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Sammanfattning
Projektets målsättning var att skapa ett tillägg till Internet Explorer för Statens
Tjänstepensionsverk (SPV) som gav personalen upplevelsen av Single sign-on
(SSO) mot externa leverantörer. Tillägget skulle hantera och uppdatera deras
lösenord  på  ett  säkert  sätt.  Undersökningen  specialiserade  sig  mot
leverantörerna Palasso, ProCompetence och Wera. Tillägget skapades som ett
Browser  Helper  Object  (BHO) med C# i  .NET. Lösningen implementerades
som ett COM-objekt i en DLL-fil som kördes sida-vid-sida (in-process) med
webbläsaren.  Programmet  använde  en  lokalt  sparad  XML-fil  som  innehöll
webbadresser, användarnamn och krypterade lösenord till leverantörerna. När
användaren  kommit  till  en  inloggningssida  hämtade  programmet  HTML-
elementen  på  sidan  och  fyllde  i  dem  med  data  från  filen  och  loggade  in
användaren. Kryptering och avkryptering löstes med en symmetrisk nyckel som
fanns  sparad  i  programmet.  I  XML-filen  fanns  också  ett  datum för  senaste
gången  lösenordet  uppdaterades.  Hade  en  månad  passerat  gav  programmet
användaren  antingen  en  indikation  om  att  lösenordet  behövde  bytas,  eller
uppdaterade det automatiskt med ett genererat lösenord, beroende på leverantör.
Slutsatsen  var  att  det  egna  programmet  fungerade  men  att  det  fanns
förbättringar  att  göra  gällande  att  lägga  till  nya  webbplatser  till  systemet.  I
projektet ingick också att analysera alternativa möjligheter att lösa problemet
med hjälp av JavaScript, Add-In Express eller via en portalsida. Slutsatsen var
att inget av dessa var ett lika kraftfullt verktyg som ett BHO.

Nyckelord: Single  sign-on,  Internet  Explorer,  .NET,  C#,  COM,  XML,
kryptering, lösenord, säkerhet
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Abstract
The goal  of  the  project  was  to  create  an  extension  to  Internet  Explorer  for
Statens Tjänstepensionsverk (SPV) which would give the staff the experience of
Single sign-on (SSO) to external web service providers as well as manage and
update their passwords in a secure manner. The survey focused on the providers
Palasso, ProCompetence and Wera.  The extension was created as a Browser
Helper Object (BHO) with C# in .NET. The solution was implemented as a
COM object in a DLL-file that was running in-process with the browser. The
program  used  a  locally  stored  XML file  containing  URLs,  usernames  and
encrypted passwords to the providers. When a user came to a login page the
program collected the  HTML elements on the page and populated them with
data from the file and logged in the user. Encryption and decryption was solved
with a symmetric key that was stored in the program. In the XML file was also
the date for the latest update of the password. If one month had passed, the
program either  gave  the  user  an  indication  that  the  password needed to  be
updated, or updated it automatically with a new generated password, depending
on the provider. The conclusion was that the extension worked as planned but
that there were improvements to be made regarding the possibility to add new
sites to the system. The project also included an analysis of alternative options
to solve the problem using JavaScript, Add-in Express, or via a portal page. The
conclusion was that none of these were an equally powerful tool as a BHO.

Keywords: Single  sign-on,  Internet  Explorer,  .NET,  C#,  COM,  XML,
encryption, passwords, security
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1 Introduktion
Inledande kapitel beskrivande bakgrund, avgränsningar samt mål för projektet. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering

För  de  applikationer  som  Statens  Tjänstepensionsverk  (SPV)  själv
tillhandahåller internt var inloggningen integrerad med Active Directory (AD)
och Windows inloggning var därmed automatisk. Detta är vad som menas med
single sign-on (SSO), att logga in en gång för flera applikationer. SPV använde
också flertalet externa webbaserade verktyg som fanns hos andra leverantörer.
Exempelvis Palasso  [1], ProCompetence  [2] och  Wera  [3] som användes för
bland annat  chefs-administrering  och tidrapportering.  Mot  dessa  tjänster  var
personalen tvungen att logga in separat. Detta upplevde myndigheten vara ett
problem eftersom det tog onödig tid samt innebar att lösenorden kunde vara
svåra att komma ihåg och vid vissa tillfällen sparade inte användaren dessa på
ett säkert sätt. 

1.2 Övergripande syfte

Problemet  som projektet  ämnade lösa var  att  hitta  det  lämpligaste  sättet  att
emulera SSO för att ge användaren upplevelsen av att bara behöva logga in på
ett  ställe  och skapa en applikation som myndigheten kunde använda i  deras
datorsystem. Däri ingick också att hantera användarnas lösenord på ett säkert
sätt samt uppdatera det utan att personen i fråga behöver göra något.

1.3 Avgränsningar

I denna undersökning utvärderas endast fallet där tjänsten som önskas åtkomst
till har en webbinloggning. Mer specifikt har två speciella webbtjänster använts
för denna undersökning; närmare bestämt Palasso, ProCompetence och Wera.
Enligt  SPV  var  Internet  Explorer  den  mest  använda  webbläsaren  på
myndigheten och därmed togs ej andra webbläsare med i undersökningen.
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1.4 Konkreta och verifierbara mål

En applikation ska skapas som möjliggör att när användaren uppgett lösenordet
en gång så skall inloggning samt uppdatering av lösenordet ske av sig själv.
Endast om ett problem uppstår ska användaren bli varse om att en inloggning
skett. Konkret ska programmet uppfylla följande kriterier:

• Automatisk inloggning till förutbestämda webbplatser

• Användarnamn och lösenord sparas till en lokal fil på datorn

• Filen krypteras och avkrypteras med en nyckel

• Automatisk uppdatering av lösenord

Utöver  detta  undersöks  också  alternativa  möjligheter  att  sköta  automatisk
inloggning med Add-In Express, JavaScript eller via en portalsida.

Målet med projektet är att göra det enklare för personalen på SPV att logga in
mot  de  externa  leverantörerna  och  minska  antalet  samtal  till  helpdesk  om
glömda  lösenord.  Projektet  kommer  att  genomgå egna tester  för  att  felsöka
applikationen. Dessa tester utförs av testledare på SPV.

Ett delmål i projektet är att testa att jobba enligt den agila metoden, närmare
bestämt scrum, då detta är den metod som används på SPV.

1.5 Översikt

Kapitel 2 förklarar och beskriver de begrepp som var centrala för utförandet av
projektet; SSO, XML, kryptering, programmeringsspråk samt tillägg i Internet
Explorer.  Kapitel  3  förklarar  tillvägagångssättet  för  projektet,  alltså  hur
problemet angreps, arbetsmetod och utvecklingsmetod. Kapitel 4 innehåller den
tankemodell  som  beskrev  hur  programmet  skulle  fungera  samt  hur  denna
modell  konstruerades  i  praktiken.  Kapitel  5  redovisar  vad  undersökningen
resulterat i, hur det egna programmet fungerade och hur det testades.  

1.6 Författarens bidrag

Arbetet utfördes i grupp. Båda författarna var delaktiga i samtliga moment. Vi 
har arbetat enligt scrum där båda varit scrum masters och arbetat med en 
backlog som vi uppdaterats dagligen. 
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2 Teori
För  att  kunna  skriva  en  applikation  till  Internet  Explorer  som  skötte
inloggningen  mot  de  externa  leverantörerna  i  bakgrunden  och  emulera
upplevelsen av single sign-on krävdes förståelse för hur webbläsaren fungerade
och  vilka  utvecklarverktyg  som  fanns  tillgängliga.  För  att  kunna  hantera
lösenorden på ett säkert sätt behövdes insikt i kryptering och algoritmer som
används. Detta kapitel fokuserar på att definiera och förklara de begrepp som
ligger  bakom  studien;  det  vill  säga  single  sign-on,  XML,  kryptering,
programmeringsspråk samt tillägg i Internet Explorer.

2.1 Single sign-on

Single sign-on är en tjänst som loggar in en användare på flera olika tjänster
genom en och samma inloggning. På detta sätt har användaren tillgång till alla
tjänster som den är behörig till utan att behöva ange inloggningsuppgifter för
varje separat tjänst. [4]

2.1.1 Fördelar

En given fördel med single sign-on är att användaren inte behöver komma ihåg
flera  olika  lösenord  och  användarnamn  vilket  underlättar  i  det  vardagliga
arbetet. Eftersom bara ett lösenord behöver användas så kan mer vikt läggas på
att memorera ett svårare lösenord för att göra inloggningen säkrare. En annan
fördel är att eftersom det bara finns ett lösenord till alla tjänster så räcker det
med att nollställa ett lösenord om en användare glömmer bort det. [5]

2.1.2 Nackdelar

När en användare låser upp sin maskin öppnar denne upp den för alla tjänster
som behörighet finns, detta är hela poängen med single sign-on. Detta medför
att ett ökat medvetande om säkerheten måste vidtagas. Om en användare skulle
lämna sin dator olåst utan uppsyn ger det möjlighet för någon att få tillgång till
alla tjänster användaren som är inloggad på datorn har tillgång till. [6]

2.2 XML

XML (Extensible Markup Language) är ett plattformsoberoende märkspråk som
definierar regler för hur ett dokument ska vara strukturerat och formaterat för
att  vara  läsbart  för  såväl  människa  som  maskin.  Ett  av  de  vanligaste
användningsområdena är att representera och skicka data över internet.

Data i XML beskrivs i form av element och attribut. Element har en start-tag
och en slut-tag. Exempelvis <Employee>John</Employee>. Ett attribut finns i
elementet. Exempelvis: <Employee ID=”1”>John</Employee>. 

3
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Reglerna för XML säger bland annat att varje dokument måste ha en root-nod,
att varje element måste ha en start- och slut-tag, att elementet inte får nästlas in
i varandra samt att vissa tecken som ”<” och ”>” inte får finnas i elementets
data. Exempel på ett välstrukturerat XML-dokument:

<Employees>
<Employee ID=”1”>

<Name>John Smith</Name> 
<Department ID=”4”>Science</Department>

</Employee>
</Employees>

Från detta XML-dokument går det att utvinna barn till en given nod, förälder
till en given nod, data i ett element, attribut från ett element, elementnamnet,
med mera. Dessutom går det att uppdatera, ta bort eller addera data. För att
utföra detta används en teknologi kallad XML Path (Xpath). [7]

2.2.1 XPath

Xpath är ett språk för att ställa frågor till ett XML-dokument. Frågorna ställs
utifrån ett visst mönster och en eller flera noder returneras. Ett exempel på en
fråga  kan  vara  ”vilka  jobbar  på  företagets  forskningsavdelning?”  och  kan
formuleras såhär /Employees/Employee[Department=”Science”]. [7]

2.2.2 Stöd för XML i .NET

.NET ramverket  har  stöd  för  att  hantera  XML-dokument.  Exempelvis  finns
följande  klasser:  XmlReader  (läsa  XML-dokument),  XmlDocument  (skapa
XML DOM-dokument), XmlAttribute (hämta ett attribut i ett dokument) och
XmlElement (hämta ett element i ett dokument). Det finns också stöd för att
manipulera ett dokument med Xpath. Metoderna Load() och Save() finns för att
ladda och spara XML-dokument från disk. [7]

2.3 Kryptering

För att  lagra känslig  information såsom lösenord där användare som inte  är
behöriga enkelt  kan få  tillgång är  det  viktigt  att  vidta  åtgärder  för att  säkra
denna information.  Detta  kan göras  genom att  kryptera  lösenordet  så  att  en
användare som får tillgång till lagringsplatsen inte kan utläsa några lösenord.

