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 : احراز هویت

در این فاز از پروژه قصد داریم امنیت پیام رسان خود را کیم بیشتر کنیم. بدین منظور یم بایست ابتدا کاربرانی  

  که قصد ارتباط با یکدیگر را دارند احراز هویت نماییم. همانطور که در پیام رسان های مرسوم مشاهده یم 

متصل هستند و هر کاربر با کاربر یا کاربران خایص در ارتباط یم باشد.  کنید، کاربران زیادی به رسور پیام رسان  

ی کند و در نتیجه استفاده بهینه از منابع  از آنجا که این رسور نیاز دارد تا از اتصال عوامل ناخواسته جلوگتر

س داشته باشد، نیاز دارد تا کاربرانی را که متصل یم  شوند احراز هویت کند.  در دستر

و پروتکل   که در پیوست مشخص شده  یم بایست بر اساس فاکتور های اول یا دوم احراز هویت  بدین گونه

ی استفاده نمایید(  پیوستهای موجود)نه لزوما پروتکل های  یم  بلکه میتوانید هر پروتکل دیگری نتر ی مکانت 

 . برای احراز هویت کاربرانی که به رسور پیام رسان شما وصل میشوند طرایح کنید 

استفاده نمایید که کتابخانه های مرتبط با  tokenد یم شود از روش های احراز هویت بر پایه پیشنها

 آن برای اغلب زبان های برنامه نوییس موجود است. 

یم طرایح کنید   ی یم برای احراز هویت کالینت به رسور پیاده سازی نمودید، مکانتر ی امتیازی: پس از آنکه مکانتر

ی به کالینت احرا ز هویت شود. در این مورد پروتکل ها و فاکتورهای مربوطه را شخصا مطالعه که رسور نتر

 نمایید. 

 امضای دیجیتال: 

  دیدیم که با رمزنگاری نا متقارن یم   و   در فاز اول پروژه، صحت داده را برریس کردیم
ی

توان صحت و محرمانگ

ی کرد. مشکیل که هنوز وجود دارد عدم صحت منبع داده است در این بخش  محتوای ارسال  شده را تضمیر

کنیم. در امضای دیجیتال پیام با استفاده از صحت منبع داده را با استفاده از امضای دیجیتال برریس یم

ی رمزگشانی یمه رمزنگاری یمکلید خصویص فرستند   .شود شود و با استفاده از کلید عمویم فرستنده نتر

نده،  فرستندهمحتوای امضا شامل   است. فرستنده این محتوا را  زمان ارسال دادهو  نوع داده، گتر

 ،  و برای رسور ارسال یم کند  کند با کلید خصویص خود رمز یم .1

نده مشخص یم شود و به رمزگشانی یم کندرسور با کلید عمویم فرستنده  .2 )پس از رمز گشانی گتر

نده را پیدا یم کند( ، وسیله جدویل که در قسمت پیاده سازی نموده اید  ی گتر  رسور نتر

نده یم .3  فرستد.  رسور با کلید خصویص خود رمز میکند و برای گتر

نده با دریافت این محتوا و مراجعه به جدویل که برای نگهداری کلید .4 های عمویم و خصویص گتر

کند و با برریس کند و محتوای امضا را با آن رمزگشانی یماست، کلید عمویم رسور را پیدا یم داشته 

 برد. های آن، به صحت منبع داده نی یم داده 

 نکات پیاده سازی: 

 که در پروژه قبیل پیاده سازی نمودید استفاده کنید و بخش نامتقارن  در این قسمت شما بایستر از  •

 نیست(  ی به آننیاز در این بخش موارد باال را در آن پیاده سازی نمایید)بخش متقارن 



ی بیاندیشید تا چند کالینت بتوانند به رسور احراز هویت و وصل شوند و تبادل   • نیاز است تا تدابتر

ر دیتا نمایند. بدییه است که یم بایست لیستر از کاربران احراز هویت شده به رسور برای هر کارب

 نشان داده شود و بر اساس آن کاربر مقصد دیتای خود را مشخص کند و ارسال کند. 

ی دو کاربر مبادله یم شود نباید برای سایر کاربران مشخص باشد. در این مورد تدابتر   • دیتانی که بیر

 الزم را اتخاذ نمایید. 

ی  در هنگام ارسال ليست کاربران • ی و صحت احرازهویت شده نتر
ی

 .حفظ شود بايد محرمانگ

 نکات دیگر 

  پروژه را باید هر نفر به تنهانی پیاده سازی کند و تحویل حضوری دارد که زمان آن متعاقبا اعالم  •
 .خواهد شد 

 زبان پیاده سازی پروژه آزاد است.  •

ی نمره  شود  کدها برریس و در صورت وجود تطابق تقلب گرفته یم • منظور   صفرو برای طرفیر
 . گردد می

به دلیل باگ موجود در سایت درس حتما  تنها راه تحویل تمرین ها، آپلود آنها در مودل است.  •

ی پیدا آبعد از آپلود کردن یکبار فایل آپلود شده را دانلود کنید تا به درست  پلود شدن آن یقی 

 کنید. 

ن مهلت ارائه و آپلود پروژه در مودل مشخص شده است )با مقیاس ثانیه(. لطفا بر اساس آ •
 پروژه به هیچ وجه پس از مهلت مشخص شده تحویل گرفته نیم شود. زمانبندی کنید. 

 آپلود کنید.  Project2_stdName_stdNum.zipپروژه را با فرمت  •

 در ارتباط باشید  netsecfall2019@gmail.comبرای ارتباظ با تدریس یاران از طریق ایمیل  •
 

 ایمیل،    subject)در قسمت  
 
( را بنویسید و سپس سوال خود Project2)مثال  ProjectNum  حتما

 را مطرح نمایید( 
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