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Abstrakt

Tato práce představuje současné techniky fingerprintingu webového prohlí-
žeče. Pro vybrané techniky navrhuje možné způsoby obrany. Práce dále před-
stavuje proxy software Privoxy, do kterého implementuje zvolené obrany a
testováním ověřuje jejich vliv na anonymitu a výkon webového prohlížeče.

Klíčová slova otisk, webový prohlížeč, soukromí, sledování uživatelů, Pri-
voxy

Abstract

This thesis presents current methods of browser fingerprinting. It proposes
possible ways to protect against selected methods. The thesis then introduces
proxy software Privoxy, in which it implements the chosen protection methods
and verifies the influence of the solution on the web browser’s anonymity and
performance.

Keywords fingerprint, web browser, privacy, user tracking, Privoxy
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Úvod

Tak, jako je člověk v reálném světě identifikován svým jedinečným otiskem
prstu, může být rozpoznatelný také ve virtuálním světě internetu. K identi-
fikaci a sledování uživatele na internetu lze použít například techniku otisku
webového prohlížeče, zvanou browser fingerprinting, na kterou je tato práce
zaměřena.

Tato technika využívá k sestavení unikátního otisku informace, které bez
vědomí uživatele poskytuje prohlížeč o sobě a o prostředí, ve kterém běží.
Díky rozšiřování funkcionality prohlížečů a rozvoji technologií webových strá-
nek (například zavedení standardu HTML5 [1]) sice dochází ke zvýšení uživa-
telského komfortu, zároveň se ale rozšiřuje množina potenciálně zneužitelných
informací. Mezi takové informace patří například IP adresa, verze operačního
systému, jazykové nastavení, časová zóna, seznam zásuvných modulů prohlí-
žeče, seznam písem, rozlišení obrazovky, atd. Konkrétní způsoby získání těchto
a dalších informací jsou popsány v kapitole Analýza.

Výsledný otisk si lze představit například jako výstup z jednosměrné ha-
shovací funkce, pomocí které jsou získané informace převedeny na identifi-
kátor, který může být pro daný prohlížeč a jeho prostředí jedinečný. Tento
identifikátor je uložen na vzdáleném serveru a při další návštěvě je porovnán
s nově přijatým identifikátorem od uživatele. V případě shody dojde k potvr-
zení identity. Účinnost fingerprintingu je podpořena faktem, že identifikátor
není uložen lokálně v úložišti uživatele, nýbrž je při každém požadavku znovu
generován, a tak není možné jej jednoduše smazat či upravit.

Zejména v minulosti byly k identifikaci a sledování uživatelů využívány
HTTP Cookies, jejichž primárním cílem je udržovat stav uživatele v jinak bez-
stavovém protokolu HTTP. Představeny byly v RFC 2109, vydaném v roce
1997 [2]. Jedná se o malé soubory, uložené v definovaném úložišti prohlížeče,
obsahující stavový identifikátor. Díky způsobu uložení jsou standardní coo-
kies snadno dohledatelné a odstranitelné, ať už ručně nebo s pomocí do-
plňků do prohlížeče. Většina moderních prohlížečů navíc umožňuje použít
tzv. „Anonymní režim“, ve kterém není ukládána historie ani hodnoty za-

1



Úvod

dávané do formulářů, a po ukončení prohlížení dojde ke smazání cookies a
dalších dat spojených s navštívenými stránkami.

Cookies jsou v současnosti dobře známé také díky regulacím Evropské
unie. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. čer-
vence 2002 [3] nařizuje provozovatelům webových služeb informovat uživatele
o využívání cookies s výjimkou vybraných případů běžného užití. Výjimka se
týká například cookies určených pro udržení relace uživatele (session-id) nebo
pro vyvažování zátěže [4].

Z důvodu snadného zničení a regulací cookies bylo nutné nalézt jiné řešení,
které by na straně klienta umožňovalo uložit jeho identifikátor mimo úložiště
cookies prohlížeče. Souhrnně jsou tyto techniky nazývány „Supercookies“, pří-
padně „Evercookie“, a lze je použít například jako doplněk k fingerprintingu
nebo jako zálohu standardní cookie (v případě smazání cookie dojde k je-
jímu obnovení ze supercookie). K uložení identifikátoru mohou být zneužity
specifické funkce HTTP protokolu (hlavičky ETag, Strict-Transport-Security,
Public-Key-Pins), lokální úložiště Adobe Flash (Local Shared Objects) nebo
například úložiště HTML5 Web Storage [5].

Velmi podrobně se problematice sledování uživatelů na internetu včetně
popisu v minulosti i současnosti používaných metod věnuje Ing. Adam Prášil
ve své diplomové práci [5].

Tato práce je zaměřena na analýzu současných technik fingerprintingu, ná-
vrh možných metod obrany proti vybraným technikám a jejich implementaci
do programu Privoxy – volně dostupné aplikace, která si klade za cíl posky-
tovat uživatelům více soukromí a méně nevyžádaného obsahu díky schopnosti
filtrovat nebo zcela blokovat obsah stránek [6]. Podrobněji je aplikace předsta-
vena v závěru následující kapitoly. Dosažení stoprocentní anonymity však není
vzhledem k neustálému rozvoji sledovacích technik a celkové časové náročnosti
implementace prakticky možné, a není to ani cílem této práce.

Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola je věnována motivaci
společností ke sledování uživatelů a popisu nástrojů, kterými mohou uživa-
telé filtrovat a modifikovat obsah stránek. Ve druhé kapitole jsou analyzovány
používané metody fingerprintingu a nastíněny možné způsoby obrany proti
nim. Třetí kapitola je zaměřena na návrh obran proti vybraným metodám
fingerprintingu a způsob jejich implementace do Privoxy. Poslední kapitola
je věnována implementaci zvolených obran do Privoxy a testování vlivu na
anonymitu a výkon prohlížeče.
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Kapitola 1
Současný stav

Dle dostupných statistik [7] bylo v polovině letošního roku připojeno k inter-
netu téměř 3,9 miliardy uživatelů, tedy již více než polovina světové populace.
Mezi roky 2000 a 2017 se tato hodnota zvýšila téměř o tisíc procent. Stále také
roste počet uživatelů, kteří se k internetu připojují ze svých mobilních zařízení,
například chytrých telefonů nebo tabletů [8]. Zejména díky nástupu vysoko-
rychlostního mobilního internetu čtvrté generace (LTE), rozšiřování veřejných
bezdrátových přístupových bodů (Wi-Fi hotspotů) a celkovému rozvoji mobil-
ních technologií došlo nyní k situaci, kdy více než padesát procent webového
provozu pochází z mobilních zařízení [9].

Účinnost některých fingerprinting1 technik je v případě mobilních prohlí-
žečů nižší, případně je vůbec není možné použít. Například Adobe Flash není
podporován v mobilním operačním systému iOS [10] a od verze 4.1 Jelly Bean
ani v systému Android [11] (nicméně existují způsoby, jak jej doinstalovat
[12]), není tedy prakticky možné zneužít slabiny této technologie. Dále běžně
používané mobilní prohlížeče nepodporují instalaci zásuvných modulů, nelze
tak k identifikaci využít seznam těchto modulů. Mobilní zařízení s danou verzí
operačního systému nebo jeho nadstavby obvykle mají stejnou nebo velice po-
dobnou sadu nainstalovaných písem, neboť není zvykem uživatelů ani aplikací
instalovat do systému nová písma. Často používaná technika identifikace na
základě seznamu nainstalovaných písem tak není u mobilních zařízení příliš
účinná.

Navzdory zmíněným nevýhodám jsou tato zařízení zajímavým cílem sle-
dování, neboť je má uživatel obvykle téměř neustále po ruce a při „vhodném“
(ať už záměrném či nevědomém) nastavení oprávnění mohou poskytovat in-
ternetovým službám přesnou polohu uživatele, což je velmi přínosné pro pro-
vozovatele internetových marketingových služeb, kteří tak mohou uživateli
poskytovat co nejrelevantnější reklamu na základě jeho polohy. Zobrazování

1Metoda identifikace uživatele na základě vlastností používaného webového prohlížeče a
prostředí, ve kterém běží. Ze získaných informací je sestaven otisk prohlížeče.
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1. Současný stav

reklam navíc není omezeno pouze na webové stránky, ale je rozšířeno i do
všech mobilních aplikací, které tyto reklamy podporují.

Dle předpovědi společnosti Cisco [13] bude v roce 2020 každý uživatel
vlastnit průměrně 3,4 zařízení připojených k internetu (v dnešní době je již
poměrně běžné současné využití stolního počítače/notebooku, mobilního tele-
fonu a tabletu). Sběr a následné propojení informací z těchto zařízení umožňuje
o jejich uživateli vytvořit poměrně bohatý profil chování na internetu.

1.1 Důvody ke sledování uživatelů

Z analýz nejpopulárnějších internetových stránek vyplývá, že drtivá většina
z nich využívá nějakou formu sledování uživatelů [14]. Ve většině případů se
jedná o skripty třetích stran [15], provozovatel tak vůbec nemusí o zavedeném
sledování vědět.

V následujících sekcích jsou popsány některé možné důvody ke sledování
uživatelských aktivit na internetu.

1.1.1 Reklama na míru

Sociální sítě, vyhledávače, zpravodajské a zábavní weby, internetové obchody,
mobilní aplikace a další služby, které jsou jejich uživatelům poskytovány bez-
platně, vyžadují alternativní zdroj příjmů k udržení jejich provozu. Takovým
zdrojem se často stávají marketingové společnosti, které platí za umístění a
zobrazování své reklamy na webových stránkách provozovatelů zmíněných slu-
žeb.

Aby byla reklama účinná, je nutné, aby pro uživatele byla co nejrelevant-
nější [16]. Toho není možné dosáhnout bez znalosti preferencí uživatele, a
právě proto je nutné jeho aktivity monitorovat. Velké marketingové společ-
nosti mají díky širokému poli působnosti a zavedeným sledovacím metodám
obvykle k dispozici dostatečné množství dat k poskytování takové reklamy.
Například pět domén třetích stran, jejichž obsah je nejčastěji součástí webo-
vých stránek, je vlastněno společností Google [15].

V praxi dochází například k situaci, kdy si uživatel prohlédne v interneto-
vém obchodě nějaké zboží a vzápětí se mu na libovolných stránkách a v mo-
bilních aplikacích podporujících reklamu objeví nabídka k nákupu tohoto či
dalšího souvisejícího zboží.

Uživatelé mají v některých případech možnost konkrétní reklamu označit
jako nežádoucí či nerelevantní (například uvést, že o daný produkt již nemají
zájem nebo už jej zakoupili), čímž však mohou nechtěně pomoci zpřesnit svůj
profil chování. Někteří provozovatelé reklamy umožňují uživatelům zobrazo-
vání těchto „reklam na míru“ zakázat, sledování aktivit však může i nadále
pokračovat.
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1.1. Důvody ke sledování uživatelů

1.1.2 Analýza chování uživatelů

Kromě využití pro cílenou reklamu lze ze získaných dat zjistit například ak-
tuální trendy v chování uživatelů na internetu. Díky znalosti těchto trendů
mohou provozovatelé neustále přizpůsobovat a vylepšovat své webové služby
a obsah tak, aby udrželi nebo zvýšili návštěvnost uživatelů a tím pádem i pří-
jmy. Tato nasbíraná data tedy mají vysokou hodnotu a je velmi výhodné s nimi
obchodovat.

Jako příklad lze uvést platformu pro přehrávání internetových videí, která
přihlášeným i anonymním uživatelům nabízí na úvodní stránce prioritně od-
kazy na videa s vysokou sledovaností v regionu nebo po celém světě a dále
videa, která byla na základě předchozí uživatelovy návštěvy vyhodnocena jako
zajímavá. Podobně pracují i některé sociální sítě, které prioritně uživatelům
zobrazují příspěvky a témata, kterým věnuje pozornost velké množství ostat-
ních uživatelů [17].

Analýza a včasné nahlášení podezřelého chování autoritám sice teoreticky
může pomoci v boji proti zločinům páchaným na internetu (kyberkriminalitě),
na druhou stranu jde o výrazný útok na soukromí jednotlivců.

1.1.3 Ochrana proti zneužití účtů a podvodům

Jedním z případů konstruktivního využití identifikace uživatelů, zejména po-
mocí fingerprintingu, je ochrana uživatelských účtů proti odcizení a zneužití,
a také obrana proti platebním podvodům.

Otisk prohlížeče nebo cookie může během přihlašování uživatele sloužit
jako doplněk či méně spolehlivá náhrada vícefaktorové autentizace2. V pří-
padě rozporu s již uloženým identifikátorem je na provozovateli služby, aby
vyhodnotil míru ohrožení účtu a daného uživatele na tuto skutečnost upozor-
nil, případně mu okamžitě zablokoval účet.

Vyhodnocení situace obvykle závisí na druhu poskytované služby a také
na parametrech, které se neshodují. K nerozeznání zařízení může teoreticky
stačit prosté smazání úložiště cookies či instalace nového prohlížeče nebo ope-
račního systému. Například v případě sociálních sítí, e-mailových schránek a
podobných služeb lze předpokládat, že uživatelé budou své účty používat na
více zařízeních, příležitostně i na jiných než jimi vlastněných. Jistě má smysl
uživatele upozornit na nové zařízení, rozhodnutí, zda je vše v pořádku, je však
obvykle ponecháno na něm.

Závažný problém může nastat, pokud služba pracuje s finančními pro-
středky (například internetové bankovnictví). Za účelem ochrany uživatel-
ských účtů a obrany proti internetovým podvodům využívají společnosti jako
ThreatMetrix [18] pro identifikaci zařízení fingerprinting [19]. Pokud je ná-

2Ověření pomocí alespoň dvou z následujících kategorií (zjednodušeně): něco, co znám
(heslo), něco, co vlastním (fyzický elektronický či USB klíč, mobilní zařízení) a něco, co jsem
(biometrická data – otisk prstu).
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sledné uživatelovo chování vyhodnoceno jako pokus o podvod, může být takové
zařízení trvale zablokováno pro jakékoliv další transakce [20].

1.2 Obranné nástroje

Za posledních několik let bylo díky zvýšené pozornosti otázce soukromí na
internetu vyvinuto množství nástrojů, které si kladou za cíl ochránit uživatele
před sledováním. V následujícím textu jsou popsány některé kategorie těchto
nástrojů. V závěru této sekce je představena aplikace Privoxy.

1.2.1 Prohlížeče a jejich modifikace

Základní obranu proti sledování nabízejí všechny moderní prohlížeče v po-
době možnosti aktivovat odesílání hlavičky Do Not Track (DNT). Nastavením
hlavičky na hodnotu „1“ dává uživatel najevo, že si nepřeje být sledován, hod-
nota „0“ značí souhlas se sledováním a neodeslání hlavičky nebo nastavení na
hodnotu „null“ znamená, že uživatel nevyjádřil svou preferenci [21]. Potíž je
však v samotné definici hlavičky – jedná se o „preferenci“, webová stránka se
tedy může rozhodnout přání uživatele ignorovat a nadále ho sledovat, což při
použití jiné metody než pomocí cookies není jednoduché odhalit.