2.3.1 Asymmetrisk kryptering

Vid asymmetrisk kryptering används ett nyckelpar med två olika nycklar, en
publik och en privat. Den publika nyckeln publiceras så att en användare som
vill skicka ett krypterat meddelande kan få tag på den, användaren använder den
nyckeln till  att  kryptera ett  meddelande och skickar det till  användaren som
publicerat nyckeln. Användaren som publicerat nyckeln kan sedan dekryptera
texten med sin privata nyckel. 
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Asymmetrisk  kryptering  (se  figur  1)  kan  också  användas  till  att  signera  ett
meddelande.  Användaren  som skickar  ett  meddelande  signerar  meddelandet
med  sin  privata  nyckel  och  krypterar  sedan  meddelandet  med  mottagarens
publika nyckel. När meddelandet sedan når mottagaren så används den privata
nyckeln  för  att  dekryptera  meddelandet  sedan  hämtar  mottagaren  sändarens
publika nyckel för att kontrollera signaturen. [9]

2.3.2 Symmetrisk kryptering

Symmetrisk  kryptering  använder  till  skillnad  från  asymmetrisk  kryptering
samma nyckel till att kryptera som att dekryptera. Det får till följd att det blir
svårare att dela denna nyckel eftersom alla som har nyckeln kan dekryptera alla
meddelanden som krypterats med nyckeln. Samtidigt är nyckeln ett krav för att
kunna kryptera ett meddelande så den måste delas på något sätt. [9]

Det finns några olika algoritmer att välja bland när det kommer till symmetrisk
kryptering.  DES som står  för Data Encryption Standard är  en algoritm som
utvecklades av IBM på 70-talet. Den bör inte längre användas då den anses vara
osäker eftersom den inte kan motstå attacker från dagens moderna datorer. När
problemen med DES blev kända skapades 3DES som är en vidareutveckling av
DES vilket gör algoritmen säker igen genom att köra DES tre gånger. [9]

Eftersom utvecklingen av  datorns  processorkraft  börjar  komma ikapp gamla
krypteringsalgoritmer börjar utvecklingen av en ny standard som kan användas
för symmetrisk kryptering. Den standarden kallas AES (Advanced Encryption
Standard) och den amerikanska regeringen ligger bakom utvecklingen av denna
nya  standard.  För  att  välja  en  algoritm  till  den  nya  standarden  togs  stor
aktsamhet  för  att  forskarvärlden  skulle  acceptera  den,  därför  är  algoritmen
framtagen av en stor del av internationella forskare.  Designen av algoritmen till
AES  bygger  på  en  annan  algoritm  som  heter  Rijndael  som  är  speciellt
framtagen för att möta specifikationerna för AES. Skaparna av Rijndael är två
belgiska forskare som heter Joan Daemen och Vincent Rijmen. Det fanns flera
kandidater  till  algoritmer  för  AES  men  denna  valdes  för  dess  säkerhet  i
kombination med hastigheter vid kryptering och dekryptering. [9]

5

Figur  1:  Asymmetrisk  kryptering.  Två  olika
nycklar används för kryptering och avkryptering.
[8]
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2.4 Microsofts .NET

.NET är en plattform och ett ramverk för utveckling av applikationer och annat
utvecklad av Microsoft.  Första versionen släpptes 2002. Version 4.5 släpptes
2014. Olika Microsoft-produkter som exempelvis SQL Server och Exchange är
integrerade i .NET. Ramverket för programutveckling kan övergripande delas in
i två kategorier: Common Language Runtime (CLR); en virtuell maskin som
sköter  exekvering av program, minneshantering,  felhantering och interagerar
med operativsystemet, Klassbibliotek; samling av API:er och komponenter. [7]

2.5 Programmeringsspråk

En översikt av de programmeringsspråk som analyserats i projektet.

2.5.1 JavaScript

JavaScript  utvecklades  i  början  av  1990-talet  av  Netscape  Communication
Corporation och implementerades i Internet Explorer av Microsoft. Det är ett
skriptspråk  som  körs  av  webbläsaren  på  klientsidan,  till  skillnad  från
exempelvis PHP, som körs på serversidan. Det är ett imperativt språk med stöd
för  objektorienterad programmering och många olika  paradigmer.  JavaScript
används  för  att  manipulera  en  webbsidas  Document  Object  Model  (DOM).
Koden bäddas ofta in  i  HTML-dokument men kan också finnas i  fristående
JavaScript-filer.  Om  koden  bäddas  in  är  den  vanligtvis  helt  synlig  för
användaren genom att titta på sidans källkod i webbläsaren. Stöd för JavaScript
kan inaktiveras av användaren vilket kan göra vissa webbsidor obrukbara. 

6

Figur  2:  Arkitekturen i  .NET. Figuren visar  hur  en
applikation  som  skapats  i  .NET  kompileras  och
konverteras till maskinkod. [10]
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Som en säkerhetsåtgärd får ett  JavaScript inte skapa, läsa eller skriva till  en
lokal fil, med undantag för att spara cookies på datorn. Endast webbrelaterad
programmering  tillåts.  JavaScript  har  tillgång  till  många  av  webbläsarens
funktioner,  av  vilka  några  kan  orsaka  överskridning  av  bufferten,  och  ge
angripare  tillgång  till  operativsystemets  API  med  rättigheter.  JavaScript
krypteras  ej  kommunikationen mellan  server  och  webbläsare,  vilket  gör  det
sårbart för kapning eller modifiering, såvida kryptering inte görs via SSL/TLS.
[11]

2.5.2 C#

C# är ett  programmeringsspråk utvecklat  av Microsoft  år  2000 för att  bland
annat bygga applikationer som körs på .NET-ramverket.  Språket har inbyggt
stöd  för  nätverks-  och  webbutveckling,  exempelvis  med  XML-webbtjänster.
Språket är ett objektorienterat, generiskt, programmeringsspråk med en syntax
som bygger på C-stilen och påminner om C++. Dock utmärker sig språket på
flera  sätt.  Bland annat  använder  C# en så kallad ”garbage collector” för att
undvika  minnesläckor  och  C#  är  också  mer  typsäkert  än  C++  då  språket
implementerar skydd för konvertering under körtid.  [12]

2.6 Internet Explorer

Internet  Explorer  (IE)  är  en  webbläsare  utvecklad  av  Microsoft.  Den första
versionen släpptes 1995 till operativsystemet Windows 95. Version 11 släpptes
2013 till Windows 7 och Windows 8. Webbläsaren är skriven i C++. [13]

2.6.1 Arkitektur

Internet  Explorer  bygger  på  en  Object  Link and Embedding (OLE)  baserad
arkitektur som definierar hur dokument och objekt hör ihop och länkas samman
i webbläsaren (se figur 3). 
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Figur  3.  Arkitekturen i IE.  Figuren
visar  hur  Internet  Explorer  är
uppbyggt. [14]
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När webbläsaren startar  laddas  programmet  iexplorer.exe.  Denna applikation
använder filen shdocvw.dll för att hantera navigering, historik och favoriter i
webbläsaren,  samt  mshtml.dll  för  att  tolka  HTML-kod,  rendera  webbsidor,
hantera ActiveX-kontroller, plugin-program och tillägg, med mera. [14]

2.6.2 Tillägg

Genom att skapa tillägg i Internet Explorer kan webbläsarens funktionalitet och
användargränssnitt påverkas för att bättre passa användaren.

Tilläggen körs sida-vid-sida (in-process) med processen för webbläsaren och
skrivs  vanligtvis  som ohanterad  kod.  Det  vill  säga,  kod  som exekveras  av
datorns CPU och inte av en virtuell maskin. Genom ett tillägg är det möjligt att
komma åt Microsofts Win32 API, applikationer, skript och så vidare direkt i
webbläsaren,  ofta  i  form  av  egna  verktygsfält,  kommandofält  eller  via
menyknappar.  [15]

Dessa  typer  av  tillägg  är  objekt  som  implementerar  ett  eller  flera  COM-
gränssnitt och existerar i  en container som kontrolleras av Internet Explorer.
Varje objekt registreras med en nyckel i Windowsregistret vilket länkar samman
objektet med webbläsaren. [16]

2.6.3 Utveckling

För att kunna påverka objektmodellen som styr hur en webbplats fungerar och
ser  ut  i  Internet  Explorer  används  gränssnitt  som finns  tillgängliga  i  API:et
MSHTML. Här följer  en beskrivning av  de  gränssnitten  som kom till  mest
användning under projektet.

IHTMLDocument.  Används  för  att  få  information  om  ett  dokument  samt
modifiera element och text i dokumentet. Har till exempel metoden ”URL” som
både kan hämta och ändra URL-adressen. [17]

IHTMLElement.  Gör det möjligt att få tillgång till  attribut och metoder för
elementobjekt. Till exempel ”setAttribute” och ”getAttribute” som kan ändra
attributet  ”value”  i  ett  HTML-element.  Alltså  texten  som finns  i  fälten  för
exempelvis användarnamn och lösenord. [18]

IHTMLElementCollection.  Ger tillgång till  en samling av element. Kan till
exempel kolla hur många element som har namnet ”username”. [19]

IWebBrowser2. Ger tillgång till metoder som implementerats av webbläsaren.
Till  exempel  ”LocationURL”  som  ger  URL-adressen  för  webbsidan  och
”get_Document” som returnerar det aktiva HTML-dokumentet. [20]

DWebBrowserEvents.  Interface  som implementeras  för  att  i  förväg få  veta
olika  händelser  i  webbläsaren  för  att  kunna  påverka  dem.  Exempelvis
”OnDocumentComplete”, alltså vad som ska hända när den nya sidan laddats
klart. [21]
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2.7 Component Object Model (COM)

COM  är  en  programmeringsspråksoberoende  standard  för  kommunikation
mellan mjukvaruobjekt såväl i samma process som mellan processer. Det är en
binär teknik vilket innebär att den tillämpas först när en applikation omvandlas
till  maskinkod.  Varje  objekt  har  en  unik  global  identifierare  (GUID)  och
implementerar en eller flera metoder från de tillgängliga COM-interfacen. Detta
definierar hur objektet fungerar. Exempelvis hur det hanterar händelser som att
skicka  data  eller  hur  det  använder  trådar.  COM-objektet  kan  implementeras
antingen i en DLL-fil, kallat in-process, eller i en EXE-fil, kallat out-of-process.
Vid in-process laddas objektet in i processutrymmet för applikationen. Vid out-
of-process  startas  objektet  i  dess  egna  processutrymme.  Kodningen  av  ett
COM-objekt kan göras i många språk som exempelvis C#. [22][23]

2.7.1 Interface

COM-objekt  manipuleras  genom interface  som objektet  implementerar.  Med
ordet interface menas en grupp funktioner som en COM-klass implementerar,
men  inte  nödvändigtvis  alla  funktioner  som  klassen  stödjer.  Om ett  objekt
implementerar ett interface skapas binärkompatibla pekare till dessa funktioner.
För klienten går funktionerna att komma åt via pekarna. [24] COM skiljer alltså
på interface och implementering.  Användningsområdet  för  funktionerna i  ett
interface är på förhand definierat,  men den faktiska implementeringen är det
inte. Den står programmeraren för. För att komma åt alla olika interface som ett
COM-objekt implementerar  så implementerar objektet  även IUnknown. Med
detta går det att hämta pekare till ett annat interface. [25]

