
Kryptografia i bezpieczeństwo

Laboratorium - lista nr 7, do końca semestru

Do zaliczenia potrzeba 61 pkt. W celu uzyskania wyższej oceny należy napisać kolokwium (na
ostatnim wykładzie), oraz uzyskać co najmniej 90 pkt. (dla oceny 4.0) oraz 110 pkt. (dla 5.0).
Kolokwium należy zaliczyć (50% na 4.0 oraz uzyskać co najmniej 75% na 5.0). Nie zaliczenie
kolokwium zmusza do pisania poprawki.

Z tej listy nie można uzyskać więcej niż 30 pkt.
Kolejne zadania będą się pojawiać na tej liście, nie będą jednak zmieniać progów zaliczeń.

Zadanie 1 (10 pkt) Stwórz prototyp strony do wykonywania przelewów zawierający następujące
elementy:

• strona z formularzem (możesz w tym celu wykorzystać formularz do przelewów wyko-
rzystywany w Twoim banku),

• strona z potwierdzeniem danych – wyświetlająca dane wprowadzone w formularzu. Po
akceptacji, dane są przesyłane na serwer.

• strona z potwierdzeniem wykonania przelewu – zawierająca dane, które otrzymał serwer.

Napisz kod w javascript, który będzie zmieniać działanie wyżej opisanego serwisu w ten
sposób, że następuje podmienienie numeru konta na inny. Podmiana ma się dokonać jedynie
w warstwie wizualnej tj.:

• serwer ma otrzymać podmieniony numer konta,

• strona ma zawsze wyświetlać wprowadzony numer konta.

Jakie są scenariusze, w których można przeprowadzić taki atak?

Całość “zamień” w rozszerzenie do przeglądarki, które będzie wykonywać w/w czynności.

Zadanie 2 (10 pkt) Zmodyfikuj kod klienta systemu Helios w taki sposób (możesz stworzyć od-
powiednie rozszerzenie do przeglądarki), aby klient: postępował zgodnie z protokołem do
momentu “kliknięcia” przycisku CAST. Po kliknięciu na ten przycisk ma zostać wygenero-
wany nowy głos, na innego kandydata niż wybrany przez głosującego.

Zaprezentuj działanie zmodyfikowanego klienta w praktyce https://vote.heliosvoting.
org/.

Zadanie 3 (20 pkt) Zmodyfikuj bibliotekę OpenSSL w taki sposób, aby wartości losowe genero-
wane w procesie uzgadniania kluczy były zależne od danych przesyłanych tekstem jawnym (w
szczególności preMasterSecret zależne od ClientHello). Napisz program, który wykorzystuje
wiedzę o zmodyfikowanym procesie uzgadniania kluczy do dekodowania połączeń https.

Zadanie 4 (5 pkt) Zintegruj stronę z zadania 1 z logowaniem przez: konto Google/profil Face-
book/konto Twitter/Windows Live ID (wykorzystaj co najmniej 2 serwisy).

Zadanie 5 (5 pkt) Dodaj do strony z zadania 1 zabezpieczenie captcha, o które będzie proszony
użytkownik przed rozpoczęciem procesu logowania (wykorzystaj np. reCAPTCHA http:
//www.google.com/recaptcha/intro/index.html). Wyświetlaj “kapcze” dla danego adresu
IP przez kolejnych 10 minut.



Zadanie 6 (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 serwe-
rem (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.


