodzenia, 214–219
zestawu znaków, 265

E
E4X, ECMSScript for XML, 142
element <canvas>, 234
encje XHTML, 107
ewolucja przegldarek, 34

F
faszowanie
pliku regu, 203
da, 190
faszywy alarm, 319
filtr znaczników, 117
filtrowanie
danych wejciowych, 334
stylów CSS, 126
wyskakujcych okienek, 275
XSS, 318, 320
filtry, 61
Flash, 173
format
CRLF, 69
JSON, 141
JSONP, 141
MathML, 161
MIME, 111

Punycode, 56
quoted-string, 89
SVG, 160
UTF-8, 55
WML, 162
XML, 158
XUL, 161
formaty
audio i wideo, 157
graficzne, 113
przesyania danych, 110
formularze, 110
funkcja
alert(), 152
eval(), 141, 151, 174
ExternalInterface.call(), 174
fork(), 275
get, 138
getURL(), 174
JSON.parse(), 140
loadMovie(), 174
loadPolicyFile(), 204
math.random(), 145
opener.window.focus(), 276
persistent storage, 39
postMessage(), 188, 273, 324
set, 138
setTimeout(), 152
window.alert(), 277
window.blur(), 276, 278
window.close(), 278
window.focus(), 278
window.moveTo(), 278
window.open(), 148, 275
window.resizeTo(), 278
window.showModalDialog(), 275
XMLHttpRequest.getResponseH
eader(), 196
funkcje, 133
bezpieczestwa, 185, 241, 288
bezpieczestwa przegldarek, 320
globalne, 133
JavaScript, 131
manipulowania oknami, 143
obsugi zdarze, 136, 151
wyszukiwania, 146

G
gadety uytkownika, 285
geek, 35
generator liczb pseudolosowych, 316
geolokacja, 325
GIFAR, 170
GML, Generalized Markup
Language, 28

Skorowidz

Kup książkę

Poleć książkę

H
haso gówne, 290
hierarchia obiektów, 143
hipercza PDF i DOC, 171
hipercze, 109
historia HTTP, 65
HSTS, 315
HTML, Hypertext Markup
Language, 28, 97
HTML 3.2, 97, 101
HTML 4, 98
HTML5, 172
http, Hypertext Transfer Protocol,
28, 65
HTTP/0.9, 68
HTTP/1.0, 65
HTTP/1.1, 65, 71

I
IANA, Internet Assigned Numbers
Authority, 44
identyfikator
fragmentu, 49
strefy ADS, 295
infiltracja pochodzenia, 243
infrastruktura PKI, 34
instrukcja eval(), 162
instytuty certyfikujce, 92
interakcja
mi dzy przegldarkami, 37
z nieuprzywilejowanym
kontekstem, 210
interfejsy wejcia-wyjcia, 326
IRC, Internet Relay Chat, 246
iteratory, 137
izolowanie
stron gównych, 187
treci, 210

J
Java, 205
jednorazowy skrót kryptograficzny, 90
j zyk
ActionScript, 173
CSS, 120
E4X, 142
GML, 28
HTML, 28, 65, 97
HTML 4, 32
HTML5, 98
interfejsu uytkownika, 161
Java, 130

JavaScript, 31, 130, 135
MathML, 161
SGML, 28, 97
VBScript, 152
WMLScript, 162
XAML, 175
XBAP, 177
XHTML, 107
XHTML 1.1, 32
XML, 100
znaczników, 162
znaczników matematycznych, 161
JRE, Java Runtime Environment, 176
JSON, JavaScript Object Notation,
139, 141
JSONP, JSON with padding, 141

K
kanay
RSS, 163
wiadomoci, feeds, 163
kanoniczny zapis adresu, 47
kaskadowe arkusze stylów, 31, 113,
119, 124, 308
klasa java.net.URLConnection, 205
klient-serwer, 38
klucz publiczny, 92
kodowania
niezgodne z ASCII, 263
o zmiennej dugoci, 263
kodowanie
encji, 105
procentowe, 53
URL, 53
znaków, 124
znaków w skryptach, 149
kody odpowiedzi serwera, 80
komunikacja mi dzydomenowa, 229
konfigurowanie regu, 203
konflikty mi dzy nagówkami, 72
konsorcjum W3C, 31
kontrole
bezpieczestwa, 302
zachowa stron, 308
kontrolki ActiveX, 178
koczenie poczenia, 250
koszta wama, 24
kradzie domen, 199
krotka
identyfikujca ciasteczko, 195
protokó-host-port, 306
kryptografia klucza publicznego, 92