2.7.2 COM-programmering i Microsofts .NET

I Microsofts .NET används COM Interop för att få tillgång till COM-objekt och
integrera COM-kod i det egna programmet.  COM Interop tillhandahåller också
ett  verktyg  kallat  RegAsm.Exe  för  att  kunna  exportera  en  applikation  och
registrera det som en traditionell COM-komponent. Eftersom objektmodellen
för .NET skiljer sig från COM använder sig .NET:s virtuella maskin Common
Language Runtime (CLR) av två ”wrappers” (på svenska ungefär omslag) som
gör att klienter kan anropa COM-objekt och vice versa. Dessa kallas Runtime
Callable Wrapper (RCW) respektive COM Callable Wrapper (CCW). [26]
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Figur  4:  Wrappers. Klientapplikationer  kan
anropa COM-objekt  och  vice versa genom den
virtuella maskinens ”wrappers” (omslag).[26]
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2.7.3 COM-programmering i C#

I C# används namnrymden System.Runtime.InteropServices för att skapa och
hantera COM-objekt. Objekten mappas till  applikationen genom att definiera
dess  attribut  i  källkoden.  Attributen  kan exempelvis  säga  att  en  klass  är  en
externt implementerad COM-klass samt säga dess unika ID. Att komma åt ett
interface  sker  genom  casting  av  objekt.  När  ett  interface  anropas  under
programexekveringen  hanterar  den  virtuella  maskinen  CLR  parametrar  och
returtyper. Denna roll kallas marshal. Hur marshal hanterar olika datatyper kan
överskridas genom att använda ”marshal as”-attribut i deklarationen. I COM
brukar  fel  hanteras  med typen HRESULT,  men i  C# konverteras  det  till  ett
undantag. [27]

2.8 Dynamic Link Library (DLL)

En DLL-fil innehåller funktioner och data och kan användas av en annan DLL-
fil  eller  applikation.  Syftet  med  filerna  är  att  dela  upp  program  i  flera
komponenter så att det kan uppdateras enklare och öka återanvändbarheten då
flera program kan använda samma DLL-kod samtidigt. [28]

2.9 Browser Helper Object (BHO)

Ett BHO är en DLL-baserad COM-komponent som laddas av Internet Explorer
när programmet startas genom att läsa av nycklarna i Windowsregistret. BHO:er
kan påverka beteendet i  Internet  Explorer  genom att  anropa olika metoder  i
webbläsarens objektmodell. Användningsområden kan vara att blockera pop-up
fönster, automatiskt fylla i formulär, spärra användaren från vissa URL:er, med
mera. På grund av dess kraftfullhet rekommenderas användare att inte installera
BHO:er från okända källor.  Ett  vanligt exempel på BHO är Adobe Acrobats
tillägg som gör att PDF-filer kan läsas direkt i webbläsaren. [29]
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2.10 Agila metoden

Den agila metoden beskriver ett sätt att utveckla som är väldigt adaptivt och
jobbar nära kunden. Den agila metoden jobbar med iterationer vilket resulterar i
att  mindre delmål eftersträvas.  Dessa delmål kan sedan levereras till  kunden
vilket  gör  att  en  snabbare  produktleverans  blir  möjlig  och  fortsatt
kommunikation med kunden leder till vidareutvecklingen i nästa iteration. Den
agila metoden bygger på tolv principer. 

• Vår  högsta  prioritet  är  att  tillfredsställa  kunden  genom  tidig  och
kontinuerlig leverans av värdefull mjukvara.

• Förändrande  krav  är  välkomna,  även  sent  i  utvecklingen.  Agila
processen skördar förändring till kundens konkurrensfördel.

• Leverera fungerande programvara ofta med tidsskala från ett par veckor
till ett par månader, med en förkärlek till den kortare tidsskalan.

• Affärsfolk och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela
projektet.

• Den mest effektiva metoden för att förmedla information till och inom
ett utvecklingsteam är konversation på plats mellan individerna.

• En fungerande programvara är det huvudsakliga måttet på framsteg.

• Agila processer främjar en hållbar utveckling. Sponsorer, utvecklare och
användare ska kunna hålla en jämn utvecklingstakt på obestämd tid.

• Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och god design ökar
flexibiliteten.

• Enkelhet  -  konsten  att  maximera mängden arbete  som inte  görs  -  är
grundläggande.

• Bäst arkitektur, krav och design framträder ur självorganiserande team.

• Med  jämna  mellanrum  reflekterar  teamet  över  hur  det  kan  bli  mer
effektivt, och justerar och anpassar sitt beteende därefter. [30]

2.10.1 Scrum

Scrum är en utvecklingsmetod som bygger på den agila modellen. Arbete sker i
en grupp som består av några olika roller. En produktägare som representerar
kundens önskemål och uppdaterar resten av gruppen kontinuerligt om dessa. En
scrum master  som fungerar  som en  coach  för  gruppen  och  ser  till  att  lösa
problem så inte projektet fastnar. Resterande gruppmedlemmar är utvecklare i
projektet.  
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I scrum kallas en iteration för en sprint som brukar vara mellan en vecka och en
månad lång. En sprint börjar med att bestämma hur lång den ska vara och sedan
gå igenom med produktägaren vad som skall  göras i  projektet  för att  skapa
något som kallas en backlogg. En backlogg beskriver allt som skall utföras i
projektet. När den är skapad sätter teamet upp mål för vad som kommer hinnas
med ur backloggen under en sprint. 

Varje dag har scrum gruppen ett möte där som riktlinje tre frågor besvaras. 

• Vad har jag gjort sedan igår?

• Vad har jag för mål idag?

• Finns det något som hindrar mig från att nå målet?

Mötet bör inte vara längre än 15 minuter. Efter varje sprint ser gruppen över hur
långt projektet kommit och stämmer av med vad som var tänkt att färdigställas
under sprinten och uppdaterar backloggen. En demonstration av projektet för
produktägaren görs så denne kan komma med förslag om förbättringar  eller
ändringar  att  lägga till  i  backloggen.  Ett  annat möte för att  utvärdera själva
sprinten avslutar den. I detta möte försöker gruppen besvara frågor som vad
gick bra i denna sprint och vad kan göras bättre i nästa.

12
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3 Metod
Detta avsnitt beskriver på vilket sätt studien utförts och verktyg som använts.  

3.1 Tillvägagångssätt

3.1.1 Analys

För att hitta det lämpligaste sättet att lösa problemet krävdes ingående förståelse
kring  Internet  Explorer,  hur  tillägg  till  webbläsaren  kunde  skapas  och  hur
säkerhetsaspekterna  kunde  implementeras.  Därför  utfördes  i  ett  tidigt  första
stadium informationssökning för att samla in fördelar, nackdelar, exempel och
fakta kring de olika utvecklingsmiljöerna. Detta ledde till analyser för att utreda
vilken som var lämpligast. 

3.1.2 Utvecklingsmetodik

I nästa fas påbörjades utvecklingen av applikationen.  Den utvecklades enligt
agila metoden Scrum. Detta innebar att arbetet delades upp i flera delmål med
olika prioriteringsgrad i en backlog (se  Bilaga A: Backlog). I detta dokument
fanns  rubrikerna  ”Prioritet”,  ”Beskrivning”,  ”Tidsuppfattning”  och
”Svårighetsgrad”. Prioritet kunde ta värdet från 1-10, ju lägre desto viktigare.
Beskrivning förtydligade vad syftet var med punkten. Tidsuppfattning var en
uppskattning av hur lång tid det skulle ta att utföra uppgiften, ju högre desto
längre tid.  Svårighetsgrad var  en uppskattning av hur svår  uppgiften var att
slutföra, ett högt värde här indikerade att uppgiften kanske inte ens var möjlig
att utföra. När en punkt var avklarad togs den bort från listan. Rollfördelningen
var uppdelad så att handledaren på SPV var produktägaren och författarna var
båda  två  scrum  masters  som  planerade  projektet  och  delade  upp
arbetsuppgifterna.  Varje  morgon  hölls  ett  möte  där  dagens  mål  sattes  upp.
Varannan vecka hölls ett  möte med produktägaren där projektet diskuterades
och  den  senaste  mjukvaran  också  demonstrerades.  Eftersom programmet  ej
hade åtkomst  till  känslig  information och ej  ansågs vara verksamhetskritiskt
behövde applikationen inte utformas enligt de generella riktlinjer som annars
gällde hos SPV. 

3.1.3 Tester

I den tredje och sista fasen testades projektet för att verifiera att konstruktionen
uppfyllde kravspecifikationen. Sex olika tester utformades (se Bilaga B: Tester).
Testerna utfördes av Magnus Carlsson, testledare stab IT på SPV. Applikationen
installerades  på  Magnus  Carlssons  dator  och  testades  mot  leverantörerna
Palasso, ProCompetence och Wera. Testerna utfördes i slutfasen av projektet.
Målet med testerna var att utröna om det fanns fel eller buggar i programmet
samt att säkerställa att inga verksamhetskritiska system påverkades.
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3.2 Utvecklingsmiljö

En kort beskrivning av de verktyg och hjälpmedel som använts under projektet.

3.2.1 Microsoft Visual Studio

Visual Studio var den IDE som användes under projektet. Det var också den
IDE som anställda på SPV använde. Versionen som kördes var Professional
2013  Update  4.  Visual  Studio  är  utvecklat  av  Microsoft  och  stödjer
programmering i flera olika språk såsom Visual Basic, C++, C#, XML, HTML,
JavaScript och CSS. [31]

3.2.2 Add-In Express

Add-In Express är ett ramverk för att skapa tillägg och andra verktyg till främst
Internet Explorer och Microsoft Office. Produkterna är främst skrivna för .NET
och VCL (Delphi). Företaget grundades 1998 med bas i Vitryssland och har
omkring 20 anställda. Enligt företaget har 40 miljoner användare testat deras
lösningar.

Add-In Express har ett ramverk för att hantera objekt och händelser i Internet
Explorer, konfigurera egna kommandon, samt förändra dess grafiska gränssnitt.
Exempel på händelse- och objekthantering kan vara att automatiskt fylla i ett
formulär  genom  att  läsa  data  från  en  fil  när  användaren  besöker  en  viss
webbsida.  Exempel  på  gränssnittsutveckling  kan vara  att  skapa  verktygsfält,
kommandofält och menyval.  De skapade tilläggen implementeras som Browser
Helper Objects (BHO).  
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Figur  5:  Gränssnitt.  Från  olika  menyer  kan
komponenter  läggas  till  och  konfigureras  i  projektet.
[32]
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Tanken bakom tjänsten är att förenkla utvecklingen av tilläggen genom att sköta
konfigurationen av COM-objekt och register, förenkla användandet av Internet
Explorers utvecklings-API:er, samt hantera trådar och processer i webbläsaren.
För användaren skulle det kunna innebära att utvecklingen, av exempelvis ett
verktygsfält, i Add-In Express, skulle kunna ske genom att klicka och dra in
objekt från menyer (se figur 6). Medan proceduren att skapa det på egen hand
skulle kräva hantering av COM-interface, registrering och kännedom kring de
API:er  som finns  och hur  de  fungerar.  Add-In  Express  utlovar  att  tilläggen
fungerar för version 6-11 av Internet Explorer. Som en stabilitetsåtgärd isoleras
applikationerna till en egen domän genom att använda ett Win32-shim (program
som ligger mellan två program för att förhindra kommunikation mellan dem)
kallat Add-In Express Loader. På så sätt ska de skapade applikationerna vara
trådsäkra och synkroniserade under körtid. Varje projekt registreras ocskå för
32- och 64-bitars versioner av Internet Explorer. [34]

Add-In Express erbjuder också ett ramverk för att skapa tillägg för Microsoft
Office, Microsoft Office 365 och SharePoint, samt verktyg för att skapa och
konvertera WiX-projekt i Visual Studio. [35] De olika ramverken fanns att köpa
styckevis på företagets hemsida och var individuellt prissatta. Ramverktyget för
utveckling av Internet Explorer-tillägg kostade till exempel cirka 2200 kronor
medan  det  för  Office  kostade  cirka  3000  kronor.  Vid  köp  av  en  licens
garanterades  en  30-dagars  ångerrätt  och  att  inga  extra  kostnader  skulle
tillkomma.  [36] Den version av Add-In Express som testades i  projektet var
9.2.6124  vilken  fanns  att  ladda  ner  för  att  användas  under  en  15  dagars
prövoperiod.  
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Figur  6:  Internet  Explorer  API. Programmet
förenklar användandet av Internet Explorers API:er.
Användaren  kan  exempelvis  klicka  på  en  händelse
och automatiskt få med  parametrar. [33]
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3.3 Versionshantering

Som versionshanteringssystem till detta projekt användes Visual Studio Team
Foundation Server som brukar förkortas TFS.