Další prvek, který se stal běžnou součástí prohlížečů, je tzv. anonymní
režim. Jak bylo nicméně zmíněno již v úvodu, tento režim poskytuje obranu
pouze proti sledování klasickými cookies.

Metoda střídání více prohlížečů v minulosti efektivně řešila problém finger-
printingu. V následující kapitole jsou však popsány metody, pomocí kterých
lze tento způsob obrany překonat.

K dipozici je řada projektů, jejichž autoři využívají existující prohlížeče
(jejich jádra) a implementují do nich změny přinášející zvýšení soukromí. Níže
jsou uvedeny příklady s ukázkou rozdílného způsobu implementace.

1.2.1.1 Tor Browser

Asi nejznámější projekt zabývající se soukromím uživatelů na internetu je
Tor [22]. Projekt využívá k přenosu dat anonymní distribuovanou síť uzlů tvo-
řenou zařízeními uživatelů (přestože název projektu již není zkratkou, původně
vznikl z anglického The Onion Router, tedy „cibulový směrovač“). Z hlediska
této práce je zajímavý prohlížeč Tor Browser, který je součástí projektu. Jedná
se o modifikovanou verzi prohlížeče Mozilla Firefox obsahující vybrané anony-
mizační doplňky [23].

Prohlížeč je upraven tak, aby o sobě a svém prostředí poskytoval jednotné
informace, tedy aby výsledný otisk nebyl unikátní a uživatelé tak byli „ukryti
v davu“ [24]. Je však nutné dodržet určité podmínky, například neinstalovat
dodatečné doplňky.
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1.2.1.2 FPRandom

Autoři projektu FPRandom [25] zvolili opačný přístup – namísto snahy o uni-
fikaci zavedli do vybraných prvků prohlížeče náhodné odchylky, díky čemuž
se výsledné otisky pokaždé liší. Stejně jako v případě Tor Browseru se jedná
o modifikovanou verzi prohlížeče Mozilla Firefox. Úprava chování je zamě-
řena proti deterministické implementaci některých vlastností prohlížeče a vy-
braným novým metodám fingerprintingu, které využívají vykreslování grafiky
nebo zvuku. Právě do tohoto procesu je zanesen šum v tak nepatrné míře, aby
uživatel nic nepoznal a přesto byl výsledný otisk pokaždé odlišný.

1.2.2 Doplňky prohlížečů

Uživatelsky přívětivější alternativa k instalaci nového prohlížeče je rozšíření
toho stávajícího pomocí doplňků, které také mohou pomoci zvýšit soukromí.
Populární prohlížeče nabízejí nepřeberné množství doplňků, které umožňují
blokovat sledovací weby, ovlivňovat některé techniky sledování nebo zakazovat
spouštění rizikových skriptů a appletů (implementovaných v jazyce JavaScript,
Java, Flash nebo například Silverlight). Vývoj doplňků je omezen dostupnými
rozhraními pro programování aplikací (API) daného prohlížeče, proto tedy
autoři výše uvedených projektů zasahovali také do kódu samotného prohlížeče.

Příkladem doplňku chránícího proti sledování je Privacy Badger od Electro-
nic Frontier Foundation (EFF) [26]. Doplněk sleduje aktivitu třetích stran při
prohlížení webových stránek a při podezření na sledování tyto třetí strany za-
blokuje. Jeho účinnost postupně roste s počtem navštívených stránek. Další
dostupné doplňky tohoto typu mohou využívat rozšiřitelný předvytvořený se-
znam stránek, které mají být blokovány.

Doplňky, které modifikují některé informace poskytované prohlížečem, mo-
hou při špatné implementaci naopak usnadnit identifikaci uživatele. Například
zjistit přesnou verzi prohlížeče je obvykle možné nejen z hlavičky User-Agent,
ale také ze specifických atributů a metod prohlížeče [27]. Pokud doplněk upra-
vuje pouze zmíněnou hlavičku, může být snadno zjistitelné, že se prohlížeč
snaží skrýt svou pravou identitu.

Zákazem spouštění skriptů a appletů lze minimalizovat množinu zneuži-
telných informací. Samotná informace o tom, že uživatel zakázal spouštění
skriptů, nicméně může být použita k jeho identifikaci. Příliš přísné nasta-
vení pravidel navíc může vést k omezení funkcionality stránek, které využívají
skripty k načítání dynamického obsahu. Takových stránek je v současnosti
přibližně 94,8% [28]. Jedním příkladem takového doplňku je NoScript [29],
který umožňuje blokovat skripty i výše zmíněné applety.

1.2.3 Privoxy

Aplikace Privoxy byla vyvinuta na základě původního programu Internet
Junkbuster od Anonymous Coders a Junkbusters Corporation, který přestal
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být v roce 1998 podporován. Licence této původní aplikace umožňovala ostat-
ním pokračovat ve vývoji, díky čemuž se mohla skupina vývojářů ujmout pů-
vodního kódu, doplnit jej o nové funkce a nakonec vydat aplikaci pod novým
názvem Privoxy (z anglického Privacy Enhancing Proxy, tedy proxy pro zvý-
šení soukromí) [30]. Aplikace je v současnosti nadále rozvíjená a udržovaná,
aktuálně ve verzi 3.0.26.

Jedná se o proxy aplikaci, která poskytuje svým uživatelům více bezpečí,
soukromí a kontroly nad přijímaným a odesílaným obsahem. Uživatelé mají
možnost vytvořit sadu akcí (pravidel), která jsou aplikována při volání defi-
novaných stránek. Tyto akce umožňují například:

• přidat, odebrat nebo upravit zvolenou hlavičku,

• smazat nebo omezit životnost cookies,

• vynutit přesměrování požadavku,

• přerušit animaci GIF obrázků,

• filtrovat nebo zcela blokovat obsah stránek.

Filtrovat příchozí obsah nebo odchozí a příchozí hlavičky je možné pomocí
regulárních výrazů, případně tzv. „externího filtru“. Externí filtr je samo-
statná aplikace (implementovaná v libovolném jazyku), které je na standardní
vstup poskytnut obsah k filtrování a výsledný upravený obsah je pomocí stan-
dardního výstupu předán zpět do Privoxy.

Soubory s akcemi (action files) nebo filtry (filter files) jsou průběžně na-
čítány za běhu programu, jakékoliv změny se tedy projeví okamžitě. Další
výhoda Privoxy vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o proxy službu – nakonfi-
gurované obrany budou fungovat v libovolném prohlížeči za předpokladu, že
je nakonfigurován ke komunikaci skrze Privoxy.

Ze stejného důvodu nicméně nedokáže Privoxy přímo ovlivnit způsob, ja-
kým prohlížeč interně zpracuje odpověď stránky. Jedinou možností je odpověď
patřičně upravit pomocí výše zmíněných metod ještě před předáním do pro-
hlížeče.

JavaScript je interpretovaný jazyk, jehož zdrojový kód je viditelný na
úrovni prohlížeče i proxy. Pro zvýšení ochrany kódu proti odcizení, případně
pro zamaskování jeho skutečné funkcionality, je některými vývojáři využívána
metoda obfuskace (znečitelnění) kódu. K základním opatřením patří minima-
lizace, tedy nahrazení názvů proměnných a funkcí velmi krátkými neurčitými
řetězci nebo odstranění odsazení a odřádkování. Díky těmto úpravám je kód
uživatelsky hůře pochopitelný, schopnost Privoxy filtrovat obsah však není
významně omezena.

Existují však složitější techniky, které již zásadním způsobem mění struk-
turu kódu. Ukázka 1.1 představuje obfuskovanou podobu původně jednodu-
chého kódu, který definuje funkci pro zobrazení personalizovaného pozdravu
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1 var _0x69bc=[’Jiri ’,’Hello\x20 ’];( function(_0x2ae5dc,_0x299e34){var _0x534334=
function(_0x35b6e7){while(--_0x35b6e7){_0x2ae5dc[’push’](_0x2ae5dc[’shift’]());}};
_0x534334(++_0x299e34);}(_0x69bc,0xd7));var _0x470c=function(_0x4eb577,
_0x4d7a2d){_0x4eb577=_0x4eb577-0x0;var _0x37c652=_0x69bc[_0x4eb577];return
_0x37c652;};function greet(_0x49d9db){alert(_0x470c(’0x0’)+_0x49d9db);}greet(
_0x470c(’0x1’));

Listing 1.1: Obfuskovaná verze definice a následného volání funkce greet,
která zobrazuje okno s pozdravem pro uživatele, jehož jméno je zadáno
jako parametr (v ukázce je použit parametr „Jiri“). Kód byl obfuskován
pomocí [32].

na základě zadaného parametru. Funkce je poté zavolána s parametrem „Jiri“.
K obfuskaci je možné využít také funkci eval [31], která slouží ke spuštění
kódu předaného jako parametr ve formě textového řetězce. Smysluplné filtro-
vání takto upraveného obsahu je prakticky nemožné.

Moderní prohlížeče používají pro urychlení načítání stránek vlastní mezi-
paměť (cache), do které jsou ukládány odpovědi na požadavky. Při opakované
návštěvě webové stránky jsou její statické části načítány přímo z této mezi-
paměti. V takovém případě ale nedochází k filtrování obsahu pomocí Privoxy,
tudíž jakékoliv úpravy filtrů nebo akcí, které jsou zavedeny až po první ná-
vštěvě stránky, nemusejí být až do vyčištění mezipaměti prohlížeče účinné.

Další výraznou nevýhodou je absence podpory filtrování zabezpečené ko-
munikace (HTTPS). Tento problém lze momentálně vyřešit instalací doda-
tečné proxy ProxHTTPSProxy [33].

Privoxy v současnosti nedisponuje žádnou specifickou obranou proti fin-
gerprintingu. Cílem této práce je tuto skutečnost změnit.
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Kapitola 2
Analýza

V úvodu práce byly zmíněny tři kategorie technik používaných ke sledování
uživatelů. Cookies a Supercookies jsou stavové techniky, které ke sledování
využívají identifikátor uložený na straně uživatele. Fingerprinting je technika
bezstavová, využívající k vytvoření otisku informace dostupné z prohlížeče.
Tato práce je zaměřena na tuto poslední kategorii. Přehledu napříč všemi uve-
denými kategoriemi je věnována již zmiňovaná diplomová práce Ing. Prášila [5].

Fingerprinting se díky množícím se studiím dostal do povědomí uživatelů,
kteří chtějí chránit své soukromí na internetu. Vývoj nástrojů na blokování
známých technik, ale také rozšiřující se funkcionalita moderních webových
technologií, vedou ke vzniku a využití nových, dosud neprobádaných technik
bezstavového sledování.

V této kapitole jsou nejprve představeny nově objevené, ale také již dobře
známé, zavedené techniky fingerprintingu. Kromě popisu a analýzy závažnosti
jsou u každé techniky diskutována možná protiopatření. Poté jsou shrnuty
obecné přístupy k řešení obrany proti fingerprintingu.

2.1 Fingerprinting techniky

Metody fingerprintingu tvoří důležitou součást sledovacích algoritmů. Dobře
známé a již neúčinné metody jsou upravovány nebo nahrazovány novými.
Každá z metod přispívá určitou měrou k obohacení výsledného otisku. Pro
každý ze zkoumaných parametrů je klíčová jeho míra neurčitosti (entropie).

Entropie H(X) diskrétní náhodné proměnné X s pravděpodobnostní funkcí
p(x), kde x reprezentuje hodnoty proměnné X, je definována jako [34]

H(X) = −
∑
x∈X

p(x) log2 p(x). (2.1)

Výsledná hodnota udává množství zneužitelných informací pocházejících z da-
ného parametru v bitech.
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Z definice vyplývá, že entropie parametru s pevně danou jedinou hodno-
tou je nulová. Například pokud by hlavička DNT byla ve všech prohlížečích
nastavená na jednu konkrétní hodnotu, nebylo by možné na základě znalosti
pouze tohoto parametru blíže identifikovat uživatele.

Nejvyšší entropie je naopak dosaženo v případě, že všechny hodnoty ná-
hodné proměnné mají stejnou pravděpodobnost výskytu. Množství informací
(počet bitů) je závislé na velikosti množiny možných hodnot. Čím vyšší je
entropie parametru, tím vyšší má daný parametr vliv na identifikovatelnost
uživatele.

Pomocí volně dostupných internetových nástrojů Panopticlick [35] a Am
I Unique [36] je možné ověřit unikátnost uživatelova prohlížeče a zjistit jeho
nejvíce identifikující vlastnosti. Pro každý ze zkoumaných parametrů je možné
zjistit četnost výskytu dané hodnoty, Panopticlick navíc pro každý parametr
udává množství identifikující informace v bitech. Při zkoumání unikátnosti
prohlížeče na internetu je nutné brát v potaz, že se konfigurace prohlížeče
návštěvníků těchto služeb bude výrazně lišit od běžných internetových uži-
vatelů, neboť tito návštěvníci již pravděpodobně učinili určitá opatření ke
zvýšení svého soukromí.

Nástroj BrowserSpy.dk [37] poskytuje návštěvníkům ukázku toho, jak velké
množství informací lze získat (a případně zneužít) z prohlížeče při jedné ná-
vštěvě stránky.

Následující text je věnován technikám, které jsou nebo mohou být využí-
vány pro sestavení otisku prohlížeče a identifikaci uživatele.

2.1.1 Pasivní fingerprinting

Metody pasivního fingerprintingu používají k identifikaci pouze takové infor-
mace, které jsou odesílány z prohlížeče jako součást HTTP požadavku. Na
straně uživatele tedy nedochází ke spuštění žádného extrakčního kódu a pou-
žití těchto metod není prakticky možné odhalit.

Využívány jsou zejména HTTP hlavičky, které jsou součástí každého po-
žadavku a jejichž obsah je obvykle neměnný, případně některé parametry
síťové vrstvy [38]. Podle studie (Cross-)Browser Fingerprinting via OS and
Hardware Level Features, která se zabývala fingerprintingem napříč prohlížeči
(cross-browser), je entropie seznamu HTTP hlaviček v rámci jednoho prohlí-
žeče 3,17 bitů [39].

2.1.1.1 Hlavička User-Agent

Bohatým zdrojem informací pro pasivní fingerprinting je hlavička User-Agent.
Hodnota této hlavičky charakterizuje použitý prohlížeč a operační systém.
Webovému serveru umožňuje přizpůsobit odpověď dostupným technologiím
použitého prohlížeče, aby byla požadovaná stránka korektně zobrazena [40].
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Řetězec obvykle obsahuje název a verzi použitého prohlížeče, dále verze
ostatních prohlížečů, se kterými je kompatibilní, a také informaci o použitém
operačním systému. Hodnota může mít například následující tvar (podtržením
je zvýrazněn použitý operační systém a prohlížeč):

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36.

Příliš dlouhý a detailní řetězec může usnadnit identifikaci uživatele, proto
není doporučeno uvádět zbytečně podrobné a nepotřebné údaje [40]. Dle statis-
tických dat z nástroje Panopticlick je entropie této hlavičky 10 bitů [41]. Autoři
novější cross-browser fingerprinting studie uvádějí hodnotu 6,71 bitů [39].