L
LFI, Local File Inclusion, 335
liczba da, 84
liczenie kropek, 207
lista
kluczy wycofanych, 92
zakazanych portów TCP, 245
zoliwych adresów URL, 300
localhost, 199
lokalizowanie uytkownika, 288
lokalne bazy danych, 324

adowanie zdalnego skryptu, 153
adowanie zdalnych arkuszy
stylów, 126
czenie uprawnie, 294

M
manifesty pami ci podr cznej, 324
manipulacja paskiem adresu, 323
Mark of the Web, 294
MathML, Mathematical Markup
Language, 161
mechanizm
bezpieczestwa w
przegldarkach, 244
DOMService, 206
integracji z przegldark, 171
P3P, 248
przechowywania danych, 194
quoted-pair, 74
serializacji danych, 139
skryptowy, 136
stref, 293
STS, 314
TLS, 92
tolerancji b dów, 125
WebKit, 103
wykrywania treci, 255
Zone.Identifier, 295
mechanizmy
grupujce, 146
izolacji, 206
renderujce, 158
menedery hase, 289
metadane
nagówka Content-Type, 268
Zone.Identifier, 295
metoda
<uchwyt>.location.replace(), 225
click(), 276
loadPolicyFile(), 202
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metoda
location.assign(), 218
postMessage(), 189
Security.allowDomain(), 202
showModalDialog(), 275
submit(), 291
toStaticHTML(), 320
window.open(), 225
metody uwierzytelniania, 90, 91
Microsoft Silverlight, 175, 204
mieszana tre, 331
mi dzydomenowa komunikacja, 239
mi dzydomenowe
arkusze stylów, 234
doczanie skryptów, 330
faszowanie da, 185, 196,
244, 330
adowanie skryptów, 233
wstawianie treci, 232
zachowania uytkowników, 247
dania, 302
dania XMLHttpRequest, 320
MIME, Multipurpose Internet Mail
Extensions, 111
model
DOM, 145
stref Internet Explorera, 291
modyfikowanie prototypów
obiektów, 138

N
nadpisanie parametru charset, 267
nagówek, 67
Accept, 67
Accept-Encoding, 68
Accept-Language, 67
Access-Control-Allow-Origin,
302, 305
Authentication, 90
Cache-Control, 73
Content-Disposition, 73, 95, 161,
170, 258
Content-Length, 67, 84
Content-Type, 74, 99, 170, 254
Cookie, 196
Date, 86
Expires, 86
Host, 67, 72
Origin, 305
podwójny, 72
Pragma: no-cache, 86
Referer, 67, 76, 331
Refresh, 74
Transfer-Encoding, 84
User-Agent, 67
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warunkowy, 85
wielowierszowy, 70
WWW-Authenticate, 90
X-Content-Type-Options, 258, 264
X-Frame-Options, 230, 309
naruszenia regu, 310
narz dzia wykrywajce b dy, 26
nawiasy
klamrowe, 139
ostre, 99
nawigacja, 242
pomi dzy ramkami, 228
w ramkach, 226
nazwy DNS, 47
niebezpieczne wzorce, 105
notacja funkcji, 121
numery portów, 245

O
obiekt
document, 144
history, 144
localStorage, 194
location, 144
navigator, 144
screen, 144
obrazy bitmapowe, 156
obsuga
encji HTML, 107
nagówka Content-Type, 169
plików SWF, 253
pseudoadresów URL, 122
wielowierszowych

ci gów znaków, 124, 262
literaów, 234
znaczników, 104
ochrona
danych uwierzytelniajcych, 290
przed wykrywaniem treci, 259
odbite, reflected, 330
odci cie od interfejsu uytkownika,
278
oddzielenie kodu i danych, 36
odmowa
obsuenia dokumentu, 319
wiadczenia usugi, 272
odpowied serwera, 67
200 OK, 80
204 No Content, 80
206 Partial Content, 80
301 Moved Permanently, 80
304 Not Modified, 81, 85
307 Temporary Redirect, 81
400 Bad Request, 81
401 Unauthorized, 81, 90

403 Forbidden, 82
404 Not Found, 82
500 Internal Server Error, 82
503 Service Unavailable, 82
ograniczenia
domen, 197
ramek, 313
okno
dialogowe przegldarki, 277
zakrywajce okienko dialogowe,
283
typu pop-under, 276
OLE, Object Linking and
Embedding, 178
operacje nawigacji
cakowicie ograniczone, 243
cz ciowo ograniczone, 243
nieograniczone, 242
operacje przypisania, 147
operator delete, 137
opó nienia w oknach dialogowych,
283
opó nione parsowanie, 136
organizacja
ECMA, 31
IANA, 44
IETF, 31, 306
ISO, 31
W3C, 31
ostrzeenia, 94
otwarte przekierowanie, 331