3.3.1 Team Foundation Server

TFS har en gedigen samling funktioner däribland exempelvis Team Foundation
Version Control som förkortas TFVC och är den del av den här sviten som
faktiskt  hanterar  versionshanteringen.  Detta  är  den funktion som brukats  till
detta projekt men TFS har fler funktioner. Däribland möjlighet att använda Git
som  versionshantering  samt  funktioner  som  ger  stöd  för  en  agil
utvecklingsmiljö med planeringsverktyg som kan delas med båda parter i ett
projekt. [37]

3.3.2 Team Foundation Version Control

Versionshanteringsverktyget har varit till stor nytta i detta projekt då det ger en
enkel  dokumentation av vem som gjort  vad och när.  Det finns flera  sätt  att
arbeta med verktyget, i detta projekt har ett lokalt projekt skapats som finns på
utvecklingsmaskinen, detta har sedan vid tillfälle synkroniserats mot servern.
Ett annat sätt är att hålla projektet på servern och därmed tvingas låsa projektet
för andra varje gång det skall redigeras. Detta arbetssätt valdes för att undvika
just dessa konflikter. [37]
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4 Konstruktion
Detta är ett konstruktionskapitel där ett till och med sex beskriver de generella
problemen vi löst i detta projekt medans sju till  tio är specifika lösningar vi
implementerat.

4.1 Inloggning

När  användaren  besökte  en  av  leverantörernas  externa  hemsidor  så  skulle
inloggningen  ske  automatiskt  utan  att  användaren  behövde  fylla  i
användarnamn och lösenord  och klicka på ”Logga In”.  För  att  åstadkomma
detta  behövde  webbläsaren  lyssna  på  Internetadressen  och  trigga  igång  en
funktion i ett program så fort denna matchade en av dem. 

De externa leverantörernas hemsidor var konstruerade på likartade sätt med fält
och knappar inuti ett formulär, men skiljdes bland annat åt i hur de namngett
dem. Exempelvis kunde lösenordsfältet heta ”password” på en webbplats men
”passwd” på en annan. Därför måste det finnas en funktion per leverantör för att
kunna  identifiera  elementen  på  sidorna.  För  varje  besökt  hemsida  sökte
programmet igenom adresserna för leverantörerna och för varje träff kördes den
specifika funktionen för just den adressen.

Funktionernas uppgift var att hämta inloggningsformuläret från sidan. Därefter
hämtades användarens uppgifter från lösenordsfilen som låg lokalt på datorn.
Dessa användes till att fylla i HTML-elementen och klicka på knappen vilket
skulle logga in användaren. 

För att utröna om inloggningen gått bra kollades också om en cookie skapats på
sidan. Om så var fallet var proceduren klar, annars triggades en funktion för
felhantering igång.   

4.2 Lösenordslagring

På uppgift av produktägaren ska informationen om användarnamn och lösenord
lagras  i  form  av  en  fil  som  sparas  lokalt  på  varje  användares  tilldelade
nätverkslagringsenhet. Filen som vi använder är ett XML-dokument vilket ger
en  bättre  struktur  än  vad  exempelvis  en  vanlig  textfil  har  [38].  En  annan
anledning till att använda XML istället för en vanlig textfil är att funktionerna
som används  för  att  läsa  och  spara  påminner  mer  om funktionerna  hos  en
databas, vilket produktägaren uttryckt som ett intresse för framtida utveckling.
Filen  lagras  på  användarens  tilldelade  nätverkslagringsenhet,  på  detta  sätt
kommer  inloggningsuppgifterna  vara  tillgängliga  så  länge  användaren  är
inloggad och har tillgång till nätverket. 
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4.3 Kryptering

I många fall när lösenord och användarnamn lagras används en envägs hash
funktion för att säkra informationen. Meningen med denna form av kryptering
är att om någon obehörig skulle få tag på filen skall det minst ta så lång tid att
omvända processen att informationen som krypterats är ogiltig. [39]

För att framtidssäkra detta projekt och för att produktägaren uttryckt önskemål
om att applikationen själv skall kunna uppdatera ett lösenord har en symmetrisk
kryptering valts  för att  lagra informationen om lösenord och användarnamn.
Detta för att den primära tjänsten som applikationen är utvecklad för att stödja
kräver inmatning av det gamla lösenordet vid uppdatering till  ett  nytt,  detta
skulle inte vara möjligt om en hashfunktion används. 

I  detta  projekt  används  kryptering  med  AES  då  detta  är  standarden  för
symmetrisk kryptering sedan den 26 november 2001 [40].

4.4 Säkerhet

Den emulerade single sign-on-lösningen innebär att användaren inte behöver
komma  ihåg  inloggningsuppgifterna  för  olika  externa  leverantörer  som  de
sällan besöker.  Detta  ska förhoppningsvis spara tid  och även minska antalet
samtal till exempelvis helpdesk. Men det påverkar också säkerheten på ett antal
områden. 

• Säkerheten  stärktes  eftersom  användare  inte  behövde  spara  sina
lösenord i exempelvis en läsbar lokal fil på datorn eller på post-it-lappar
som angripare enkelt kunde se. 

• Om en dator lämnats obevakad och inloggad öppnades möjligheten för
en angripare att enkelt få tillgång till användarens konton hos de olika
externa  leverantörerna  eftersom  det  inte  fanns  något  krav  på
autentisering.  Till  exempel  skulle  en  elaksinnad  kunna  få  syn  på  en
obemannad  dator  och  snabbt  göra  ändringar  i  en  annans
semesteransökan utan att  denne märkte något.  Samma problem fanns
redan  i  organisationen  då  användaren  exempelvis  automatiskt  blev
inloggad i Outlook och Lync vilket kunde få liknande konsekvenser.  En
tänkbar lösning på problemet skulle kunna vara att tvinga användaren att
aktivera  tjänsten  med  ett  lösenord  i  en  popup-ruta  när  webbläsaren
startades.  Detta  angreppssätt  skulle  emellertid  motverka  syftet  med
single  sign-on,  alltså  att  komma  åt  tjänster  utan  att  behöva  ange
inloggningsuppgifter. 
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• En säkerhetsrisk uppkom eftersom lösenordsfilerna kunde avkrypteras
med hjälp av nyckeln. För att detta skulle kunna inträffa krävdes dock
starka  användarrättigheter  och  tillgång  till  samtliga  anställdas
lösenordsfiler och nyckeln som programmet använde. Vilket alltså inte
var fallet med den enskilde anställde som till exempel bara hade åtkomst
till  sin  egen  fil  under  H:-katalogen.  En  systemadministratör  med
tillräckligt  starka  rättigheter  kunde  dock  avkryptera  filerna  och
synliggöra lösenorden. Ett hypotetiskt scenario skulle kunna vara att en
sådan person fått  veta  att  denne skulle  bli  avskedad och som hämnd
ändrar i anställdas lösenordsfiler så att de inte längre kan logga in mot
de externa leverantörerna. Problematiken, som kretsar kring förtroende,
ansvarstagande och riktlinjer, är emellertid inte isolerad till just denna
tjänst och något som de flesta organisationer och företag står inför. [41]

4.5 Uppdatera lösenord

En funktion som applikationen skall kunna hantera är automatisk uppdatering
av lösenordet på begäran av inloggningstjänsten alternativt vid fasta inställda
intervall. Detta hanteras på ett liknande sätt som själva inloggningen med hjälp
av att automatiskt styra webbläsaren till sidan för lösenordshantering och där
automatiskt  hantera  formuläret  för  lösenordsbyte.  Därefter  generera  ett  nytt
lösenord automatiskt och när det nya lösenordet accepterats lagras detta som det
nya lösenordet i användarens fil. 

4.6 Felhantering

Målet med projektet är att skapa en applikation som är helt automatisk och som
användaren aldrig märker av. Om något fel mot förmodan skulle uppstå är målet
att göra användaren varse om detta och avbryta applikationen. 

Om filen som lagrar inloggningsuppgifterna har blivit korrupt och därför inte
använder rätt lösenord skall inte inloggningen fortsätta utan att användaren får
ett meddelande om att inloggningen misslyckats. På detta sätt kan användaren
avbryta ytterligare inloggningsförsök för att inte bli utelåst från sitt konto. 

4.7 Skapa eget tillägg

Det första steget var att komma på hur webbläsaren skulle kommunicera med
det egna tillägget. Lösningen var att implementera ett COM-objekt i en DLL-fil
som webbläsaren körde igång när den startade. COM-objektet fick ett genererat
GUID  och  registrerades  i  Windows-registret.  I  programmet  användes
namnrymderna mshtml och SHDocVW för att skapa en instans av webbläsaren
och få åtkomst till dess API:er.

Funktionen  OnDocumentComplete  implementerades  som  en  lyssnare  för
adresser som användaren besökte. För varje ny sida matchades URL:en mot ett
antal  förutbestämda platser.  Om användaren exempelvis navigerade till  sidan
Palasso kördes en kodsektion i programmet som loggade in personen.
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Inloggningen  sköttes  genom att  hämta  HTML-elementen  där  användarnamn
och lösenord matades in på webbplatsen, samt knappen för att klicka ”Logga
in”,  till  programmet.  I  programmet  fylldes  fälten  i  genom att  läsa  från  den
lokala filen och sedan klickades knappen.

Den lokala filen är en XML-fil där de externa webbplatserna finns lagrade. För
varje webbplats finns användarnamn, lösenord samt det datum när lösenordet
uppdaterades senast. Lösenordet krypterades  med en symmetrisk nyckel som
finns sparad i programmet. Nyckeln, som använder algoritmen AES och är 256
bitar  stor,  är  unik  för  varje  användare  och  skapas  genom  att  använda
binärrepresentationen av personens Secure ID (SID). Det första programmet gör
är att läsa in XML-filen i minnet. Saknas filen på datorn skapas en ny. Detta kan
bero på att användaren tagit bort filen eller att det är första gången programmet
körs.  I  en  nyskapad  XML-fil  är  elementen  för  användarnamn  och  lösenord
tomma och datumet sätts till dagens datum.

4.7.1 Palasso

Om den besökta URL:en stämde överens med Palassos kördes en funktion som
kollade om användaruppgifter för tjänsten fanns sparade i filen. Om så var fallet
loggade programmet in användaren. Annars hade användaren ej  loggat in på
webbplatsen tidigare.

Om  användaren  besökte  Palasso  för  första  gången  krävdes  en  manuell
inloggning.  Alltså  att  användaren  skrev  in  användarnamn  och  lösenord  och
klickade på ”Logga in”. I programmet fanns en lyssnare på klick på knappen.
Lyssnaren matchade det  klickade  elementets  ID mot ett  antal  förutbestämda
värden i programmet. Den sparade ner de inmatade uppgifterna till filen för att
automatiskt  kunna  logga  in  personen  vid  nästa  tillfälle  samt  uppdaterade
datumet. 

Vid nästa tillfälle fanns alltså uppgifterna sparade och programmet kunde logga
in användaren. Detta gjordes genom att hämta uppgifterna från filen, avkryptera
lösenordet  med  den  symmetriska  nyckeln,  fylla  i  formuläret  på  sidan  och
slutligen klicka på knappen.

