.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

درس اﻣﻨﯿﺖ داده و ﺷﺒﮑﻪ
ﻧﯿﻢﺳﺎل اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱
ٔ
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﻣﺪرس

ﻣﻬﺪی ﺧﺮازی

ﻣﻮﺿﻮع رﻣﺰﻧﮕﺎری
ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از

ﺳﺎﻋﺖ  ۲۳:۵۹ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۴آذر ۱۴۰۰
ﺳﺎرا ﻋﺴﮕﺮی
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺪادﯾﺎن

ﭼﺎﻟﺶ ﺳﻮم

۱

اﻣﻨﯿﺖ داده و ﺷﺒﮑﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﺘﻘﺎرن و ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ از دو ﺑﺨﺶ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎ و ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺨﺰن  handoutsدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﭘﯿﺶ
از ﺣﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﻨﺰل رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﺮﭼﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آن را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

۲

ﺑﺨﺶ اول

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﯾﮏ ﭘﯿﺎم در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ
از ﻣﺘﻦ ﺳﺎده ،ﻣﺘﻦ رﻣﺰﺷﺪه ،ﮐﻠﯿﺪ و ﺑﺮدار اوﻟﯿﻪ ﺣﺬف ﺷﺪهاﺳﺖ )ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﺎ  -ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ( .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
 ۱۶ﮐﺎراﮐﺘﺮ اول ﻣﺘﻦ ﺳﺎده را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ  ۱۶ﮐﺎراﮐﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ و
ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اﻋﺪاد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ.

۳

ﺑﺨﺶ دوم

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  zipﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﻓﺎﯾﻞ  ReadMeﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺴﻮرد اﯾﻦ
ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و آن را از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺮده ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم  private_key.pem.aes_encﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ رﻣﺰﺷﺪهی ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ) pemاﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺎوی ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ  ۱۰۲۴ﺑﯿﺘﯽ  RSAاﺳﺖ( ﺑﺎ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  AESاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ رﻣﺰﻧﮕﺎری را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻓﺎﯾﻞ  encryption.pyﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻠﯿﺪ و ﺑﺮدار اوﻟﯿﻪ ﺣﺬف ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ  private_key.pemرا ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ﻓﺎﯾﻞ
 parcham.rsa_encﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ رﻣﺰ ﺷﺪهاﺳﺖ را رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.
ﭘﺮﭼﻢ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ  ۳۷ﮐﺎراﮐﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﻋﺪاد و _ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ.

 ۴ﺗﺤﻮﯾﻞدادﻧﯽﻫﺎ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻃﯽ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ را ﻧﺸﺎن داده و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ را در ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 Google Driveآﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻟﯿﻨﮏ آن را در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم  links.txtدر ﭘﻮﺷﻪ ی  chals/chal۳ﻗﺮار داده و اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم  parchams.txtﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎ را در آن ﻗﺮار دادهاﯾﺪ در ﻣﺨﺰن ﺧﻮد در ﻃﺮﺷﺖ  pushﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻼوه اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺳﮑﺮﯾﭙﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﻧﺤﻮهی اﺟﺮای اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
در آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﺳﺖ را در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻮﺷﻪ از ﻣﺨﺰن ﺧﻮد در ﻃﺮﺷﺖ  pushﮐﻨﯿﺪ.

۲