P
pami  podr czna, 85, 86
parametr
action, 110
AllowFullScreen, 202
AllowNetworking, 202
AllowScriptAccess, 201
autocomplete=off, 290
background, 112
domain, 194
filename, 261
name, 112
on, 116
onerror, 103
path, 195
sandbox, 312, 313
src, 224
style, 116
target, 109, 225
token, 317
parser
adresów URL, 47
HTML, 102, 106
nagówków, 72
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parsowania dokumentu XML, 158
parsowanie, 49, 132
pasek adresu, 279
pasywne multimedia, 308
PATH_INFO, 256
plik
crossdomain.xml, 203
prtime.c7, 73
pliki
cookie, 85
Flash, 169
lokalne, 208
obsugiwane przez wtyczki, 181
PDF, 171
regu, 203
regu bezpieczestwa, 260
SVG, 160
tekstowe, 155
pobieranie niebezpiecznego pliku, 283
pochodzenie, origin, 186
podatnoci
aplikacji WWW, 330
formatowanych cigów znaków,
335
na ataki XSS, 294
podgld dokumentów, 171
podstawiony arkusz stylów, 234
podzia podpowiedzi, response
splitting, 70
pole
<input type=password>, 290
pole certyfikatu
cn, 92
subjectAltName, 93
port serwera, 48
porty zakazane, 245
porzdkowanie znaczników, 105
pozycjonowanie okien, 280
prawo wasnoci do domeny, 93
PRNG, 145
proces adowania strony, 104
procesy dziaajce w tle, 324
program
Akamai Download Manager, 179
GetRight, 179
projekt
CSP, 310, 317
Panopticlick, 145
protokoy
pobierania dokumentów, 59
warstwy aplikacji, 48
zewn trzne, 59
protokó
acrobat, 59
callto, 59
cf, 37, 59
CORS, 303

daap, 59
data, 60
DHCP, 207
feed, 61
file, 59, 208, 242, 261
firefoxurl, 37, 59
gopher, 59
hcp, 61
HTTP, 28, 65, 68
HTTPS, 59, 93, 314
itms, 59
itpc, 59
its, 61
jar, 61
javascript, 60
livescript, 60
mailto, 59
mhtml, 61
mk, 61
mmst, 59
mmsu, 59
msbd, 59
ms-help, 61
ms-its, 61
ms-itss, 61
news, 59
nntp, 59
rtsp, 59
shttp, 59
sip, 59
SMTP, 48
TCP, 48, 66, 323
TCP/IP, 66
UDP, 48
view-cache, 61
view-source, 60
wacky-widget, 45
wyciwyg, 61
prywatna sesja przegldarki, 316
przechodzenie po katalogach,
directory traversal, 334
przechowywanie danych
uwierzytelniajcych, 250
przechwytywanie
klikni , 332
mediów, 327
przecienie operatora, 139
przegldarka, 30
Firefox, 208
Internet Explorer, 31, 208
Mosaic, 29
Mozilla Firefox, 33
Netscape Navigator, 31
Opera, 209
przekierowanie, 215, 331
DNS, DNS rebinding, 333
nacini  klawiszy, 231

przeczenie DNS, 186
przepenienie
bufora, buffer overflow, 334
wartoci cakowitej, integer
overflow, 335
przesanianie funkcji, 137
przesyanie
ciasteczek, 196
danych, 84
przetwarzanie skryptów, 131
przypisywanie ciasteczek
do cieek, 195
pseudoadresy, 43
javascript, 151, 174
URL, 209, 213, 219
pseudoprotokoy
hermetyzujce, 60
niehermetyzujce, 60

Q
QA, Quality Assurance, 26
QuickTime, 173
quoted-pair, 74, 76
quoted-printable, 75
quoted-string, 73

R
ramka, 112, 309
HTML, 224
przezroczysta, 229
w piaskownicy, 312, 320
RealPlayer, 173
regua
bezpieczestwa treci, 307, 320
pochodzenia, 36, 115, 187–194,
223, 236
ramek potomnych, 227
SOP, 186, 223
XML, 203
rejestrowanie
protokou, 322
funkcji wyszukiwania, 277
r czna zmiana zestawu znaków, 266
RFI, Remote File Inclusion, 335
rodzaje treci, 156
routery domowe, 244
rozpoznawanie
formatów, 155
treci, content sniffing, 251
zestawu znaków, 107
rozszerzenia
protokou HTTP, 79
zewn trznych programów, 260
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rozszerzenie
.html, 253, 260
.swf, 253
.txt, 260
RSS, Really Simple Syndication, 163
rynek przegldarek, 40
ryzyko
akceptowalne, 24
porwania ramki, 226