Om användaren däremot råkat mata in fel uppgifter på sidan sparades också
dessa  till  filen,  vilket  medförde  att  programmet  misslyckades  att  logga  in
användaren  vid  nästa  tillfälle.  Detta  visste  programmet  eftersom  Palasso
använde ett system där ett nytt HTML-element visades på sidan vid felaktiga
inloggningar. Hittades ett sådant element möttes användaren av en dialogruta
som förkunnade att inloggningen gått fel och två fält där nytt användarnamn
och  lösenord  kunde  fyllas  i.  När  användaren  klickat  ”Spara”  i  denna  ruta
försökte  programmet  ånyo  logga  in  användaren.  Misslyckades  detta  igen
startade proceduren om. De nya uppgifterna sparades till filen.
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När användaren loggat in Palasso, så startades en Javaapplikation på datorn där
användaren utförde sina ärenden. Det var också där som användaren kunde byta
sitt  lösenord.  Detta  innebär  ett  problem  eftersom  kommunikation  mellan
webbläsaren  och  Javaprogrammet  ej  var  möjlig  på  samma  sätt  som mellan
webbläsaren och en en webbsida. Lösningen blev att låta användaren manuellt
byta lösenord för denna tjänst. Eftersom lösenordsfilen inte blivit uppdaterad
misslyckades  nästkommande  inloggningsförsök.  Då  möttes  användaren  av
samma dialogruta som nämndes tidigare där användarnamn och lösenord kunde
uppdateras. Hade 30 dagar passerat sedan lösenordet bytts visades en pop-up
ruta som indikerade att det var dags att göra det. Hade användaren glömt bort
nuvarande lösenord fanns en knapp som gav en ledtråd om lösenordet i form av
de tre första tecknen.

4.7.2 ProCompetence

ProCompetence  skiljde  sig  gentemot  Palasso  eftersom inloggningssidan  inte
bestod av en enkel HTML-sida med element. Istället var sidan uppdelad i olika
ramar (frames) som i sin tur bestod av egna HTML-dokument. Detta innebar
problem eftersom programmet inte hade möjlighet att hämta elementen som låg
inuti en ram, av en okänd anledning. Hämtades en ram var den tom. Lösningen
var att istället navigera direkt till ramen.

Fanns användaruppgifter sparade i filen navigerade programmet till ramen som
innehöll fälten för användarnamn och lösenord och Ok-knappen. Där matades
fälten  med  uppgifterna  från  filen.  När  knappen  klickades  navigerade
webbplatsen användaren till startsidan för tjänsten.

Fanns inga användaruppgifter sparade i filen, kom dialogrutan upp direkt för att
fylla i användarnamn och lösenord, istället för en lyssnare, som i fallet med
Palasso. När användaren fyllt i rutan sparades uppgifterna till filen och ett nytt
inloggningsförsök utfördes enligt modellen i stycket ovanför.

Hade lösenordsdatumet i filen inte ändrats på 30 dagar gjorde programmet ett
automatiskt  lösenordsbyte  åt  användaren  nästa  gång  denne  loggade  in  på
tjänsten.  Detta  gjordes  genom  att  skapa  en  ny  Internet  Explorer-process  i
bakgrunden  vars  startsida  angavs  till  ramen  (frame:et)  för  lösenordsbyte  på
webbplatsen. I ramen, som innehöll inmatningsfälten, kunde programmet hämta
det gamla lösenordet från filen och generera ett  nytt  mellan åtta och sexton
tecken långt alfanumeriskt lösenord med blandade siffror och bokstäver. När
Ok-knappen  klickats  navigerade  webbplatsen  till  en  sida  som  innehöll  ett
element som förkunnade att bytet antingen gick bra eller inte. Gick bytet bra
sparades  uppgifterna  också  till  filen,  annars  inte.  När  proceduren  var  klar
stängdes  processen  och  nästa  gång  skedde  inloggningen  med  det  nya
lösenordet.
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4.7.3 Wera

Wera  fungerade  på  samma  sätt  som Palasso  gällande  fallen  för  den  första
inloggningen, den automatiska inloggningen och den gången då fel uppgifter
blivit sparade till filen. Det som skiljde sig var uppdateringen av lösenordet.

Hade lösenordet inte bytts på 30 dagar gjorde programmet det åt användaren.
Detta gjordes genom att skapa en ny Internet Explorer-process som kördes i
bakgrunden. I processen loggade den nya instansen av programmet in på sidan
och gick till sidan för att byta lösenord. Där kördes en funktion som genererade
ett  minst  åtta  tecken långt  alfanumeriskt  lösenord  med blandade siffror  och
bokstäver. Detta sparades också till filen och processen stängdes. Nästa gång
användaren loggade in skedde det med det nya lösenordet.

4.8 Add-In Express

Add-In Express testades i början av projektet för att komma igång med att göra
fungerande tillägg. Detta verkade vara ett enklare sätt att skapa tillägg samt att
det verkade dölja en hel del av de mer komplicerade delarna. Efter att ha skapat
ett  projekt  med  Add-In  Express  så  visade  detta  verktyg  sig  vara  mindre
medgörligt än att skapa ett eget tillägg från grunden. Efter stadiet passerats då
ett  eget  tillägg  skapat  utan  att  använda  Add-In  Express  kommit  längre  i
utvecklingen och inga framsteg gjordes i utvecklingen av det projektet samt att
utvärderingstiden för verktyget gått ut lades denna konstruktion på is.

4.9 JavaScript

JavaScript lösningen kom aldrig längre än analys stadiet. Många av problemen i
projektet skulle kunna lösas med JavaScript. Det finns lösningar för att läsa xml
filer i JavaScript och att kryptera och avkryptera element i dessa xml filer [42].
Det  är  också  väldigt  enkelt  att  med  JavaScript  fylla  i  ett  webbformulär.
Problemet som uppstod var att JavaScript körs inte hela tiden i  webbläsaren
utan aktiveras på hemsidan som laddas. Detta gör att JavaScript måste finnas på
sidan som skall loggas in på vilket inte är möjlig. Det finns sätt att skjuta in
JavaScript på en sida men då blir problemet att veta vilka sidor som detta skall
göras på och eftersom scriptet inte kör hela tiden kan det inte bara lyssna på
webbadressen. En lösning för att komma runt det som analyserats i detta projekt
var att skapa ett plugin till Internet Explorer vilket gav användaren möjligheten
att högerklicka och i menyn välja att logga in. Men eftersom projektet är att
emulera  single-sign  on  verkade  detta  inte  vara  en  bra  lösning.  Eftersom
analysen inte gav någon lösning på detta problem gick aldrig denna del vidare
till konstruktion.
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4.10 Portalsidan

En  portalsida  är  en  annan  tänkbar  lösning  som analyserats  i  detta  projekt.
Tanken var att denna sida skall innehålla länkar till sidor användaren vill logga
in  på.  Denna  sida  skulle  bygga  på  PHP vilket  skulle  lösa  problemet  med
JavaScript där ingen information kan skickas mellan två sidor. Med PHP skulle
detta kunna lösas och därmed i kombination med JavaScript vara en godtagbar
lösning. Problemet blev dock att sidan kräver en webbserver med stöd för PHP
vilket blev slutet på den idén. 
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5 Resultat
Eftersom det egna tillägget är det enda som resulterade i något är det bara detta 
som presenteras i resultatet. 

5.1 Eget tillägg 

Projektet har resulterat i ett tillägg till Internet Explorer som automatiskt sköter
inloggningen  till  förutbestämda  externa  tjänster.  Tillägget  lyssnar  på
webbadressen  till  de  bestämda  tjänsterna  och  vet  därmed  när  en  sida  där
inloggning skall ske dyker upp.

Ett  krav  var  att  användaruppgifterna  skulle  sparas  till  en  fil  och  lagras
krypterad, detta löstes genom att lagra informationen i ett xml dokument och
med hjälp av xml strukturen kunna hämta lösenordet och kryptera detta. Själva
krypteringen är en symmetrisk kryptering med AES algoritmen. Ett  problem
med krypteringen var vad nyckeln skulle vara eftersom den bör vara något som
är unikt för varje användare så inte alla har samma nyckel och därmed kan låsa
upp  varandras  lösenordsfiler.  Det  slutade  med  att  användarens
säkerhetsidentifikationsnummer  är  det  som  används  som  nyckel  till
krypteringen.  Detta  nummer  är  unikt  för  varje  användare  och det  kräver  en
inloggning för att vara aktivt, därmed försäkrar det att endast rätt användare kan
avkryptera filen. 

Målet  med  att  automatisera  uppdateringen  av  lösenordet  lyckades  bara
tillfredsställas på en av de webbtjänster som tillägget hanterar. Detta på grund
av att Palasso inte är ett webbaserat verktyg utan endast själva inloggningen är
ett  webbgränsnitt.  Detta  startar  en java applikation utanför  webbläsaren och
som därför inte kan styras med ett tillägg till webbläsaren. De andra tjänsterna
som tillägget stödjer är däremot helt webbaserade tjänster och där uppdateras
lösenordet i bakgrunden med ett fast intervall som är fastställt i tillägget. 

För  att  öka  användbarheten  av  tillägget  visas  en  uppmaning  att  manuellt
uppdatera  lösenordet  till  Palasso.  Eftersom  användaren  kan  ha  glömt  bort
lösenordet kommer en fråga med uppmaningen, frågan är om en ledtråd till det
nuvarande  lösenordet  önskas.  På  så  vis  kan  användaren  enkelt  manuellt
uppdatera lösenordet till Palasso. 

24



Emulerad single sign-on
Per Högberg, Lars Malmqvist 2015-05-20

Om användaren någon gång matar in fel lösenord eller användarnamn avbryts
inloggningen  och  en  dialogruta  kommer  upp.  Där  visas  det  lagrade
användarnamnet samt ett fält för lösenordet där användaren kan mata in nya
användaruppgifter  som  då  sparas  till  användarens  fil  och  ett  nytt
inloggningsförsök påbörjas.

För att underlätta för användare av applikationen har en kort manual skrivits 
som visar hur applikationen fungerar. Bilaga C: Användarmanual
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5.1.1 Flödesscheman
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Figur 7: Överblick.

Figur 8: Hämta uppgifter.
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Figur 9: Logga in.

Figur 10: Lagra uppgifter.
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Figur 11: Automatisk uppdatering av lösenord
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5.1.2 Palasso

Användaren blev automatiskt inloggad till Palasso om användaruppgifter fanns
lagrade  i  filen.  Annars  kom användaren  till  inloggningssidan.  Där  fanns  en
lyssnare på sidan som sparade uppgifterna till filen.

Råkade användaren ange fel uppgifter vid den manuella inloggningen sparades
även dessa till filen. Nästa gång användaren besökte sidan misslyckades därmed
programmet  med  inloggningen  och  användaren  uppmanades  att  byta
uppgifterna i dialogrutan.

Hade användaren inte bytt sitt lösenord under de senaste 30 dagarna kom en
ruta  upp  som  föreslog  att  det  var  dags.  Hade  denne  glömt  sitt  nuvarande
lösenord gick det att få en ledtråd, vilken bestod av de tre första tecknen av
lösenordet.
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Figur  12:  Inloggningssida. Sidan
användaren  möttes  av  när
användaruppgifter ej fanns i filen.

Figur  13:  Inloggad. Sidan
användaren  kom  till  när
applikationen skötte inloggning.