Rozdíl v hodnotách je pravděpodobně dán množstvím dat, která měli
autoři studií k dispozici – zatímco statistiky z Panopticlicku vycházejí ze
409 296 unikátních otisků, autorům druhé studie se podařilo získat pouze
3 615 jedinečných otisků.

2.1.1.2 Hlavičky Accept

RFC 7231 [40] definuje čtyři hlavičky, které slouží k vyjádření preferované
formy a obsahu odpovědi na požadavek odeslaný prohlížečem. Každé z nich
lze přiřadit více hodnot, které navíc mohou být ohodnoceny vahami pro určení
preferovaného pořadí jejich použití, není-li některá z hodnot dostupná.

Hlavička Accept je používána k definici typu médií, které je možné při-
jmout. Typické jsou hodnoty text/html pro webové stránky, případně */*
pro libovolný typ médií.

Ke specifikaci přijatelných znakových sad lze využít Accept-Charset. Tato
hlavička není za běžných okolností používána, protože obvykle není potřebná
ke správnému zobrazení stránky a její přítomnost přispívá k lepší identifikaci
prohlížeče.

Hlavičkou Accept-Encoding je možné definovat podporované kódování od-
povědi. To primárně slouží ke kompresi přenášených dat, čímž dochází ke sní-
žení jejich objemu. Běžně jsou používány hodnoty (kompresní algoritmy) gzip
a deflate.

Jazykové preference prohlížeče (uživatele) jsou definovány pomocí hla-
vičky Accept-Language. Výchozí hodnoty vycházejí z nastavení operačního
systému, nicméně seznam přijímaných jazyků je možné uživatelsky upravit.
Hodnoty hlavičky se tedy mohou v závislosti na konfiguraci výrazně lišit. Ze
všech zatím zmíněných hlaviček má proto právě tato nejvyšší podíl na identi-
fikovatelnosti uživatele.

Dle statistik získaných pomocí nástroje Panopticlick je souhrnná entropie
Accept hlaviček 6,09 bitů [41]. Podle cross-browser fingerprinting studie je
entropie Accept hlavičky rovna hodnotě 1,29 bitu, Accept-Encoding 0,33 bitu
a Accept-Language 4,28 bitům [39].
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2.1.1.3 Hlavička DNT

K identifikaci uživatele může paradoxně přispět také hlavička DNT, pomocí
které může uživatel vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas se sledováním. Tento
příspěvek nicméně není výrazný, maximální3 možná entropie parametru je dle
rovnice 2.1 přibližně 1,58 bitu. Skutečná entropie hlavičky je dle cross-browser
fingerprinting studie rovna 0,47 bitu [39].

2.1.1.4 IP adresa

Kromě hlaviček HTTP protokolu je pro obohacení otisku možné využít také
IP adresu uživatele. Zejména u mobilních zařízení je však tento parametr
velmi nestabilní a nespolehlivý, protože s každou změnou sítě dojde ke změně
IP adresy.

Také u zařízení trvale připojených k jedné síti může docházet k periodic-
kým změnám IP adresy vlivem dynamického přidělování adres poskytovatelem
internetového připojení. Uživatelé ve stejné síti obvykle sdílejí společnou ve-
řejnou IP adresu, takže je od sebe není možné rozlišit bez použití dalších
metod.

Adresy protokolu IPv64 mohou být periodicky obměňovány díky tzv. Pri-
vacy Extensions [42], které do procesu automatického generování IPv6 adresy
zavádějí prvek náhody.

2.1.1.5 Obrana

Účinnost této techniky je omezena velikostí množiny zneužitelných parame-
trů, proto je využívána spíše jako doplněk k ostatním technikám. Přesto je
vhodné minimalizovat únik identifikujících informací při fingerprintingu touto
technikou.

Hodnota hlavičky User-Agent by tedy měla obsahovat pouze minimální
množství informací potřebných ke správnému zobrazení stránky. Některé pro-
hlížeče (například Tor Browser) proto neuvádějí v hlavičce přesnou verzi jejich
sestavení, neboť obvykle není nutná ke správnému fungování stránek. Přiro-
zenou obranou proti identifikaci touto hlavičkou je střídání prohlížečů. Dále
je možné hodnotu hlavičky průběžně (například při každé návštěvě stránky)
měnit a předstírat tak použití jiného prohlížeče nebo systému. Podvrhované
hodnoty musejí odpovídat skutečně existujícím konfiguracím, jinak se identi-
fikace uživatele stane triviální záležitostí. Podvržení hodnoty nicméně může
být odhalitelné pomocí aktivních technik fingerprintingu.

Hlavičky Accept, Accept-Charset a Accept-Encoding jsou generovány
prohlížečem a v případě běžně používaných prohlížečů jejich obvyklé hodnoty
nemají významný vliv na identifikovatelnost uživatele. Při manipulaci s hla-

3Při rovnoměrném rozdělení pravděpodobnosti všech tří hodnot.
4Internet Protocol version 6.
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vičkou User-Agent je však nutné patřičně přizpůsobovat také obsah těchto
hlaviček.

Hlavička Accept-Language naopak může podstatně přispět k identifiko-
vatelnosti. Zatímco na českých webových stránkách lze očekávat češtinu jako
nejpreferovanější jazyk (tedy jako první uvedenou hodnotu v hlavičce), na
mezinárodních stránkách bude tato preference velmi neobvyklá, případně až
unikátní. Například dle statistik nástroje Am I Unique má pouze 0,4% náv-
štěvníků této stránky nastavenou češtinu jako preferovaný jazyk [36]. Logickou
obranou tedy je přizpůsobování hodnoty hlavičky jazyku či umístění navště-
vované stránky, pokud je uživatel danému jazyku schopen porozumět.

Skrýt uživatelovu skutečnou IP adresu je možné pomocí HTTP proxy ser-
veru, který slouží jako prostředník mezi uživatelem a serverem. Na straně ser-
veru je jako zdroj požadavku uvedena IP adresa proxy, uživatelova skutečná
adresa tak zůstává skryta. Použití proxy a skutečnou IP adresu je možné
detekovat aktivním fingerprintingem pomocí dnes již ustupující technologie
Flash [27].

2.1.2 Canvas fingerprinting

Canvas je prvek standardu HTML5 poskytující skriptům prostředky pro vy-
kreslování grafiky na webové stránce [43]. Uplatnění nalezl například v online
kreslicích a matematických nástrojích nebo hrách.

K dispozici jsou dva základní režimy práce s prvkem (context modes): 2d
a webgl. 2D kontext definuje objekty, metody a atributy pro práci v dvouroz-
měrném prostoru [44]. WebGL je knihovna, která umožňuje komplexní práci
s trojrozměrnými objekty [45].

Z důvodu zvýšení výkonu používají moderní prohlížeče pro vykreslování
prvku hardwarovou akceleraci pomocí grafické karty (GPU). Přesná podoba
výstupu tak závisí na výrobci grafické karty, použitých ovladačích a dalších
specifických nastaveních (například vyhlazování písma a podobně).

Obrazová data z vykresleného prvku je možné získat prostřednictvím me-
tod toDataURL pro formát Base64 nebo toBlob pro binární formát dat [43].
2D kontext navíc obsahuje metodu getImageData, pomocí které je možné
získat pole pixelů z definované plochy [44].

Tato fingerprinting technika je efektivní díky nepatrným rozdílům ve vý-
sledném obrázku v závislosti na GPU a dalších parametrech prostředí. Při
vhodné implementaci může být technika použita dokonce pro sledování uživa-
tele napříč prohlížeči [39].

Výraznou výhodou této techniky je její stabilita. Změnu otisku lze před-
pokládat pouze při aktualizaci ovladačů či výměně grafické karty, jinak by se
výstup neměl při opakování požadavku lišit.

S výjimkou některých testovacích nástrojů je canvas, který je použitý za
účelem fingerprintingu, pro uživatele neviditelný. Vykreslení grafiky a odeslání
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(a) Windows 10, Google Chrome 62 (b) Windows 10, Opera 49

(c) Windows 10, Mozilla Firefox 57 (d) Windows 10, Microsoft Edge 14

(e) Linux Mint 17.3 (virtualizovaný),
Mozilla Firefox 54

Obrázek 2.1: Grafický výstup testovacího fingerprinting skriptu z různých pro-
hlížečů na stejném zařízení. Obrázky 2.1a a 2.1b jsou identické. Písmo na
obrázcích 2.1c a 2.1d je oproti prvním dvěma obrázkům nepatrně tučnější,
na obrázku 2.1d je navíc patrný odlišný emotikon. Na obrázku 2.1e je díky
relativní pozici oranžového obdélníku vůči textu patrné použití jiného písma
než v předchozích případech. Emotikon je taktéž odlišný.

výstupu na server (pomocí JavaScriptu a AJAX5 skriptů) se tak děje bez
vědomí uživatele.

2.1.2.1 Fingerprinting ve 2D režimu

Otisk vzniká vykreslením vhodné6 kombinace textu, speciálních znaků a ob-
razců do canvasu a následným převedením vzniklého obrázku na identifikátor
pomocí některé z dříve uvedených metod.

Rozdíly v nastavení prohlížeče, systému, grafických ovladačů a samotné
GPU obvykle způsobí velmi nepatrné odlišnosti ve výsledných obrázcích. Tyto
drobné rozdíly stačí k vytvoření unikátního otisku.

Na obrázku 2.1 je uvedena ukázka rozdílného výstupu skriptu kreslícího do
canvasu na stránce Am I Unique [36] při použití různých prohlížečů na stroji
s neměnnou konfigurací. Výstup z Google Chrome 62 a Opera 49 (obrázky 2.1a
a 2.1b) je identický. V případě prohlížečů Mozilla Firefox 57 (obrázek 2.1c) a
Microsoft Edge 14 (obrázek 2.1d) je písmo vykresleno tučněji než v předchozích
dvou případech, v prohlížeči Edge má navíc emotikon odlišnou podobu. Pro
úplnost je uvedena také ukázka z virtualizovaného systému Linux Mint 17.3
s prohlížečem Mozilla Firefox 54 (obrázek 2.1e), kde je patrné použití jiného
písma a emotikonu.

Podle studie, která zkoumala přítomnost fingerprinting technik na mili-
onu nejpopulárnějších stránek, používá canvas fingerprinting 1,6% z nich [15].

5AJAX umožňuje asynchronně odesílat a přijímat data pomocí JavaScriptu. Díky tomu
je možné například aktualizovat obsah stránky bez nutnosti jejího obnovení [46].

6Tedy tak, aby se maximálně projevily rozdíly při vykreslování.
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Při použití tohoto režimu je entropie dle cross-browser fingerprinting studie
rovna 5,71 bitům [39].

2.1.2.2 Fingerprinting v režimu WebGL

Díky knihovně WebGL je v canvasu možné pracovat s objekty v trojrozměrném
prostoru. K vytvoření otisku v tomto režimu lze kromě samotných obrazových
dat využít další dva parametry z rozšíření WEBGL_debug_renderer_info, kon-
krétně řetězce identifikující výrobce (parametr UNMASKED_VENDOR_WEBGL) a
přesné označení jednotky zajišťující vykreslování (parametr UNMASKED_RENDE-
RER_WEBGL, při aktivní hardwarové akceleraci je součástí řetězce obvykle přesný
název GPU) [47].

Přesné hodnoty těchto parametrů závisí mimo jiné na konfiguraci konkrét-
ního prohlížeče a přístup k nim může být zcela blokován. Na zařízení s inte-
grovanou grafickou kartou Intel HD Graphics 520 byly při výchozím nasta-
vení prohlížečů zaznamenány dvě dvojice hodnot (WebGL vendor + renderer)
– Google Inc. + ANGLE (Intel(R) HD Graphics 520 Direct3D11 vs_5_0
ps_5_0) v případě prohlížečů Chrome 62, Firefox 57 a Opera 49 a Microsoft
+ Intel(R) HD Graphics 520 v případě Microsoft Edge 14 a Internet Ex-
plorer 11.

Z výsledků lze pozorovat, že kromě produktů Microsoftu používají všechny
zkoumané prohlížeče grafickou abstrakční vrstvu ANGLE od společnosti Goo-
gle [48]. Ve všech případech je v druhém parametru přítomné přesné označení
použité grafické karty.

Dle cross-browser fingerprinting studie je entropie 2,22 bitů v případě
parametru UNMASKED_VENDOR_WEBGL a 5,7 bitů v případě UNMASKED_RENDE-
RER_WEBGL [39]. Zejména druhý parametr tedy může výrazně přispět k uni-
kátnosti otisku.

Autorům několikrát zmiňované cross-browser fingerprinting studie [39] se
podařilo vytvořit účinnou techniku pro identifikaci uživatelů napříč prohlížeči.
Ke klasickým technikám fingerprintingu přidali sadu úloh pracujících s WebGL
knihovnou, které mají za cíl odhalit a zneužít drobné rozdíly ve vykreslování
vstupních dat. Tyto úlohy zahrnují například práci s texturami, vyhlazováním
hran (anti-aliasing), světly a stíny, průhledností a podobně. Grafická podoba
testovacích úloh je zachycena na obrázku 2.2.

V rámci fingerprintingu jednoho prohlížeče bylo možné touto technikou
jedinečně identifikovat 99,24% návštěvníků s celkovou entropií 10,95 bitů.
Napříč prohlížeči bylo jedinečně identifikováno 83,24% uživatelů s entropií
7,1 bitů [39].

2.1.2.3 Obrana

Canvas fingerprinting nepochybně patří do kategorie vysoce nebezpečných
technik. Díky závislosti na několika faktorech hardwaru i softwaru často vý-
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Obrázek 2.2: Grafický výstup testovacích skriptů pro fingerprinting pomocí
WebGL, převzato a upraveno z [39].

znamně přispívá k identifikovatelnosti uživatele.
Z předchozího textu je patrné, že použitý prohlížeč může mít vliv na vý-

sledný otisk. Také zde nicméně byla představena studie, podle které je patrné,
že střídání prohlížečů nemusí stačit k ochraně před touto technikou [39].

Pokud zařízení disponuje více grafickými kartami (některé notebooky jsou
vybaveny úspornou integrovanou a výkonnější dedikovanou grafickou kartou),
pak lze jejich přepínáním střídat výsledné otisky, neboť je vysoce pravděpo-
dobné, že výstupy z různých karet budou odlišné. Stejného efektu lze dosáh-
nout přepínáním hardwarové akcelerace, což lze nastavit v prohlížeči. Touto
metodou je ovlivněno vykreslování i oba textové WebGL parametry. Každá
změna nicméně vyžaduje restart prohlížeče, jedná se tedy o uživatelsky nepří-
větivý proces. Množina výsledných hodnot je logicky omezena počtem GPU a
aktuálním stavem akcelerace.