S
same-origin policy, 36
schemat
data, 216
Digest, 91
Negotiate, 91
NTLM, 91
schematy
adresów URL, 58
kodowania, 74, 99
selektory, 120
selektory zoone, 120
separacja, 35
serializacja danych, 139
serwer
proxy, 70
proxy do wysyania spamu, 245
proxy przezroczyste, 72
SMTP, 68
serwery WWW
Apache, 69
IIS, 69
sesje podtrzymywane, keepalive
sessions, 82
SGML, Standard Generalized
Markup Language, 28
sieci
bezprzewodowe, 87
P2P, 323
sie World Wide Web, 29
skadanie okien, window splicing, 280
skadnia
CSS, 120
expression(), 151
HTML, 98
skrypty, 113
dziaajce po stronie klienta, 50
dziaajce w przegldarce, 129
mi dzydomenowe, 330
sowo kluczowe
Allow-forms, 312
Allow-same-origin, 313
Allow-scripts, 312
Allow-top-navigation, 313
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SMTP, Simple Mail Transfer
Protocol, 48
specjalne tryby parsowania, 107, 116
specyfikacja
ECMAScript, 139
WebDAV, 82
sposoby na wykonanie skryptu, 150
SSL, Secure Socket Layer, 92
standard IDNA, 56
strefy, zones, 291
internet, 293
lokalny intranet, 292
mój komputer, 292
witryny z ograniczeniami, 292
witryny zaufane, 292
Strict Transport Security, 314, 320
strona
about:config, 242
WML, 162
z reklamami, 200
strony kodowe, 55
struktura adresu URL, 44
Sun Java, 176
SVG, Scalable Vector Graphics, 160
synchronizacja parsera, 123
syntetyczne pochodzenie, 313
systemy autoryzacji
uytkowników, 290
szyfrowanie, 91


cieka do pliku, 48
ledzenie uytkowników, 247, 248
rodowisko uruchomieniowe, 137

T
taksonomia, 25
TCP, Transmission Control
Protocol, 66
technologia
Active Server Pages, 104
OLE, 178
Web Storage, 193
WebGL, 172
tekst
w cudzysowie, 121
zapytania, 48
test CAPTCHA, 237
TLS, Transport Layer Security, 92
token, 85
tolerancja na b dy, 30
treci dla wtyczek, 113, 308
trwaa pami  danych, 173

trwae procesy robocze, persistent
workers, 325
trwae, persistent, 330
tryb
penoekranowy, 326
prywatny, 316, 320
XML, 100
tworzenie
abstrakcyjnej reprezentacji
dokumentu, 146
adresów URL, 64
ciasteczek, 197
ciasteczek stron trzecich, 248
dynamiczne kodu JavaScript, 136
zakadek, 277
typ
application/octet-stream, 254
MIME, 67, 107, 253–256
text/plain, 255

U
udost pnianie
API JSONP, 311
danych geolokacyjnych, 283
ujawnienie wraliwego adresu URL,
331
ukryty aplet Java, 170
ukryty pasek adresu, 281
uoenie urzdzenia, 325
umieszczanie HTML w CSS, 122
Unicode, 55
unikalny znacznik, 85
uprawnienia
rwx, 36
witryn, 287
uprzywilejowane domeny, 289
URL, Uniform Resource Locator, 43
uruchamianie skryptów, 162
usuga SMTP, 68
usuwanie znaczników, 105, 117
uwierzytelnianie, authentication,
46, 90
HTTP, 90
niejawne, ambient authority, 87,
92, 190