Figur  14:  Dialogruta. Fel
användaruppgifter var sparade i filen
och användaren fick mata in dem igen.
Sedan utfördes en ny inloggning.
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5.1.3 ProCompetence

ProCompetence  skiljde  sig  gentemot  de  andra  leverantörerna  eftersom
elementen på sidan fanns i olika ramar. Eftersom elementen i en ram inte gick
att  komma  åt  i  programmet  fick  andra  lösningar  användas.  Första  gången
användaren besökte ProCompetence kom därför dialogrutan upp för att spara
lösenord till fil. När användaren matat in uppgifterna och klickat ok sparades
uppgifterna till filen och ett nytt inloggningsförsök påbörjades.

Den  automatiska  inloggningen  skedde  genom att  gå  rakt  till  den  ram som
innehöll  elementen.  På  så  sätt  kunde  programmet  hämta  fälten  för
användarnamn och lösenord och Ok-knappen.
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Figur  15:  Uppdatering av lösenord.
Applikationen  visade  en  dialogruta
om  30  dagar  passerat  sedan
lösenordet senast byttes.

Figur  16:  Lösenordsledtråd.
Användaren kunden få en ledtråd om
personen  glömt  sitt  nuvarande
lösenord.

Figur 17: Inloggningssidan. Fanns inga användaruppgifter i filen kom en
dialogruta upp. När användaren klickat  på ok sparades uppgifterna till
filen och ett nytt inloggningsförsök gjordes.
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När knappen klickades navigerade webbplatsen användaren till startsidan. 

Om fel  uppgifter  fanns  sparade  i  filen  misslyckades  inloggningen.  Då kom
dialogrutan fram för att spara rätt uppgifter till filen och ett nytt försök utfördes.

För att byta lösenord gick användaren till sidan ”Ändra lösenord”. Elementen
på denna sida fanns dock i en ram som inte gick att hämta med programmet.   
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Figur  19:  Startsida. Hit  kom  användaren  efter  den  automatiska
inloggningen.

Figur 18: Inloggningsformulär. Här fylldes fälten i
genom att läsa från filen.

Figur  20:  Fel  användaruppgifter. Dialogrutan  för  att  spara  rätt
uppgifter dök upp och sedan gjordes ett nytt inloggningsförsök.
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För att utföra bytet automatiskt startades en ny process som navigerade ramen
som innehöll  elementen.  Detta  hände om 30 dagar  passerat  sedan det  förra
lösenordet  skapades.  Det  gamla  lösenordet  lästes  från  filen  och  det  nya
genererades  i  en  funktion  i  programmet.  Efter  att  Ok-knappen  klickats
navigerade webbplatsen till en sida som förkunnade att ”Lösenordet är bytt”.
Då sparades det nya lösenordet till filen och datumet uppdaterades.

 

5.1.4 Wera

Den automatiska inloggningen till Wera fungerade på samma sätt som Palasso.
Det gjorde också felhanteringen då användaren exempelvis sparat fel lösenord
till filen.
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Figur  23:  Inloggningssida. Sidan
användaren  möttes  av  när
användaruppgifter ej fanns sparade
i filen.

Figur  24:  Startsida. Hit  kom
användaren  efter  den  automatiska
inloggingen.

Figur 21: Byte av lösenord (manuellt). Här bytte användaren lösenord.

Figur  22:  Byte  av  lösenord  (automatiskt). Här  bytte
programmet lösenord.
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Det som skiljde Wera från Palasso var att applikationen automatiskt bytte 
lösenord till Wera. Genom att starta en ny process i bakgrunden utförde 
applikationen lösenordsbytet och uppdaterade filen. Därefter avslutades 
processen.

5.1.5 Lösenordsfilen

Lösenordsfilen  utformades  enligt  Figur  26.  Varje  site-element  innehöll
webbplatsens namn, användarnamn, lösenord som krypterats med AES-nyckeln
samt datum för när lösenordet senast byttes.
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Figur  25:  Uppdatering  av  lösenord.
Applikationen navigerade till den här sidan i en
bakgrundsprocess och utförde lösenordsbytet.

Figur  26:  Lösenordsfil. XML-fil som programmet använde för att lagra
användarnas uppgifter.
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5.1.6 Testresultat

Programmet  testades  av  Magnus  Carlsson,  testledare  på  SPV.  Han påvisade
vissa brister som åtgärdades. Bland dessa brister upptäcktes att lösenordsfilen
som lagras på nätverksenheten skrivs över då användaren startar applikationen
utan att ha tillgång till enheten. Detta sker till exempel när en användare tar ur
sin dator ur dockningsstationen. Vi löste detta genom att lägga filen i en mapp
på nätverksenheten som är grundinställd att alltid synkroniseras. Detta gör att
filen även är tillgänglig om användaren saknar tillgång till nätverket och således
skrivs inte filen över. 
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6 Slutsatser
Denna rapport handlar om att emulera single sign-on, vilket lösts genom att 
skapa ett tillägg till Internet Explorer. Andra sätt att lösa detta problem har 
analyserats  såsom JavaScript och en portalsida som tillhandahåller länkar till 
olika inloggningssidor. Båda dessa metoder har uppvisat problem där ingen 
lösning funnits. Ett verktyg för att underlätta skapandet av egna tillägg för 
Internet Explorer som heter Add-In Express har även analyserats, den största 
vinsten med att använda detta verktyg var att en del bitar skapas automatiskt, 
men när detta kunde återskapas utan verktyget, kändes det överflödigt och 
enklare att skapa själv. Det största problemet med att skapa ett eget tillägg var 
att få webbläsaren att känna av och starta tillägget. För att skapa denna koppling
behöver Windows-registret redigeras vilket inte är en trivial sak. Projektet 
kodades först i C++ eftersom fler stöd för att skapa tillägg fanns tillgängliga 
samt att dokumentationen var mer utförlig men när XML och kryptering skulle 
implementeras emigrerade projektet till C#. Anledningen till emigrationen var 
att C++ inte har något eget stöd för varken XML eller AES-kryptering vilket är 
den krypteringsmetod som används i projektet. Att lösa detta i C++ var ett 
större problem än att emigrera den kod som skapats i C++ till C#.

I detta projekt har ett agilt arbetssätt använts som kallas scrum. Detta mycket på
grund av att detta är ett arbetssätt som många stora arbetsplatser jobbar efter 
och detta var ett lämpligt tillfälle att öva lite. Övriga utvecklingsverktyg var 
samtliga från Microsoft då arbetsplatsen där vi utfört projektet endast använder 
dessa. Att arbeta enligt scrum innebar olika rollfördelningar, snabba leveranser, 
många möten och så vidare. Det var en bra erfarenhet. Rolluppdelningen gjorde
att det fanns en tydlig struktur i arbetsfördelning och att tiden som fanns till 
förfogande kunde användas på ett effektivt sätt. De snabba leveranserna och de 
kontinuerliga mötena med produktägare gjorde att problem kunde hanteras 
tidigt och att projektet alltid gick i rätt riktning.

Den slutgiltiga produkten är ett tillägg som är skrivet i C# som lyssnar efter 
förutbestämda webbadresser och när den stöter på en känd adress automatiskt 
loggar in användaren. Varje användare har en personlig fil som innehåller 
inloggningsuppgifter som lagras på en nätverksdisk som också den är personlig.
Filen är ett xml-dokument för att ge den bättre struktur och för att enklare 
kunna hämta information från filen. För att skydda användaruppgifterna i filen 
har lösenordet i filen krypterats med AES-kryptering. Där det var möjligt har 
även en funktion som automatiskt uppdaterar lösenordet införts för tjänster som
kräver att lösenordet byts ut med jämna mellanrum. Detta var dock inte möjligt 
för de tjänster som inte var webbaserade. För dessa tjänster ges användaren en 
påminnelse att själv byta lösenordet samt möjlighet till en ledtråd till det 
nuvarande lösenordet. 
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6.1 Framtida arbete

Möjlighet  för  en  användare  att  själv  kunna  lägga  till  nya  webbplatser  för
automatisk inloggning. För närvarande finns bara stöd för några förutbestämda
webbplatser  utan  någon  möjlighet  att  lägga  till  nya  utan  att  ändra  koden  i
tillägget.  För  att  underlätta  underhållet  av  applikationen  har  en  manual  för
utvecklare skrivits som beskriver tillvägagångssättet för att lägga till en ny sida.
Bilaga D: Utvecklarmanual

6.2 Etiska aspekter

Några etiska aspekter som dykt upp under projektet är hanteringen av 
användaruppgifter. Användarens uppgifter krypteras med en symmetrisk 
kryptering men det är inte användaren själv som bestämmer vilken nyckel som 
skall användas vid krypteringen utan den är lagrad i tillägget. Detta skulle 
betyda att den som känner till nyckeln kan låsa upp alla användares 
lösenordsfil. För att göra detta lite säkrare har vi istället för en statisk nyckel 
använt ett identifikationsnummer som är unikt för varje användare, på detta sätt 
känner inte utvecklarna av tillägget till nyckeln. 
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Bilaga A: Backlog
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Bilaga B: Tester

ID 1
Rubrik Logga in med korrekta användaruppgifter första gången
FörberedelserTa bort lösenordsfilen

Teststeg
Ta bort lösenordsfilen
Logga in med korrekt användaruppgifter

Förväntat
resultat

En tom lösenordsfil skapas och lagrar användaruppgifterna från
inloggningen och användaren blir inloggad

ID 2
Rubrik Logga in med felaktiga användaruppgifter första gången
FörberedelserTa bort lösenordsfilen

Teststeg
Ta bort lösenordsfilen
Logga in med felaktiga användaruppgifter

Förväntat
resultat

En tom lösenordsfil skapas och lagrar användaruppgifterna från
inloggningen men användaren blir inte inloggad

ID 3
Rubrik Logga in med sparade användaruppgifter
Förberedelser

Teststeg Surfa till inloggningssidan

Förväntat
resultat

Användaren loggas in automatiskt

ID 4
Rubrik Logga in med felaktiga sparade användaruppgifter
FörberedelserLagra felaktiga uppgifter i lösenordsfilen

Teststeg Surfa till inloggningssidan

Förväntat
resultat

Användaren loggas inte in men möts av en ruta där lösenordet
kan ändras och nytt inloggningsförsök görs

ID 5
Rubrik Automatisk uppdatering av lösenord
FörberedelserDatum från lösenordsfil har gått ut

Teststeg Surfa till inloggningssidan

Förväntat
resultat

Användaren loggas in, lösenordet har bytts ut och datumet 
uppdaterats i filen.
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ID 6
Rubrik Manuell uppdatering av lösenord
FörberedelserDatum från lösenordsfil har gått ut

Teststeg Surfa till inloggningssidan

Förväntat
resultat

Användaren får ett meddelande med förfrågan om 
lösenordsledtråd
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Bilaga C: Användarmanual

Introduktion 
Emulerad single sign-on lagrar lösenordet efter första inloggningen i en krypterad 
lö-senordsfil som ligger på varje användares H:. Alla efterföljande 
inloggningsförsök till de sidor som stöds skall nu ske automatiskt. Stöd finns för 
inloggning till Palasso, Wera och ProCompetence med vissa små skillnader som 
beskrivs närmare nedan. En beskrivning för att lägga till nya webbplatser till 
applikationen följer därefter. 
Palasso 
För att lagra lösenordet till Palasso behöver användaren bara logga in som vanligt 
så sparas lösenordet automatiskt och nästa gång loggas användaren in automatiskt. 
Uppdatera lösenordet 
När det är dags att byta lösenord får användaren upp ett meddelande att lösenordet 
håller på att gå ut och frågar om en ledtråd till det nuvarande lösenordet önskas. 
Denna ledtråd är det tre första tecknen i lösenordet. Användaren för sedan själv 
byta lösenordet som vanligt i Palasso. Nästa gång användaren försöker logga in på 
Palasso kommer ett meddelane upp eftersom det lagrade lösenordet inte längre 
fungerar måste användaren själv mata in det nya lösenordet igen. Efter detta skall 
automatisk inloggning fungera som vanligt igen. 
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Wera 
För att lagra lösenordet till Wera behöver användaren bara logga in som vanligt så 
sparas lösenordet automatiskt och nästa gång loggas användaren in automatiskt. 
Wera stödjer automatisk uppdatering av lösenordet så användaren behöver aldrig 
mer mata in något lö-senrod för denna sida. 
ProCompetence 
För att lagra lösenordet till ProCompetence loggar användaren in som vanligt och 
möts då av ett meddelande att mata in inloggningsuppgifterna igen. 