Vypnutím hardwarové akcelerace lze znemožnit čtení informací o grafické
kartě prostřednictvím WebGL parametrů a výrazně snížit (nikoliv však zne-
možnit) identifikovatelnost touto technikou [39]. Daní za toto opatření je mno-
hem vyšší vytížení procesoru (CPU) a potenciálně nižší výkon při vykreslování.

Protože je s canvasem manipulováno výhradně prostřednictvím JavaScrip-
tu, nabízí se řešení v podobě identifikace a blokace takových skriptů. Napří-
klad prohlížeč Tor Browser dává uživatelům kontrolu nad přístupem skriptů
k obsahu canvasu. V případě zamítnutí pokusu o čtení samotnou stránkou je
skriptu vrácen prázdný prvek (bílá plocha). Čtení canvasu třetími stranami je
zcela zakázáno [24].

Destabilizaci techniky lze provést zavedením šumu do výsledných otisků.
Přítomnost šumu v canvasu by v ideálním případě neměla být pozorovatelná,
nemělo by tedy například docházet k drastickým úpravám barev či přidávání
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viditelných obrazců a podobně. V prohlížeči FPRandom je šum zaváděn přímo
modifikovanými metodami uvnitř prohlížeče, konkrétně jsou během vykreslo-
vání nepatrně upravovány barvy a nastavení písma [25].

Na úrovni proxy nebo doplňku prohlížeče je možné upravit skript před
spuštěním tak, aby byl canvas před čtením náhodně nepatrně modifikován,
případně nahradit volání metod toDataURL, toBlob a getImageData statickou
či dynamicky generovanou hodnotou. Stejným způsobem je možné zamezit
přístupu k WebGL konstantám.

Manipulace s canvasem může mít negativní vliv na správnou funkci ná-
strojů, které jej používají k legitimním účelům. Jako příklad takových nástrojů
lze uvést online tvorbu grafů, tabulek, kreslicí nástroje, některé online hry a
podobně. Takové případy by mělo být možné zařadit do seznamu výjimek
(whitelist), na které se obrany nebudou vztahovat.

2.1.3 Web Audio API fingerprinting

Rozhraní Web Audio umožňuje vývojářům vytvářet, přehrávat a modifikovat
zvukový obsah na webových stránkách [49]. Jedná se o modulární řešení, jehož
moduly jsou reprezentovány obecným rozhraním AudioNode [50].

Každý modul je součástí právě jedné instance rozhraní AudioContext [51].
Pomocí tohoto rozhraní je možné propojit vstupy a výstupy jednotlivých mo-
dulů a vytvořit tak cestu od zdrojových uzlů (které získávají data například
ze zvukového souboru, vyrovnávací paměti, oscilátoru nebo HTML5 prvků
<audio> [52] a <video> [53]) přes uzly zpracovávající data (například analy-
zátory, zesilovače, efektové moduly nebo filtry) až k výstupnímu uzlu (repro-
duktorům, vyrovnávací paměti a podobně).

Obrázek 2.3 ilustruje příklad použití Web Audio API pro jednoduchý
generátor frekvencí pomocí oscilátoru (modul OscillatorNode [54]) s na-
stavením prostorových efektů (modul PannerNode [55]) a hlasitosti (modul
GainNode [56]). Výstup do reproduktorů je reprezentován modulem AudioDes-
tinationNode [57]. Moduly jsou propojeny použitím metody connect.

Použití tohoto API ve fingerprinting skriptech bylo objeveno autory ana-
lýzy využití technik fingerprintingu na milionu nejpopulárnějších stránek [15].
Tato technika využívá, stejně jako canvas fingerprinting, rozdíly v hardwaru,
prostředí a implementaci prohlížeče.

Lišit se mohou některé parametry rozhraní AudioContext a AudioNode,
například vzorkovací frekvence. Obvykle se vyskytujících hodnot nicméně není
mnoho, proto nejsou v objevených fingerprinting skriptech využívány.

K fingerprintingu jsou využívány odchylky v signálu generovaném osci-
látorem a následném zpracování tohoto signálu. První z objevených skriptů
využívá k získání otisku modul AnalyserNode [58], který předává nezměněná
vstupní data na výstup a současně nad nimi provádí rychlou Fourierovu trans-
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AudioContext

OscillatorNode PannerNode GainNode AudioDestinationNode

Oscilátor Prostorové efekty Zesilovač
Reproduktory

(výstup)

Obrázek 2.3: Propojení modulů generátoru frekvencí s efekty vytvořeného po-
mocí Web Audio API.

formaci7 (FFT). Takto zpracovaná data jsou využívána například pro vizuali-
zaci přehrávaného zvuku, ve zmiňovaném skriptu jsou však použita k vytvoření
otisku pomocí hashovací funkce.

Ve druhém objeveném skriptu je k získání otisku využit modul Dynamics-
CompressorNode [59], jehož účelem je regulovat hlasitost vstupu tak, aby ne-
docházelo ke zkreslení zvuku při příliš vysoké hlasitosti způsobené mícháním
více zdrojů zvuku. Výstup z tohoto modulu je uložen do vyrovnávací paměti
a ze získaných hodnot je otisk vytvořen opět pomocí hashovací funkce.

Na základě zmiňované analýzy byla vytvořena testovací stránka, která vy-
užívá objevené fingerprinting skripty k identifikaci návštěvníků [60]. Ze získa-
ných dat byla entropie této techniky odhadnuta na 5,4 bitů [15].

Tuto API využili k obohacení otisku také autoři cross-browser fingerprin-
ting studie. K získání otisku byla použita a upravena zmiňovaná metoda využí-
vající FFT prostřednictvím modulu AnalyserNode a k zajištění stability mezi
prohlížeči bylo zavedeno mapování maximálních hodnot (špiček) a odpovída-
jících frekvencí. Jako doplněk byly využity také vybrané parametry modulů
AudioContext a AudioNode. Použitá metoda je stabilní napříč prohlížeči a
její entropie je 1,87 bitu [39].

2.1.3.1 Obrana

Použití této techniky bylo v době jejího objevení pozorováno na méně než tisíci
z milionu nejpopulárnějších webových stránek a její účinnost zatím nebyla do
hloubky prozkoumána [15]. Z dosud zveřejněných výsledků testů používajících
tuto techniku [39, 60] však vyplývá, že získaný otisk teoreticky může nezane-
dbatelnou měrou přispět k obohacení celkového identifikátoru uživatele.

7Tato transformace, zjednodušeně řečeno, poskytuje frekvenční analýzu vzorku signálu
v určitém čase.
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Technika je založena na podobném principu jako fingerprinting canvasu,
možnosti obrany proti ní jsou tedy podobné. S API je taktéž možné praco-
vat výhradně prostřednictvím JavaScriptu, získání otisku tak lze znemožnit
pomocí blokace podezřelých skriptů, případně jejich úpravou (pomocí proxy
nebo samotného prohlížeče).

Na úrovni prohlížeče lze skriptům omezit přístup k datům ze zneužitelných
modulů (AnalyserNode a další), případně Web Audio zcela deaktivovat, jako
v případě Tor Browseru při střední úrovni zabezpečení [24].

K destabilizaci otisku je v prohlížeči FPRandom implementováno nepa-
trné náhodně generované snižování hlasitosti signálu ve vyrovnávacích pamě-
tích [25]. Nepatrné odlišnosti ve zvukovém výstupu jsou pro běžného uživatele
neslyšitelné a přesto způsobují vytváření nového otisku při opakovaném spouš-
tění stejného skriptu.

Web Audio API nachází uplatnění zejména v pokročilých webových nástro-
jích pro práci se zvukem nebo v online hrách. Pro účely poskytování multime-
diálního obsahu (streaming a podobně) jsou obvykle používány HTML prvky
<audio> a <video>. Deaktivace nebo modifikace této API by tedy v součas-
nosti neměla mít vliv na funkčnost běžně navštěvovaných webových stránek.

2.1.4 Font fingerprinting

Každý operační systém disponuje určitou sadou nainstalovaných písem (ang-
licky fonts). Její složení je závislé na typu a verzi operačního systému, nain-
stalovaných aplikacích a volbě uživatele. Dodatečná písma jsou obvykle insta-
lována z důvodu nedostatečného výběru z předinstalovaných písem, případně
s cílem rozšířit jejich nabídku v rámci textového, grafického či jiného editoru.

Seznam nainstalovaných písem je díky své různorodosti a možnosti získat
jej prostřednictvím prohlížeče dlouhodobě zneužíván k identifikaci uživatelů.
Tato technika je nazývána font fingerprinting, případně font enumeration.

Dle statistik z nástroje Panopticlick je entropie neseřazeného8 seznamu pí-
sem 13,9 bitů [41] při použití technologií Flash a Java (data pocházejí z roku
2010). Autoři novější cross-browser fingerprinting studie určili entropii se-
znamu na 2,4 bitů při použití ustupující technologie Flash a 10,4 bitů při
použití JavaScriptu [39]. Tato technika tak zpravidla tvoří podstatnou část
celkového identifikátoru uživatele.

Pro získání seznamu písem existuje několik přímých i nepřímých metod,
jimž je věnován následující text. Přímé metody zneužívají funkce (metody
tříd) proprietárních technologií, jejichž návratovou hodnotou je kompletní se-
znam nainstalovaných písem. Díky ustupující podpoře proprietárních webo-
vých technologií jsou nyní převážně využívány metody nepřímé, ve kterých je
seznam získáván ověřováním přítomnosti jednotlivých písem.

8Seřazením seznamu klesne entropie o 1,1 bitu.
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2.1.4.1 Java applet

Applet umožňuje spustit z prohlížeče aplikaci napsanou v jazyce Java. Díky
možnostem jazyka nalezly applety široké uplatnění například v online hrách,
interaktivní reprezentaci grafů, vizualizaci výpočtů a podobně.

K fingerprintingu lze využít metodu getAvailableFontFamilyNames třídy
GraphicsEnvironment, jejíž návratovou hodnotou je pole s názvy všech do-
stupných písem [61]. Jedná se tedy o přímou metodu font fingerprintingu.

Spuštění appletu je podmíněno přítomností zásuvného modulu pro Javu
v prohlížeči. Podpora těchto modulů však v moderních prohlížečích skončila,
proto byla tato technologie označena jako zastaralá [62, 63]. Tato metoda je
tedy v současnosti použitelná pouze ve starších verzích prohlížečů, ve kterých
je tento zásuvný modul nainstalován.

2.1.4.2 Adobe Flash

Technologie Adobe Flash byla v minulosti masivně využívána v oblasti online
her, multimediálního streamingu a animovaného obsahu webových stránek.
V současnosti je nahrazována novými prvky HTML5, konkrétně <canvas>,
<audio> a <video>.

Příkazy a skripty pro Flash jsou vyvíjeny v jazyce ActionScript. K zís-
kání seznamu nainstalovaných písem lze využít metodu enumerateFonts třídy
Font, jejíž návratovou hodnotou je neseřazené pole s dostupnými písmy [64].

Flash aplikace jsou, stejně jako Java applety, spouštěny prostřednictvím
zásuvného modulu prohlížeče. Na rozdíl od Java appletů je tento modul v ně-
kterých prohlížečích stále podporován, implicitně ale spuštění Flash aplikace
vyžaduje souhlas uživatele. Na mobilních telefonech zpravidla není Flash pod-
porován. Právě omezená podpora a problémy s výkonem, stabilitou a zejména
bezpečností [5] vedly k odklonu od používání této technologie.

2.1.4.3 JavaScript

V jazyce JavaScript neexistuje žádná přímá metoda pro získání kompletního
seznamu písem. S pomocí kaskádových stylů (CSS) nebo canvasu je však
možné ověřit přítomnost jednotlivých písem v systému a požadovaný seznam
tak nepřímo sestavit.

Princip je v obou případech shodný. Metoda je založena na skutečnosti,
že každý znak má v různých písmech odlišnou podobu a tedy i rozměry. Na
počátku měření je zvolen neměnný textový řetězec tak, aby se v nejvyšší možné
míře projevily rozdíly mezi písmy. Dále je určeno jedno nebo více referenčních
písem. Pro každé z nich jsou uloženy rozměry textového řetězce.

Při použití kaskádových stylů je možné nastavit písmo pomocí atributu
font-family. Zadat lze více hodnot, přičemž v případě nedostupnosti prv-
ního písma bude použito následující v pořadí. Pokud není dostupné ani jedno
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<span style="font-family: monospace; font-size: 72px">mmmmmmmmmmlli</span>
<span style="font-family: Arial, monospace; font-size: 72px">mmmmmmmmmmlli</span>

Listing 2.1: HTML kód pro vizuální porovnání referenčního a zkoumaného
písma pomocí CSS.

Obrázek 2.4: Grafická podoba HTML kódu 2.1 potvrzující přítomnost zkou-
maného písma.

z požadovaných písem, dojde k použití výchozího písma definovaného prohlí-
žečem [65].

Detekci písma pomocí JavaScriptu a CSS poprvé představil Lalit Patel
na svých webových stránkách [66], jeho kód je dodnes využíván například
nástrojem Panopticlick [35].

Pro účely měření je jako první hodnota font-family uvedeno písmo, je-
hož přítomnost je ověřována. Druhou hodnotou je referenční písmo, jehož roz-
měry jsou již známy. Samotné měření může být uskutečněno například pomocí
HTML prvku <span> [67] s definovaným CSS stylem, který obsahuje zmiňo-
vaný neměnný řetězec. Šířku a výšku textu lze získat z atributů offsetWidth,
respektive offsetHeight [68]. Přítomnost písma v systému je potvrzena, po-
kud jsou rozměry textu při použití zkoumaného písma odlišné od rozměrů
referenčního písma.

Ukázka HTML kódu 2.1 a jeho grafické podoby 2.4 demonstruje popsaný
mechanismus detekce. Nejprve jsou pomocí JavaScriptu změřeny rozměry textu
při použití referenčního písmamonospace (první řádek). Poté je na první místo
font-family přidáno zkoumané písmo, v tomto případě Arial (druhý řádek),
a opět jsou změřeny rozměry.

Na obrázku 2.4 je rozdíl mezi oběma písmy zjevný, zkoumané písmo je
tedy jistě přítomno. Pomocí JavaScriptu byly naměřeny rozměry 514x84 pi-
xelů pro monospace a 648x80 pro Arial. Přesné rozměry se mohou v různých
prohlížečích a na různém hardwaru lišit.

Autoři analýzy využití technik fingerprintingu na milionu nejpopulárněj-
ších stránek [15] odhalili novou metodu, která k získání seznamu písem vyu-
žívá canvas. Jeho 2D kontext obsahuje metodu measureText, jejíž návratovou
hodnotou je mimo jiné šířka měřeného textu [69]. Mechanismus detekce je
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1 @font-face {
2 font-family: MyCalibri;
3 src: local("Calibri"),
4 url("/fonts/Calibri.ttf");
5 }

Listing 2.2: CSS kód pro definici písma a jeho stažení v případě lokální nedo-
stupnosti.

tak velmi podobný výše uvedenému, řetězec je však zapisován do canvasu bez
nutnosti použití CSS.