W
W3C, World Wide Web
Consortium, 31
WAP, Wireless Application
Protocol, 162
wartoci nagówków, 73
warto
by-content-type, 204
text/x-cross-domain-policy, 204
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warunki wycigu, race condition, 135
wtpliwa porada, 294
Web Storage, 193
WebKit, 102
WebSocket, 323
WHATWG, 33
wizania XBL, 122
wideo, 157
window.notifications, 326
Windows Media Player, 173
waciwo
caller, 136
content, 121
document.domain, 187, 206
location.hash, 319
pushState, 319
window.name, 225
WML, Wireless Markup
Language, 162
WPF, Windows Presentation
Framework, 175
wska nik, 335
siy hasa, 291
stanu poczenia SSL, 284
wspólny system oceny podatnoci, 25
wspódzielone procesy robocze,
shared workers, 325
wstawianie nagówków do dania,
192
wst pne pobieranie stron, 325
wstrzykni cie
ciasteczka, 197, 332
kodu do aplikacji, 311
nagówka, header injection, 70, 331
polece, 334
skryptu do kodu strony, 148
skryptu na stron bloga, 197
treci, 192
wtyczka
ActiveX, 169
Adobe Flash, 171, 201
Adobe Shockwave Player, 173
Java, 205
QuickTime, 173
RealPlayer, 173
Silverlight, 176, 204
Sun Java, 176
Windows Media Player, 173
XBAP, 177
wtyczki rysujce treci, 167
wyjcie z ramki, 333
wykonanie kodu, 135
wykonywanie skryptów, 308
wykrywanie
kodu HTML, 257
rodzaju dokumentu, 252
rodzaju treci, content sniffing,
155, 257, 332

zestawu znaków, 267, 332
wyliczenie typowych saboci, 25
wyczanie bloków skryptów, 318
wypychanie ciasteczek, cookie
stuffing, 333
wyszukiwanie okien, 225
wywietlanie okien dialogowych, 278
wywoywanie funkcji, 135
wywoywanie wtyczki, 168
wzgl dne adresy URL, 62

X
XAML, Extensible Application
Markup Language, 175
XBAP, XML Browser Applications,
177
XBL, XML Binding File, 122
XDomainRequest, 304, 320
XMLHttpRequest, 32
XSRF, cross-site request forgery, 115
XUL, XML User Interface
Language, 161

Z
zablokowanie
przegldarki, 273
HTTPS, 333
zapisane, stored, 330
zarzdzanie
ryzykiem, 22
wska nikami, 335
zasady segmentacji sieci, 244
zatrucie pami ci podr cznej, 87,
192, 332
zaufana organizacja, 92
zdalne czcionki, 235
zdalne doczanie plików, 335
zdarzenie
onbeforeunload, 279
onerror, 233, 236
onkeydown, 231
onload, 236
onmouseover, 283
zestaw znaków przypisany do
zasobu, 266
zestawy znaków, 108, 262
zoliwy skrypt, 274
zmiana
dowiza DNS, 244
zawartoci paska adresu, 284
znacznik, 100
<applet>, 114, 168, 176
<audio>, 114
<bgsound>, 114

<body>, 112
<cross-domain-policy>, 204
<embed>, 114, 168, 201, 235
<form>, 110
<iframe>, 112, 227, 266
<img>, 112, 236
<meta http-equiv>, 108
<meta>, 264
<object>, 114, 168, 201, 235
<script src=…>, 142, 151, 308
<script>, 132
<table>, 112
<video>, 114, 172
httponly, 196
kolejnoci bajtów, 264
MotW, 294
pseudo-HTML, 294
secure, 196
znaczniki
HTML w obrazkach, 257
wykorzystujce pami 
podr czn, 247
znak
ampersand, 99, 105
cudzysowu, 54, 73, 99
daszka, 54
dodawania, 45
kropki, 45, 120
lewego apostrofu, 54, 102, 148
lewego ukonika, 54
minusa, 53
nawiasu klamrowego, 46
nawiasu ostrego, 54, 99
nowego wiersza, 69
NUL, 76, 102
odejmowania, 45
penego zatrzymania, 47
pionowej tabulacji, 102
podkrelenia, 53
procenta, 52
tyldy, 53
rednika, 73, 105
ukonika, 51
wstecznego ukonika, 51
wygldajcy jak ukonik, 58
x, 106
zapytania, 51
znaki
?=, 75
?b?, 75
<![CDATA[, 100
=?, 75
//, 45
alfanumeryczne, 53
ASCII, 45, 54, 254
biae, 102
CR, 69, 123
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LF, 123
nagówka, 74
niezarezerwowane, 54
Unicode, 150
z górnego zakresu, 105
zarezerwowane, 52, 105
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dania
asynchroniczne, 191
CORS, 193, 301
mi dzydomenowe, 300
nieproste i wst pne, 303
proxy, 70

danie HTTP
CONNECT, 79
DELETE, 79
GET, 77, 110
HEAD, 78
OPTIONS, 78, 303
POST, 78, 111
PUT, 79
TRACE, 79
danie protokou HTTP/1.1, 67
eton, token, 196
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