Efter detta är lösenordet lagrat och uppdateras automatiskt så användaren behöver 
aldrig mer mata in ett lösenord för denna sida. 
Övrigt 
För att stänga av Emulerad Single Sign-on öppna Internet Explorer och klicka på 
Verktyg->Hantera tillägg och markera tillägget och klicka på inaktivera. 
Eftersom Wera och ProCompetence automatiskt byter lösenord och sparar dessa till
filen betyder det att om filen av någon anledning blir korrupt så kommer lösenordet
att försvinna och måste återställas manuellt för varje sida.
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Introduktion 
Manualen vänder sig till ägare av applikationen som avser att bygga ut 
applikationen och lägga till nya webbplatser till den. Tillvägagångssättet är olika 
från webbplats till webb-plats beroende på att många webbplatser är så 
fundamentalt olika konstruerade. Men i denna manual finns ändå några generalla 
utvecklingssteg som kan hjälpa till i processen. 

Lägga till nya webbplatser till 
applikationen 
Att lägga till nya webbplatser till applikationen följer följande mall: 
1) Lägg till webbplatsen i arrayen så att den hamnar i lösenordsfilen 
Lägg för säkerhets skull till den sist i arrayen så att den nya webbplatsen inte 
skriver över en gammal (borde inte kunna hända, men ändå!). Till exempel såhär: 
string[] sitenames = new string[] { "palasso", "wera", "procompetence", 
“ny-webbplats” }; 
2) Skapa ett event för webbplatsen 
Ta reda på URL:en till inloggningssidan. Detta används för att trigga Internet 
Explorer-händelsen OnDocumentComplete. OnDocumentComplete körs dock 
nästan alltid flera gånger på en och samma sida. Det är endast den sista händelsen 
som är intressant för oss, då har sidan laddat färdigt. Dettas kollas genom att hämta
ett av HTML-dokumenten på sidan och se så att det inte är null. I exemplet nedan 
hämtas elementet ”e” (det riktiga nam-net på elementet måste hämtas från 
källkoden på sidan). Sätt också variabeln sitename för kopplingen till 
lösenordsfilen. Exempelvis: 
if (url.Contains("https://www.ny-webbplats.se/")) { 
sitename = "ny-webbplats"; 
IHTMLInputElement e = document.getElementById("e") as IHTMLInputElement; 
if (e != null) { 
//Kod för inloggning… 
} 
} 
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3) Hämta användaruppgifter från filen 
Kontrollera om användaruppgifter finns sparade i lösenordsfilen med funktionen 
checkUsername. Finns de inte är det första gången användaren loggar in på sidan 
och då krävs manuell inloggning (se punkt 4), annars görs automatisk inloggning 
(se punkt 5). 
if (url.Contains("https://www.ny-webbplats.se/")) { 
sitename = "ny-webbplats"; 
IHTMLInputElement e = document.getElementById("e") as IHTMLInputElement; 
if (e != null) { 
bool usernameCheck = checkUsername(sitename); 
if (usernameCheck) 
{ 
//Kod för automatisk inloggning… 
} 
else { 
//Kod för manuell inloggning… 
} 
} 
} 
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4) Implemtera första-gångs-inloggning 
På inloggningssidan finns en knapp som brukar heta något i stil med ”Ok” eller 
”Logga In”. Kolla i källkoden efter ID/namn på detta element. Lägg sedan till en 
ny lyssnare på knappen. 
if (usernameCheck) 
{ 
//Kod för automatisk inloggning… 
} 
else 
{ 
//Kod för manuell inloggning… 
OnSubmitClickHandler firstTimePassword = new 
OnSubmitClickHandler(document); 
firstTimePassword.Handler += new DHTMLEvent(this.BrowserEventHandler); 
webBrowser.Document.onclick = firstTimePassword; 
} 
Lägg till följande kod som styr vad som händer när knappen klickas. Om ID på 
knappen är ”button” och ID på fältet för anvädarnamn är ”u” och ID på fältet för 
lösenord är ”p”, skriv såhär: 
public void BrowserEventHandler(IHTMLEventObj e) 
{ 
try 
{ 
if (e.type == "click" && e.srcElement.id == "button") 
{ 
sitename = "ny-webbplats"; 
IHTMLInputElement u = document.getElementById("u") as IHTMLInputElement; 
IHTMLInputElement p = document.getElementById("p") as IHTMLInputElement; 
setUsername(u.value, sitename); 
setPassword(p.value, sitename); 
} 
} 
} 
Detta sparar användarnamn och lösenord till filen för nästkommande inloggning! 
Om knappen och/eller elementen saknar attributet ID kan alltid attributet name 
användas. Då skulle koden se ut såhär: 
if (e.type == "click" && e.srcElement.getAttribute("name", 0) == 
"button") 
{ 
sitename = "ny-webbplats"; 
IHTMLElement u = document.getElementsByName("u").item(0) as IHTMLElement;
IHTMLElement p = document.getElementsByName("p").item(0) as IHTMLElement;
setUsername(username.getAttribute("value"), sitename); 
setPassword(password.getAttribute("value"), sitename); 
} 
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5) Implementera automatisk inloggning 
På inloggningssidan finns oftast två fält, användarnamn och lösenord, samt en 
knapp. Hämta ID/namn på dessa element från sidans källkod. I det här exemplet 
heter fälten ”user” respektive ”pass” och knappen ”button”. Ändra value-attributet 
för fälten genom att läsa från filen och klicka på knappen. 
if (usernameCheck) 
{ 
IHTMLInputElement u = document.getElementById("user") as 
IHTMLInputElement; 
IHTMLInputElement p = document.getElementById("pass") as 
IHTMLInputElement; 
IHTMLElement button = document.getElementById("button"); 
u.value = getUsername(sitename); 
p.value = getPassword(sitename); 
button.click(); 
} 
Gick proceduren bra blev användaren inloggad och lämnar inloggningssidan! Om 
procedu-ren misslyckats måste felhantering implementeras, enligt punkt 6. 
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6) Felhantering för automatisk inloggning 
Om proceduren inte gick bra var antingen användarnamnet eller lösenordet från 
filen fel-aktigt och användaren kommer tillbaka till inloggningssidan. 
a) Hur vet vi att inloggningen misslyckades? 
Problemet är att avgöra hur sidan, som förkunnar att inloggningen misslyckats, 
skiljer sig från den vanliga inloggningssidan. Ofta brukar det finnas ett element 
som förklarar vad som hänt. Till exempel: 
På Palasso kommer ett så kallat ”tag”-element upp när inloggningen misslyckades. 
På andra sidor kan det vara ”p”-element, ”div”-element eller något annat. Andra 
saker som skiljer sidorna kan vara huruvida en cookie blivit satt eller om URL-
adressen förändrats. 
Det sistnämnda är det enklaste fallet. Då lägger man bara till sidan som vanligt 
if (url.Contains("https://www.ny-webbplats.se/fel-inloggning")) { 
//Kod för att byta uppgifter till fil 
} 
Finns istället ett nytt element på sidan skapar man en ny koll. 
if (usernameCheck) 
{ 
IHTMLElement errorElement = document.getElementById("error"); 
IHTMLInputElement u = document.getElementById("user") as 
IHTMLInputElement; 
IHTMLInputElement p = document.getElementById("pass") as 
IHTMLInputElement; 
IHTMLElement button = document.getElementById("button"); 
u.value = getUsername(sitename); 
p.value = getPassword(sitename); 
if (errorElement == null) 
{ 
button.click(); 
} 
else 
{ 
//Kod för att byta uppgifter till fil 
} 
}  
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Och såhär kan man kolla om en cookie är satt: 
if (usernameCheck) 