2.1.4.4 CSS

V modulu CSS Fonts Level 3 bylo definováno nové pravidlo @font-face, které
umožňuje načíst a používat libovolné písmo z externího zdroje [70]. Vývojáři
webových stránek tak již nejsou při výběru písma omezováni jeho dostupností.
V případě nedostupnosti písma na koncovém zařízení jej lze pomocí tohoto
pravidla stáhnout přímo do prohlížeče.

Příklad definice písma, které je v případě lokální nedostupnosti staženo,
je uveden v ukázce CSS kódu 2.2. Pro další práci je tomuto písmu přiřazen
název MyCalibri. Nejprve je proveden pokus o nalezení písma lokálně (para-
metr local) pod názvem Calibri a v případě jeho nedostupnosti je použit
soubor na uvedené externí adrese (parametr url).

Při stažení písma z externího zdroje nicméně dochází k úniku informace,
neboť prohlížeč tímto způsobem informuje server, že dané písmo není k dispo-
zici. V parametru url stačí místo cesty k písmu umístit cestu k fingerprinting
skriptu, pomocí kterého lze zaznamenávat požadavky na nedostupná písma a
postupně tak sestavit seznam nainstalovaných písem.

Nespornou výhodou této metody je její nezávislost na JavaScriptu. Je tedy
imunní vůči běžným bezpečnostním opatřením proti skriptům.

2.1.4.5 Obrana

Nebezpečnost této techniky dokazuje kromě vysoké entropie také množství
metod, které dosud byly pro získání seznamu písem vyvinuty. Na mobilních
zařízeních nicméně není tato technika příliš účinná, neboť není běžné, aby
uživatelé nebo aplikace instalovali dodatečná písma, a seznam je tak závislý
pouze na použitém mobilním operačním systému.

Na klasických (stolních) operačních systémech lze naopak očekávat, že se
složení písem bude v průběhu času měnit kvůli instalaci dodatečných či odebí-
rání již nepotřebných písem. Při použití dalších fingerprinting technik nicméně
není problém tento nový stav přiřadit k již sledovanému uživateli.
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K obraně proti font fingerprintingu nejlépe poslouží virtuální stroj s nain-
stalovaným populárním operačním systémem bez dalších doplňků. Při použití
libovolné metody tak bude prohlížeč poskytovat konzistentní seznam písem,
který bude společný pro mnoho dalších uživatelů na internetu.

Proti přímým metodám fingerprintingu pomocí technologií Java applet a
Flash je nejúčinnější obranou deaktivace či blokace jejich zásuvných modulů
v prohlížeči. Již bylo zmíněno, že obě technologie jsou zastaralé a v moderních
prohlížečích je jejich podpora ukončována. Tato metoda je tedy nebezpečná
zejména při používání starých verzí prohlížečů.

Vyjma deaktivace JavaScriptu nebo blokace podezřelých skriptů připadá
v úvahu modifikace hodnot při čtení atributů offsetWidth, offsetHeight
a při volání metody measureText. Při přidávání náhodných odchylek do zís-
kaných hodnot bude nicméně skript hlásit dostupnost všech dotazovaných pí-
sem, naopak při nahrazování získaných hodnot konstantami bude skript hlásit
pouze jejich nedostupnost. Modifikace hodnot navíc zasáhne do funkcionality
ostatních skriptů, které je používají k jiným účelům.

CSS pravidlo @font-face je zpravidla využíváno pro načtení písma, které
si autor webové stránky přeje použít, případně v online kreslicích nástrojích.
Mnohonásobné použití pravidla s lokálními názvy běžně dostupných písem
je tedy podezřelé. V takovém případě je možné (na úrovni prohlížeče nebo
proxy) nahradit nebo odstranit odkazy na externí zdroje. Moderní prohlížeče
umožňují použití externích písem zcela zakázat.

V rámci prohlížeče je možné omezit množinu použitelných písem [24], čímž
je znemožněno zneužití informace o přítomnosti netypických písem v uživa-
telově zařízení. Poskytování normalizovaného seznamu písem se v současnosti
jeví jako nejúčinnější metoda obrany proti font fingerprintingu.

2.1.5 Fingerprinting objektů prohlížeče

Interakci JavaScriptu s atributy a metodami prohlížeče umožňují specifické
objekty, souhrnně nazývané Browser Object Model (BOM). Pro tento hierar-
chický model neexistuje oficiální standard, nicméně implementace metod a
atributů se v moderních prohlížečích příliš neliší. Nejvýše v hierarchii je ob-
jekt window, který reprezentuje okno prohlížeče. Všechny ostatní objekty jsou
jeho členy [71].

Následující text je věnován objektům BOM, které jsou zneužívány k iden-
tifikaci uživatele.

2.1.5.1 Navigator

Objekt navigator [72] obsahuje všeobecné informace o prohlížeči a je tedy
bohatým zdrojem dat pro fingerprinting. Tabulka 2.1 obsahuje informace o vy-
braných zneužívaných atributech tohoto objektu spolu s naměřenou entropií
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Atribut Popis Entropie
cookieEnabled Určuje, zda jsou povoleny cookies 0,353 [41]; 0 [39]
doNotTrack Nastavení odesílání hlavičky

DNT
0,47 [39]

language Nastavený jazyk prohlížeče nezjištěno
languages Seznam preferovaných jazyků

(hlavička Accept-Language)
4,28 [39]

maxTouchPoints Počet dotykových bodů obra-
zovky

nezjištěno

platform Platforma, pro kterou byl prohlí-
žeč zkompilován

2,22 [39]

plugins Seznam zásuvných modulů 15,4 [41]; 5,77 [39]
userAgent Identifikace prohlížeče (hlavička

User-Agent)
10 [41]; 6,71 [39]

Tabulka 2.1: Atributy objektu navigator zneužitelné k fingerprintingu.

v bitech, je-li k dispozici. Některé z uvedených atributů nejsou v některých
prohlížečích dostupné.

Podvrhování hodnot odesílaných hlaviček v rámci obrany proti pasivnímu
fingerprintingu je tedy snadno odhalitelné aktivním dotazem na korespondující
atributy tohoto objektu. Na rozdíl od hlavičky Accept-Language však atribut
languages neobsahuje číselné vyjádření preference jednotlivých jazyků.

Hodnota atributu userAgent naopak přesně odpovídá hodnotě odesílané
v hlavičce User-Agent a je složena z hodnot atributů appCodeName a appVer-
sion.

Z uvedených atributů je nejvíce pozornosti věnováno seznamu zásuvných
modulů (anglicky plugins). Tyto moduly jsou používány například pro inte-
graci kancelářských nástrojů do prohlížeče, pro prohlížení PDF dokumentů
nebo pro spouštění aplikací vyvinutých pomocí technologie Java, Flash, Sil-
verlight a podobně.

Fingerprinting skripty využívají rozmanitosti seznamu zásuvných modulů
obdobně jako v případě seznamu písem. Díky studiím, které na tento problém
upozornily [41], však byla v některých prohlížečích implementována opatření
proti enumeraci modulů [73].

Později byla z těchto a dalších bezpečnostních důvodů podpora zásuvných
modulů v moderních prohlížečích až na výjimky zcela ukončena [74, 75], čímž
tato technika významně ztratila na efektivitě. Pokles entropie je patrný v pří-
slušném řádku tabulky 2.1 – první hodnota pochází ze studie z roku 2010,
druhá hodnota byla naměřena ve studii publikované v roce 2017.
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2.1.5.2 Screen

K obohacení otisku lze použít také objekt screen [76], ve kterém jsou obsaženy
informace o obrazovce uživatele. Využít lze atributy width (šířka), height
(výška) a colorDepth (barevná hloubka).

Hodnoty prvních dvou zmíněných atributů jsou ovlivněny systémovým na-
stavením měřítka a v některých prohlížečích také aktuální hodnotou přiblížení.
Tato nastavení je možné detekovat a hodnoty atributů před dalším zpracová-
ním patřičně upravit [39].

Na systémech s více monitory jsou hodnoty atributů width a height zá-
vislé na vlastnostech obrazovky, na které je zrovna otevřeno okno prohlížeče.

Dle statistik z nástroje Panopticlick je entropie kombinace všech tří atri-
butů 4,83 bitů [41]. Entropie rozlišení obrazovky při implementované kompen-
zaci přiblížení je dle cross-browser fingerprinting studie 7,41 bitů. Autoři této
studie dále k obohacení otisku použili poměr stran (podíl šířky a výšky), který
není ovlivněn přiblížením. Entropie tohoto parametru je 1,4 bitu [39].

2.1.5.3 Date

Objekt date [77] slouží k manipulaci s datem a časem. Pro účely fingerprin-
tingu je využívána metoda getTimeZoneOffset [78], jejíž návratovou hodno-
tou je rozdíl mezi lokálním a koordinovaným světovým časem (UTC) v minu-
tách.

Informace o časovém pásmu, ve kterém se uživatel nachází, je spolu se se-
znamem preferovaných jazyků zneužitelná k přibližnému určení polohy a tedy
snadnější identifikaci uživatele, zejména při prohlížení zahraničních webových
stránek, na kterých je daná kombinace hodnot velmi neobvyklá.

Entropie této metody je 3,04 bitů dle nástroje Panopticlick [35] a 3,72 bitů
podle cross-browser fingerprinting studie [39].

2.1.5.4 Obrana

Z předchozího textu je patrné, že objekty prohlížeče poskytují fingerprinting
skriptům mnoho identifikujících informací. Zabránit jejich úniku je možné po-
mocí blokace sledovacích skriptů, neboť interakce s objekty probíhá výhradně
prostřednictvím JavaScriptu.

Objekt navigator obsahuje atributy, jejichž hodnoty jsou provázané s hod-
notami HTTP hlaviček. Při obraně pomocí podvrhování hodnot (například na
úrovni proxy) je tedy podstatné zachovat jejich konzistenci.

Technika fingerprintingu seznamu zásuvných modulů je účinná zejména
ve starších prohlížečích, které stále umožňují pracovat se zásuvnými moduly
třetích stran, jejichž podpora byla až na výjimky ukončena. V moderních
prohlížečích již seznam modulů neposkytuje tak významné množství informací
o uživateli, nicméně stále lze na základě získaných dat odhadnout například
alespoň použitý prohlížeč.
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Fingerprinting pomocí rozlišení obrazovky je obecně účinnější na zaříze-
ních se zabudovaným displejem (notebooky, tablety, mobilní telefony), u kte-
rých je rozlišení přizpůsobeno velikosti a typu použitého displeje.

V současnosti má ve statistikách [79, 80] nejvyšší podíl rozlišení 360x640 pi-
xelů, které je běžně reportováno mobilními prohlížeči, přestože samotná ob-
razovka má obvykle rozlišení mnohem vyšší. Nižší hodnota, která odpovídá
třetině standardního rozlišení 1920x1080, je reportována z důvodu lepší čitel-
nosti webových stránek.

Druhé nejčastější rozlišení je 1366x768, které je typické pro notebooky a
menší stolní monitory. Rozlišení 1920x1080, kterým obvykle disponují stolní
monitory, větší notebooky a některé mobilní telefony, je až na třetím místě.

Zamezení přístupu k těmto hodnotám či jejich podvržení může vést k ne-
správnému zobrazení webových stránek, jejichž vzhled je těmto atributům
přizpůsoben.

Proti fingerprintingu pomocí časového pásma lze využít podobnou obranu
jako v případě hlavičky Accept-Language, tedy přizpůsobovat hodnotu aktu-
álně navštěvované stránce podle její domény. Tor Browser je naopak nastaven
tak, že všichni uživatelé vykazují časové pásmo UTC [24].

Některé z dosud uvedených hodnot, konkrétně nastavení jazyka, operační
systém a rozlišení obrazovky, je možné získat také prostřednictvím Flash
skriptu. Třída Capabilities [81] obsahuje atributy language, os, screenRe-
solutionX a screenResolutionY, které obsahují požadované hodnoty. Také
zde platí, že nejúčinnější obranou je úplná blokace technologie Flash.

2.2 Obranné strategie

Při implementaci obrany proti vybrané fingerprinting technice lze úniku iden-
tifikující informace obecně zabránit třemi způsoby: nahrazením původní in-
formace za jinou (podvržením typu a verze prohlížeče, operačního systému a
podobně), zapojením prvku náhody do procesu generování výsledné informace
(platí zejména pro techniky zneužívající grafické či zvukové prvky stránky)
nebo zablokováním přístupu k dané informaci (zákazem spouštění skriptů).

Některé konkrétní vlastnosti prohlížeče lze získat více způsoby, přímo či ne-
přímo. Důležité je proto při implementaci obrany zajistit konzistenci výstupu
při použití libovolného způsobu extrakce dané informace, v opačném případě
může dojít k jejímu úniku. Odhalení pokusu o zamaskování původního obsahu
navíc poskytuje sledující straně další cennou identifikující informaci. Níže jsou
uvedeny příklady vlastností, které lze extrahovat více metodami:

• seznam písem - extrakce je možná pomocí technologie JavaScript, CSS,
Flash, Java nebo Silverlight,

• jazykové preference - informaci o jazyku prohlížeče lze získat z HTTP
hlavičky Accept-Language a pomocí JavaScriptu,
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• seznam zásuvných modulů - tento seznam je dostupný v jednom
z objektů přístupných pomocí JavaScriptu, případně je možné přítom-
nost modulů nepřímo detekovat pomocí konkrétního dotazování na jejich
specifické vlastnosti a metody,

• verze prohlížeče - informace je obvykle odesílána v User-Agent hla-
vičce, nepřímo lze zjistit pomocí detekce vlastností specifických pro da-
nou verzi prohlížeče.

Žádný z uvedených způsobů obrany proti úniku informace není zcela ide-
ální a při nevhodné implementaci může být uživatel ještě lépe identifikovatelný
než bez takové obrany. Přístupům k obraně proti sledování uživatelů je věno-
vána následující část.

2.2.1 Blokování přístupu k informacím

V případě skriptů třetích stran je nejúčinnější obranou úplné zablokování pří-
stupu k takovým zdrojům. Toho je možné u známých sledovacích domén do-
sáhnout pomocí doplňků prohlížeče, avšak pro neznámé třetí strany nebo pro
skripty pocházející přímo z navštívené stránky toto řešení není dobře uplat-
nitelné. Blokace obsahu ze všech třetích stran způsobí u některých stránek
naprostou ztrátu jejich funkčnosti (toto se týká zejména online map a podob-
ných služeb).

V Privoxy je možné přístup ke zdrojům regulovat direktivou block, která
je definována v action souborech. Při pokusu o načtení zablokovaného zdroje
je očekávaný obsah nahrazen informací o důvodu zablokování a stavový kód
požadavku je nastaven na hodnotu 403 Request blocked by Privoxy.

Další možností je výběrově či zcela zakázat spouštění skriptů a appletů.
Kromě již zmiňovaného možného omezení funkcionality stránek tato metoda
neochrání proti pasivnímu fingerprintingu, k jehož funkčnosti není potřeba
mít povolené skripty.

Tor Browser například blokuje čtení z grafických prvků HTML5, které jsou
často zneužívány pro fingerprinting. Uživatel je informován o grafické podobě
prvku, který se stránka pokusila přečíst, a případně může udělit výjimku a
čtení povolit. Dále jsou blokována některá zneužitelná API [24].

