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Zadanie 1 (10 pkt) Napisz program w Javie, który wykorzystuje adnotacje JML (http://www.
openjml.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Java_Modeling_Language). Program ma
jako parametry przyjmować ścieżki do keystore’a, tryb szyfrowania/podpisywania i identyfika-
tor klucza. Hasło do klucza jak i tekst do podpisania/zaszyfrowania/zdeszyfrowania należy
wczytać interaktywnie.

Program po otrzymaniu od użytkownika hasła do klucza ma pytać o parametr n (liczba z
przedziału 1 - . . . ) i wczytać n linii tekstu. Następnie, program sortuje wczytane teksty i
podpisuje/szyfruje/deszyfruje ich (posortowaną) konkatenację.

Wygeneruj javadoc z adnotacjami JML.

Możesz przerobić program 1 z listy 3.

Zadanie 2 (5 pkt) Zintegruj stronę serwisu muzycznego (z list 3-6) z logowaniem przez: konto
Google/profil Facebook/konto Twitter/Windows Live ID. Istniejący użytkownicy powinni
mieć opcję dodania “zewnętrznego konta”. Przy zakładaniu konta powinna istnieć możliwość
podania loginu do serwisu “zewnętrznego” – w szczególności serwis nie powinien prosić o
ustawienie hasła.

Zadanie 3 (5 pkt) Dodaj do muzycznego serwisu www zabezpieczenie captcha, o które będzie
proszony użytkownik jeżeli pierwsza próba zalogowania będzie niepoprawna (wykorzystaj
np. reCAPTCHA http://www.google.com/recaptcha/intro/index.html). Wyświetlaj
“kapcze” dla danego adresu IP przez kolejnych 10 minut.

Zadanie 4 (5 pkt) Zaimplementuj atak Wiener’a na na klucze RSA (wykorzystujący ułamki
łańcuchowe). Przygotuj się na otrzymanie na wejściu liczb 2048 bitowych. Program jako
parametry wejściowe otrzyma dziesiętną reprezentację klucza RSA (N, e).

Zadanie 5 (10 pkt) Stwórz program/serwis znakowania czasem (http://en.wikipedia.org/wiki/
Trusted_timestamping, http://www.nist.gov/itl/csd/ct/nist_beacon.cfm). Program
na wejściu otrzymuje plik bądź hasz h pliku do podpisania. Program łączy się z serwerem
(https://beacon.nist.gov/rest/record/last), pobiera aktualny seedValue i znacznik czasu
timeStamp, tworzy podpis pod: g = [h || timeStamp || seedValue]. Wyjściem programu jest
podpis ts = [sgn(g), timeStamp] – podpis pod g i znacznik czasu otrzymany z serwera.

Integralną częścią zadania jest implementacja weryfikatora znaczników czasu. Weryfikator na
wejściu otrzymuje:

• podpisywany plik (bądź jego hasz)
• ts = [sgn(g), timeStamp]

Następnie wykonuje następujące czynności:

1. oblicza hasz pliku (otrzymując h),
2. łączy się z serwerem czasu wykorzystując pole timeStamp z parametru ts np. https:

//beacon.nist.gov/rest/record/1401299820 w celu pobrania seedValue,
3. sprawdza poprawność podpisu pod g.

Możesz wykorzystać klucze, które zostały wygenerowane na liście 5.
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