{ 

string cookie = document.cookie; 
if (cookie != null && cookie != "") 
{ 
//Användaren är inloggad = gör ingenting 
} 
else 
{ 
//Användaren är inte inloggad = byt uppgifter till fil 
} 
} 
b) Byta användaruppgifter i lösenordsfil 
För att byta uppgifter i fil används en dialogruta som kommer upp när 
inloggningen gått snett. Dialogrutan hämtar det gamla användarnamnet och det 
gamla lösenordet från filen och låter användaren mata in nya uppgifter. 
else { 
//Kod för att byta uppgifter till fil 
string value = getUsername(sitename); 
string value2 = getPassword(sitename); 
DialogResult res = InputBox("Användaruppgifter", ref value, ref value2); 
if (res == DialogResult.OK) 
{ 
setUsername(value, sitename); 
setPassword(value2, sitename); 
setDateTime(sitename); 
u.value = value; 
p.value = value2; 
button.click(); 
} 
} 
När knappen klickas görs ett nytt inloggningsförsök enligt punkt 5!
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7) Implementera automatisk uppdatering av lösenord. 
a) Kolla datumet i lösenordsfilen 
I lösenordsfilen finns ett datumelement som anger när lösenordet senast byttes. 
Med föl-jande koll kan man se om det är dags att göra det på nytt. Variabeln 
expirationTime kan bytas ut om så skulle önskas. Placera kollen på lämpligt ställe. 
if (usernameCheck) 
{ 
DateTime currentDateTime = DateTime.Now; 
DateTime dateTimeFromFile = getDateTime(sitename); 
if (currentDateTime.Date > dateTimeFromFile.Date.AddDays(expirationTime)) 
{ 
//Uppdatera lösenordet… 
} 
} 
b) Påminnelse istället för byte 
För vissa webbplatser är automatisk uppdatering av lösenord inte möjlig. 
Exempelvis bero-ende på att sidan öppnar en Javaapplikation i vilken 
lösenordsbytet görs. Isåfall måste an-vändaren byta lösenordet manuellt. Då kan 
programmet exempelvis påminna användaren om att det är dags att byta och ge en 
ledtråd om det gamla lösenordet. 
if (currentDateTime.Date > dateTimeFromFile.Date.AddDays(expirationTime))
{ 
DialogResult okOrCancel = MessageBox.Show("Vill du visa en ledtråd till 
ditt 
nuvarande lösenord?", expirationTime + " dagar sedan ni bytte lösenord", 
MessageBoxButtons.OKCancel); 
if (okOrCancel == DialogResult.OK) 
{ 
MessageBox.Show(getPassword(sitename).Substring(0, 3), "Lösenordets tre 
första 
tecknen"); 
} 
} 
c) Automatisk uppdatering: Starta ny process 
För webbplatser där automatisk uppdatering av lösenord är möjlig krävs att man 
startar en ny Internet Explorer-process som körs i bakgrunden. Denna process 
startar en ny instans av programmet. 
if (currentDateTime.Date > dateTimeFromFile.Date.AddDays(expirationTime))
{ 
Process.Start("iexplore.exe", "https://www.ny-webbplats.se/byt-
losenord"); 
} 
Vad som händer är att processen startas och går till den angivna adressen. Då kan 
man lägga in en vanlig OnDocumentComplete-koll. 
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d) Automatisk uppdatering: Byte i bakgrunden 
På sidan krävs att man kollar källkoden och namnen på fälten och knapparna i 
vanlig ord-ning. Programmet hämtar det gamla lösenordet från filen och genererar 
ett nytt 8 tecken långt alfanumeriskt lösenord och matar in det på sidan. Sedan 
uppdateras filen och proces-sen avslutas. 
if (url.Contains("https://www.ny-webbplats.se/byt-losenord")) 
{ 
webBrowser.Visible = false; 
generatedPassword = generatePassword(); 
IHTMLElement oldPasswd = document.getElementsById("old") as IHTMLElement;
oldPasswd.setAttribute("value", getPassword(sitename)); 
IHTMLElement newPasswd = document.getElementsByName("new") as 
IHTMLElement; 
newPasswd.setAttribute("value", generatedPassword); 
IHTMLElement confirm = document.getElementsByName("confirm") as 
IHTMLElement; 
confirm.setAttribute("value", generatedPassword); 
IHTMLElement button = document.getElementsById("button") as IHTMLElement;
setDateTime(sitename); 
setPassword(generatedPassword, sitename); 
button.click(); 
InternetExplorer ie = pDisp as InternetExplorer; 
ie.Quit(); 
} 
e) Felhantering 1: Det nya lösenordet accepteras inte 
Det gäller att se upp för vilken lösenordspolicy som gäller för sidan. Accepterar 
inte sidan det nya lösenordet, blir ju filen ändrad oavsett. Lösningen är att antingen 
ändra i funktion-en generatePassword, eller skapa en ny funktion skräddarsydd för 
den nya sidan, eller ge-nom att uppmärksamma saker som händer på sidan. Det 
sistnämnda skulle kunna vara att ett nytt element ploppar upp som säger att bytet 
gick fel. Till exempel såhär: 
IHTMLElement error = document.getElementsById("error"); 
if (!error.innerText.Contains("fel")) 
{ 
setDateTime(sitename); 
setPassword(generatedPassword, sitename); 
InternetExplorer ie = pDisp as InternetExplorer; 
ie.Quit(); 
} 
else 
{ 
InternetExplorer ie = pDisp as InternetExplorer; 
ie.Quit(); 
} 
f) Felhantering 2: Användaren försöker byta lösenordet manuellt 
Eftersom vi beskriver vad webbläsaren ska göra när URL:en är https://www.ny-
webbplats.se/byt-losenord uppstår ett nytt problem. Vad händer om användaren 
byter lö-senordet manuellt? Egentligen inget speciellt. Antingen kan man 
implementera en lyssnare på sidan och överföra uppgifterna till filen. Eller så kan 
man göra ingenting och låta pro-grammet försöka logga in användaren nästa gång, 
utan att lyckas, vilket aktiverar den van-liga dialogrutan för att byta uppgifterna i 
filen. 
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Men vad händer egentligen om användaren råkar gå in på sidan manuellt? Då 
skulle pro-grammet utföra bytet och stänga ner webbläsaren automatiskt. Alltså kan
det vara en idé att ha ytterligare ett test. 
Testet går ut på att använda en boolsk variabel och en ”dummy”-sida. Den boolska 
varia-beln initieras alltid till falsk när programmet startar. 
public static bool timeToChangePassword = false; 
Såhär startas processen som går till dummy-sidan: 
if (timeToChangePassword == false) 
{ 
DateTime dateFromFile = getDateTime(sitename); 
DateTime currentDate = DateTime.Now; 
if (currentDate.Date > dateFromFile.Date.AddDays(expirationTime)) 
{ 
setDateTime(sitename); 
Process.Start("iexplore.exe", "http://dummy-sida-for-ny-webbplats.se"); 
} 
} 
Dummy-sidan sätter variabeln till sann och kör processen i bakgrunden. 
if (url.Contains("http://dummy-sida-for-ny-webbplats.se ")) 
{ 
webBrowser.Visible = false; 
timeToChangePassword = true; 
webBrowser.Navigate("https://www.ny-webbplats.se/byt-losenord"); 
} 
På den riktiga bytessidan kan man nu lägga till följande koll: 
if (url.Contains("https://www.ny-webbplats.se/byt-losenord")) 
{ 
if (timeToChangePassword == true) { 
//Utför bytet… 
} 
} 
På så vis har man alltså isolerat den automatiska bakgrundsprocessen från 
processen som användaren kör! Förhoppningsvis navigerar aldrig användaren till 
http://dummy-sida-for-ny-webbplats.se av misstag! 
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g) Ett komplett exempel: Lösenordsbyte 
if (url.Contains("https://www.ny-webbplats.se/")) { 
sitename = "ny-webbplats"; 
//Kod för inloggning och annat… 
if (timeToChangePassword == false) 
{ 
DateTime dateFromFile = getDateTime(sitename); 
DateTime currentDate = DateTime.Now; 
if (currentDate.Date > dateFromFile.Date.AddDays(expirationTime)) 
{ 
setDateTime(sitename); 
Process.Start("iexplore.exe", "http://dummy-sida-for-ny-webbplats.se"); 
} 
} 
} 
if (url.Contains("http://dummy-sida-for-ny-webbplats.se ")) 
{ 
webBrowser.Visible = false; 
timeToChangePassword = true; 
webBrowser.Navigate("https://www.ny-webbplats.se/byt-losenord"); 
} 
if (url.Contains("https://www.ny-webbplats.se/byt-losenord")) 
{ 
if (timeToChangePassword == true) { 
webBrowser.Visible = false; 
generatedPassword = generatePassword(); 
IHTMLElement oldPasswd = document.getElementsById("old") as IHTMLElement;
oldPasswd.setAttribute("value", getPassword(sitename)); 
IHTMLElement newPasswd = document.getElementsByName("new") as 
IHTMLElement; 
newPasswd.setAttribute("value", generatedPassword); 
IHTMLElement confirmPasswd = document.getElementsByName("confirm"); 
confirmPasswd.setAttribute("value", generatedPassword); 
IHTMLElement button = document.getElementsById("button") as IHTMLElement;
button.click(); 
IHTMLElement error = document.getElementsById("error"); 
if (!error.innerText.Contains("fel")) 
{ 
setDateTime(sitename); 
setPassword(generatedPassword, sitename); 
InternetExplorer ie = pDisp as InternetExplorer; 
ie.Quit(); 
} 
else 
{ 
InternetExplorer ie = pDisp as InternetExplorer; 
ie.Quit(); 
} 
} 
} 
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8) Ett komplett exempel: Webbplatsen ”ny-webbplats” 
läggs till 
//Lägg till bland globala variabler 
string[] sitenames = new string[] { "palasso", "wera", "procompetence", 
“ny-webbplats” }; 
-------------------------------------------------------------------------
----------- 
//Lägg till under OnDocumentComplete 
if (url.Contains("https://www.ny-webbplats.se/")) { 
sitename = "ny-webbplats"; 
IHTMLInputElement e = document.getElementById("element") as 
IHTMLInputElement; 
if (e != null) { 
bool usernameCheck = checkUsername(sitename); 
if (usernameCheck) 
{ 
DateTime currentDateTime = DateTime.Now; 
DateTime dateTimeFromFile = getDateTime(sitename); 
if (currentDateTime.Date > dateTimeFromFile.Date.AddDays(expirationTime))
{ 
setDateTime(sitename); 
Process.Start("iexplore.exe", "http://dummy-sida-for-ny-webbplats.se"); 
} 
IHTMLElement errorElement = document.getElementById("error"); 
IHTMLInputElement u = document.getElementById("user") as 
IHTMLInputElement; 
IHTMLInputElement p = document.getElementById("pass") as 
IHTMLInputElement; 
IHTMLElement button = document.getElementById("button"); 
u.value = getUsername(sitename); 
p.value = getPassword(sitename); 
if (errorElement == null) 
{ 
button.click(); 
} 
else 
{ 
string value = getUsername(sitename); 
string value2 = getPassword(sitename); 
DialogResult res = InputBox("Användaruppgifter", ref value, ref value2); 
if (res == DialogResult.OK) 
{ 
setUsername(value, sitename); 
setPassword(value2, sitename); 
setDateTime(sitename); 
u.value = value; 
p.value = value2; 
button.click(); 
} 
} 
} 
else { 
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OnSubmitClickHandler firstTimePassword = new 
OnSubmitClickHandler(document); 
firstTimePassword.Handler += new DHTMLEvent(this.BrowserEventHandler); 
webBrowser.Document.onclick = firstTimePassword; 
} 
} 
} 
//Lägg till under OnDocumentComplete 
if (url.Contains("http://dummy-sida-for-ny-webbplats.se ")) 
{ 
webBrowser.Visible = false; 
timeToChangePassword = true; 
webBrowser.Navigate("https://www.ny-webbplats.se/byt-losenord"); 
} 
//Lägg till under BrowserEventHandler 
if (url.Contains("https://www.ny-webbplats.se/byt-losenord")) 
{ 
if (timeToChangePassword == true) { 
webBrowser.Visible = false; 
generatedPassword = generatePassword(); 
IHTMLElement oldPasswd = document.getElementsById("old") as IHTMLElement;
oldPasswd.setAttribute("value", getPassword(sitename)); 
IHTMLElement newPasswd = document.getElementsByName("new") as 
IHTMLElement; 
newPasswd.setAttribute("value", generatedPassword); 
IHTMLElement confirmPasswd = document.getElementsByName("confirm"); 
confirmPasswd.setAttribute("value", generatedPassword); 
IHTMLElement button = document.getElementsById("button") as IHTMLElement;
button.click(); 
IHTMLElement error = document.getElementsById("error"); 
if (!error.innerText.Contains("fel")) 
{ 
setDateTime(sitename); 
setPassword(generatedPassword, sitename); 
InternetExplorer ie = pDisp as InternetExplorer; 
ie.Quit(); 
} 
else 
{ 
InternetExplorer ie = pDisp as InternetExplorer; 
ie.Quit(); 
} 
} 
} 
------------------------------------------------------------------------------------

--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
- 

//Lägg till under BrowserEventHandler 
if (e.type == "click" && e.srcElement.id == "b") 
{ 
sitename = "ny-webbplats"; 
IHTMLInputElement u = document.getElementById("user") as 
IHTMLInputElement; 
IHTMLInputElement p = document.getElementById("pass") as 
IHTMLInputElement; 
setUsername(u.value, sitename); 
setPassword(p.value, sitename); 
} 
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	Sammanfattning
	Projektets målsättning var att skapa ett tillägg till Internet Explorer för Statens Tjänstepensionsverk (SPV) som gav personalen upplevelsen av Single sign-on (SSO) mot externa leverantörer. Tillägget skulle hantera och uppdatera deras lösenord på ett säkert sätt. Undersökningen specialiserade sig mot leverantörerna Palasso, ProCompetence och Wera. Tillägget skapades som ett Browser Helper Object (BHO) med C# i .NET. Lösningen implementerades som ett COM-objekt i en DLL-fil som kördes sida-vid-sida (in-process) med webbläsaren. Programmet använde en lokalt sparad XML-fil som innehöll webbadresser, användarnamn och krypterade lösenord till leverantörerna. När användaren kommit till en inloggningssida hämtade programmet HTML-elementen på sidan och fyllde i dem med data från filen och loggade in användaren. Kryptering och avkryptering löstes med en symmetrisk nyckel som fanns sparad i programmet. I XML-filen fanns också ett datum för senaste gången lösenordet uppdaterades. Hade en månad passerat gav programmet användaren antingen en indikation om att lösenordet behövde bytas, eller uppdaterade det automatiskt med ett genererat lösenord, beroende på leverantör. Slutsatsen var att det egna programmet fungerade men att det fanns förbättringar att göra gällande att lägga till nya webbplatser till systemet. I projektet ingick också att analysera alternativa möjligheter att lösa problemet med hjälp av JavaScript, Add-In Express eller via en portalsida. Slutsatsen var att inget av dessa var ett lika kraftfullt verktyg som ett BHO.
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