Cílem blokace je omezení množiny zneužitelných informací, samotné ne-
poskytnutí informace ale může posloužit jako součást identifikátoru uživatele,
obzvlášť pokud použitý prohlížeč standardně takovou informaci poskytuje.

2.2.2 Používání obecné identity

Úspěšnost fingerprintingu je závislá na jedinečnosti sestaveného otisku. Lo-
gickou obranou je tedy maximální možná normalizace vlastností prohlížeče
a prostředí. Odchylky v konfiguraci systému oproti výchozímu stavu mohou
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být způsobeny ovladači hardwarových komponent nebo aplikacemi, které vy-
žadují určitý zásah do systému k zajištění svého provozu. Používaný operační
systém je proto prakticky nemožné vrátit do původního stavu po instalaci
(normalizovat) při zachování funkcionality všech nainstalovaných aplikací.

Elegantní řešení poskytují virtualizační nástroje, díky kterým je možné
spustit instanci dalšího operačního systému uvnitř toho aktuálně běžícího [82].
Takto lze připravit jeden či více virtuálních počítačů, které budou kopírovat
nejčastěji používané konfigurace prostředí na internetu – tedy nejčastěji se vy-
skytující verzi prohlížeče, operačního systému a další vlastnosti. Vzniklý otisk
díky tomu pravděpodobně nebude unikátní, uživatel navíc může po skončení
prohlížení webu jednoduše uvést virtuální stroj do stavu před spuštěním, čímž
dojde ke smazání všech lokálně uložených identifikátorů, historie a dalších in-
formací. Toto řešení je však náročné9 na operační paměť, procesor a úložiště.
Pro majitele starších či méně výkonných zařízení tak není použitelné.

Unifikace je uplatněna také v prohlížeči Tor Browser. Cílem vývojářů je,
aby měli všichni jeho uživatelé pokud možno stejný otisk a nebyli tak od
sebe odlišitelní. Hlavičky HTTP požadavků a další vlastnosti prohlížeče jsou
upraveny tak, aby vypadaly stejně pro všechny uživatele, a to bez ohledu na
jejich jazykové preference, operační systém, časové pásmo a podobně. Instalace
zásuvných modulů je ve výchozím nastavení zakázána a dostupnost písem je
omezena definovaným seznamem. Tato opatření jsou doplněna o již zmíněné
úplné blokování vybraných metod fingerprintingu [24].

Privoxy umožňuje upravovat HTTP hlavičky požadavků pomocí direktivy
client-header-filter (respektive server-header-filter pro hlavičky od-
povědi serveru), která je definována v action souborech. Vhodně zvolenými
filtry lze navíc dosáhnout nahrazení dotazů na specifické atributy konstant-
ními hodnotami.

Problém spočívá v omezeném počtu a typu uživatelů praktikujících tento
způsob obrany. Aby bylo toto řešení účinné, je nutné, aby danou stránku
navštěvovalo co nejvíce uživatelů se stejným otiskem. V opačném případě
bude uživatel i přes zavedenou obranu snadno identifikovatelný, neboť bude na
stránce jediný s daným otiskem. Díky známým vlastnostem Tor Browseru je
snadno odhalitelné, že daný uživatel prohlíží stránku právě tímto prohlížečem.
Jakákoliv neopatrná změna v konfiguraci prohlížeče navíc může vést ke vzniku
unikátního otisku.

2.2.3 Generování náhodné identity

Modifikací odesílaných informací při každé návštěvě stránky nebo domény,
případně při každém spuštění prohlížeče, lze zamezit identifikovatelnosti uži-
vatele napříč weby. Otisky vzniklé během návštěvy různých stránek by nemělo

9Minimální konfigurace operačního systému Microsoft Windows 7 je procesor s frekvencí
1 GHz, operační paměť 1-2 GB a 16-20 GB volného místa na disku [83].
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být možné přiřadit k jednomu uživateli, přestože pro danou návštěvu budou
s velkou pravděpodobností unikátní.

Některé odesílané informace jsou však klíčové pro správné zobrazení po-
žadované stránky, po jejich neopatrné úpravě tak může navštívená stránka
odeslat obsah, který nebude prohlížeč schopen správně zobrazit.

Zcela nahodilé nahrazování informací může výrazně zvýšit identifikovatel-
nost uživatele, neboť vzniklá kombinace parametrů nemusí odpovídat žádné
reálné konfiguraci prohlížeče a jeho prostředí. Modifikace pouze jednoho nebo
několika málo parametrů při zachování všech ostatních může také zvýšit iden-
tifikovatelnost, protože při použití sofistikovanějších technik fingerprintingu
může být odhalitelné, že se uživatel takto snaží skrývat svou identitu.

Autoři projektů PriVaricator [84] a FPRandom [25] dokázali, že zavede-
ním drobných náhodných odchylek do zpracování požadavků prohlížečem je
možné vytvořit odlišný otisk při každé návštěvě stránky a výrazně tak ztížit
sledování uživatelů napříč stránkami, aniž by tyto odchylky byly uživatelsky
pozorovatelné.

V Privoxy je možné tento typ obrany implementovat například pomocí
filtru, který do skriptu vloží dodatečný kód provádějící náhodné modifikace
patřičných objektů, případně lze k tomuto účelu použít externí filtr. Při imple-
mentaci je však nutné počítat se zmiňovanými nežádoucími účinky mezipaměti
prohlížeče.

2.3 Shrnutí
V této kapitole byly představeny vybrané techniky fingerprintingu spolu s obec-
nými principy obrany a konkrétními návrhy možných protiopatření.

Zde uvedený seznam technik není zdaleka úplný. Existuje velké množství
dalších metod a atributů, které lze potenciálně zneužít k fingerprintingu. S roz-
vojem webových technologií lze navíc předpokládat, že se toto množství bude
neustále zvyšovat.

Odhalování nových fingerprinting metod je časově velmi náročný proces,
stejně tak jako implementace účinných protiopatření. Stejně jako v ostatních
oblastech počítačové bezpečnosti tedy platí, že útočník je vždy o krok napřed.

Zvýšený zájem o tuto problematiku vedl k tvorbě obranných doplňků do
prohlížečů a úpravám prohlížečů samotných, takže přestože reálně nelze fin-
gerprinting zcela eliminovat, existují nyní nástroje, pomocí kterých lze alespoň
snížit jeho účinnost.

Pro otestování unikátnosti vlastního prohlížeče postupně vzniklo několik
webových nástrojů [35, 36, 85, 86]. Data z nich získaná byla použita pro ana-
lýzu účinnosti jednotlivých technik fingerprintingu.

Následující kapitoly jsou věnovány návrhu a implementaci vybraných obran
proti fingerprinting technikám do aplikace Privoxy.
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Kapitola 3
Návrh

V předchozí kapitole byly představeny vybrané techniky fingerprintingu, ke
kterým byly nastíněny možné způsoby obrany. V této kapitole jsou předsta-
veny obrany zvolené k implementaci do Privoxy, dále jsou analyzovány možné
způsoby, jakými lze v Privoxy tyto obrany naimplementovat, a následně je
představen konkrétní návrh řešení.

3.1 Zvolené obrany

Privoxy umožňuje uživatelům nahradit řetězec v hlavičce User-Agent vlastní
hodnotou prostřednictvím direktivy hide-user-agent. Aktivními metodami
fingerprintingu je však snadné odhalit skutečně používaný prohlížeč. Z tohoto
důvodu je jako první obrana navrženo rozšíření funkcionality této direktivy
s cílem zachovat konzistenci informací o prohlížeči při současném využití pasiv-
ních i aktivních metod fingerprintingu. Navržená funkcionalita spočívá v na-
hrazení patřičných atributů objektu navigator (například userAgent nebo
appVersion) hodnotami odvozenými z parametru zmiňované direktivy.

Druhá obrana je zaměřena proti canvas fingerprintingu ve 2D režimu. Zvo-
lena byla na základě nebezpečnosti a stability této techniky. Navrženy jsou dva
režimy inspirované prohlížeči Tor Browser a FPRandom. První režim umož-
ňuje skriptům libovolně manipulovat s canvasem, těsně před zavoláním čtecí
metody je však vytvořena prázdná instance canvasu, která nahrazuje původní
objekt. Informace o obsahu canvasu jsou tedy přečteny z prázdné instance.
Tento režim nemá vliv na grafickou podobu canvasu, protože původní objekt
zůstává zachován.

Podobně je navržen také druhý režim, před čtením jsou však místo vy-
tvoření prázdné instance v nepatrné míře náhodně upraveny jednotlivé pixely
stávajícího objektu. Maximální odchylka je nastavena tak, aby úpravy nebyly
viditelné pouhým okem, a přesto generovaly dostatečné množství návratových
hodnot čtecích funkcí.
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Popisované kroky jsou součástí funkcí vložených do skriptu, tudíž veškerá
manipulace s canvasem probíhá až v prohlížeči při interpretaci upraveného
JavaScript kódu. Díky tomu nemá mezipaměť prohlížeče vliv na generování
náhodných odchylek. Kromě zásahů do skriptů počítá návrh také s modifika-
cemi souborů obsahujících HTML kód, protože JavaScript může být obsažen
přímo na webové stránce uvnitř prvku <script>.

3.2 Možnosti řešení v Privoxy
Privoxy obsahuje dvě direktivy umožňující modifikaci obsahu – filter a
external-filter. Díky licenci GNU GPLv210 [6] je případně možné zasaho-
vat přímo do zdrojového kódu aplikace. V následující části textu jsou stručně
shrnuty výhody a nevýhody zmíněných způsobů řešení.

3.2.1 Direktiva filter

Součástí Privoxy je knihovna PCRS11, která umožňuje pracovat s regulárními
výrazy. Ve filter souborech lze definovat sadu pravidel typu „najdi-nahraď“,
která jsou aplikována na obsah či hlavičky na základě pravidel definovaných
v action souborech pomocí direktivy filter, respektive client-header-fil-
ter a server-header-filter pro hlavičky. Knihovna také podporuje dyna-
mické filtry, které umožňují použít v regulárním výrazu proměnné. Seznam
podporovaných proměnných je uveden ve filter souborech.

Regulární výrazy představují velmi efektivní a jednoduché řešení pro prosté
nahrazení či odstranění vybraného textu. Se složitostí regulárního výrazu však
roste čas nutný k jeho vyhodnocení. Velmi složité výrazy tak mohou neúměrně
prodlužovat načítání webových stránek obsahujících větší soubory, například
komplexní skripty.

Knihovna PCRS je doplňkem knihovny PCRE12. Verze PCRE, která je
dodávána spolu se zdrojovými kódy Privoxy, je však značně zastaralá (po-
chází z roku 2000) a nepodporuje některé složitější konstrukce regulárních
výrazů [88].

3.2.2 Direktiva external-filter

Pro některé situace, například filtrování na základě splnění určitých podmínek,
není možné sestavit regulární výraz, případně je výsledný výraz příliš složitý.
V takovém případě je možné využít experimentální direktivu external-fil-
ter, která definuje externí program či skript, kterému je předán obsah ke
zpracování.

10GNU General Public License, version 2. Tato licence umožňuje za stanovených podmí-
nek volně distribuovat a upravovat software [87].

11Perl-Compatible Regular Substitution.
12Perl-Compatible Regular Expressions.
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Použití externího filtru je výhodné zejména pro uživatele, kteří ovládají ně-
který z programovacích jazyků a nechtějí zasahovat do kódu samotné aplikace.
Definovanému programu je na standardní vstup poskytnut obsah k filtrování.
Základní informace o požadavku je možné získat z proměnných prostředí,
které jsou nastaveny před spuštěním externího filtru. Po zpracování obsahu je
standardní výstup z programu načten zpět do Privoxy. Externí programy či
skripty mohou být vyvinuté v téměř libovolném jazyce.

Spuštění externího filtru však provází vysoká režie. Obsah určený k filtro-
vání je nutné nejprve dočasně uložit na disk, následné nastavení proměnných
prostředí a spuštění procesu je navíc chráněno zámkem vzájemného vyloučení,
aby tyto operace nemohly být prováděny více vlákny najednou.

Z bezpečnostního hlediska jsou externí filtry problematické, neboť jsou
spouštěny se stejnými privilegii jako Privoxy. Obsah k filtrování je navíc do-
časně ukládán v definované složce, tudíž může být při nesprávném nastavení
oprávnění dostupný i pro ostatní uživatele systému.

3.2.3 Zásah do kódu aplikace

Aplikace Privoxy je implementována v jazyce C. Z hlediska výkonu je imple-
mentace obrany přímo do kódu nejúčinnějším řešením, neboť je doplňkový
kód kompilován spolu s aplikací, díky čemuž odpadá nevýhoda vysoké režie
zmiňované u direktivy external-filter.

Při implementaci je navíc možné pracovat s interními strukturami Privoxy,
které obsahují mnohem více informací, než kolik je předáváno externím filtrům.
Z kódu lze také spouštět klasické i externí filtry a kombinovat tak všechny
popisované možnosti řešení.

Porozumění původnímu kódu aplikace je však časově náročný proces, ne-
boť je zdrojový kód poměrně rozsáhlý13. Neopatrný zásah do existujícího kódu
navíc může vést k destabilizaci aplikace.

Jakákoliv úprava kódu (například modifikace nahrazovaného řetězce) vy-
žaduje rekompilaci a novou instalaci aplikace, což prakticky vylučuje možnost
uživatelských úprav. Často měněné nebo uživatelsky definovatelné parametry
je proto lepší ponechat mimo zdrojový kód, například ve filter souboru.

3.3 Navržené řešení

Pro zvolené obrany je navrženo řešení pomocí kombinace filtrů a zásahů do
kódu. Použít pouze direktivu filter se složitými regulárními výrazy není
možné kvůli zjištěným problémům s výkonem a kompatibilitou, které byly
popsány v předchozím textu. Externí filtry jsou experimentální a z dříve uve-
dených důvodů nejsou vhodné k implementaci těchto obran.

13Hlavičkové a zdrojové soubory obsahují dohromady přibližně 20 000 řádků kódu (bez
komentářů, prázdných řádků a některých dalších znaků na samostatných řádcích).
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3.3.1 Maskování použitého prohlížeče

Nahrazení atributů objektu navigator na základě hodnoty direktivy hide-
user-agent je započato extrakcí podřetězců pro jednotlivé atributy, která je
provedena pomocí filtrů volaných z kódu.

Následně je nalezen identifikátor (název) objektu, k němuž se vztahuje
dotaz na některý z atributů. Extrakce identifikátoru probíhá na úrovni kódu,
protože jeho podoba může být příliš složitá pro regulární výraz, například
obsahuje-li identifikátor vnořené závorky.

Příkladem je zápis getNavigator(getWindow()).userAgent, kde návra-
tovou hodnotou funkce getNavigator() je objekt navigator. Cílem extrakce
je získat část řetězce nacházející se před tečkou.

Pomocí dynamického filtru je ve filtrovaném obsahu původní dotaz na
atribut nahrazen odpovídajícím podřetězcem, pouze však v případě, že iden-
tifikátor skutečně odpovídá objektu navigator. Filtr je zavolán z kódu spolu
s potřebnými proměnnými.

3.3.2 Manipulace s canvasem

Princip řešení druhé obrany je velmi podobný, místo atributů je však nahra-
zeno volání metod toDataURL, toBlob a getImageData. Volání navíc není
nahrazeno řetězci, nýbrž voláním vlastní funkce, která dle zvoleného režimu
manipuluje s objektem HTMLCanvasElement (canvas), případně CanvasRen-
deringContext2D (2D kontext canvasu). Návratová hodnota odpovídá para-
metru, který byl funkci předán.

Vlastní funkce pro manipulaci s canvasem, vyvinutá v jazyce JavaScript,
je do původního obsahu přidána pomocí filtrů volaných z kódu.

Cílem této obrany je převést volání canvas_promenna.toDataURL() na
vlastni_funkce(canvas_promenna).toDataURL(). Podobně jako v případě
první obrany je i zde ověřováno, zda identifikátor odpovídá objektu HTMLCan-
vasElement nebo CanvasRenderingContext2D.
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Kapitola 4
Implementace a testování

Cílem této práce je naimplementovat vybrané obrany do aplikace Privoxy.
První část této kapitoly je věnována popisu naimplementované funkcionality,
uvedené řešení je poté v druhé části vyhodnoceno z hlediska dopadu na ano-
nymitu a výkon. Součástí vyhodnocení je také návrh možných vylepšení.

4.1 Realizace

Pro implementaci obran byly použity zdrojové kódy Privoxy ve verzi 3.0.26.
Nová funkcionalita je v maximální možné míře oddělena od původního kódu,
čímž je minimalizováno riziko destabilizace aplikace. Zároveň jsou v novém
kódu využívány některé existující funkce a struktury.

Obrany jsou naimplementovány pomocí kombinace regulárních výrazů,
JavaScriptových funkcí interpretovaných v prohlížeči a zdrojového souboru
vytvořeného v jazyce C.

4.1.1 Typy filtrovaného obsahu

Pro každou direktivu (akci) v action souboru je definován výraz, který určuje,
pro jaké požadavky bude daná akce provedena. Omezení může být vázáno
například na specifickou doménu, cestu ke zdroji nebo port.

Navržené řešení počítá s možností filtrovat současně HTML kód i skripty.
Pro filtraci obsahu nicméně není možné použít jednu univerzální substituci,
protože filtrem pro skripty dojde v HTML kódu k nahrazení mimo jiné také
obyčejného textu nacházejícího se mimo prvek <script>. Soubory s JavaScrip-
tem tento prvek naopak postrádají. Z tohoto důvodu jsou filtry pro každou
obranu rozděleny na variantu pro skripty a HTML kód.

Na základě cesty ke zdroji nicméně není možné spolehlivě učinit rozhodnutí
o typu obsahu. Tímto způsobem lze rozhodovat jedině na základě přípony
souboru (tedy .html, .js a podobně), ta však v cestě ke skriptu či kódu
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Hodnota Aktivovaná obrana
user-agent-js Nahrazení hodnot atributů objektu navigator

podle parametru direktivy hide-user-agentuser-agent-all
canvas-writeonly-js Podvržení prázdného canvasu při pokusu o jeho

čtenícanvas-writeonly-all
canvas-random-js Náhodná modifikace barev před čtením canvasucanvas-random-all

Tabulka 4.1: Podporované hodnoty parametru direktivy
fingerprint-filter. Hodnoty s koncovkou „-js“ slouží k aktivaci obran
pouze ve skriptech, koncovka „-all“ aktivuje obrany také v souborech
obsahujících HTML kód.

stránky nemusí být vůbec obsažena14. Při filtraci na základě přípony tedy
hrozí, že některé skripty, zejména ty nebezpečné, nebudou modifikovány.

Spuštění textových filtrů je v Privoxy podmíněno hlavičkou Content-Type,
která určuje typ obsahu. K filtraci dojde, obsahuje-li hodnota hlavičky řetězec
xml, script nebo text/ (s výjimkou text/plain). Takový obsah je funkcí
server_content_type, která je součástí souboru parsers.c, označen přízna-
kem CT_TEXT.

Tento příznak je však příliš obecný pro rozlišení HTML a JavaScriptu,
protože podmínku pro zahájení filtrace splňují hodnoty typické pro oba typy
obsahu, například text/html a application/javascript.

Soubor project.h byl proto doplněn o nové příznaky CT_JS a CT_HTML.
Zároveň byla upravena funkce server_content_type – příznak CT_JS je na-
staven, vyskytuje-li se v hodnotě hlavičky Content-Type řetězec javascript,
zatímco příznak CT_HTML je nastaven v případě výskytu řetězce text/html
nebo /xhtml. Díky těmto příznakům je možné implementovat použití správ-
ného filtru pro modifikaci příslušného obsahu.

4.1.2 Direktiva fingerprint-filter

K aktivaci obran proti fingerprintingu byla do Privoxy přidána nová direktiva
fingerprint-filter. Parametrem této direktivy je požadovaná obrana. Se-
znam podporovaných hodnot parametru je uveden v tabulce 4.1, jiné hodnoty
jsou ignorovány. Koncovkami „-js“, respektive „-all“, je rozlišeno uplatnění
obran pouze na skripty, respektive také na soubory obsahující HTML kód.

Všechny direktivy jsou definovány v souboru actionlist.h, kam bylo
nutné přidat nový záznam. Přidaná direktiva je stejného typu jako filter a
external-filter.

14Tuto skutečnost lze pozorovat při nahlédnutí do záznamů Privoxy nebo při použití
nástrojů pro vývojáře v libovolném prohlížeči.
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Pro každý požadavek nebo odpověď je v Privoxy vytvořeno pole spojových
seznamů filtrů, které jsou na danou zprávu aplikovány. Typy filtru jsou roz-
lišeny pomocí indexů tohoto pole. Do souboru project.h byl proto doplněn
index pro novou direktivu. Pro každou z uvedených direktiv je tedy vytvořen
samostatný spojový seznam, což na úrovni kódu významně napomáhá jejich
rozlišení a usnadňuje tak práci s aktivními filtry.

Součástí souboru filters.c jsou funkce content_requires_filtering
a content_filters_enabled, které kontrolují existenci filtrů uplatnitelných
na obsah dané odpovědi. Do obou funkcí byla doplněna kontrola spojového
seznamu, který obsahuje obrany aktivované novou direktivou.

Direktiva může být použita v libovolném action souboru, nicméně pro vyšší
přehlednost byl k tomuto účelu vytvořen soubor fingerprint.action obsa-
hující informace o možných hodnotách direktivy, ukázku použití a direktivu
k odblokování domén používaných nástrojem Panopticlick.

4.1.3 Filtry

Implementované obrany jsou založeny na filtrech, pomocí kterých je v Pri-
voxy možné modifikovat přenášený obsah. Podobně jako pro novou direktivu
byl i pro nově definované filtry vytvořen soubor fingerprint.filter. Pro za-
chování funkcionality obran je nutné neměnit názvy definovaných filtrů, neboť
s nimi počítá zdrojový kód při aplikaci požadovaných obran.

Zavedené filtry jsou využívány k extrakci podřetězců z hodnoty direktivy
hide-user-agent, vložení vlastních JavaScriptových funkcí do filtrovaného
obsahu (kódu) a aplikaci obran na dané atributy či metody.

4.1.3.1 Extrakce podřetězců

Filtry, jejichž název začíná řetězcem „fp_ua_parse“, slouží k extrakci hod-
not pro atributy objektu navigator z hodnoty direktivy hide-user-agent.
Díky oddělení od kódu je uživatelskými úpravami regulárních výrazů možné
reagovat na případné změny ve struktuře hlavičky User-Agent.

Extrahovány jsou hodnoty pro atributy appVersion, platform a oscpu.
Poslední zmíněný atribut je specifický pro prohlížeč Mozilla Firefox [89], proto
je filtr rozdělen na dva. Pokud je direktivou hide-user-agent podvrhován
právě tento prohlížeč, je výsledkem extrakce podřetězec hodnoty direktivy
(například „Windows NT 10.0; Win64; x64“). V opačném případě je použit
řetězec „undefined“.

Také hodnota atributu appVersion je v současné verzi prohlížeče Mo-
zilla Firefox odlišná od ostatních prohlížečů, tento filtr je tedy také rozdělen
na dva. Zatímco ostatní prohlížeče obvykle reportují hodnotu shodnou s hla-
vičkou User-Agent bez počátečního „Mozilla/“, Firefox reportuje podstatně
zkrácenou verzi, například „5.0 (Windows)“.

39



4. Implementace a testování

4.1.3.2 Vložení funkcí do kódu

Princip implemenovaných obran proti canvas fingerprintingu spočívá ve vlo-
žení jedné nebo více vlastních funkcí do kódu, které při zavolání upraví objekt
předaný jako parametr, případně jej nahradí novou instancí. Filtry zajišťu-
jící vkládání funkcí jsou rozděleny podle typu filtrovaného obsahu (HTML či
JavaScript).

Pro podvržení prázdného canvasu jsou používány filtry, jejichž název za-
číná řetězcem „fp_canvas_writeonly_func“. Vložená funkce fp_cvs_m zajiš-
ťuje vytvoření nové instance canvasu a nastavení jeho rozměrů podle původ-
ního objektu. Typ návratové hodnoty funkce je shodný s předaným para-
metrem, může se tedy jednat o instanci HTMLCanvasElement (canvas) nebo
CanvasRenderingContext2D (2D kontext canvasu).

Vložení funkcí pro náhodnou manipulaci s pixely canvasu je zajištěno fil-
try s názvy začínajícími řetězcem „fp_canvas_random_func“. V hlavní funkci
fp_cvs_m je každý pixel canvasu načten metodou getImageData, poté je upra-
ven vloženou pomocnou funkcí fp_cvs_get_rnd a nakonec je vložen zpět do
canvasu pomocí metody putImageData. Návratovou hodnotou funkce je pře-
daný parametr.

Funkce jsou vkládány na začátek skriptu (v případě HTML tedy hned
na začátek obsahu prvku <script>) a z důvodu redukce délky substitučního
řetězce jsou zminimalizovány.

4.1.3.3 Aplikace obran

Nahrazení požadovaných atributů objektu navigator připravenými řetězci a
přidání zavolání vložených funkcí pro úpravy canvasu při jeho čtení provádějí
dynamické filtry. Hodnoty proměnných, které jsou součástí regulárního výrazu,
jsou definovány při každém spouštění filtru ze zdrojového kódu. Vzhledem
k použití vlastních proměnných není možné tyto filtry používat se standardní
direktivou filter. Filtry jsou opět rozděleny dle typu obsahu.

Filtry určené pro nahrazení atributů obsahují v názvu řetězec „fp_attr_re-
place“. Výskyt dotazu na atribut je nahrazen podmínkou, která je v prohlížeči
interpretována tak, že jedná-li se skutečně o objekt navigator, pak je dotaz
na atribut nahrazen specifikovaným řetězcem. V opačném případě je ponechán
původní dotaz.

Tato podmínka je nezbytná, neboť objekt navigator může být přiřazen
do libovolně nazvané proměnné a současně nelze očekávat, že by například
atribut platform existoval pouze u tohoto objektu.

Podobné řešení je použito u filtrů pro modifikaci canvasu, jejichž název za-
číná řetězcem „fp_canvas_subst“. Součástí nahrazení je podmínka, zda je na-
hrazovaný objekt instancí HTMLCanvasElement nebo CanvasRenderingCon-
text2D. V případě jejího splnění je objekt, k němuž je nalezená metoda vá-
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zána, vnořen jako parametr do volání vložené funkce fp_cvs_m. Jak takové
nahrazení vypadá, bylo naznačeno v sekci 3.3.2 předchozí kapitoly.

4.1.4 Úpravy zdrojového kódu

Výchozím bodem pro implementaci funkcionality nově zavedené direktivy fin-
gerprint-filter je funkce execute_content_filters, která je součástí sou-
boru filters.c. Tato funkce je po přijetí celého obsahu odpovědi zavolána
funkcí chat nacházející se v souboru jcc.c, která zpracovává jednotlivé poža-
davky. Funkce execute_content_filters zajišťuje spuštění všech filtrů ob-
sahu, které jsou pro daný požadavek relevantní.

Za účelem oddělení nové a původní funkcionality byly nové funkce imple-
mentovány do samostatného souboru fpblock.c. Ústřední funkcí tohoto zdro-
jového souboru je apply_incoming_fingerprint_defenses, z níž jsou na zá-
kladě požadovaných obran volány funkce zajišťující jejich provedení. Funkce je
volána z execute_content_filters po aplikaci všech klasických i externích
filtrů.

4.1.4.1 Extrakce identifikátoru a parametrů

Pro každý výskyt dotazu na atribut či volání metody je nutné získat identi-
fikátor objektu, k němuž je výskyt vázán. V případě volání metody je navíc
nutné získat parametry, se kterými je metoda volána.

Tuto funkcionalitu zajišťuje funkce extract_attributes, které je předán
ukazatel na výskyt hledaného atributu či metody ve filtrovaném obsahu. Vý-
stupem funkce jsou ukazatele na začátek identifikátoru a parametrů spolu
s délkami obou řetězců.

Například pro řetězec cvs.getContext("2d").getImageData(0,0,1,1)
je funkce zavolána s ukazatelem na tečku, která předchází getImageData.
Identifikátor je sestaven zpětným hledáním platných znaků, v tomto případě
je ukazatel nastavený na začátek řetězce a identifikátor je dlouhý 20 znaků.
Ukazatel na začátek parametrů je vždy nastaven na závorku, která následuje
po názvu metody. Délka řetězce je určena pozicí odpovídající uzavírací zá-
vorky, v tomto případě je řetězec dlouhý 9 znaků.

4.1.4.2 Spuštění dynamického filtru

Funkce execute_single_replacement je používána ke spuštění dynamických
filtrů. Část názvu požadovaného filtru a hodnoty proměnných jsou předány
jako parametr. Podle typu obsahu je nejprve název filtru doplněn řetězcem
„_js“ či „_html“.

Dynamický filtr je následně zkompilován s předanými hodnotami proměn-
ných pomocí existující funkce pcrs_compile_dynamic_command a poté je po-
mocí pcrs_execute aplikován na filtrovaný obsah.
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Návratovou hodnotou funkce je v případě úspěšné filtrace ukazatel na mo-
difikovaný obsah.

4.1.4.3 Maskování použitého prohlížeče

Nahrazení vybraných atributů objektu navigator je provedeno pomocí funkce
replace_user_agent, která je volána z ústřední apply_incoming_finger-
print_defenses.

V prvním kroku jsou z hodnoty direktivy hide-user-agent připraveny
podřetězce, které později nahradí původní dotazy na atributy. S výjimkou atri-
butu userAgent, který je roven původní hodnotě direktivy, je pro každý z atri-
butů appVersion, oscpu a platform spuštěn příslušný filtr „fp_ua_parse“,
který zajistí extrakci podřetězce.

Po úspěšném dokončení prvního kroku následuje nahrazení všech dotazů
na atributy připravenými podřetězci. Pro každý výskyt atributu ve filtro-
vaném obsahu je nejprve provedena extrakce identifikátoru pomocí funkce
extract_attributes. Identifikátor je následně funkcí escape_characters15

upraven pro použití v regulárním výrazu.
Nakonec je pomocí funkce execute_single_replacement spuštěn odpo-

vídající dynamický filtr „fp_attr_replace“. Proměnné jsou naplněny názvy
identifikátoru, atributu a náhradní hodnotou za atribut.

V případě bezproblémové filtrace všech výskytů atributů je návratovou
hodnotou funkce ukazatel na modifikovaný obsah.

4.1.4.4 Manipulace s canvasem

Obrany proti canvas fingerprintingu jsou na filtrovaný obsah aplikovány po-
mocí funkce modify_canvas_behavior. Také tato funkce je volána z ústřední
apply_incoming_fingerprint_defenses.

Nejprve je pro každý výskyt volání metod toDataURL, toBlob nebo get-
ImageData extrahován identifikátor příslušného objektu a také parametry, se
kterými je nalezená metoda volána. Proces je velmi podobný tomu ve funkci
replace_user_agent – extrakce je provedena funkcí extract_attributes
(v tomto případě je však zpracován také ukazatel na parametry) a oba řetězce
jsou následně upraveny funkcí escape_characters.

Pomocí funkce execute_single_replacement je poté na filtrovaný obsah
aplikován odpovídající dynamický filtr „fp_canvas_subst“. V tomto případě
jsou jako proměnné předány pouze parametry metody a identifikátor, neboť
cílem nahrazení je vnořit původní identifikátor do volání vlastní funkce.

Po nalezení a nahrazení všech výskytů volání metod je na základě požado-
vané obrany aplikován příslušný filtr pro vložení JavaScriptové funkce (dvou
v případě obrany pomocí náhodné modifikace pixelů) do filtrovaného obsahu.

V případě úspěchu je návratovou hodnotou ukazatel na upravený obsah.
15Funkce doplňuje zpětné lomítko před speciální znaky (tzv. escaping).
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4.2 Zhodnocení výsledků
Testování bylo zaměřeno zejména na účinnost implementovaných obran. Po-
zornost byla věnována také korektní interpretaci všech načítaných skriptů,
tedy zda uplatnění obran nezpůsobilo u některých z nich neočekávané ukon-
čení běhu, například vlivem syntaktické chyby. V takovém případě by nemu-
selo dojít k odeslání otisku a z pohledu serveru by situace vypadala stejně,
jako kdyby měl uživatel zakázané spouštění JavaScriptu, což není z hlediska
anonymizace žádoucí.

Kromě toho byla sledována použitelnost z hlediska časové, respektive vý-
početní náročnosti, tedy zda obrany příliš neprodlužují čas nutný k načtení
webových stránek.

Kompilace zdrojových kódů a testování řešení probíhalo na virtualizova-
ném operačním systému Linux Mint 17.3 v konfiguraci se dvěma procesory a
4GB operační paměti. Použity byly prohlížeče Mozilla Firefox 57.0.4 a Google
Chrome 60.0.3112.90. Hostitelský stroj disponoval procesorem Intel i5-6300U,
8 GB fyzické operační paměti a systémem Microsoft Windows 10. Pro virtu-
alizaci byl použit nástroj Oracle VM VirtualBox 5.1.22 [82].

Pro testování stránek komunikujících pomocí protokolu HTTPS byl využit
nástroj ProxHTTPSProxy [33]. S výjimkou povolení několika domén patřících
k nástroji Panopticlick nebylo v Privoxy zasahováno do výchozího nastavení
blokování požadavků.

4.2.1 Dopad na anonymitu

Ověřit účinnost obran bylo možné jedině pomocí online testovacích nástrojů
jako například Panopticlick nebo Am I Unique. Spuštění a vyhodnocení testů
v těchto nástrojích však trvá řádově až desítky sekund, navíc je při každé
změně nastavení obran nutné vyčistit mezipaměť prohlížeče. Z tohoto důvodu
byl, zejména pro počáteční fázi vývoje a testování, lokálně vyvinut jednoduchý
nástroj využívající základní atributy prohlížeče a canvas.

Pomocí tohoto nástroje lze ověřit správnou funkci obran proti skriptům
obsažených v HTML kódu i proti externím skriptům. Obrázek 4.1 zachycuje
podobu nástroje.

Testování těmito nástroji potvrdilo korektní funkcionalitu všech implemen-
tovaných obran. Nahrazení atributů objektu navigator proběhlo ve všech tes-
tovacích nástrojích [35, 36] s výjimkou Cross-browser fingerprinting test 2.0,
který ke sběru informací využívá obfuskovaný JavaScript [86].

Při aktivním nahrazování canvasu prázdnou instancí vrací nástroj Panop-
ticlick pro oba testované prohlížeče hash otisku canvasu, která není unikátní16.
To naznačuje, že stejnou metodu využívají také další obranné nástroje (tato
obrana je ostatně inspirována prohlížečem Tor Browser). Nástroj Am I Unique

16Hodnotu reportovanou prohlížečem Google Chrome sdílí každý 221. prohlížeč, hodnotu
poskytnutou prohlížečem Mozilla Firefox pak jeden z 8029.
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Obrázek 4.1: Grafická podoba vyvinutého testovacího nástroje. Tabulka obsa-
huje hodnoty vybraných hlaviček a atributů. K vykreslení obrazce byl použit
canvas ve 2D režimu.

zobrazuje grafickou podobu canvasu, která je zrekonstruována z hodnoty zís-
kané metodou toDataURL. V tomto případě je tedy místo původního obrazce
zobrazen prázdný obdélník.

V režimu náhodné modifikace barev vrací Panopticlick i vlastní testovací
nástroj dle očekávání vždy unikátní hash otisku canvasu. Zároveň nejsou v ob-
razcích Am I Unique ani lokálně vyvinutého nástroje pouhým okem patrné
žádné zásahy do podoby prvku.

Prohlížením běžně navštěvovaných webových stránek nebyl s pomocí vývo-
jářských nástrojů prohlížeče zjištěn negativní vliv aktivních obran na korektní
interpretaci upravených skriptů.

4.2.2 Dopad na výkon

Při aktivních obranách lze vzhledem k nutnosti opakované filtrace obsahu po-
čítat s určitým zpomalením načítání stránek. Pro zjištění míry zpomalení byl
pro vybrané stránky proveden jednoduchý test, během kterého byly stránky
načteny nejprve bez aktivovaných obran, poté s aktivním nahrazováním atri-
butů objektu navigator, dále s aktivovanou obranou proti canvas fingerprin-
tingu metodou náhodné modifikace pixelů (což je vzhledem k iteraci nad všemi
pixely náročnější než nahrazení canvasu prázdnou instancí) a nakonec byly ak-
tivovány obě obrany současně.

Pro test byly zvoleny tři běžně navštěvované stránky a také kreslicí nástroj
draw.io [90], který používá komplexní skripty pro práci s canvasem. Všechny
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4.2. Zhodnocení výsledků
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Obrázek 4.2: Doba načítání vybraných stránek podle aktivovaných obran.
Všechny stránky používají protokol HTTPS, komunikaci tedy zajistil nástroj
ProxHTTPSProxy. Aktivace všech obran způsobuje dle očekávání největší
zpomalení, protože obsah je filtrován pro každou obranu zvlášť. Nahrazení
atributů („User-Agent“) je pomalejší než obrana proti canvas fingerprintingu
z důvodu vyššího počtu iterací nad filtrovaným obsahem (čtyři atributy oproti
třem metodám) a také kvůli počáteční extrakci podřetězců z hodnoty direk-
tivy hide-user-agent. Každému měření předcházelo vyčištění mezipaměti a
cookies prohlížeče.

zvolené stránky používají protokol HTTPS, komunikaci tedy zajišťoval nástroj
ProxHTTPSProxy, což se nepochybně také projevilo na době načtení stránek.

Výsledek testu znázorňuje graf na obrázku 4.2. Dle očekávání načítání nej-
více zpomaluje nahrazování atributů objektu navigator. V rámci této obrany
jsou nejprve spuštěny filtry extrahující podřetězce pro tři atributy a poté jsou
nahrazovány výskyty čtyř atributů ve filtrovaném obsahu. Oproti tomu jsou
v rámci obran proti canvas fingerprintingu nahrazovány výskyty pouze tří
metod a poté je spuštěn jeden filtr pro vložení JavaScriptových funkcí do
filtrovaného obsahu.

Obecně lze konstatovat, že zpomalení způsobené implementovanými obra-
nami je z uživatelského hlediska přijatelné.

4.2.3 Shrnutí

Provedené testy prokázaly, že implementované obrany jsou skutečně účinné a
zároveň příliš neomezují uživatelský komfort. Přesto tato práce nabízí prostor
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4. Implementace a testování

pro vylepšení.
Jedním z hlavních nedostatků je počet implementovaných obran. Přestože

bylo v práci představeno značné množství fingerprinting technik, naimplemen-
tované obrany pokrývají pouze dvě z nich a to pouze částečně – fingerprinting
objektů prohlížeče (pouze atributy objektu navigator související s hlavičkou
User-Agent) a canvasu (pouze režim 2D). Cílem práce však pochopitelně ne-
bylo pokrýt všechny techniky.

Pro důvěryhodnější maskování prohlížeče by kromě podvržení hlavičky a
atributů bylo potřeba modifikovat například také seznam zásuvných modulů,
který je taktéž specifický pro prohlížeč. Během testování bylo navíc odhaleno,
že i hash prázdného canvasu o daných rozměrech závisí na použitém prohlí-
žeči. Například seznam písem je obvykle vázán mimo jiné na použitý operační
systém, pokud tedy podvržená hlavička obsahuje jiný systém, než který je
skutečně používán, mělo by dojít k přizpůsobení tohoto seznamu.

Implementace takto provázaných obran však nebyla v časových možnostech
autora. Mnoho času bylo věnováno výkonnostní i funkční optimalizaci imple-
mentovaných obran. Například prvotní řešení pomocí složitých regulárních vý-
razů nesplňovalo požadavky na funkčnost ani výkon – načítání stránek s ak-
tivní obranou bylo mnohonásobně delší než bez ní a kvůli omezení PCRE
knihovny nakonec nebylo možné dosáhnout ani požadované funkcionality.

Prezentované řešení je kompromisem, který stále ve velké míře využívá
existující kód (filtry). Díky tomu je ale částečně možné uživatelsky ovlivnit
chování obran. Upravit lze například podobu extrahovaných podřetězců či
vložených JavaScriptových funkcí. Z hlediska výkonu by nejefektivnějším ře-
šením pravděpodobně bylo přesunout veškerou funkcionalitu do zdrojového
kódu, zcela by však odpadla možnost snadných uživatelských úprav.

Vyhledávání výskytu názvu atributu či metody ve filtrovaném obsahu pro-
bíhá pro každý další název znovu od začátku. Toto řešení je neefektivní,
nicméně pro dvě současně aktivované obrany ještě přijatelné. Zejména v pří-
padě budoucího rozšiřování počtu obran by ale bylo vhodné iterování nad
obsahem optimalizovat.
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Závěr

Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s technikami fingerprintingu
webového prohlížeče, navrhnout obrany proti vybraným technikám, tyto obra-
ny následně naimplementovat do aplikace Privoxy a otestovat jejich účinek.

V první kapitole byl přiblížen současný stav na poli sledování uživatelů.
Analyzovány byly destruktivní i konstruktivní důvody k použití sledovacích
technik. Dále byly představeny nástroje, kterými se mohou uživatelé bránit
proti sledování. V závěru kapitoly byla představena aplikace Privoxy.

Druhá kapitola byla věnována analýze aktuálně používaných technik fin-
gerprintingu. Pro každou techniku byly nastíněny možné způsoby obrany. Dále
byly představeny obecné obranné strategie proti fingerprinting technikám. Jak
bylo zmíněno v závěru kapitoly, uvedený výčet technik není zdaleka kompletní,
neboť dochází k jejich neustálému rozvoji.

Volba obran a analýza možností jejich implementace do Privoxy byla pro-
vedena ve třetí kapitole. V závěru kapitoly byl představen návrh řešení.

Způsob implementace zvolených obran byl detailně popsán ve čtvrté kapi-
tole. V druhé části kapitoly bylo úspěšně provedeno otestování dopadu obran
na anonymitu a výkon prohlížeče. Závěr kapitoly byl věnován analýze nedo-
statků a možných budoucích vylepšení implementovaného řešení.

Praktickým výstupem této práce je modifikovaná verze aplikace Privoxy,
která disponuje rozšířeným maskováním použitého prohlížeče a dvěma způsoby
obrany proti canvas fingerprintingu ve 2D režimu. Po boku různých modifikací
prohlížečů či jejich doplňků se jedná o další nástroj, který může být (byť
v omezené míře) použit k obraně uživatelů proti fingerprintingu.

Pro zvýšení účinnosti vyvinutého nástroje by bylo nutné doimplementovat
obrany proti ostatním technikám popsaným ve druhé kapitole, na což však
v rámci této práce nebyl prostor. Kromě toho je třeba počítat s nutností neu-
stále přizpůsobovat implementované obrany aktuálnímu vývoji fingerprinting
technik.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

AJAX Asynchronous JavaScript And XML

ANGLE Almost Native Graphics Layer Engine

API Application Programming Interface

BOM Browser Object Model

CPU Central Processing Unit

CSS Cascading Style Sheets

DNT Do Not Track

EFF Electronic Frontier Foundation

ETag Entity Tag

FFT Fast Fourier Transform

GNU GNU’s Not Unix

GPL General Public License

GPU Graphics Processing Unit

HTML HyperText Markup Language

HTTP HyperText Transfer Protocol

HTTPS HTTP over SSL/TLS

IP Internet Protocol

LTE Long Term Evolution

PCRE Perl-Compatible Regular Expressions
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A. Seznam použitých zkratek

PCRS Perl-Compatible Regular Substitution

PDF Portable Document Format

RFC Request for Comments

SSL Secure Sockets Layer

TLS Transport Layer Security

USB Universal Serial Bus

UTC Coordinated Universal Time

W3C World Wide Web Consortium

WebGL Web Graphics Library

XML Extensible Markup Language
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Příloha B
Obsah přiloženého CD

readme.txt..................................Stručný popis obsahu CD
src

impl...................................Zdrojové kódy implementace
developed_src.tar.gz......Vytvořené a upravené zdrojové kódy
implementation.tar.gz .............Zdrojové kódy celého řešení
privoxy-3.0.26-stable-src.tar.gz.....Původní zdrojové kódy
aplikace Privoxy

thesis......................Zdrojová forma práce ve formátu LATEX
test

fingerprint_demo.tar.gz.......Nástroj pro lokální testování obran
text

DP_Sixta_Jiri_2018.pdf...............Text práce ve formátu PDF
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